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II
(Voorbereidende besluiten)

ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

404e ZITTING VAN 10 EN 11 DECEMBER 2003

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Ontwerpverordening van de
Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 wat betreft het toepassingsbereik
ervan om zodoende steun ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling in te sluiten” (1)
(2004/C 80/01)
De Europese Commissie heeft op 3 juni 2003 besloten, overeenkomstig artikel 262 van het EG-Verdrag,
het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over de voornoemde ontwerpverordening.
De afdeling „Interne markt, productie en consumptie”, die met de voorbereiding van de werkzaamheden
belast was, heeft haar advies goedgekeurd op 12 november 2003. Rapporteur was de heer Wolf.
Het Comité heeft tijdens zijn 404e zitting van 10 en 11 december 2003 (vergadering van 10 december)
het volgende advies uitgebracht, dat met 103 stemmen vóór, bij 1 stem tegen, werd goedgekeurd.

1. Inleiding

1.1.
Bij de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag wordt
het algemeen verbod op steunmaatregelen geregeld en wordt
aangegeven welke inhoudelijke en procedurele uitzonderingen
worden toegestaan op het verlenen van overheidssteun die
anders onverenigbaar is met de beginselen van de interne
markt. In artikel 88, lid 3, is bepaald dat dergelijke steunmaatregelen bij de Commissie moeten worden aangemeld ter beoordeling (de zgn. aanmeldings- of notificatieverplichting).

1.3.
Tot nu toe vielen alle O&O-overheidssteunmaatregelen
ten behoeve van het bedrijfsleven — m.i.v. het MKB — onder
de EU-kaderregeling (2) voor O&O-overheidssteun. Dit soort
maatregelen moest altijd worden aangemeld bij de Commissie.
De kaderregeling blijft van toepassing op alle O&O-overheidssteunmaatregelen die niet tot één van de categorieën
behoren waarvoor in de nieuwe ontwerpverordening de aanmeldingsverplichting komt te vervallen.

2. Kernpunten van het voorstel van de Commissie
1.2.
Bepaalde steunmaatregelen ten behoeve van het MKB
hoefden op basis van Verordening (EG) nr. 70/2001 al niet te
worden aangemeld: de Commissie eist geen aanmelding als
de overheidssteun onder de drempelwaarden ligt die zijn
vastgelegd in de bewuste verordening (de zgn.
vrijstellingsverordening). Doel van het voorstel dat nu op tafel
ligt, is Verordening (EG) nr. 70/2001 aan te passen en
het toepassingsgebied ervan beduidend uit te breiden. De
Commissie wil de nieuwe definitie van het MKB en overheidssteun voor O&O-activiteiten in de verordening opnemen.

(1) PB C 190 van 12.8.2003.

2.1.
Verordening (EG) nr. 70/2001 wordt zo gewijzigd dat
O&O-overheidssteun ten behoeve van het MKB onder bepaalde
drempels niet meer hoeft te worden aangemeld. Daarnaast
worden in de nieuwe verordening de volgende zaken geregeld:
—

O&O-activiteiten van het bedrijfsleven in samenwerking
met openbare onderzoeksinstellingen;

(2) PB C 45 van 17.2.1996, blz. 5.
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—

definitie van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en precommerciële ontwikkeling;

—

(voor subsidie) in aanmerking komende kosten;

—

steunintensiteit (maximale steunpercentages berekend op
basis van de in aanmerking komende kosten);

—

steun voor octrooikosten en haalbaarheidsstudies;

—

individuele steun voor
(vrijstellingsplafonds);

—

steun waarvoor voorafgaande melding bij de Commissie
verplicht blijft.

grootschalige

projecten

2.2.
Bovendien wordt in bijlage I van de verordening de
definitie van het MKB (ofwel kleine en middelgrote ondernemingen (KMO)) aangepast overeenkomstig Aanbeveling 2003/
361/EG van de Commissie d.d. 6 mei 2003 (1). Deze nieuwe
definitie geldt vanaf 1 januari 2005.
2.3.
Steunmaatregelen die vóór de inwerkingtreding van
deze verordening zonder toestemming van de Commissie zijn
uitgevoerd, moeten eventueel door de Commissie worden
getoetst.
2.4.
Verder zullen de specifieke bepalingen inzake de
verslaglegging die zijn vastgelegd in bijlage III in de toekomst
vervangen worden door een eenvormig en vereenvoudigd
systeem voor het opstellen van jaarverslagen overeenkomstig
artikel 27 van Verordening (EG) nr. 659/1999.

3. Algemene opmerkingen
3.1.
In zijn — al in menig advies uitgedragen — visie op
wat de belangrijkste voorwaarden voor welvaart en sociaaleconomische groei zijn, hecht het EESC fundamenteel belang
aan concurrentie, gelijke kansen en kennisontwikkeling.
3.1.1. Steunmaatregelen zijn in beginsel af te keuren omdat
zij concurrentievervalsing en ongelijke kansen in de hand
werken, grotere fiscale druk uitoefenen op de economie,
behoorlijk wat regelgeving vergen en bij de omzetting in de
praktijk de betrokken actoren het nodige papierwerk bezorgen.
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3.2.
Daar waar steun is toegestaan, zou echter wel naar zo
eenvormig mogelijke definities en regelingen moeten worden
toegewerkt, om de betrokken actoren met zo min mogelijk
administratieve rompslomp op te zadelen en de regelgeving
overzichtelijk te houden. Vooral voor het op dit vlak minder
goed uitgeruste MKB is dit een niet onbelangrijk aspekt.
3.3.
Nu vertoont het bedrijfsleven in het algemeen (onder
druk van de bezuinigingen die nodig zijn om te kunnen blijven
concurreren), maar zeker het MKB op het gebied van O&O
toch al een tendens tot onderinvestering vanwege de hoge
kosten, de uiterst geavanceerde expertise en apparatuur die
dergelijke investeringen vergen en de onzekere onderzoeksresultaten. Dit geldt zeker voor het fundamenteel onderzoek,
waarbij in principe immers niet valt te voorspellen of het
onderzoek binnen afzienbare tijd exploiteerbare resultaten
oplevert.
3.4.
Met de verordening die de Commissie nu voorlegt,
kunnen de bevoegde autoriteiten in de lidstaten binnen een
bepaald kader gericht steun verlenen aan O&O-activiteiten van
het MKB zonder dat deze steun van te voren bij de Commissie
moet worden aangemeld. Dit is belangrijk nieuws. Het MKB
kan in de concurrentiestrijd met grote ondernemingen en
bedrijven buiten Europa dikwijls amper het hoofd boven water
houden. Onmiddellijke steun waarvoor niet eerst allerlei
formulieren te hoeven worden ingevuld, is meer dan welkom.
3.4.1. De Commissie wil met dit voorstel voor een verordening dus inspelen op de specifieke situatie van het MKB, iets
wat het EESC principieel toejuicht.
3.4.2. Het EESC heeft herhaaldelijk, o.m. in zijn advies over
de Europese onderzoeksruimte (2), gewezen op de belangrijke
rol die het MKB speelt in het streven naar innovatie door
onderzoek en ontwikkeling.
3.5.
Het EESC beschouwt het voorstel van de Commissie
dan ook als een belangrijke maatregel in de zin van de
doelstellingen van Lissabon (2000), om onderzoek in het
algemeen dynamischer te maken, het aandeel in het BBP dat
voor rekening van het onderzoek komt op te trekken en de
belangrijke rol die het MKB hierbij speelt nadrukkelijker naar
voren te halen.
3.6.
Dit neemt niet weg dat het EESC bedenkingen heeft bij
de praktijkgerichtheid en technische haalbaarbaarheid van
een aantal regelingen. Bovendien zouden meer inspanningen
moeten worden gedaan om de diverse relevante wetsteksten
eenvormiger te maken.

3.1.2. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals in het kader
van het onderzoeksbeleid, het beleid voor het MKB en
het regionaal beleid, kan steun worden verstrekt om het
bedrijfsleven in de EU de impulsen te geven die nodig zijn
(maar die het bedrijfsleven zelf — nog — niet kan bekostigen)
om zijn concurrentievermogen ten opzichte van mededingers
(ook buiten Europa) te versterken.

3.7.
Het EESC beseft dat het niet gemakkelijk zal zijn om
de
definities
en
criteria
in
de
verschillende
vrijstellingsverordeningen te harmoniseren en het voorstel
voor
het
opnemen
van
O&O-steun
in
de
vrijstellingsverordening voor het MKB op één lijn te brengen
met de O&O-kaderregeling.

(1) PB L 124 van 20.5.2003.

(2) PB C 204 van 18.7.2000.
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3.7.1. Het beveelt bijvoorbeeld aan de criteria voor individuele aanmeldingsverplichtingen in de verschillende
vrijstellingsverordeningen eenvormiger en eenvoudiger te formuleren. In de toekomst zou alleen nog mogen worden
gediversifieerd als hiervoor aannemelijke, concrete redenen
aan te voeren zijn.
3.7.2. Dit kan als voor individuele aanmeldingsverplichtingen als stelregel (1) wordt ingevoerd dat alleen de totale
(bruto)omvang van de steun als uitgangspunt wordt gehanteerd. Als er al uitzonderingen moeten worden gemaakt,
dienen deze expliciet te worden gemotiveerd.
3.7.3. Ook bij de naar de mening van het EESC dringend
noodzakelijke herziening van de EU-kaderregeling voor O&Oactiviteiten mag dan uitsluitend naar de (bruto) steunomvang
gekeken worden om te bepalen of de steun al dan niet
moet worden aangemeld. Mochten de drempels voor de
aanmeldingsverplichting te laag blijken, dan dienen deze
navenant te worden opgetrokken.
3.8.
De EU-kaderregeling voor O&O-activiteiten uit 1996
is, na met een paar kleine aanpassingen (2) te zijn verlengd (3),
nog steeds van toepassing. De randvoorwaarden voor O&Oactiviteiten zijn echter veranderd (de WTO-regels voor steunverlening zijn bijvoorbeeld niet meer van kracht). De kaderregeling zou dan ook dringend herzien en aan de veranderde
omstandigheden moeten worden aangepast; in het verlengde
daarvan moet dan ook de vrijstellingsverordening worden
aangepast.
3.8.1. Dit is ook belangrijk omdat veel onderzoeksprojecten
binnen een samenwerkingsverband tussen het MKB en grotere
ondernemingen tot stand komen. In dit geval is de EUkaderregeling voor O&O-activiteiten van toepassing op het
MKB (zie considerans elf van de verordening). Dit betekent dat
het MKB zowel moet weten hoe de EU-kaderregeling werkt die
algemeen van toepassing is op grote bedrijven, als gebruik
moet kunnen maken van onderhavige — uitsluitend voor het
MKB geldende — ontwerpverordening. Het moge duidelijk
zijn dat het MKB op een nieuwe administratieve barrière stuit
als genoemde vrijstellingsverordening en de EU-kaderregeling
onvoldoende op elkaar aansluiten.
3.9.

Definitie van het MKB

Het EESC stelt met voldoening vast dat de Commissie in
onderhavig voorstel voor de inpassing van O&O-steunmaatregelen in de MKB-vrijstellingsverordening de nieuwe definitie
van het MKB gebruikt, die door haar is goedgekeurd en per
1 januari 2005 van kracht zal worden.
3.9.1. In deze nieuwe definitie vormen de micro-ondernemingen voor het eerst een eigen categorie (ondernemingen
waar minder dan 10 personen werkzaam zijn en waarvan de
jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 2 miljoen EUR niet
overschrijdt). Vanwege de belangrijke rol die micro-ondernemingen in de nationale economie spelen, beveelt het EESC aan
dat de EU en de lidstaten in hun toekomstig beleid voorwaar(1) Dus ook voor regionale steun.
(2) PB C 48 van 13.2.1998, blz. 2.
(3) PB C 111 van 8.5.2003, blz. 3.
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den scheppen om de oprichting van dergelijke ondernemingen
te vergemakkelijken (o.a. door vereenvoudiging en inperking
van de administratieve verplichtingen) en in het algemeen
nog meer rekening houden met hun specifieke wijze van
functioneren.
3.9.1.1. Het is weinig aannemelijk dat O&O-steun ten
behoeve van micro-ondernemingen de concurrentie zal vervalsen. Daarentegen zou het het zulke bedrijven wel stukken
gemakkelijker maken om O&O-activiteiten op te starten. Er
zou gedacht kunnen worden aan een „de minimis”-regeling
waarbij voor dit soort ondernemingen vereenvoudigde O&Osteuncriteria toepasselijk zijn. Het Europees handvest voor het
kleinbedrijf, waarin maatregelen ter bevordering en ondersteuning van deze categorie bedrijven zijn vastgelegd, zou als
referentiekader kunnen dienen voor een dergelijk initiatief.
3.9.2. Daarnaast dient veel meer te worden ingezet op het
innovatiepotentieel van middelgrote high-tec-bedrijven die
volgens de nieuwe door de Commissie goedgekeurde definitie
niet meer onder het MKB vallen, maar ook nog niet over de
middelen van een grootbedrijf beschikken. Het EESC beveelt
aan, de vrijstelling die het MKB geniet t.a.v. O&O-steun uit te
breiden tot bedrijven die tussen de 251 en 500 werknemers in
dienst hebben.

4. Bijzondere opmerkingen

4.1.

Rechtszekerheid in de praktijk

Artikel 10 is vergeleken met Verordening (EG) nr. 70/2001
uitgebreid met een aantal criteria voor de behandeling van
a) aanmeldingen die op het ogenblik van de inwerkingtreding
van deze verordening in behandeling zullen zijn en b) steun
die vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening
is toegekend zonder dat aan de aanmeldingsplicht is voldaan.
Het EESC kan zich vinden in de gunstigere criteria die met de
ontwerpverordening zullen worden ingevoerd. Er dient echter
wel duidelijk te worden aangegeven dat in het geval dat niet
aan de voorwaarden werd voldaan de criteria zullen worden
toegepast die van toepassing (en als zodanig ook bekend)
waren op het moment dat de te beoordelen steunmaatregel
werd opgestart.
4.1.1. Omwille van de rechtszekerheid beveelt het EESC
derhalve aan, het laatste deel van de betrokken tekstpassage
nauwkeuriger te formuleren (4): „Alle steun die niet aan deze
voorwaarden voldoet, zal door de Commissie worden beoordeeld aan de hand van de desbetreffende kaderregelingen,
richtsnoeren, mededelingen en bekendmakingen die toepasselijk waren op het moment van aanmelding of in het geval dat
aanmelding achterwege is gebleven op het moment dat de
betrokken steunmaatregel werd uitgevoerd c.q. de toestemming hiervoor werd verleend.”
(4) Zie ook de bekendmaking van de Commissie van 7.5.2002 m.b.t.
de op de beoordeling van onrechtmatig toegekende overheidssteun toepasbare regels, COM(2002) 458 def.
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Keuzemogelijkheid en verenigbaarheid met de EU-kaderregeling

Net als in alle andere vrijstellingsverordeningen is in Verordening (EG) nr. 70/2001 uitdrukkelijk bepaald dat lidstaten
steunregelingen en individuele steun ook mogen aanmelden in
plaats van gebruik te maken van de vrijstellingsregeling.
Deze bepalingen zijn in principe als positief te beschouwen.
Voorwaarde is wel dat duidelijk wordt aangegeven op basis van
welke criteria zulke aanmeldingen zullen worden beoordeeld.
4.2.1. Considerans elf geeft weliswaar aan dat „de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en
ontwikkeling nog steeds [dient] te worden aangewend voor de
beoordeling van alle overige steun ten behoeve van onderzoek
en ontwikkeling, met inbegrip van steunmaatregelen die zowel
op grote als op kleine en middelgrote ondernemingen van
toepassing zijn”, maar verduidelijkt niet of dit ook geldt voor
niet verplicht aangemelde steun.
4.2.2. Het EESC beveelt derhalve aan, considerans elf van
de ontwerpverordening als volgt te wijzigen en op een
passende plaats in de ontwerpverordening op te nemen:
„Verordening (EG) nr. 70/2001, zoals gewijzigd bij deze
verordening, is uitsluitend van toepassing op staatssteun ten
behoeve van onderzoek en ontwikkeling die wordt toegekend
aan kleine en middelgrote ondernemingen. Mocht dergelijke
steun toch worden aangemeld, dan dient net als ter beoordeling
van alle overige steun ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling, met inbegrip van steunmaatregelen die zowel op grote als
op kleine en middelgrote ondernemingen van toepassing
zijn, de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor
onderzoek en ontwikkeling te worden toegepast.”
4.2.3. Het EESC acht het een goede zaak dat in considerans
elf uitsluitsel wordt gegeven over de wijze waarop zgn.
„gemengde” steun behandeld dient te worden. Nationale
onderzoeksprogramma’s (noch het Zesde O&O-kaderprogramma van de EU) worden zelden alleen voor het MKB
opgezet. Ook grote ondernemingen zijn doorgaans (naast
openbare onderzoeksinstellingen, instellingen van hoger onderwijs en het MKB) steunontvanger. Het EESC is van mening
dat het buitengewoon nadelig en lastig is om uniforme
onderzoeksprogramma’s aan de hand van twee verschillende
rechtskaders te beoordelen. Zoals al naar voren gebracht in de
paragrafen 3.8 en 3.8.1, dringt het EESC derhalve erop aan de
regelingen in onderhavig ontwerp voor de nieuwe
vrijstellingsverordening gelijkaardig te formuleren als in de
EU-kaderregeling of omgekeerd de kaderregeling bij te werken
en aan te passen aan de vrijstellingsverordening. Uitzonderingen zouden alleen in geval van dringende noodzaak mogen
worden toegestaan en dienen expliciet te worden gemotiveerd.
4.2.4. Om ervoor te zorgen dat ook op langere termijn de
materiële rechtsregels van de EU-kaderregeling enerzijds en de
MKB-vrijstellingsverordening anderzijds zo goed mogelijk op
elkaar worden afgestemd, raadt het EESC bovendien aan de
looptijd (en herzieningstermijnen) van beide regelingen gelijk
te schakelen (en indien mogelijk ook gelijktijdig te behandelen).

4.3.
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Haalbaarheidsstudies

4.3.1. Bij aanvang van een haalbaarheidsstudie valt niet te
voorzien of de resultaten zullen leiden tot een O&O-project dat
op basis van onderhavige ontwerpverordening in aanmerking
komt voor vrijstelling. Het EESC beveelt derhalve aan in
artikel 5 ter, lid 2, het laatste deel van de zin te schrappen.

4.3.2. Onderaanneming komt in het nieuwe artikel 5 bis
weliswaar ter sprake (dit overigens in een andere context),
maar het is niet duidelijk of tot de in aanmerking komende
kosten in de zin van het te wijzigen artikel 2, lid k) ook kosten
voor de onderaanneming van O&O-projecten gerekend mogen
worden. Verder stelt het EESC vast dat in artikel 2, lid k), pt. iv)
weliswaar ook onderzoekskosten vermeld staan die bij externe
bronnen tegen marktprijzen werden aangekocht, om dan te
moeten lezen dat deze slechts maximaal de helft van de totale
in aanmerking komende projectkosten mogen uitmaken. Nu
heeft het MKB niet altijd de expertise of vakbekwaamheid in
huis om alle noodzakelijke O&O-activiteiten zelf uit te voeren.
In de lijn van de doelstelling van deze ontwerpverordening
zou onderaanneming dan ook uitdrukkelijk moeten worden
toegestaan en in zo ruim mogelijke zin erkend moeten worden
als „in aanmerking komende kosten”. Het voorstel van de
Commissie om de hierboven genoemde onderzoekskosten te
beperken tot maximaal de helft van de totale in aanmerking
komende projectkosten is bijzonder nadelig voor fundamenteel onderzoek zoals dat plaatsvindt (en vanuit beleidsoogpunt
ook aan te moedigen is) in O&O-projecten die in onderaanneming aan universiteiten en bij (openbare) onderzoeksinstellingen lopen.

4.4.

Octrooikosten

Het EESC juicht het toe dat in artikel 5quater steun voor
octrooikosten van aanmelding vrijgesteld wordt.

4.5.

Definitie van de verschillende soorten onderzoek

4.5.1. Het EESC acht de in artikel 5bis, lid 3, vastgelegde
echelonnering van de brutosteunintensiteit op basis van de
onderzoeks- en ontwikkelingsdoelstellingen overeenkomstig
artikel 1, lid 2b), in beginsel gerechtvaardigd. Het zal in
een dergelijk echelonneringssysteem echter niet altijd even
gemakkelijk zijn om onderscheid te maken tussen de verschillende soorten onderzoek. Om dit te verhelpen zou kunnen
worden overwogen de lidstaten de nodige speelruimte te geven
bij het bepalen van het „gewogen gemiddelde” (artikel 5bis,
lid 3a).
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4.5.2. Ondanks het risico de zaken hierdoor nog complexer
te maken als zij al zijn, wil het EESC met het oog op de
potentiële — en zeer zeker wenselijke — verbinding en
terugkoppeling van fundamenteel onderzoek met bepaalde
toepassingsdoelstellingen, herinneren aan zijn advies over de
Europese onderzoeksruimte waarin het nader ingaat op deze
afbakeningsproblematiek (1). In dit verband wil het EESC ook
nieuwe definities voorstellen.
4.5.3. „Fundamenteel onderzoek”: „niet (of niet in eerste
instantie) voor potentiële industriële of commerciële doeleinden bestemde onderzoeksactiviteiten ter uitbreiding en verdie(1) PB C 204 van 18.7.2000. Zie paragraaf 7.1. van het hierin
gepubliceerde EESC-advies over de Europese onderzoeksruimte:
„Onderzoek en ontwikkeling vormen in wezen één geheel, dat
diverse onderzoeksterreinen (en aldus stadia waarin kennis voor
mogelijke nieuwe technologieën tot rijping kan komen) omvat:
fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek, „encyclopedisch”
onderzoek (b.v. ter aanvulling van de kennis over eigenschappen
van stoffen, nieuwe stoffen, werkzame bestanddelen enz.), technologische ontwikkeling en product- en procédéontwikkeling.
Door interactie en „kruisbestuiving” tussen deze deels slechts
kunstmatig gescheiden onderzoeksterreinen ontstaat innovatie.”
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ping van fundamentele wetenschappelijke en technische
kennis”.
4.5.4. Het EESC wijst er tevens op dat het begrip „industrieel
onderzoek” in de meeste lidstaten weinig gangbaar is en in
plaats daarvan vooral het begrip „toegepast onderzoek” wordt
gebruikt. Ook in de nieuwste druk van de „Frascati Manual”
(„Proposed standard practice for surveys on research and
experimental development”) van de OESO wordt van toegepast
onderzoek gesproken.
4.5.5. Het EESC beveelt derhalve aan bij de herziening van
de EU-kaderregeling nieuwe definities en namen vast te stellen
voor de verschillende onderzoekscategorieën in overleg met
de voor de onderzoeksprogramma’s verantwoordelijke deskundigen en vertegenwoordigers uit de wetenschapswereld.
5. Aanbevelingen
Onderhavige ontwerpverordening van de Commissie kan
worden goedgekeurd met inachtneming van de bovenstaande
door het EESC geformuleerde opmerkingen en voorgestelde
aanpassingen in de tekst.

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn
van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 74/408/EEG van de Raad
inzake motorvoertuigen, met betrekking tot de zitplaatsen en de bevestiging en hoofdsteunen
daarvan in motorvoertuigen”
(COM(2003) 361 def. — 2003/0128 (COD))
(2004/C 80/02)
De Raad heeft op 3 juli 2003 besloten om het Europees Economisch en Sociaal Comité, overeenkomstig
artikel 95 van het EG-Verdrag, te raadplegen over het voornoemde voorstel.
De gespecialiseerde afdeling „Interne markt, productie en consumptie”, die belast was met de
voorbereidende werkzaamheden, heeft haar advies goedgekeurd op 12 november 2003. Rapporteur was
de heer Ranocchiari.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 404e zitting op 10 en 11 december 2003
(vergadering van 10 december) het volgende advies uitgebracht, dat werd goedgekeurd met 102 stemmen
vóór, 1 stem tegen, bij 1 onthouding.

1. Inleiding
1.1.
Het onderhavige voorstel past in het algemene wetgevingskader betreffende de typegoedkeuring van voertuigen
en de onderdelen daarvan.
1.2.
De montage van zitplaatsen, de bevestiging en hoofdsteunen daarvan is een technisch aspect van groot belang dat
op communautair niveau dient te worden geregeld.
1.3.
De gelijktijdige indiening van maar liefst drie richtlijnvoorstellen (1) is gebaseerd op het beginsel van volledige
harmonisatie, door één stelsel van communautaire voorschriften en één goedkeuringsprocedure in het leven te roepen, en
te zorgen voor de gelijktijdige inwerkingtreding in de Unie.

1.7.
Voor andere voertuigen dan personenvoertuigen bestond er tot nu toe eigenlijk geen communautaire goedkeuring.
Het stond de lidstaten vrij de drie geldende richtlijnen,
waarvoor een wijziging wordt voorgesteld op grond van de
drie vermelde richtlijnvoorstellen, op nationaal niveau al dan
niet toe te passen.
1.8.
De verplichte installatie in voertuigen met een grotere
maximummassa betekent niet alleen dat de gordels op twee of
drie punten bevestigd moeten worden, maar impliceert ook
dat zij aan de zitplaatsen worden bevestigd in plaats van aan
de carrosserie, zoals het geval is in personenvoertuigen.
Daarom moeten de drie richtlijnen gecombineerd worden
nageleefd.
2. Opmerkingen van het Comité

1.4.
De noodzaak van voorschriften voor typegoedkeuring
houdt verband met de uitbreiding van de verplichtingen inzake
montage en gebruik van veiligheidsgordels tot een groter scala
van voertuigen.
1.5.
Het gebruik van veiligheidsgordels was immers tot nu
toe uitsluitend verplicht voor personenvoertuigen (cat. M1) en
— alleen voor de zitplaatsen voorin — voor voertuigen voor
het vervoer van goederen met een geringe maximummassa,
dat wil zeggen minder dan 3,5 t (N1). Zwaardere voertuigen
voor goederenvervoer (N2 en N3) daarentegen waren hiervan
uitgezonderd, alsook minibussen en autobussen (M2 en M3).
1.6.
Het gebruik van veiligheidsgordels in alle categorieën
voertuigen voor personen- en goederenvervoer is pas recentelijk verplicht gesteld (2).
(1) Naast het voorstel COM(2003) 361 def., waar dit advies betrekking
op heeft, gaat het immers ook om voorstel COM(2003) 362
def., over bevestigingspunten voor veiligheidsgordels en voorstel
COM(2003) 363 def., over veiligheidsgordels en bevestigingssystemen.
(2) Richtlijn 2003/20/EG van 8.4.2003 in PB L 115 van 9.5.2003.

2.1.
Het EESC schaart zich achter de wetsvoorstellen, die
een volledige harmonisatie beogen in de geest van artikel 95
van het Verdrag.
2.2.
De in dit voorstel opgenomen maatregelen komen
tegemoet aan de noodzaak om de veiligheid van de passagiers
te verbeteren en passen dus uitstekend in het Europees
actieprogramma voor verkeersveiligheid (3).
2.3.
In de richtlijn waarvoor een wijziging wordt voorgesteld, zijn reeds alle technische en bestuursrechtelijke voorschriften opgenomen voor de goedkeuring van voertuigen die
onder een andere categorie dan M1 vallen.
2.4.
De feitelijke vernieuwing betreft het verbod om in
nieuwe types voertuigen vanaf 1 juli 2004 zijdelings gerichte
zitplaatsen aan te brengen, alsook in nieuwe voertuigen van
de categorieën M1, M2, M3, klasse II of B, met uitzondering
van stadsbussen vanaf 1 januari 2006.
(3) Mededeling van de Commissie COM(2003) 311 def. van 2.6.2003,
waarover het EESC een advies voorbereidt.
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2.5.
Tot het verbod is besloten na een door externe
deskundigen verricht onderzoek waaruit naar voren kwam dat
„zijdelings gerichte zitplaatsen verboden moeten worden in
autobussen waarin staanplaatsen niet toegestaan zijn” (1).
2.6.
De wetgeving voorziet in enkele uitzonderingen op het
verbod: bijvoorbeeld in kampeerwagens, als de zitplaatsen in
een stilstaand voertuig worden gebruikt, ambulances, enz. Bij
twee aspecten kunnen echter vraagtekens worden geplaatst:
—

verdwijnen van „gezellige hoekjes” en bijgevolg van
comfortabele zones in touringcars;

—

te korte termijnen voor de tenuitvoerlegging van de
regelgeving.

2.7.
Veiligheid is een universele waarde die door alle
betrokkenen verbeterd dient te worden. Voor de verwezenlijking van deze doelstelling dient in technisch en economisch
opzicht alles in het werk te worden gesteld. Dit lijkt echter niet
geheel aan te sluiten op de bepalingen in het voorstel die
in feite comfortabele en luxe oplossingen verbieden die
bijvoorbeeld vereist zijn voor bussen die lange, internationale
ritten maken.
2.8.
Mede gezien de noodzaak om veiligheidscriteria zoveel
mogelijk na te leven, betwijfelt het Comité of er echte
voordelen verbonden zijn aan een dergelijk verbod en betreurt
het dat er geen statistische gegevens worden verstrekt over het
aantal verkeersongevallen waarbij autobussen met dit type
zitplaats betrokken zijn, alsook over de gevolgen voor de
passagiers.
(1) Resultaten van onderzoek verricht door het Cranfield Impact
Center (juli 2001).
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2.9.
Het lijkt het Comité echter toe dat het voorgestelde
verbod is ingegeven door de opzet van het onderzoek, dat
uitsluitend gericht is op het beste type veiligheidsgordel voor
zulke zitplaatsen, alsook door de onmogelijkheid om op korte
termijn met een technisch-constructief antwoord te komen. In
sommige lidstaten wordt immers bekeken of voor deze
zitplaatsen dezelfde veiligheidsnormen kunnen worden gegarandeerd als voor in de rijrichting geplaatste zitplaatsen.
2.10. Het Comité zou liever zien dat de inwerkingtreding
van dit verbod zou worden uitgesteld, zodat de industrie
genoeg tijd heeft om zich aan te passen, als er in de tussentijd
geen bevredigende technische oplossingen gevonden mochten
worden.
2.11. In het bijzonder verzoekt het Comité om rectificatie
van de voorlaatste alinea van punt 3 van richtlijnvoorstel
COM(2003) 361 def., aangezien Richtlijn 91/671/EEG reeds
gewijzigd is bij Richtlijn 2003/20/EG van 8 april 2003, die
hiervoor in de inleiding van dit advies is vermeld.
3. Conclusie
3.1.
Afgezien van de hiervoor genoemde twijfels over de
zijdelings gerichte zitplaatsen en de bijbehorende invoeringstermijnen voor het verbod kan het Comité de doelstelling
van dit voorstel, namelijk de invoering van steeds betere
veiligheidsvoorschriften, alleen maar onderschrijven. Dit geldt
ook als de maatregelen met extra kosten gepaard gaan, zoals
bijvoorbeeld wellicht het geval is met touringcars. Het redden
van mensenlevens is een doel dat moet worden nagestreefd
met de meest geavanceerde oplossingen die steeds het resultaat
zijn van gericht onderzoek, vooral wanneer men gestalte
wil geven aan de ambitieuze doelstelling van het Europees
actieprogramma voor verkeersveiligheid: het aantal verkeersslachtoffers tegen 2010 met de helft terugdringen.

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn
van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 76/115/EEG inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende bevestigingspunten voor
veiligheidsgordels van motorvoertuigen”
(COM(2003) 362 def. — 2003/0136 (COD))
(2004/C 80/03)
De Raad heeft op 3 juli 2003 besloten om het Europees Economisch en Sociaal Comité, overeenkomstig
artikel 95 van het EG-Verdrag, te raadplegen over het voornoemde voorstel.
De gespecialiseerde afdeling „Interne markt, productie en consumptie”, die belast was met de
voorbereidende werkzaamheden, heeft haar advies goedgekeurd op 12 november 2003. Rapporteur was
de heer Ranocchiari.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 404e zitting op 10 en 11 december 2003
(vergadering van 10 december) het volgende advies uitgebracht, dat werd goedgekeurd met 115 stemmen
vóór en één stem tegen.

1. Inleiding

1.1.
Het onderhavige voorstel past in het algemene wetgevingskader betreffende de typegoedkeuring van voertuigen
en de onderdelen daarvan.

1.2.
De montage van veiligheidsgordels en de bevestigingspunten daarvan is een technisch aspect van groot belang dat
op communautair niveau dient te worden geregeld.

1.3.
De gelijktijdige indiening van maar liefst drie richtlijnvoorstellen (1) is gebaseerd op het beginsel van volledige
harmonisatie, door één stelsel van communautaire voorschriften en één goedkeuringsprocedure in het leven te roepen, en
te zorgen voor de gelijktijdige inwerkingtreding in de Unie.

1.4.
De noodzaak van voorschriften voor typegoedkeuring
houdt verband met de uitbreiding van de verplichtingen inzake
montage en gebruik van veiligheidsgordels tot een groter scala
van voertuigen.

1.5.
Het gebruik van veiligheidsgordels was immers tot nu
toe uitsluitend verplicht voor personenvoertuigen (cat. M1) en
— alleen voor de zitplaatsen voorin — voor voertuigen voor
het vervoer van goederen met een geringe maximummassa,
dat wil zeggen minder dan 3,5 t (N1). Zwaardere voertuigen
voor goederenvervoer (N2 en N3) daarentegen waren hiervan
uitgezonderd, alsook minibussen en autobussen (M2 en M3).

(1) Naast het voorstel COM(2003) 362 def., waar dit advies betrekking
op heeft, gaat het immers ook om voorstel COM(2003) 361 def.,
over zitplaatsen en de bevestiging daarvan en voorstel COM(2003)
363 def., over veiligheidsgordels en bevestigingssystemen.

1.6.
Het gebruik van veiligheidsgordels in alle categorieën
voertuigen voor personen- en goederenvervoer is pas recentelijk verplicht gesteld (2).
1.7.
Voor andere voertuigen dan personenvoertuigen bestond er tot nu toe eigenlijk geen communautaire goedkeuring.
Het stond de lidstaten vrij de drie geldende richtlijnen,
waarvoor een wijziging wordt voorgesteld op grond van de
drie vermelde richtlijnvoorstellen, op nationaal niveau al dan
niet toe te passen.
1.8.
De verplichte installatie in voertuigen met een grotere
maximummassa betekent niet alleen dat de gordels op twee of
drie punten bevestigd moeten worden, maar impliceert ook
dat zij aan de zitplaatsen worden bevestigd in plaats van aan
de carrosserie, zoals het geval is in personenvoertuigen.
Daarom moeten de drie richtlijnen gecombineerd worden
nageleefd.
2. Opmerkingen van het Comité
2.1.
Het EESC schaart zich achter de wetsvoorstellen, die
een volledige harmonisatie beogen in de geest van artikel 95
van het Verdrag.
2.2.
De in dit voorstel opgenomen maatregelen komen
tegemoet aan de noodzaak om de veiligheid van de passagiers
te verbeteren en passen bovendien in het Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid (3).
2.3.
Het EESC heeft geen formele noch inhoudelijke bezwaren tegen de inhoud van voorstel COM(2003) 362 def. inzake
de bevestigingspunten voor veiligheidsgordels, aangezien de
voor Richtlijn 76/115/EEG voorgestelde wijzigingen adequaat
zijn en in technisch opzicht onberispelijk.
(2) Richtlijn 2003/20/EG van 8.4.2003 in PB L 115 van 9.5.2003.
(3) Mededeling van de Commissie COM(2003) 311 def. van 2.6.2003,
waarover het EESC een advies voorbereidt.
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2.4.
Ook ten aanzien van de voor de typegoedkeuring
voorgenomen drie verplichte data en de bijbehorende registratie van voertuigen heeft het Comité niets aan te merken.

COM(2003) 362 def., aangezien Richtlijn 91/671/EEG al
gewijzigd is bij Richtlijn 2003/20/EG van 8 april 2003, die
reeds in de inleiding van dit advies is vermeld.

2.5.
In de te wijzigen richtlijn zijn reeds alle technische en
bestuursrechtelijke voorschriften opgenomen voor de goedkeuring van voertuigen die onder een andere categorie dan M1
vallen.

3. Conclusie

2.6.
Veiligheid is een universele waarde die door alle
betrokkenen verbeterd dient te worden. Voor de verwezenlijking van deze doelstelling dient in technisch en economisch
opzicht alles in het werk te worden gesteld.
2.7.
In het bijzonder verzoekt het Comité om rectificatie
van de voorlaatste alinea van punt 3 van richtlijnvoorstel

3.1.
Het Comité kan de doelstelling van dit voorstel,
namelijk de invoering van steeds betere veiligheidsvoorschriften, alleen maar onderschrijven. Dit geldt ook als de maatregelen met extra kosten gepaard gaan, zoals bijvoorbeeld wellicht
het geval is met touringcars. Het redden van mensenlevens is
een doel dat moet worden nagestreefd met de meest geavanceerde oplossingen die steeds het resultaat zijn van gericht
onderzoek, vooral wanneer men gestalte wil geven aan de
ambitieuze doelstelling van het Europees actieprogramma voor
verkeersveiligheid: het aantal verkeersslachtoffers tegen 2010
met de helft terugdringen.

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn
van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/541/EEG inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende veiligheidsgordels en
bevestigingssystemen van motorvoertuigen”
(COM(2003) 363 def. — 2003/0130 (COD))
(2004/C 80/04)
De Raad heeft op 3 juli 2003 besloten om het Europees Economisch en Sociaal Comité, overeenkomstig
artikel 95 van het EG-Verdrag, te raadplegen over het voornoemde voorstel.
De gespecialiseerde afdeling „Interne markt, productie en consumptie”, die belast was met de
voorbereidende werkzaamheden, heeft haar advies goedgekeurd op 12 november 2003. Rapporteur was
de heer Ranocchiari.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 404e zitting van 10 en 11 december 2003
(vergadering van 10 december) het volgende advies uitgebracht, dat werd goedgekeurd met 111 stemmen
vóór en 1 stem tegen.

1. Inleiding

1.1.
Het onderhavige voorstel past in het algemene wetgevingskader betreffende de typegoedkeuring van voertuigen
en de onderdelen daarvan.

1.2.
De montage van veiligheidsgordels en de bevestigingspunten daarvan is een technisch aspect van groot belang dat
op communautair niveau dient te worden geregeld.

1.3.
De gelijktijdige indiening van maar liefst drie richtlijnvoorstellen (1) is gebaseerd op het beginsel van volledige
harmonisatie, door één stelsel van communautaire voorschriften en één goedkeuringsprocedure in het leven te roepen, en
te zorgen voor de gelijktijdige inwerkingtreding in de Unie.

1.6.
Het gebruik van veiligheidsgordels in alle categorieën
voertuigen voor personen- en goederenvervoer is pas recentelijk verplicht gesteld (2).
1.7.
Voor andere voertuigen dan personenvoertuigen bestond er tot nu toe eigenlijk geen communautaire goedkeuring.
Het stond de lidstaten vrij de drie geldende richtlijnen,
waarvoor een wijziging wordt voorgesteld op grond van de
drie vermelde richtlijnvoorstellen, op nationaal niveau al dan
niet toe te passen.
1.8.
De verplichte installatie in voertuigen met een grotere
maximummassa betekent niet alleen dat de gordels op twee of
drie punten bevestigd moeten worden, maar impliceert ook
dat zij aan de zitplaatsen worden bevestigd en niet aan de
carrosserie, zoals het geval is in personenvoertuigen. Daarom
moeten de drie richtlijnen gecombineerd worden nageleefd.
2. Opmerkingen van het Comité

1.4.
De noodzaak van voorschriften voor typegoedkeuring
houdt verband met de uitbreiding van de verplichtingen inzake
montage en gebruik van veiligheidsgordels tot een groter scala
van voertuigen.

1.5.
Het gebruik van veiligheidsgordels was immers tot nu
toe uitsluitend verplicht voor personenvoertuigen (cat. M1) en
— alleen voor de zitplaatsen voorin — voor voertuigen voor
het vervoer van goederen met een geringe maximummassa,
dat wil zeggen minder dan 3,5 t (N1). Zwaardere voertuigen
voor goederenvervoer (N2 en N3) daarentegen waren hiervan
uitgezonderd, alsook minibussen en autobussen (M2 en M3).

(1) Naast het voorstel COM(2003) 363 def., waar dit advies betrekking
op heeft, gaat het immers ook om voorstel COM(2003) 361 def.,
over zitplaatsen en de bevestiging daarvan en voorstel COM(2003)
362 def., over bevestigingspunten voor veiligheidsgordels.

2.1.
Het EESC schaart zich achter de wetsvoorstellen, die
een volledige harmonisatie beogen in de geest van artikel 95
van het Verdrag.
2.2.
De in dit voorstel opgenomen maatregelen komen
tegemoet aan de noodzaak om de veiligheid van de passagiers
te verbeteren en passen dus uitstekend in het Europees
actieprogramma voor verkeersveiligheid (3).
2.3.
Het EESC heeft geen formele noch inhoudelijke bezwaren tegen de inhoud van voorstel COM(2003) 363 def.
inzake de veiligheidsgordels en bevestigingssystemen van
motorvoertuigen, aangezien de voor Richtlijn 77/541/EEG
voorgestelde wijzigingen adequaat zijn en in technisch opzicht
onberispelijk.
(2) Richtlijn 2003/20/EG van 8.4.2003 in PB L 115 van 9.5.2003.
(3) Mededeling van de Commissie COM(2003) 311 def. van 2.6.2003,
waarover het EESC een advies voorbereidt.
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2.4.
Ook ten aanzien van de voor de typegoedkeuring
voorgenomen drie verplichte data en de bijbehorende registratie van voertuigen heeft het Comité niets aan te merken.
2.5.
In de richtlijn waarvoor een wijziging wordt voorgesteld, zijn reeds alle technische en bestuursrechtelijke voorschriften opgenomen voor de goedkeuring van voertuigen die
onder een andere categorie dan M1 vallen.
2.6.
Veiligheid is een universele waarde die door alle
betrokkenen verbeterd dient te worden. Voor de verwezenlijking van deze doelstelling dient in technisch en economisch
opzicht alles in het werk te worden gesteld.
2.7.
In het bijzonder verzoekt het Comité om rectificatie
van de vierde alinea van punt 3 van richtlijnvoorstel
COM(2003) 363 def., aangezien Richtlijn 91/671/EEG reeds
gewijzigd is bij Richtlijn 2003/20/EG van 8 april 2003, die
hiervoor, in de inleiding van dit advies is vermeld.
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2.8.
Het Comité verzoekt tevens om de noodzakelijke
rectificatie in de inleiding op het voorstel COM(2003) 363 def.
van wat een eenvoudige nalatigheid lijkt. Op pagina 7 immers,
in de beschrijving van de inhoud van artikel 2: „Toepassing”,
worden voor de verplichte tyepgoedkeuring en de bijbehorende registratie slechts twee data genoemd, in plaats van de
voorgenomen drie data.
3. Conclusie
3.1.
Het Comité kan de doelstelling van dit voorstel,
namelijk de invoering van steeds betere veiligheidsvoorschriften, alleen maar onderschrijven. Dit geldt ook als de maatregelen met extra kosten gepaard gaan, zoals bijvoorbeeld wellicht
het geval is met touringcars. Het redden van mensenlevens is
een doel dat moet worden nagestreefd met de meest geavanceerde oplossingen die steeds het resultaat zijn van gericht
onderzoek, vooral wanneer men gestalte wil geven aan de
ambitieuze doelstelling van het Europees actieprogramma voor
verkeersveiligheid: het aantal verkeersslachtoffers tegen 2010
met de helft terugdringen.

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie
aan de Raad en het Europees Parlement: Modernisering van het vennootschapsrecht en
verbetering van de Corporate governance in de Europese Unie — een actieplan”
(COM(2003) 284 def.)
(2004/C 80/05)
De Commissie heeft op 22 mei 2003 besloten, overeenkomstig artikel 262 van het EG-Verdrag, het
Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over de voornoemde mededeling.
De gespecialiseerde afdeling „Interne markt, productie en consumptie”, die met de voorbereiding van de
desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 12 november 2003 goedgekeurd;
rapporteur was de heer Ravoet.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 404e zitting van 10 en 11 december 2003
(vergadering van 10 december) het volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen werd
goedgekeurd.

1. Inleiding
1.1.
De Commissie heeft onder het documentnummer
COM(2003) 284 def. onlangs een mededeling aan de Raad en
het Europees Parlement gepubliceerd: „Modernisering van
het vennootschapsrecht en verbetering van de Corporate
governance in de Europese Unie — een actieplan”.
1.2.
Deze mededeling vormt het antwoord van de Commissie op het op 4 november 2002 uitgebrachte eindverslag („A
modern regulatory framework for company law in Europe”)
van een door commissaris Bolkestein opgerichte groep deskundigen op hoog niveau op het gebied van het vennootschapsrecht.
1.3.
In de mededeling worden de belangrijkste doelstellingen omschreven die aan eventuele toekomstige EU-maatregelen op het gebied van modernisering van het Europees
vennootschapsrecht en versterking van corporate governance
ten grondslag moeten liggen. Verder bevat het document een
actieplan met prioriteiten voor de korte, middellange en
lange termijn. Daarin wordt aangegeven welk soort wettelijke
instrumenten moet worden ingezet, en wanneer.
1.4.
Het actieplan strekt tot verwezenlijking van de volgende twee doelstellingen: versterking van de rechten van aandeelhouders en een betere bescherming van derden, en bevordering
van de efficiëntie en het concurrentievermogen van het
bedrijfsleven.

1.4.2. Efficiënte bescherming van de aandeelhouders en
derden zal in de toekomst nog belangrijker worden gezien de
toenemende mobiliteit van ondernemingen binnen de EU.
1.4.3. Verwezenlijking van de tweede doelstelling, efficiëntie en concurrentievermogen van het bedrijfsleven, hangt van
veel factoren af, waaronder solide vennootschapsrechtelijke
regelgeving en evenwicht tussen EU- en nationale maatregelen.

2. Essentie van de mededeling
2.1.
Het actieplan bestaat uit zeven onderdelen: corporate
governance, instandhouding en wijziging van kapitaal, groepen
en piramidestructuren, herstructurering en mobiliteit van
ondernemingen, de Europese besloten vennootschap, de Europese coöperatieve vennootschap en andere EU-rechtsvormen
voor ondernemingen en versterking van de transparantie van
nationale rechtsvormen voor ondernemingen.
De Commissie besteedt vooral aandacht aan corporate governance.
2.2.
Zij stelt daarvoor geen Europese code voor, maar wel
een gemeenschappelijke aanpak betreffende enkele essentiële
regels. Verder dienen de corporate governance-codes adequaat
te worden gecoördineerd.
Tot die regels behoren:

1.4.1. Wat de eerste doelstelling betreft, is de Commissie
van mening dat er een doeltreffende regeling moet komen
voor de bescherming van aandeelhouders en hun rechten,
waarmee spaargelden en pensioenen van miljoenen mensen
worden beschermd en de fundamenten van de kapitaalmarkten
op lange termijn worden verstevigd in het kader van een
gediversifieerd aandelenbezit in de EU. Slechts op die manier
zullen ondernemingen tegen de laagste kosten kapitaal kunnen
aantrekken.

—

betere informatieverstrekking over corporate governance
Zij wil dat beursgenoteerde ondernemingen worden
verplicht om een verklaring betreffende hun governance
bij hun jaarverslagen en -rekeningen te voegen.
Daarnaast zouden institutionele beleggers informatie over
hun rol moeten gaan verstrekken.

30.3.2004

—

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

versterking van de rechten van de aandeelhouders
Volgens het actieplan moeten aandeelhouders van beursgenoteerde ondernemingen vóór de algemene vergadering elektronisch toegang hebben tot de relevante informatie.
Voorts wil de Commissie in het licht van de totstandbrenging van een echte aandeelhoudersdemocratie, die is
gebaseerd op het beginsel één aandeel/één stem, op de
korte tot middellange termijn een studie laten verrichten
naar de gevolgen van een dergelijke aanpak.

—

modernisering van de raad van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen
Indien het risico van belangenverstrengeling zich voor de
dagelijkse bestuurders van deze ondernemingen voordoet, dienen besluiten uitsluitend te worden genomen
door niet bij het dagelijks bestuur betrokken bestuurders,
die meestal onafhankelijk zijn. Verder zouden er benoemings-, belonings- en auditcomités moeten worden opgericht.
Wat ten slotte de beloning van de bestuurders betreft,
moet de EU streven naar een passende regeling die uit
vier componenten bestaat: (informatie in de jaarrekening
over het beloningsbeleid, gedetailleerde informatie in de
jaarrekening over de salarissen van individuele bestuurders, voorafgaande goedkeuring door de aandeelhoudersvergadering van aandelen- en aandelenoptieplannen voor
bestuurders, passende verantwoording in de jaarrekening
van de kosten van dergelijke plannen voor de onderneming).

—

verantwoordelijkheden van bestuurders
Gestreefd wordt naar onder meer collectieve verantwoordelijkheid van alle leden van de raad van bestuur voor
financiële en essentiële niet-financiële documenten.

—

coördinatie van de inspanningen van de lidstaten op het
gebied van corporate governance
De Commissie wil dat er een „Europees corporate governance forum” wordt opgericht om de convergentie van
de nationale codes te bevorderen.

2.3.
Het tweede onderdeel van de mededeling heeft betrekking op instandhouding en wijziging van kapitaal.
In dit verband wordt onder andere gestreefd naar vereenvoudiging van de Tweede Richtlijn teneinde het concurrentievermogen van het bedrijfsleven te verhogen zonder afbreuk doen
aan de bescherming van aandeelhouders en schuldeisers.
2.4.
Het derde onderdeel heeft betrekking op groepen en
piramidestructuren.
De Commissie is niet van plan om het richtlijnvoorstel
betreffende groepen nieuw leven in te blazen. Wel wil zij
specifieke bepalingen uitvaardigen voor een aantal kwesties als
met name een eventueel verbod op toelating tot notering ter
beurze van ondernemingen die deel uitmaken van onrechtmatige piramidestructuren.
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2.5.
Het vierde onderdeel heeft betrekking op de herstructurering en mobiliteit van ondernemingen.
Op korte termijn wil de Commissie onder meer de voorstellen
voor een richtlijn betreffende grensoverschrijdende fusies en
de verplaatsing van de zetel van de ene lidstaat naar een andere
goedkeuren.
2.6.
Het vijfde onderdeel heeft betrekking op de Europese
besloten vennootschap.
Deze vennootschapsvorm zou tegemoetkomen aan de behoeften van mkb’s die in meer dan één lidstaat actief zijn.
2.7.
Het zesde onderdeel heeft betrekking op de Europese
coöperatieve vennootschap en andere EU-rechtsvormen voor
ondernemingen (b.v. stichtingen, onderlinge maatschappijen).
De Commissie wil het huidige wetgevingsproces op dit terrein
actief steunen en veel aandacht besteden aan de ontwikkeling
van nieuwe Europese rechtsvormen voor ondernemingen.
2.8.
Het zevende onderdeel heeft betrekking op versterking
van de transparantie van nationale rechtsvormen voor ondernemingen.
Volgens de Commissie moeten op middellange termijn
strengere openbaarmakingsverplichtingen worden opgelegd
aan alle juridische entiteiten met beperkte aansprakelijkheid.

3. Algemene opmerkingen
3.1.
Het Comité kan zich op hoofdlijnen vinden in de
mededeling, die een actieplan bevat om het vennootschapsrecht te moderniseren en de corporate governance te versterken.
3.2.
De twee doelstellingen van de Commissie, te weten
versterking van de rechten van aandeelhouders en een betere
bescherming van derden/bevordering van de efficiëntie en het
concurrentievermogen van het bedrijfsleven, verdienen bijval.
Middels verwezenlijking van deze doelstellingen wordt in hoge
mate bijgedragen tot economische groei en meer werkgelegenheid. Voorts maakt onderhavig initiatief, hetgeen door de
Commissie wordt benadrukt, deel uit van een reeks initiatieven
op Europees niveau om genoemde doelstellingen te bereiken.
Zoals aangekondigd in de mededeling over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen bestaat bij deze
initiatieven ook oog voor de werknemers.
3.3.
De Commissie stelt terecht voor, een passend onderscheid te maken tussen categorieën ondernemingen, waarbij
zij strengere regelgeving wenselijk acht voor beursgenoteerde
ondernemingen en bedrijven die op de openbare kapitaalmarkt
middelen hebben aangetrokken (zie par. 2.1 van de mededeling). Middels een dergelijk onderscheid kan namelijk tegemoet
worden gekomen aan specificiteiten en behoeften van iedere
categorie.
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3.4.
De mededeling bevat een aantal zeer algemene beginselen en het staat nog niet vast hoe deze zullen worden
geconcretiseerd. Dit geldt bijv. voor de maatregelen die de
Commissie wil nemen om de rechten van de aandeelhouders
te versterken of de raad van bestuur van beursgenoteerde
vennootschappen te moderniseren.

van markten en de specificiteiten van ondernemingen. Beseft
dient te worden dat het niet opvolgen van de aanbevelingen
zal worden afgestraft door de beleggers: zij zullen geen geld
meer investeren in bedrijven die de governanceregels niet
toepassen.

3.5.
Verder wijst het Comité erop dat een aantal in de
mededeling gehanteerde concepten vaag zijn en nader dienen
te worden gepreciseerd. Zo is bijv. niet duidelijk wat wordt
bedoeld met „elke belangrijke transactie met andere verbonden
partijen” in het kader van de „jaarlijkse verklaring inzake
corporate governance” (par. 3.1.1, onder e).

4.1.2. Zoals opgemerkt, kan het Comité zich over het
algemeen in de Commissievoorstellen vinden, maar het staat
nog te bezien hoe deze concreet uitgewerkt zullen worden.

3.6.
Ten slotte schaart het Comité zich achter de voorgestelde prioriteitenstelling in de tijd. Het vestigt er daarbij wel de
aandacht op dat er hoe dan ook, op korte termijn en met oog
voor de realiteit van het bedrijfsleven, een aantal, met name,
grensoverschrijdende problemen zullen moeten worden opgelost, zoals in verband met grensoverschrijdende fusies, verplaatsing van de zetel van de ene lidstaat naar de andere of
belemmeringen voor grensoverschrijdende uitoefening van de
rechten van aandeelhouders.

4.1.3. De Unie moet de belangrijkste, internationaal erkende beginselen overnemen en er niet toe overgaan, deze te
gedetailleerd uit te werken. Het laatste zou slechts in de weg
staan aan het flexibel en soepel functioneren van bedrijven.

4.2.
Wat de betere informatieverstrekking over corporate
governance betreft, is het Comité ermee eens dat er in beginsel
jaarlijks een verklaring over het ondernemingsbestuur wordt
afgegeven. Overigens gebeurt dat op verzoek van de aandeelhouders reeds in sommige lidstaten. Beursgenoteerde ondernemingen dienen transparant te zijn en beleggers informatie over
hun functioneren te verschaffen.

4. Bijzondere opmerkingen

Corporate governance
4.1.
De Commissie wil op goede gronden geen Europese
corporate governance-code invoeren. Uit een in 2002 voor
haar rekening verrichte studie (1) is namelijk gebleken dat de
belangrijkste verschillen tussen de lidstaten in uiteenlopende
nationale wetgevingen wortelen en dat de codes er over het
algemeen juist toe neigen om vergaand te convergeren.
Beleggers hebben doorgaans weinig problemen met de pluraliteit van codes binnen de EU.
4.1.1. Met het oog op de mondialisering en de uitbreiding
van de EU meent het Comité evenwel dat het belangrijk is voor
ondernemingen en beleggers, ervan op aan te kunnen dat
bedrijven uit derde landen een aantal internationaal erkende
minimumbeginselen respecteren die wezenlijk zijn voor goed
beheer. Deze beginselen vullen de reeds door de lidstaten
uitgevaardigde regelingen aan of werken deze verder uit.
Verdere regels moeten via zelfregulering tot stand komen,
d.w.z. via direct door dan wel in nauwe samenwerking met
de emittenten opgestelde codes voor het bestuur van de
onderneming. Een dergelijke methode, die dankzij souplesse
en flexibiliteit, op hoofdlijnen alle uitzicht op succes biedt,
geeft meer mogelijkheden om in te spelen op de ontwikkeling

(1) Comparative Study of the Corporate governance Codes relevant
tot the European Union and its Member States: http:///europa.eu.int/comm/intenal–market/en/company/company/news/
corp-gov-codes-rpt en.htm

4.2.1. Het voorstel dat een jaarlijkse governanceverklaring
bij de jaarrekeningen en –verslagen moet worden gevoegd mag
er niet toe leiden dat de accountant verplicht wordt om de
inhoud van de verklaring gedetailleerd te onderzoeken. Hij
moet slechts nagaan of de verklaring inderdaad is opgesteld.

4.2.2. Wat de informatieverschaffing over institutionele
beleggers betreft, dient er een duidelijk onderscheid te worden
gemaakt tussen institutionele beleggers en personen die een
bepaald percentage van de aandelen in handen hebben. Daartoe
moet de definitie van „institutionele belegger” overeenstemmen
met de definitie die is vervat in de regelingen betreffende de
financiële markten en met name de beleggingsdiensten.

4.3.
Aangaande de versterking van de rechten van de
aandeelhouders moeten bedrijven de mogelijkheid hebben om
met nieuwe informatietechnologie te werken, met als gevolg
dat de huidige regeling dient te worden aangepast. Er moet de
ondernemingen in dit verband geen verplichting worden
opgelegd maar slechts een alternatief worden geboden.

4.3.1. Verder kan het Comité zich over het algemeen vinden
in de voorgestelde maatregelen om de uitoefening van het
stemrecht door de aandeelhouders te vergemakkelijken. De
ondernemingen moeten die uitoefening namelijk kunnen
vergemakkelijken en aandeelhouders dienen ook te kunnen
stemmen wanneer zij tijdens de algemene vergadering afwezig
zijn.
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4.3.2. Het Comité neemt voorts nota van het voornemen
om een studie te laten verrichten naar het beginsel één aandeel/
één stem. Het spreekt voor zich dat die studie moet vallen
binnen het algemene kader van modi van bedrijfsfinanciering
en bevoegdheidsverdeling.

Instandhouding en wijziging van kapitaal

4.4.
Betreffende de modernisering van de raad van bestuur
van beursgenoteerde ondernemingen staat het Comité positief
tegenover het voorstel om een aanbeveling op te stellen
met een aantal minimumnormen voor de oprichting, de
samenstelling en de rol van de benoemings-, belonings- en
auditcomités. Het dient dan inderdaad om niet meer dan
minimumnormen te gaan en de Commissie moet niet in details
gaan treden. Doet zij dat wel, dan bestaat het risico dat afbreuk
wordt gedaan aan de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen
van ondernemingen.

Groepen en piramidestructuren

4.4.1. Voorts is het van groot belang een definitie van
„belangenconflict” te geven. Daarnaast mag het collegialiteitsbeginsel voor besluiten van de raad van bestuur niet worden
aangetast. Weliswaar is het wenselijk dat de directie door de
raad van bestuur te nemen besluiten voorbereidt, maar zij is
niet beslissingsbevoegd.

4.4.2. Bijval verdient de doelstelling van de Commissie om
de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen met meer transparantie te omgeven. Daarmee wordt
ingespeeld op de wensen van de beleggers. De EU moet hier
evenwel niet optreden. Na de uitbreiding dient deze materie te
worden geregeld via nationale regels of aanbevelingen waarbij
rekening wordt gehouden met nationale specificiteiten en
bedrijfsculturen.

4.5.
Ook de verantwoordelijkheden van bestuurders moeten, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, nationaal worden geregeld. Zou de Commissie hier toch tot regelgeving
willen overgaan, dan dient er eerst een uitvoerige studie te
komen over de verschillende aspecten van zowel hun civielals hun strafrechtelijke aansprakelijkheid. Overigens dient de
aansprakelijkheidsproblematiek in een samenhangend geheel
en niet versnipperd te worden geregeld.

4.6.
In verband met de coördinatie van de inspanningen
van de lidstaten op het gebied van corporate governance
neemt het Comité kennis van het plan om een Europees forum
op te richten. De Commissie merkt terecht op dat het forum
de convergentie van de nationale codes moet bevorderen en
dat het niet de bedoeling is nieuwe, dwingende regels voor
ondernemingsbestuur uit te vaardigen. Het forum moet worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken
actoren, vooral emittenten en financiële tussenpersonen.
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4.7.
Het Comité kan zich vinden in de voorstellen van de
Commissie ter zake. Voorts moet de analyse van de voorstellen
van het „SLIM-team vennootschapsrecht” worden voortgezet.

4.8.
Het is een goede zaak dat de Commissie niet voornemens is om het richtlijnvoorstel betreffende relaties binnen
een groep nieuw leven in te blazen.
4.8.1. Groepen vormen een legitieme en nuttige economische realiteit. Eventuele initiatieven van de Commissie met
betrekking tot groepen en piramidestructuren dienen voorafgegaan te worden door een onderzoek naar het nut en de impact
van beoogde maatregelen. Het mag niet zo zijn dat de
Commissie specifieke regels voor groepen uitvaardigt en hun
functioneren verlamt.
4.8.2. Verder moet de reikwijdte van bepaalde termen
worden verduidelijkt. De Commissie stelt bijvoorbeeld voor
om toelating tot notering ter beurze te weigeren voor ondernemingen die deel uitmaken van onrechtmatige piramidestructuren. Een en ander zou toch moeten geschieden op basis van
een diepgaand onderzoek door en advies van onafhankelijke
deskundigen, d.w.z. niet uitsluitend op aanbeveling van het
Comité van Europese effectenregelgevers. De vraag luidt wat
verstaan dient te worden onder „onrechtmatige piramidestructuren”. Er dient dan ook een duidelijk onderscheid te worden
aangegeven tussen „normale” en „onrechtmatige” piramidestructuren.

Herstructurering en mobiliteit van ondernemingen
4.9.
Het is onmisbaar voor een werkelijk geïntegreerde
markt dat alle belemmeringen voor bedrijfsmobiliteit worden
opgeheven. Het Comité schaart zich dan ook achter twee
voorstellen die de Commissie op korte termijn wil goedkeuren,
het ene over grensoverschrijdende fusies en het andere over de
verplaatsing van de zetel van de ene lidstaat naar een andere.
4.9.1. De werknemersparticipatie bij dit soort grensoverschrijdende operaties dient echter nog te worden geregeld.
Hun rechten dienen te worden gewaarborgd. Daarbij moet
met name worden gedacht aan het recht op informatie en
consultatie dat uitgeoefend moet kunnen worden overeenkomstig de regels van de sociale dialoog en, meer in het algemeen,
in het kader van het ondernemingsbestuur.
4.9.2. Ten slotte kan het Comité zich vinden in het
voornemen om de Derde en Zesde Richtlijn inzake resp. fusies
en splitsingen van NV’s te vereenvoudigen en verplichte
regelingen in te voeren voor uitstotings- en uitkooprechten. Er
moet nog worden gekeken hoe dit voornemen zal worden
geconcretiseerd.
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De Europese besloten vennootschap
4.10. Het Comité heeft zich in het verleden al een groot
voorstander getoond van het opstellen van een facultatief
statuut voor deze rechtsvorm (1). Het heeft uiteraard dan ook
geen enkel bezwaar tegen het plan van de Commissie om op
korte termijn „een haalbaarheidsstudie (te) laten uitvoeren
waarin duidelijk wordt vastgesteld welke de praktische voordelen van de invoering van een EBV-statuut en de daarmee
samenhangende problemen zijn”. Dit statuut, waarmee aan de
behoeften van het MKB tegemoet kan worden gekomen, moet
snel worden ingevoerd.
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beschikken om optimaal van de interne markt te kunnen
profiteren.
Versterking van de transparantie van nationale rechtsvormen voor
ondernemingen
4.12. Het Comité deelt de zorgen van de Commissie in dit
verband. De Commissie merkt terecht op dat aard en strekking
van een eventuele richtlijn ter zake op de middellange termijn
moeten worden onderzocht.
5. Conclusie

De Europese coöperatieve vennootschap en andere EU-rechtsvormen
voor ondernemingen
4.11. De Raad heeft 1 juli 2003 een verordening inzake
het statuut voor de Europese coöperatieve vennootschap
goedgekeurd, alsmede een bijbehorende richtlijn betreffende
de betrokkenheid van de werknemers (2).
4.11.1. In dit verband zijn alle initiatieven op Europees
niveau ten behoeve van invoering van facultatieve rechtsvormen voor bedrijven welkom. Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dienen namelijk over de instrumenten te
(1) PB C 125 van 27.5.2002.
(2) PB C 129 van 27.4.1998.

5.1.
Onderhavig Commissievoorstel kan de goedkeuring
van het Comité wegdragen. Het vormt een volgende stap
op weg naar harmonisatie van het vennootschapsrecht en
versterking van het ondernemingsbestuur. Daarnaast is er in
het actieplan rekening gehouden met de grensoverschrijdende
dimensie van handelsbetrekkingen. Wat vooral corporate
governance betreft, pleit het Comité ervoor, spoedig internationaal erkende basisbeginselen voor goed bestuur te formuleren.
5.2.
Het actieplan heeft voornamelijk betrekking op optimalisering van de relaties tussen aandeelhouders, beleggers en
vennootschappen. Het Comité wil er nogmaals op wijzen dat
onderhavig voorstel deel dient uit te maken van een breder
ondernemingsbeleid waarin oog voor de bescherming van de
werknemers bestaat.

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie
aan de Raad en het Europees Parlement betreffende versterking van de wettelijke accountantscontrole in de EU”
(COM(2003) 286 def.)
(2004/C 80/06)
De Europese Commissie heeft op 22 mei 2003 besloten om het Europees Economisch en Sociaal Comité,
overeenkomstig artikel 262 van het EG-Verdrag, te raadplegen over de voornoemde mededeling.
De gespecialiseerde afdeling „Interne markt, productie en consumptie”, die belast was met de
voorbereidende werkzaamheden, heeft haar advies goedgekeurd op 12 november 2003. Rapporteur was
de heer Byrne.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 404e zitting van 10 en 11 december 2003
(vergadering van 10 december) het volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen is
goedgekeurd.

1. Inleiding
1.1.
De mededeling van de Commissie inzake de „Versterking van de wettelijke accountantscontrole in de EU” dient
gezien te worden in de context van het Actieplan voor de
financiële diensten van de Commissie en tegen de achtergrond
van het Enron-debâcle en andere financiële schandalen.
1.2.
Onderhavige mededeling en de hierop aansluitende
mededeling over „Modernisering van het vennootschapsrecht
en versterking van de corporate governance in de Europese
Unie” zijn noodzakelijk voor een herstel van het vertrouwen
van beleggers in de kapitaalmarkten.

2. Voorstellen van de Commissie
2.1.
De Commissie streeft naar een geactualiseerd regelgevingskader voor wettelijke accountantscontrole in de EU via:
a)

een gemoderniseerde en op beginselen gebaseerde Achtste
Richtlijn, en

b)

de instelling van een regelgevend comité voor accountantscontrole met vertegenwoordigers uit de lidstaten.

2.2.
De Commissie is van mening dat de EU met ingang van
2005 internationale standaarden voor accountantscontrole
(ISA’s) moet gaan toepassen.
2.3.
De Commissie ziet extern toezicht als een cruciale
voorwaarde voor handhaving van het vertrouwen in het
accountantsberoep. Daarnaast benadrukt ze andere essentiële
zaken als ethische gedragscodes voor accountants, een voldoende mate van onafhankelijkheid van deze beroepsgroep,

kwaliteitsborging, educatie en opleiding, en tuchtregelingen.

2.4.
De Commissie geeft zich rekenschap van de bezorgdheid die onder accountants leeft t.a.v. het begrip „hoofdelijke
aansprakelijkheid”. Voor de Commissie staat voorop dat de
aansprakelijkheid van accountants een van de belangrijkste
voorwaarden voor de kwaliteit van hun werk is, maar erkent
wel dat er behoefte zou kunnen zijn aan nader onderzoek naar
de meer algemene economische implicaties van de huidige
aansprakelijkheidsregelingen.

2.5.
De Commissie gaat uitgebreid in op de onderhandelingen die tot dusverre zijn gevoerd met toezichthouders uit de
VS n.a.v. de Sarbanes-Oxley Act, en betreurt het dat er nog
altijd geen bevredigende oplossing is gevonden.

2.6.
De voorstellen ter verwezenlijking van de in de mededeling geformuleerde doelstelling van betere wettelijke accountantscontrole in de EU worden door de Commissie
samengevat in een tienpuntenplan.

3. Algemene opmerkingen

3.1.
Het EESC is ingenomen met onderhavige mededeling.
Het is zich ervan bewust dat het vertrouwen van de belegger
nodig moet worden hersteld en dat het van cruciaal belang is
om de kapitaalmarkt in de EU verder tot ontwikkeling te
brengen. Daartoe wordt in belangrijke mate bijgedragen door
een versterking van de accountantscontrole.
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3.2.
Daarnaast is het EESC zich ervan bewust dat de
mededeling aansluit op een heel pakket maatregelen van
de Commissie m.b.t. de wettelijke accountantscontrole. Het
startsein daartoe werd reeds gegeven in 1996 met de publicatie
van het groenboek over de „Rol, positie en aansprakelijkheid
van de met de wettelijke controle belaste accountant in de EU”.
Andere, meer recente initiatieven op dit gebied zijn o.a. twee
aanbevelingen inzake „Waarborging van de kwaliteit van de
wettelijke controle in de EU” (november 2000) en „Onafhankelijkheid van de met de wettelijke controle belaste accountant
in de EU” (mei 2002). Beide aanbevelingen zijn overgenomen
door de lidstaten.

3.3.
De recente gebeurtenissen hebben de Commissie er
echter volkomen terecht toe gebracht nog meer vaart te zetten
achter de maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van
accountantscontroles in de EU. Het EESC is dan ook ingenomen met het tienpuntenplan van de Commissie. Met name de
voorstellen om het algemeen belang te beschermen door het
instellen van een onafhankelijk toezicht op de uitoefening van
het accountantsberoep zijn toe te juichen.

3.4.
Als het nieuwe regelgevingkader, met inbegrip van een
gemoderniseerde Achtste Richtlijn, eenmaal geïmplementeerd
is op EU-niveau, zijn het naar de mening van het EESC de
lidstaten die het best in staat zijn toe te zien op de naleving.
Verder moet worden beseft dat het uiteindelijk de kwaliteit is
die in het geding is — en daarmee ook de betrouwbaarheid
van wettelijke accountantscontroles. Daarvoor is het weer
nodig dat er adequate uitgangspunten voor de berekeningen
worden gehanteerd.
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4.3.
Het EESC stemt ermee in dat de ISA’s ook in de EU
dienen te gelden. Daarentegen herhaalt het zijn standpunt t.a.v.
van het voornemen van de Commissie zich het recht voor te
behouden om de IAS niet over te nemen. Als dit in de
praktijk werkelijk het geval zou zijn, zou de internationale
vergelijkbaarheid van standaarden in het gedrang komen en
zou dit kunnen indruisen tegen de belangen van beleggers.

4.4.
Het EESC is daarom van mening dat de Commissie
meer aandacht zou moeten hebben voor het vaststellen van
standaarden en dat het Regelgevend Comité voor Accountantscontrole voortdurend in contact zou moeten staan met
de instanties die deze standaards opstellen, zodat eventuele
problemen in een vroeg stadium kunnen worden aangepakt.
Het doet het Comité deugd dat uit de tot dusverre door de
Commissie verrichte werkzaamheden blijkt dat de praktijk in
de EU reeds op dit moment in hoge mate is afgestemd op
gebruik van de ISA’s.

4.5.
Het EESC wijst erop dat op een specialistisch gebied als
accountantscontrole het Regelgevend Comité voor Accountantscontrole gebruik zou moeten kunnen maken van de
vakkennis van personen met professionele ervaring. Daarom
is het ingenomen met het voorstel om net als in het EU-Comité
Accountantscontrole ook in het Adviescomité Accountantscontrole vertegenwoordigers van deze beroepsgroep op te
nemen.

4. Bijzondere opmerkingen

4.6.
Het EESC is van mening dat er zo hoog mogelijke eisen
moeten worden gesteld op het punt van de gedragscode van
accountants. Wat dit betreft schaart het zich achter het
voorstel van de Commissie om een analyse te maken van de
werkzaamheden van het Comité Gedragscodes van de IFAC,
dat algemene principiële gedragsnormen opstelt voor accountants, waardoor o.a. hun onafhankelijkheid wordt gewaarborgd.

4.1.
Het EESC staat achter het voorstel van de Commissie
ingebruikneming van de ISA’S verplicht te stellen bij alle
wettelijke accountantscontroles in de EU. Dit is een logisch
vervolg op de beslissing om de IAS (internationale standaarden
voor jaarrekeningen, inmiddels „internationale standaarden
voor financiële verslaglegging” geheten) m.i.v. 2005 van
toepassing te laten zijn op alle beursgenoteerde ondernemingen. Oorspronkelijk was er sprake van ca. 7 000 beursgenoteerde ondernemingen waarvoor de ISA’s zouden gelden, maar
als de voorstellen in de mededeling worden overgenomen, zou
dit neerkomen op ruim een miljoen wettelijke accountantscontroles in de EU.

4.6.1. Wel is het zo dat er sancties moeten kunnen worden
opgelegd als regels en gedragscodes niet worden nageleefd,
anders zijn ze niet effectief. De Achtste Richtlijn voorziet in
haar huidige vorm in tuchtmaatregelen die beroepsorganisaties
kunnen opleggen aan accountants die inbreuk maken op de
gedragscodes. Op grond van de opgedane ervaringen ligt het
op dit moment het meest voor de hand dit systeem van
zelfregulering (met als uiterste sanctie royement en daarmee
de onmogelijkheid van beroepsuitoefening) transparanter te
maken en te onderwerpen aan extern toezicht. Het EESC stelt
vast dat de Commissie ernaar streeft deze doelstellingen
duidelijker te formuleren in de nieuwe richtlijn.

4.2.
Het EESC is het eens met de Commissie dat de IFAC
(International Federation of Accountants) aangemoedigd moet
worden bij het zoeken naar manieren om bij de ontwikkeling
van de ISA’s samen te werken met andere actoren, zodat het
algemeen belang op adequate manier kan worden gewaarborgd. Hetzelfde is al gebeurd in het geval van de IAS, die
werden verbeterd door de International Accounting Standards
Board.

4.7.
Het EESC neemt kennis van het standpunt van de
Commissie dat de aansprakelijkheid van accountants een
belangrijke factor is ter verbetering van de kwaliteit van de
door hen uitgevoerde controles, maar vindt wel dat men hierbij
niet te ver mag gaan. Het Comité stelt dan ook met voldoening
vast dat de Commissie voornemens is onderzoek te verrichten
naar de economische implicaties van de huidige aansprakelijkheidsregelingen.
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4.7.1. Het is van cruciaal belang dat voor het beroep van
accountant personen van het juiste kaliber worden aangeworven. Het algemeen belang zou ermee gediend zijn als de
ondergang van Andersen niet leidt tot een afname van het
aantal grote bedrijven dat zich kan permitteren een beroep te
doen op ’s werelds meest gerenommeerde accountantskantoren; een dergelijke afname zou negatieve gevolgen hebben voor
de mededinging. Deze overwegingen dienen in aanmerking te
worden genomen als men snel wil overgaan tot nieuwe
regelingen voor accountantsaansprakelijkheid.
4.8.
Het EESC is ervan op de hoogte dat de IFAC accountants verplicht zich permanent te laten bijscholen, zodat ze
hun vakkennis op peil houden, en geeft de Commissie in
overweging een soortgelijke eis op te nemen in de nieuwe
versie van de Achtste Richtlijn.

5. Internationale aspecten
5.1.
Het EESC heeft kennis genomen van het verslag van de
Commissie over de gesprekken die met de autoriteiten van de
VS zijn gevoerd over de Sarbanes-Oxley Act. Deze Act heeft in
de VS geleid tot een restrictiever en meer gereglementeerd
beleid, dat haaks staat op de principiële, op risicodekking
gebaseerde benadering van de EU, die ook wordt toegepast
door de IFAC (en wordt aanbevolen door de IOSCO, de
International Organisation of Securities Commissions).
5.2.
Ondanks protesten van de Commissie heeft de SEC
(Securities and Exchange Commission) van de VS tot dusverre
geweigerd tegemoet te komen aan haar verzoek iets te doen
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aan de ongewenste nevenaffecten die deze Act heeft voor
Europese bedrijven en accountantskantoren.
5.3.
Het EESC is het ermee eens dat de huidige situatie
onaanvaardbaar is en roept de Commissie op haar overleg met
andere belangrijke regelgevende instanties, waaronder de SEC
van de VS en de PCAOB (Public Company Accounting
Oversight Board), voort te zetten. Voorzover het de kwaliteit
en het afdwingen daarvan betreft dienen alle partijen de
gelijkwaardigheid van de regelingen op het gebied van corporate governance, financiële verslaggeving en accountantscontroles in beide rechtssystemen te erkennen.
6. Conclusies
6.1.
De Commissie heeft een tienpuntenplan opgesteld,
waar het EESC zich in grote lijnen in kan vinden. In het
advies worden op enkele onderdelen algemene en bijzondere
opmerkingen gemaakt. Over het algemeen is het Comité van
mening dat de voorstellen van de Commissie zeer uitvoerig
zijn. Als ze volledig in praktijk worden gebracht, zal de
kwaliteit van wettelijke accountantscontroles in de EU er
aanzienlijk op vooruit gaan en zullen de controles uniformer
worden.
6.2.
In dit stadium is nog niet te overzien tot welke
resultaten het actieplan precies zal leiden. Ook is het nog te
vroeg om in te schatten welke invloed de wijziging van de
Achtste Richtlijn zal hebben. Het EESC is gaarne bereid
hierover advies uit te brengen, zodra een meer gedetailleerd
oordeel mogelijk is.

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening
betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag op groepen overeenkomsten
inzake technologieoverdracht” (1)
(2004/C 80/07)
De Commissie heeft op 4 september 2003 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité,
overeenkomstig artikel 262 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, te raadplegen
over het voornoemde voorstel.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft besloten de afdeling „Interne markt, productie en
consumptie” met de voorbereidende werkzaamheden te belasten.
Gezien de urgentie van de werkzaamheden heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité tijdens zijn
404e zitting van 10 en 11 december 2003 (vergadering van 11 december) de heer Metzler tot algemeen
rapporteur benoemd en vervolgens het hierna volgende advies met 29 stemmen vóór en 3 stemmen
tegen, bij 1 onthouding, goedgekeurd.

1. Inleiding
1.1.
Het voorstel voor een nieuwe groepsvrijstellingsverordening voor technologieoverdracht (GVTO) moet de huidige
groepsvrijstellingsverordening nr. 240/96 gaan vervangen. De
toepassing van deze verordening met haar witte, grijze en
zwarte lijsten van toegestane resp. verboden clausules leidde
in de praktijk tot ernstige beperkingen en veroorzaakte het
vaak aangehaalde „dwangbuiseffect”. Gevolg hiervan waren
overeenkomsten die niet spoorden met de economische realiteit, maar uitsluitend met de kerngegevens van de lijsten. Om
aan deze situatie een einde te maken, drong met name het
bedrijfsleven al geruime tijd aan op een herziening van de
vrijstellingsverordening.
1.2.
In dit verband moet rekening worden gehouden met
de nieuwe juridische situatie die door de inwerkingtreding van
Verordening (EG) nr. 1/2003 inzake antitrustprocedures vanaf
1 mei 2004 zal ontstaan. Met ingang van deze datum
kunnen geen concurrentiebeperkende, op vrijstelling gerichte
overeenkomsten meer bij de Commissie worden aangemeld.
Voortaan dienen de ondernemingen veeleer zelf te beoordelen
of hun overeenkomsten indruisen tegen het kartelverbod van
artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag en of er sprake is van
omstandigheden die een uitzondering op het kartelverbod in
de zin van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag rechtvaardigen.
Hierdoor ontstaat ook voor de overeenkomsten inzake technologieoverdracht een nieuwe situatie; met name gelet op de
rechtszekerheid hebben de ondernemingen behoefte aan andere mogelijkheden dan Verordening (EG) nr. 240/96 bood.
1.3.
Uit economisch oogpunt mag het volgende niet uit het
oog worden verloren: de houder van een uitsluitend recht,
zoals bijvoorbeeld het octrooirecht, kan derden alle handelingen verbieden die inbreuk maken op zijn recht. Staat hij een
licentienemer echter het gebruik van zijn innovaties toe, dan
bevordert dit in beginsel de mededinging. Met overeenkomsten
inzake technologielicenties worden immers nieuwe producten

(1) PB C 235 van 1.10.2003, blz. 11.

op reeds bestaande markten ingevoerd of worden zelfs geheel
nieuwe productmarkten aangeboord. Gevolg is ook dat hoge
investeringen voor dubbel onderzoek onnodig zijn, indien
twee of meer ondernemingen met hun onderzoek hetzelfde
doel nastreven en daarbij dezelfde wegen bewandelen. Pas als
overeenkomsten het wettelijk afgebakende beschermde terrein
van het betrokken recht overschrijden, dient het mededingingsrecht zijn controlerende functie uit te oefenen.
1.4.
Indien de economie van de EU tegen 2010 de meest
dynamische ter wereld moet zijn, dan is het niet alleen van
belang dat er nieuwe technologieën worden ontwikkeld, maar
ook dat de verspreiding hiervan duurzaam gestimuleerd wordt.
Daarbij mag echter de door de wetgever gewenste sterke
positie van de octrooihouder niet op ongepaste wijze worden
ingeperkt; in plaats daarvan moeten de juiste randvoorwaarden
worden geschapen waarmee overdracht van technologie aan
derden wordt vereenvoudigd. Voor de licentiegever als eigenaar
van het intellectuele-eigendomsrecht moet het aantrekkelijk
zijn om anderen gebruik te laten maken van zijn technologie.
Daarbij moet worden opgemerkt dat zelfs beperkte mededinging economisch zinvoller is dan helemaal geen mededinging,
indien de innovator geen licenties verstrekt. Alleen de licentiegever kan beslissen of hij anderen aan zijn innovaties laat
deelnemen.
1.5.
In vergelijking met andere overeenkomsten is het
verlenen van licenties ook veel riskanter, want als een contract
niet het gewenste resultaat oplevert, kan de eenmaal overgedragen technische kennis niet meer teruggehaald worden. Ook
daarom heeft de licentiegever grote behoefte aan rechtszekerheid.

2. Overzicht van de belangrijkste onderdelen van de
GVTO en het standpunt van het Comité
2.1.
Het basisconcept van de GVTO voldoet op veel punten
niet aan de algemene eisen. Hierna volgt eerst een lijstje van
de belangrijkste kanttekeningen bij het voorstel voor een
verordening, die vervolgens in paragraaf 3 nader uiteen worden
gezet.
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2.2.
In de praktijk zal het nog moeilijker worden dan tot
nu toe om marktaandelen vast te stellen, aangezien niet alleen
de productmarkt, maar ook de technologie- en eventueel de
innovatiemarkt bij de analyse betrokken moeten worden. Het
is te veel gevergd van ondernemingen om rekening te houden
met drie verschillende markten bij de beoordeling of een
licentieovereenkomst al dan niet aan de kartelwetgeving voldoet.
2.3.
De vastgestelde marktaandeeldrempels zijn met 20
resp. 30 % voor licentieovereenkomsten te laag. Voor een
vergaande verspreiding van technologie is het nodig dat de
„veilige haven” wordt uitgebreid, idealiter door het opheffen
van deze drempels. In de praktijk heeft het tot nu toe
gehanteerde concept van Verordening (EG) nr. 240/96 zijn nut
bewezen, waarbij slechts van geval tot geval overeenkomsten
werden aangepakt die de mededinging beperkten.
2.4.
Licentieovereenkomsten tussen concurrenten moeten
strenger beoordeeld worden dan zulke overeenkomsten tussen
niet-concurrenten. Dit beginsel is afkomstig uit de Amerikaanse „Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual
Property” uit 1995. In Europa zijn er echter nog geen
praktische ervaringen die de overname ervan rechtvaardigen.
Vaak bevorderen licenties juist de concurrentie tussen ondernemingen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een onderneming
de licentie m.b.t. een octrooi van een concurrent verwerft met
de bedoeling om het octrooi voor de ontwikkeling van een
eigen product te gebruiken, dat vervolgens in de handel wordt
gebracht. Hier lijkt een strengere beoordeling van licenties
tussen concurrenten niet op haar plaats.
2.5.
In de richtsnoeren voor de GVTO ligt de nadruk vooral
op de gevaren van bepaalde clausules in licentieovereenkomsten en minder op hun economisch nut. De ervaring tot nu
toe met licentieovereenkomsten rechtvaardigt een zo kritisch
standpunt echter geenszins. Het dient in principe veeleer te
worden toegejuicht als de licentiegever andere partijen aan zijn
technologische kennis laat deelnemen. Een licentiegever die de
richtsnoeren leest, moet welhaast de indruk krijgen dat hij
door de licentieverlening hoe dan ook een juridisch onzekere
handeling verricht.

3. De belangrijkste clausules van het voorstel voor een
GVTO

3.1.

Definities

3.1.1. In artikel 1, lid 1, sub b wordt het toepassingsgebied
van het verordeningsvoorstel uitgebreid tot octrooilicentieovereenkomsten, knowhowlicentieovereenkomsten, alsook tot
gemengde octrooilicentie- resp. knowhowlicentieovereenkomsten. Wat auteursrecht aangaat, vallen ook softwarelicenties
onder het voorstel. Licentiëring van andere rechten van
intellectuele eigendom dient volgens het Comité apart te
worden geregeld, want vanwege de aanzienlijke verschillen,
met name tussen octrooi- en auteursrecht, is het buitengewoon
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moeilijk om deze kwesties in één verordening te regelen. Daar
komt nog bij dat er, wat octrooien en knowhow betreft, waar
Verordening (EG) nr. 240/96 uitsluitend betrekking op heeft,
al een regeling bestaat waarmee ervaring is opgedaan, maar
niet met het oog op andere rechten. De opname van softwarelicenties in de GVTO wordt gewaardeerd, aangezien in de
praktijk vaak software in licentie wordt gegeven die uitsluitend
kan worden gebruikt voor de exploitatie van het gepatenteerde
product, bijvoorbeeld van een machine, en niet alleen een
onbelangrijk deel van de totale levering uitmaakt.

3.1.2. Artikel 1, lid 1, sub g) perkt de definitie van
„knowhow” ten opzichte van Verordening (EG) nr. 240/96
aanzienlijk in. Knowhow is slechts dan „wezenlijk”, als deze
kennis omvat die voor de vervaardiging of levering van de
contractproducten „onmisbaar” is. Tot nu toe gold dit al voor
„nuttige”knowhow. Voor een wijziging van de definities bestaat
volgens het Comité geen aanleiding.

3.2.

Marktaandeeldrempels

3.2.1. Overeenkomstig artikel 3 van het verordeningsvoorstel geldt voor een overeenkomst tussen niet-concurrerende
ondernemingen de vrijstelling van artikel 2, als het marktaandeel van elk der partijen afzonderlijk op de relevante technologie- en productmarkten niet meer bedraagt dan 30 %. Voor
concurrerende ondernemingen ligt de desbetreffende drempel
bij een gezamenlijk marktaandeel van 20 %.

3.2.2. Het kan dus nodig zijn om de marktaandelen vast te
stellen op de productmarkt, de technologiemarkt en overeenkomstig punt 22 van de richtsnoeren van de GVTO in
sommige gevallen ook op de innovatiemarkt. Voor veel
ondernemingen is het al uiterst moeilijk om de productmarkt
te bepalen, temeer daar zij hier ook rekening moeten houden
met potentiële concurrenten. Bij het sluiten van de licentieovereenkomst is vaak nog niet uit te maken in hoeverre de
producten door andere kunnen worden vervangen, omdat het
hier vaak om innovaties gaat waarvoor nog geen vervangende
producten bestaan. Nog moeilijker te beantwoorden is de
vraag of potentiële concurrenten hiertoe ooit in staat zullen
zijn. Een aanmerkelijke rechtsonzekerheid is het gevolg. Uit de
beslissingen die de Commissie tot nog toe heeft genomen kan
bovendien worden geconcludeerd dat de verwachtingen van
ondernemingen bij het bepalen van hun martkaandeel en die
van kartelautoriteiten zeer sterk uiteenlopen.

3.2.3. Het in licentie geven van bestaande octrooien en
knowhow daarentegen vindt plaats op de technologiemarkt.
Net als bij de produktmarkt moet er een hypothetische
monopolist worden vastgesteld, die de royalty’s gefaseerd met
5 tot 10 % verhoogt (SSNIP-test). Hoe deze marktbepaling er
echter in de praktijk uitziet, komt in de richtsnoeren niet
voldoende uit de verf.
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3.2.4. De innovatiemarkt houdt echter nog minder rekening met de licentiepraktijk, die is aangewezen op eenvoudige criteria. Dit begrip komt in het Europese recht niet
voor en is afkomstig uit het Amerikaanse kartelrecht. In de
richtsnoeren ontbreken zowel een definitie van de innovatiemarkt, alsook duidelijke instructies voor de marktafbakening.
De innovatiemarkt heeft in de VS betrekking op de ontwikkeling van nieuwe, nog niet bestaande of verbeterde producten
resp. processen met de concurrentieparameter O&O als product van de innovatiemarkt. Maar in de praktijk kan er bij een
aldus bepaalde markt nauwelijks op worden geanticipeerd
welke resultaten het desbetreffende onderzoeksproces zal
opleveren, noch wanneer dat zal gebeuren. Resultaten van
onderzoeksprojecten zijn van velerlei toevalsfactoren afhankelijk, die niet altijd bewaarheid worden. Daar komt nog bij dat
uitvindingen ook spontaan en ongewild kunnen worden
gedaan. Vaststellen wie in dit verband potentiële concurrenten
zijn, is bijna onmogelijk, daar ondernemingen hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten normaliter streng geheim
houden.

3.2.5. Aandacht verdient ook de omstandigheid dat bij
nieuwe producten, waarop een licentieovereenkomst gewoonlijk betrekking heeft, zeer snel een hoog marktaandeel, ja zelfs
een monopolie wordt bereikt. Overeenkomstige marktverhoudingen zijn bij het afsluiten van een licentiecontract een
karakteristiek gegeven en hoeven niet per se tot een relevante
marktmacht, in de zin van de kartelwetgeving, te leiden. Dit
geldt met name wanneer door nieuwe producten of processen
eerst nichemarkten ontstaan, die voor de kartelwetgeving geen
gevolgen hebben. De invoering van starre marktaandeeldrempels is naar het oordeel van het Comité derhalve onjuist.

3.2.6. In overweging nr. 12 van de GVTO wordt gesteld
dat er boven de vastgestelde marktaandeeldrempels niet van
kan worden uitgegaan dat overeenkomsten inzake technologieoverdracht die onder artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag
vallen, gewoonlijk objectieve voordelen zullen meebrengen.
Maar er is nergens een bewijs te vinden voor deze zeer
algemene en economisch onbewezen stelling. Het lijkt er
eerder op dat de marktaandeeldrempels van 20 resp. 30 %
willekeurig zijn gekozen. Blijkbaar wil de Commissie de
regelingen voor technologieoverdracht aanpassen aan de
groepsvrijstellingsverordening voor verticale overeenkomsten.
Beide verordeningen hebben echter elk een geheel verschillende
achtergrond, die onderling niet te vergelijken zijn. Vaste
marktaandeeldrempels zijn wellicht een geschikt instrument
voor de beoordeling van distributiecontracten, maar dat geldt
niet voor contracten voor technologieoverdracht, waar zulke
drempels, zoals reeds uiteengezet, bijzonder moeilijk zijn vast
te stellen.

3.2.7. In zulke strikte en schematische regelingen schuilt
naar het oordeel van het Comité het gevaar dat de technologiestroom binnen de EU wordt gereduceerd — en ten gevolge
hiervan ook de verspreiding van wetenschappelijke en technische vooruitgang. De licentiegevers zouden kunnen besluiten
om hun technologie over te dragen aan licentienemers buiten
de EU, waar ze het voordeel genieten van flexibelere regelingen.
Anderzijds zou de licentiegever kunnen besluiten om de
technologie voor zichzelf te houden, wat zou leiden tot
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een aanzienlijke achteruitgang in de nationale economische
welvaart. Een afstemming op de marktaandeeldrempels van
andere groepsvrijstellingsverordeningen gaat voorbij aan de
vraag of licentieovereenkomsten niet juist speciaal gestimuleerd moeten worden en houdt een beperking in ten opzichte
van de verdergaande Verordening (EG) nr. 240/96. Ook gezien
de invoering van de nieuwe Verordening (EG) nr. 1/2003
inzake antitrustprocedures, die de ondernemingen belast met
de beoordeling of een concurrentiebeperkende overeenkomst
al dan niet toelaatbaar is, zou het beter zijn om een verordening
inzake technologieoverdracht goed te keuren die eenvoudiger
toe te passen is in plaats van een verordening die de beoordeling van de relevante kwesties aanzienlijk ingewikkelder maakt.
3.2.8. Derhalve dienen er volgens het Comité in het geheel
geen marktaandeeldrempels te komen, subsidiair zouden ze
tot ten minste 40 tot 50 % moeten worden opgetrokken.
Uitsluitend op die manier kunnen de onzekerheden die
ontstaan bij het bepalen van de relevante markten tot een
minimum worden gereduceerd.

3.3.

Hardcore-beperkingen

3.3.1. Overeenkomstig artikel 4, lid 1, letter b) zijn beperkingen van de productie en de verkoop in het algemeen
ontoelaatbaar. In dit verband dient echter een mogelijke
vrijstelling van de verplichting van de licentiegever om zijn
technologie zelf niet te gebruiken, uitdrukkelijk te worden
vermeld. In letter c) dienen ook „gebruiksgebied”-beperkingen
vrijgesteld te worden, voor zover er geen beperking voor de
licentiegever is om zijn eigen technologie te gebruiken, zoals
dit ook in Verordening (EG)nr. 240/96 is bepaald. In het
verlengde hiervan dient ook een uitdrukkelijke vrijstellingsmogelijkheid voor „second source”-beperkingen te worden
verankerd, daar dergelijke clausules in de praktijk van groot
belang zijn. Sub d) is de formulering te beperkend: er staat
namelijk dat de licentienemer niet in zijn mogelijkheden mag
worden beperkt om zijn eigen technologie te exploiteren, tenzij
een dergelijke beperking „onmisbaar” is om te voorkomen
dat de in licentie gegeven knowhow aan derden wordt
bekendgemaakt. Het woord „onmisbaar” zou door „passend”
moeten worden vervangen.
3.3.2. Wat de territoriale beperkingen vermeld in artikel 4,
lid 2, sub b) betreft, dient in de verordening te worden bepaald
dat de passieve verkoop in een ander contractgebied verboden
mag worden. Deze regeling heeft haar nut bewezen in
Verordening (EG) nr. 240/96, daar de beschermde licentienemer de kans kreeg om het betreffende product op de eigen
markt te brengen. Maar punt 93 van de richtsnoeren bepaalt
dat beperkingen op de passieve verkoop gedurende een termijn
van twee jaar vanaf het moment waarop het gelicentieerde
product voor de eerste keer in de handel wordt gebracht, niet
onder artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag vallen. Gelet op de
rechtszekerheid beveelt het Comité aan om een dergelijke
clausule in de GVTO zelf op te nemen. Hierbij zij opgemerkt
dat een termijn van twee jaar te kort is. Het Comité bepleit om
de beproefde regeling van Verordening (EG) nr. 240/96 te
handhaven, waar sprake is van een termijn van vijf jaar.
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Instandhouding van verworvenheden

3.4.1. Contracten die op grond van de thans geldende
rechtspraktijk vrijgesteld zijn, worden overeenkomstig artikel 9, lid 2, van de GVTO vanaf mei 2004 ontoelaatbaar, als
ze niet voldoen aan de voorwaarden van de nieuwe verordening. Het is onjuist om bij oude contracten de verworvenheden
niet te handhaven. Reeds op grond van ondergeschikte contractclausules zouden extra onderhandelingen nodig zijn voor
de licentieovereenkomsten, als ze al niet in hun geheel op losse
schroeven komen te staan. Aangezien dit tot grote onzekerheid
leidt, pleit het Comité ervoor om oude contracten tijdens de
gehele contractduur onaangetast te laten.

3.5.

Richtsnoeren

3.5.1. In principe verdient het instemming dat de Commissie de ondernemingen, met name nadat zij haar monopolie op
het verlenen van vrijstellingen heeft opgegeven, ter oriëntatie
uitgebreide richtsnoeren aan de hand doet om te beoordelen
of een licentieovereenkomst al dan niet met de kartelwetgeving
strookt. Op veel plaatsen in de richtsnoeren — en vooral in
verband met exclusieve licentiecontracten — wordt echter de
indruk gewekt dat de Commissie zulke overeenkomsten zeer
kritisch tegemoet treedt, zo niet als zonder meer concurrentiebeperkend beschouwt. Zo is in punt 156 van de richtsnoeren
bepaald dat exclusieve licenties slechts bij wijze van uitzondering zijn toegestaan. Hiervan zou eerder een wezenlijk gevaar
dan een positieve werking uitgaan. Het veruit grootste gevaar
is echter dat er helemaal geen licenties meer worden verstrekt,
indien exclusieve licenties alleen onder zulke moeilijke voorwaarden kunnen worden verstrekt. In de praktijk is het bezit
van een exclusieve licentie vaak een voorwaarde om een
marktaandeel te veroveren of om O&O-projecten op te starten.
In de richtsnoeren dient daarom het economische voordeel
van technologie-overeenkomsten naar voren te komen die niet
onder de GVTO vallen, maar desondanks de concurrentie
bevorderen. Potentiële licentiegevers zouden er dan eerder in
toestemmen om licenties te verstrekken. Ze mogen in ieder
geval niet de indruk krijgen, dat ze door licentieverstrekking
meestal een juridisch problematische handeling verrichten.
3.5.2. Voorts is niet alleen, zoals reeds vermeld, de omschrijving van de relevante markt (punt 17 e.v.) te vaag, maar
ook de definitie van de potentiële concurrent. Overeenkomstig
punt 24 van de richtsnoeren worden de contractpartijen als
potentiële concurrenten op de productmarkt beschouwd,
indien ze waarschijnlijk ook zonder de overeenkomst de
vereiste extra investeringen hadden verricht om de relevante
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markt te betreden. Deze formulering laat echter enigszins in
het ongewisse wanneer een onderneming normaliter dergelijke
investeringen zou doen.
3.5.3. In punt 144 e.v. van de richtsnoeren worden verschillende soorten beperkingen uiteengezet die vaak voorkomen
bij licentieovereenkomsten. In punt 146 van de richtsnoeren
worden slechts in beknopte vorm de verplichtingen binnen
een licentieovereenkomst besproken die in elk geval geen
beperking van de concurrentie behelzen in de zin van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag. Deze „witte lijst” dient
gelet op de rechtszekerheid met enkele aspecten te worden
aangevuld die thans in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 240/
96 zijn opgenomen. Dit zou de concrete formulering van een
licentieovereenkomst zeer ten goede komen, daar in verband
met dergelijke clausules de twijfel ten aanzien van de toelaatbaarheid zou kunnen worden weggenomen.
4. Samenvatting
4.1.
Met betrekking tot het voorstel voor een GVTO stemt
het Comité in met de grotere flexibiliteit die er bij het afsluiten
van contracten zal zijn doordat in de verordening slechts
enkele belangrijke „zwarte” clausules voorkomen. Bovendien
kunnen contracten voor technologieoverdracht voor een langere termijn dan tot nu toe worden afgesloten, in overeenstemming met de looptijd van het octrooi. De tamelijk willekeurige
termijn van tien jaar komt daarmee te vervallen.
4.2.
In het kader van een herziening van het ontwerp in
verband met de bijzondere aard van de product-, technologieen innovatiemarkten en de nauwkeurige afbakening ervan,
beveelt het Comité aan het systeem van de marktaandeeldrempels af te schaffen en in de eerste plaats op de productmarkt af
te stemmen. Om de ondernemingen meer rechtszekerheid te
bieden is ten minste een verhoging van de marktaandeeldrempels van 40 tot 50 procent vereist. Zo wordt ook voorkomen
dat het verlenen van licenties op nieuwe technologieën die de
concurrentie bevorderen, hoe dan ook concurrentiebeperkend
wordt geacht. Voor potentiële licentiegevers wordt het dan
eenvoudiger om in contracten de nieuwe verordening inzake
technologieoverdracht flexibel te interpreteren; ook worden zij
echt gestimuleerd om passende licenties te verstrekken. Volgens het Comité moet uit de richtsnoeren van de GVTO ook
de overtuiging spreken dat licentiëring van technologie in
beginsel een positief proces is. Dit strookt met de economische
realiteit en kan ertoe leiden dat licentiegevers hun technologie
niet voor zichzelf behouden of overdragen aan licentienemers
buiten de EU, waar ze de voordelen van flexibelere regelingen
kunnen genieten.

Brussel, 11 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over:
—

de „Verordening van de Commissie betreffende procedures van de Commissie op grond van
de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag en de ontwerpmededelingen van de Commissie” (1),
en

—

de „Ontwerpmededeling van de Commissie betreffende de samenwerking binnen het
netwerk van mededingingsautoriteiten” (2)
(2004/C 80/08)

De Commissie besloot op 26 september 2003, overeenkomstig artikel 262 van het EG-Verdrag, het
Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over de voornoemde verordening en de
voornoemde ontwerpmededeling.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft vervolgens de gespecialiseerde afdeling „Interne markt,
productie en consumptie” met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden belast.
Gegeven de urgentie van de werkzaamheden heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité tijdens
zijn 404e zitting van 10 en 11 december 2003 (vergadering van 11 december) de heer Metzler als
algemeen rapporteur aangewezen en het volgende advies uitgebracht, dat met 45 stemmen voor, bij
4 onthoudingen werd goedgekeurd.

1. Inleiding

1.1.
Ingevolge artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1/2003
van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering
van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het
EG-Verdrag (hierna: Verordening (EG) nr. 1/2003) is de
Commissie bevoegd om uitvoeringsvoorschriften bij deze
verordening uit te vaardigen. De in dit advies besproken
ontwerpverordening (EG) van de Commissie betreffende procedures van de Commissie op grond van de artikelen 81 en 82
van het Verdrag (hierna: de Procedureverordening) en de
mededelingen van de Commissie strekken tot verduidelijking
van de toepassing van de nieuwe Verordening (EG) nr. 1/2003.

2. De Procedureverordening
2.1.

2.1.1. De Procedureverordening bevat voorschriften voor
het inleiden van procedures door de Commissie ter uitvoering
van de artikelen 81 en 82, alsook nadere regels voor onderzoeken van de Commissie en de behandeling van klachten,
waarvoor zij een nieuw formulier C wil invoeren. Verder bevat
het voorstel regelingen voor het recht om formeel gehoord
te worden, inzage in de stukken en de behandeling van
vertrouwelijke informatie.
2.2.

1.2.
Het Comité baseert zich in dit advies op twee uitgangspunten die cruciaal zijn voor de beoordeling van dit pakket.
Het is de bedoeling dat de mededingingsregels van de lidstaten
door deze actualisering van de regelingen betreffende de
handelingsvrijheid van de autoriteiten zich uniform kunnen
ontwikkelen en er op de lange termijn een mededingingscultuur zonder regionale verschillen ontstaat. Verder is het Comité
van opvatting dat daarbij de grondrechten van de betrokken
ondernemingen niet door de voorgestelde procedures mogen
worden aangetast: procedurele vereenvoudiging mag dus geen
afbreuk doen aan hun rechtsbescherming.

1.3.
In het navolgende wordt een korte samenvatting
gegeven van de Procedureverordening en de zes mededelingen.

(1) PB C 243 van 10.10.2003, blz. 3.
(2) PB C 243 van 10.10.2003, blz. 10.

Essentie

Opmerkingen

2.2.1. Het Comité acht het een goede zaak dat de Commissie zichzelf ten behoeve van de bescherming van betrokkenen
strengere regels bij de onderzoeksverhoren wil opleggen: het
is de bedoeling dat de ondervraagden over het doel van het
verhoor en elke registratie daarvan worden ingelicht en dat zij,
en indien er sprake is van een onderzoek ook ondernemingen,
de mogelijkheid krijgen om geregistreerde verklaringen te
corrigeren.
2.2.2. Artikel 3 (Bevoegdheid tot het opnemen van verklaringen) dient echter te worden aangevuld met bepalingen
aangaande de verplichting van de Commissie om getuigen
vooraf op het vrijwillige karakter van hun uitspraken te wijzen,
alsmede op hun zwijgrecht en het recht op bijstand door een
raadsman. Bovendien zouden ondervraagde personen op de
hoogte moeten worden gesteld van de sancties waaraan
zij zich eventueel door hun verklaring blootstellen. Voor
mondelinge vragen tijdens inspecties (artikel 4) dient hetzelfde
te gelden. Deze aanvullingen liggen in lijn met de beginselen
van „fair trial”. Voorts moeten strijdigheden worden voorkomen tussen artikel 4 van de Procedureverordening en artikel 23, lid 1, onder 3, 2e gedachtestreepje, van Verordening
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(EG) nr. 1/2003, krachtens hetwelk vertegenwoordigers van
een onderneming uitspraken van een personeelslid kunnen
corrigeren. In artikel 4, lid 2, moet dan ook duidelijk worden
voorgeschreven dat niet alleen de verklaring van niet-gemachtigde personeelsleden (en ondernemingsvertegenwoordigers),
maar ook die van gemachtigde personeelsleden en ondernemingsvertegenwoordigers kunnen worden gecorrigeerd. Daarnaast moeten ondernemingsvertegenwoordigers en personeelsleden een originair recht krijgen, hun verklaringen achteraf bij te stellen.
2.2.3. De Commissie stelt voor dat ondernemingen slechts
binnen een bepaalde termijn na de mededeling van punten van
bezwaar een beroep kunnen doen op hun recht om gehoord
te worden. Na het verstrijken van die termijn zou zij de
ingediende opmerkingen naast zich neer mogen leggen. Het
Comité beschouwt dit als een te zware en onnodige aantasting
van de verdedigingsmogelijkheden en bovendien strijdt dit met
de huidige praktijk. Verder kan op die manier geen rekening
worden gehouden met feiten die pas na het verstrijken van de
termijn bekend worden, hetgeen onredelijk is. Daarnaast mag
de gang naar de rechter niet door het voorstel worden
geblokkeerd.
2.2.4. Krachtens artikel 15, lid 1, wordt pas „toegang tot
het dossier” verleend na toezending van de mededeling van
punten van bezwaar. De ervaring heeft evenwel geleerd dat het
dienstig is dat, voor zover het onderzoek daardoor niet wordt
gehinderd, reeds voor toezending van de punten inzage wordt
verleend. De procedure kan op die manier namelijk worden
verkort.
2.2.5. Tenslotte zou de Commissie moeten overwegen om
in artikel 18 (Termijnen) de mogelijkheid op te nemen om op
gemotiveerd verzoek van betrokkene(n) termijnen te verlengen.

3. Mededeling betreffende de samenwerking binnen het
netwerk van mededingingsautoriteiten
3.1.

Essentie

3.1.1. Verordening (EG) nr. 1/2003 bevat een systeem van
parallelle bevoegdheden: een schending van de concurrentiebepalingen kan zowel door de nationale mededingingsautoriteiten (NMA’s) als de Commissie worden behandeld. Het is
daarbij de bedoeling dat de zaak in handen komt van „één
enkele geschikte” autoriteit. Dat is de autoriteit op wiens
grondgebied de schendingen gevolgen heeft en die de inbreuk
daadwerkelijk volledig kan beëindigen en voldoende feitenmateriaal kan verzamelen om de inbreuk te bewijzen. Daarbij
kan het om meerdere NMA’s gaan. Worden in één zaak drie
NMA’s actief (of zijn er drie bevoegd), dan is de Commissie de
„bij uitstek geschikte” autoriteit. Bovendien kan de Commissie
een zaak naar zich toetrekken wanneer deze van belang is voor
de ontwikkeling van het EG-mededingingsbeleid, wanneer zij
daadwerkelijke handhaving wil waarborgen of wanneer de
zaak nauw verband houdt met andere communautaire voorschriften. De autoriteiten moeten ten behoeve van de toewijzing van een zaak elkaar voor of terstond na de eerste
onderzoekshandeling op de hoogte stellen. Voorts kan een
NMA krachtens artikel 13 van de verordening een onderzoek
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schorsen of afsluiten wanneer een andere NMA de zaak reeds
in behandeling heeft, maar dit is evenwel geen verplichting.
3.1.2. Het netwerk biedt vooral ook het voordeel dat
gemakkelijker informatie kan worden uitgewisseld. Iedere
NMA moet de andere autoriteiten inlichtingen mogen verstrekken die nuttig zijn voor de toepassing van de EG-mededingingsvoorschriften. De zakengeheimen van ondernemingen moeten
echter worden gerespecteerd en de inlichtingen mogen uitsluitend voor een welomschreven doel worden gebruikt. Tenslotte
moeten de verdedigingsrechten van natuurlijke personen worden gerespecteerd wanneer informatie in landen terechtkomt
waar natuurlijke personen wegens een inbreuk op de mededingingsvoorschriften met strafrechtelijke sancties kunnen worden geconfronteerd. Voorts kan iedere NMA een andere
autoriteit om ondersteuning bij het verzamelen van het voor
de vervolging benodigde bewijsmateriaal verzoeken. Dit geldt
ook voor de samenwerking tussen de Commissie en de NMA’s.
3.1.3. Een verzoek om toepassing van de clementieregeling
dient bij iedere eventueel voor de desbetreffende zaak bevoegde
autoriteit afzonderlijk, en zo mogelijk gelijktijdig, te worden
ingediend. Wordt een andere NMA van een dergelijk verzoek
op de hoogte wordt gesteld, dan mag deze de bijgevoegde
informatie niet gebruiken om zelf snel een procedure in te
leiden. Voorts mag bewijsmateriaal dat verzoeker bij zijn
aanvraag heeft gevoegd uitsluitend met zijn toestemming
worden doorgegeven, tenzij ook de onderneming in kwestie
hetzelfde verzoek tot de ontvangende NMA heeft gericht of
deze laatste zich ertoe heeft verbonden, de informatie niet te
gebruiken om de aanvrager (of de in het verzoek genoemde
personen) een straf op te leggen.
3.2.

Opmerkingen

3.2.1. Het Comité acht nauwe samenwerking tussen de
Commissie en de NMA’s een goede zaak: de samenhang tussen
de in de respectieve lidstaten genomen besluiten is daarbij
namelijk gebaat en ook kan er op die manier een uniforme
Europese mededingingscultuur ontstaan. Het zou echter graag
zien dat het one-stop-shop-beginsel nader wordt uitgewerkt
om te voorkomen dat ondernemingen met parallelle kartelprocedures en bijgevolg met het risico van een cumulatie van
nationale sancties worden geconfronteerd. Het is nog maar de
vraag of het vrijblijvende karakter van de mededeling, die
wellicht uitsluitend dient om de bevoegdheden van autoriteiten
toe te lichten, de ondernemingen voldoende bescherming
biedt. Het Comité beveelt daarom aan, gedetailleerde criteria op
te stellen ten behoeve van een duidelijke toewijzingsregeling.
3.2.2. Met de regel dat een bij de ene NMA door een
onderneming ingediend verzoek om toepassing van de clementieregeling niet wordt beschouwd als ook bij de andere NMA’s
ingediend te zijn, wordt onvoldoende tegemoetgekomen aan
de behoefte van het bedrijfsleven aan rechtszekerheid. Uit
efficiëntieoverwegingen verdient het de voorkeur dat kan
worden volstaan met een bij één lid van het netwerk ingediend
verzoek. Juist in de wedloop van ondernemingen om de eerste
„Whistleblower” te zijn, kan een later in een andere lidstaat
ingediend verzoek tot onredelijke gevolgen voor de eerste
aanvrager leiden. Het verdient dan ook aanbeveling om aan
andere NMA’s gerichte verzoeken in een voetnoot bij de
bekendmaking te vermelden.
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4. Mededeling betreffende de samenwerking tussen de
Commissie en de rechterlijke instanties van de EUlidstaten bij de toepassing van de artikelen 81 en 82
van het EG-Verdrag

4.1.

Essentie

4.1.1. Niet alleen de Commissie en de NMA’s zijn bevoegd
voor de toepassing van de artikelen 81 en 82. Ook de nationale
rechterlijke instanties zijn daartoe bevoegd en zelfs verplicht,
met name in zaken betreffende contractuele vorderingen,
vorderingen tot schadevergoeding of executie. Het systeem
van het EG-Verdrag kent niet als algemene regel dat de uitleg
van de Commissie van de artikelen 81 en 82 voorrang heeft
boven die van de nationale rechter. Beide hebben een originaire
interpretatiebevoegdheid en hun uitleg kan uitsluitend door
het Hof van Justitie worden getoetst. Voor het uit deze
parallelle bevoegdheden voortvloeiende risico van uiteenlopende beslissingen is in artikel 16, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1/2003 een oplossing gevonden: de nationale rechter kan
geen uitspraak ter zake van de toepassing van de artikelen 81
en 82 doen die strijdt met een door de Commissie in dezelfde
zaak gegeven beschikking of een beschikking die zij overweegt
te geven in een door haar opgestarte procedure.
4.1.2. Artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1/2003 bevat
een gedetailleerde regeling voor de samenwerking tussen de
nationale rechterlijke instanties en de Commissie teneinde de
nationale rechter de mogelijkheid te geven, artikel 16, lid 1,
toe te passen, om divergenties tussen Commissiebeschikkingen
en uitspraken van de nationale rechter te vermijden in zaken
waarin de Commissie (nog) geen procedure heeft geopend, en
om te kunnen profiteren van de veelal grotere detailkennis
van de Commissie. De mededeling bevat een inleidende
samenvatting van de uit de jurisprudentie van het Hof van
Justitie en artikel 16, lid 1, van de verordening voortvloeiende
verplichtingen van de nationale rechterlijke instanties bij de
toepassing van de artikelen 81 en 82. Daarna wordt de op
artikel 15 gebaseerde samenwerking tussen de nationale
rechter en de Commissie behandeld. In punt 42 van de
mededeling wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat deze de nationale rechterlijke instanties niet bindt. Voorts is de samenwerking onderworpen aan nationaal procesrecht, waarbij wel de
door het Hof van Justitie ontwikkelde algemene rechtsbeginselen voor ogen dienen te worden gehouden.

4.2.

Opmerkingen

4.2.1. Het Comité schaart zich achter de met Verordening
(EG) nr. 1/2003 nagestreefde versterking van de mogelijkheden
voor particulieren om zich met een beroep op de concurrentievoorschriften tot de nationale rechter te wenden. Decentrale
tenuitvoerlegging van het mededingingsrecht in individuele
zaken strookt met het markteconomische concept waarop de
interne markt is gebaseerd en is daarom onontbeerlijk voor de
bestuursrechtelijke handhaving door Commissie en NMA’s.
Ook stemt de bijkomende transparantie die de Commissie
de nationale rechter met onderhavige mededeling biedt tot
tevredenheid. Het Comité hoopt dat ook de toekomstige
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concrete samenwerking in individuele zaken (genoemd artikel 15) zal bijdragen tot versterking van de daadwerkelijke
rechtsbescherming van particulieren (zowel ondernemingen
als consumenten) op nationaal niveau. Met name de rechterlijke instanties van de toetredingslanden, die nog weinig ervaring
met het Gemeenschapsrecht hebben opgedaan, kan de Commissie waardevolle ondersteuning bieden.

5. Mededeling over informeel advies betreffende nieuwe vragen met betrekking tot de artikelen 81 en 82
van het EG-verdrag die in individuele gevallen rijzen
(adviesbrieven)

5.1.

Essentie

5.1.1. Bij Verordening (EG) nr. 1/2003 werd het aanmeldingssysteem afgeschaft om de Commissie meer tijd te geven
voor de behandeling van zware inbreuken. In beginsel moeten
de ondernemingen nu zelf de rechtmatigheid van hun overeenkomsten of gedragingen beoordelen. Ter zake van nieuwe of
nog onopgeloste kwesties kunnen zij zich echter tot de
Commissie wenden met een verzoek om informeel advies,
waaraan zij evenwel geen rechten kunnen ontlenen. Zij
ontvangen dan een „adviesbrief”. De Commissie wijst erop dat
zij een dergelijk advies uitsluitend verstrekt wanneer dat met
haar prioritaire taken verenigbaar is. Zij zal in het licht van de
volgende drie criteria „nagaan ... of het verzoek in behandeling
kan worden genomen”: nieuwheid van de gestelde vraag,
doelmatigheid van een eventuele adviesbrief en de geschetste
feiten. Hypothetische vragen of vragen over zaken die reeds bij
een nationale rechterlijke instantie of een NMA aanhangig zijn,
worden niet in behandeling genomen.
5.1.2. Adviesbrieven binden de nationale rechterlijke instanties en NMA’s niet. Ook de Commissie zelf is niet
gebonden, maar is bereid met een eerdere brief „rekening te
houden” wanneer zij een klacht ontvangt die op dezelfde zaak
als de brief betrekking heeft.

5.2.

Opmerkingen

5.2.1. Het systeem van de wettelijke uitzondering bevrijdt
de ondernemingen van onnodige bureaucratische rompslomp. Met deze overstap wordt echter ook de rechtszekerheid
van het bedrijfsleven verminderd. Dat kan evenwel worden
gecompenseerd door in de mededeling op te nemen dat
ondernemingen in bepaalde ingewikkelde zaken het recht
hebben om de Commissie om een gemotiveerd standpunt te
verzoeken, in plaats van slechts aangewezen te zijn op
informeel advies, dat de Commissie ook nog eens niet hoeft te
geven. Het is beter dat de Commissie bij nieuwe feitelijke en
rechtsvragen iedere keer de betrokken ondernemingen een
haarzelf bindend standpunt doet toekomen. Anders valt eigenlijk niet in te zien wat de waarde van een adviesbrief is.
Uitsluitend informele inlichtingen bieden, gegeven de zware
straffen, die inmiddels ook nog eens zijn verhoogd, onvoldoende rechtsbescherming.

30.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

6. Mededeling betreffende de behandeling van klachten
door de Commissie op grond van de artikelen 81 en
82 van het Verdrag

6.1.

Essentie

6.1.1. De Commissie wijst er in de eerste plaats op dat
ondernemingen de keuze hebben om zich tot de nationale
rechter te wenden of een klacht bij haar in te dienen. Voor
klachten geldt het systeem van parallelle bevoegdheden van
Commissie en de NMA’s. De Commissie mag ontvangen
klachten, onder verwijzing naar het „communautair belang”,
naar prioriteit rangschikken en dienovereenkomstig afhandelen. Voorts moet de klacht op formulier C worden ingediend
en kijkt de Commissie of de indiener een „rechtmatig belang”
heeft.
6.1.2. Of een klacht van „communautair belang” is, beoordeelt de Commissie aan de hand van de volgende criteria: de
mogelijkheid voor klager om zich tot de nationale rechter te
wenden, de ernst van de beweerde inbreuken, het effect ervan
op de mededingingsverhoudingen binnen de Gemeenschap,
bewijsmoeilijkheden en de omvang van een eventueel onderzoek. Ook kijkt zij of het aangeklaagde ondernemingsgedrag
inmiddels is beëindigd of dat de beschuldigde onderneming
bereid is, haar gedrag te wijzigen.

6.2.

hun uitspraken over de artikelen 81 en 82 hebben ontwikkeld
bij de interpretatie van het begrip „beïnvloeding van de handel
tussen de lidstaten”. Verder wordt ingegaan op de recentelijk
door de Commissie geformuleerde „merkbaar-effect”-regel, die
ertoe strekt om aan te geven welke afspraken de handel tussen
de lidstaten in beginsel niet merkbaar te beïnvloeden.

7.1.2. Na de algemene beginselen te hebben beschreven en
uitleg over de afzonderlijke elementen van het beïnvloedingscriterium te hebben gegeven, gaat de Commissie in op de
merkbaar-effect-regel: overeenkomsten worden in beginsel
geacht de tussenstaatse handel niet te beïnvloeden wanneer
(a) het gezamelijk aandeel van partijen op de relevante markt
niet meer dan 5 % bedraagt en (b) de totale, binnen de
Gemeenschap behaalde jaaromzet van de betrokken ondernemingen de drempel van 40 miljoen EUR niet overschrijdt.
Vervolgens komt de toepassing van genoemde beginselen
en regel op de gebruikelijkste soorten overeenkomsten en
misbruikpraktijken aan de orde: overeenkomsten betreffende
import en export, kartels, horizontale samenwerkingsovereenkomsten, verticale overeenkomsten, alsook meerdere lidstaten
bestrijkende misbruiken van machtsposities. Daarbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen overeenkomsten en gedragingen
die betrekking hebben op meerdere lidstaten enerzijds en
afspraken en praktijken die slechts (een deel van) één lidstaat
raken anderzijds.

Opmerkingen

6.2.1. Juist in het stelsel van de wettelijke uitzondering
kunnen de Commissie en de NMA’s inbreuken op de kartelbepalingen niet altijd even duidelijk waarnemen. Daarom
hebben klachten een belangrijke aanvullende signaal- en
ophelderingsfunctie en mogen bijgevolg de ontvankelijkheidsvereisten niet te zwaar zijn. Gegeven de ruime discretionaire
bevoegdheid waarover de Commissie beschikt, staat het voor
de indiener vooraf niet vast of zij zijn klacht daadwerkelijk in
behandeling zal nemen. Dit kan een potentiële klager, voor
wie het formulier C ook nog eens bijkomende bureaucratische
lasten betekent, ervan weerhouden om zich tot de Commissie
te wenden. De criteria aan de hand waarvan de Commissie
besluit om een klacht al dan niet in behandeling te nemen,
dienen dan ook duidelijk te worden geformuleerd en eveneens
dient ondubbelzinnig te worden aangegeven wat de kwalificatie „communautair belang” inhoudt. Deze is namelijk bepalend
voor de feitelijke ontvankelijkheid van de klacht bij de
Commissie.

7. Richtsnoeren betreffende het begrip „beïnvloeding
van de handel” in de artikelen 81 en 82 van het
Verdrag

7.1.
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Essentie

7.1.1. De richtsnoeren bevatten een uitgebreide samenvatting van de beginselen die de rechters in de Gemeenschap in

7.2.

Opmerkingen

7.2.1. Het Comité is ingenomen met de uitgebreide uitleg
over de toepassing van het beïnvloedingscriterium en met
name met de behandeling van de verschillende soorten overeenkomsten en praktijken, omdat de daarvoor spelende vragen
per categorie fors uiteenlopen. Het vraagt zich echter af of
ontwikkeling van de de merkbaar-effect-regel in een mededeling het bedrijfsleven de nagestreefde rechtszekerheid kan
bieden. Gegeven het feit dat de rechters in de Gemeenschap
het beïnvloedingscriterium van oudsher ruim uitleggen, zou
het namelijk beter zijn geweest om de regel in de vorm van
een verordening uit te vaardigen.

7.2.2. Verder twijfelt het Comité aan het nut van het
kennelijke streven om middels invoering van de regel de rol
van het EG-recht ten gunste van die van het nationale
mededingingsrecht terug te dringen. Inmiddels hebben nagenoeg alle lidstaten eigen mededingingsvoorschriften en daarmee wordt het voor de Commissie en de rechters wel erg
moeilijk om in gevallen van schending van het beïnvloedingscriterium voor een uniforme interpretatie te zorgen. Gevolg is
dat juist grensoverschrijdende overeenkomsten van mkb’s het
risico lopen om aan uiteenlopende regelingen te worden
onderworpen, die eventueel ook nog eens beperkter dan het
EG-recht worden uitgelegd.
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8. Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag

8.1.

Essentie

8.1.1. De op Verordening (EG) nr. 1/2003 gebaseerde
overstap van het systeem van vrijstellingen naar het stelsel
van de wettelijke uitzondering impliceert niet alleen dat
ondernemingen zelf moeten nagaan of aan de voorwaarden
van artikel 81, lid 1, is voldaan, maar ook moeten onderzoeken
of de uitzondering van lid 3 van dat artikel van toepassing is.
Om dat onderzoek te vergemakkelijken heeft de Commissie
nu richtsnoeren betreffende lid 3 bekendgemaakt. Deze vormen een aanvulling op de bestaande richtsnoeren inzake de
toepassing van artikel 81 op horizontale samenwerkingsovereenkomsten (PB 2001 C 3/2) en de richtsnoeren voor verticale
beperkingen (PB 2000 C 291/1).
8.1.2. De Commissie gaat in de eerste plaats in op het
algemene kader van artikel 81 en met name op de toepassing
van lid 1 ervan, want lid 3 kan uitsluitend tegen deze
achtergrond duidelijk worden toegelicht. Zij behandelt derhalve de vier toepassingsvoorwaarden van dit lid, waarbij zij
zich eigenlijk beperkt tot een samenvatting van de huidige
beslissingspraktijk van haarzelf en de rechter. Wel worden de
in die besluiten ontwikkelde voorwaarden, kennelijk ten
behoeve van concrete economische verificatie, deels nauwkeurig uitgewerkt.

8.2.
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Opmerkingen

8.2.1. Het Comité kan zich vinden in het Commissiestreven
om de toepassingscriteria voor lid 3 duidelijk te formuleren.
Het valt echter te betwijfelen of alle vroegere
vrijstellingsbeschikkingen voldoen als basis voor de nu opgestelde gedetailleerde kwantitatieve eisen. Dat is niet te wijten
aan de kwaliteit van vroegere Commissiebeschikkingen maar,
zoals in de richtsnoeren wordt erkend, aan fundamentele
methodische problemen in verband met de meetbaarheid
van efficiëntiestijgingen. Zelfs in grote bedrijven met uiterst
gedetailleerde boekhoudings- en kostenberekeningssystemen
worden investeringsbesluiten niet uitsluitend op grond van
gedetailleerde berekeningen genomen maar juist ook op basis
van strategische overwegingen. Het is namelijk niet altijd
mogelijk om middels modelberekeningen alle relevante
bedrijfseconomische factoren en hun interactie met de marktparameters in kaart te brengen.
8.2.2. Weliswaar trekt het Comité het economisch gekleurde uitgangspunt van de Commissie niet in twijfel, maar toch
roept het haar ertoe op om bij de toepassing van lid 3 ook oog
te hebben voor het „gezond zakelijk inzicht” van de (werkelijke
of hypothetische) ondernemers op de respectieve relevante
markten. Vrijstellingen moeten niet uitsluitend pas worden
verleend wanneer er nagenoeg absoluut zeker sprake is van
nettowinst voor de consument, maar ook reeds wanneer de
Commissie met voldoende zekerheid kan vaststellen dat de
afspraken van de samenwerkingspartners er niet toe strekken
om de mededinging uit te schakelen, maar juist dienen om
hun eigen concurrentiekracht te verhogen. Uitsluitend op die
manier kan worden vermeden dat het kartelverbod van lid 1
in de weg staat aan de wenselijke, innovatieve mededinging.

Brussel, 11 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie
aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio’s — Op weg naar duurzame productie: vorderingen bij de tenuitvoerlegging van
Richtlijn 96/61/EG van de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging”
(COM(2003) 354 def.)
(2004/C 80/09)
De Commissie heeft op 19 juni 2003 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 262 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, te raadplegen over de voornoemde mededeling.
De gespecialiseerde afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu”, die met de voorbereiding van
de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 13 november 2003 goedgekeurd.
Rapporteur was de heer Braghin.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 404e zitting van 10 en 11 december 2003
(vergadering van 10 december) het volgende advies uitgebracht, dat met 110 stemmen vóór, bij één
onthouding, is goedgekeurd.

1. Inleiding

1.1.
De Commissie brengt in onderhavige Mededeling verslag uit van de tot dusverre in de lidstaten en de kandidaatlidstaten met geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (hierna: IPPC) gemaakte vorderingen. De boodschap
is duidelijk: een hoge mate van milieubescherming (dé doelstelling van Richtlijn 96/61/EG, ofwel de IPPC-Richtlijn) kan alleen
worden bereikt als de bevoegde autoriteiten niet alleen de
nodige inspanningen doen om de wetgeving naar behoren
toe te passen, maar zich er ook toe verbinden om met
belanghebbenden (zoals de beheerders van installaties, maar
vooral ook de vakbonden) een constructieve interactie tot
stand te brengen.

1.2.
De richtlijn is al van toepassing op nieuwe installaties
en op installaties die wezenlijke veranderingen ondergaan.
Voor de overige, bestaande installaties geldt dat deze vóór
oktober 2007 de „beste beschikbare technieken” (BBT) moeten
toepassen en aan alle andere vereisten van de richtlijn moeten
voldoen. De landen die zich op toetreding tot de EU voorbereiden, zijn soms nog niet of nog maar net met de uitvoering van
de richtlijn begonnen. Daarom zijn overgangsperioden voor
de toepassing van de richtlijn op nieuwe en/of bestaande
installaties afgesproken, waardoor de verplichting om zich aan
de op de toepassing van de BBT gebaseerde emissiegrenswaarden te houden, voor die landen pas tussen 2008 en 2012
ingaat.

1.3.
Niet alle lidstaten hebben Richtlijn 96/61/EG binnen
de gestelde termijn in nationale wetgeving omgezet en zijn op
tijd met de toepassing ervan begonnen. Bovendien heeft de
Commissie vastgesteld dat in de nationale wetgeving ernstige
lacunes (lijken te) zitten. Een ernstig verzuim dat zorgen baart,
is met name dat in sommige nationale wetten niet is bepaald
dat de bestaande installaties vóór oktober 2007 conform
moeten zijn gemaakt en dat de voor die installaties afgegeven
vergunningen vervolgens periodiek moeten worden bijgesteld.

1.4.
De bevoegde instanties en de exploitanten van de
installaties zouden hun planning van de investeringen met
elkaar moeten bespreken en daarbij rekening moeten houden
met de investeringscycli. Zij dienen bovendien de economische
en financiële nadelen in de afweging mee te nemen, temeer
daar de einddatum van oktober 2007 waarop de voorwaarden
waaronder voor installaties vergunningen mogen worden
afgegeven, met de bepalingen van de richtlijn moeten overeenstemmen, steeds dichterbij komt.
1.5.
Richtlijn 96/61/EG is op sommige punten onduidelijk,
wat de toepassing ervan bemoeilijkt. De problemen betreffen
de definities (bijvoorbeeld van de criteria om uit te maken of
activiteiten al dan niet onder het toepassinggebied van de
richtlijn vallen, of van het begrip „installatie”; ook is niet
duidelijk wanneer een wijziging van een installatie als „belangrijk” moet worden beschouwd en wat wordt bedoeld met „het
exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand brengen”)
en de praktische uitvoerbaarheid van sommige bepalingen
(hoe dienen vergunningsvoorwaarden voor bepaalde aspecten
te worden geformuleerd, hoe vaak moeten er inspecties
worden uitgevoerd en wanneer moet bij overtredingen vervolging worden ingesteld).
1.6.
De toepassing van de richtlijn impliceert dat
stelselmatig vergelijkende studies van de diverse sectoren
worden gemaakt en dat de toegepaste technieken uitvoerig
worden geëvalueerd. Het in Sevilla gevestigde Europees IPPCbureau coördineert en vergemakkelijkt de uitwisseling van
informatie en stelt, met medewerking van informele netwerken
van deskundigen uit het bedrijfsleven, de lidstaten en ngo’s, de
zogenoemde BREF-documenten (BBT-referentiedocumenten)
op. Momenteel zijn er vijftien BREF-documenten opgesteld, is
er van elf andere BREF-documenten een ontwerp klaar, is er
een begin gemaakt met nog eens vier documenten en staan er
nog twee nieuwe BREF-documenten op het programma.
1.7.
Een onderzoek in drie technologisch hoogwaardige
sectoren heeft uitgewezen dat de toepassing van BBT het
concurrentievermogen van bedrijven niet aantast. Soms —
maar niet altijd — blijken bedrijven door hun goede milieuresultaten zelfs beter te kunnen concurreren.
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1.8.
Het BBT-concept is niet star: zelfs binnen één en
dezelfde sector kan het variëren naar gelang van de kosten en
baten van installaties. De Commissie hecht aan dat laatste veel
belang, omdat die soepelheid betekent dat milieuconsequenties
en bijbehorende kosten steeds tegen elkaar kunnen worden
afgewogen. De Commissie is dan ook voorstandster van
handhaving van deze aanpak, die een dialoog tussen exploitanten van installaties en bevoegde instanties onvermijdelijk
maakt.

1.9.
In Richtlijn 96/61/EG is voor een transversale benadering gekozen. Dat betekent dat er raakvlakken zijn met andere
— al dan niet aan het milieu gerelateerde — verordeningen en
richtlijnen en/of beleidsmaatregelen. De samenhang daartussen
moet dan ook optimaal zijn. Bovendien dient te worden
nagegaan of er obstakels zijn die een efficiënte dosering van
beleidsinstrumenten, zowel in EU-verband als op nationaal
niveau, in de weg staan. De mogelijkheid enerzijds om aan de
hand van richtlijnen gemeenschappelijke grenswaarden voor
emissies te bepalen als EU-optreden nodig is gebleken en
anderzijds om een gedecentraliseerde benadering te volgen,
waarbij de bevoegde instanties pragmatisch te werk gaan en
zowel de milieu- als de economische belangen worden behartigd (de aanpak van de IPPC-richtlijn), blijft de EU hoe dan ook
voor een dilemma stellen.

1.10. De Commissie pleit ervoor de richtlijn op een aantal
punten aan de ontwikkeling van de wetgeving aan te passen
(vooral sinds de goedkeuring van de richtlijnen inzake publieke
inspraak in de procedure voor het afgeven van vergunningen,
die onontbeerlijk zijn voor de ratificatie van het in 1998
gesloten Verdrag van Aarhus) of te verduidelijken (bv. door
het al eerder aangehaalde probleem van de drempelcriteria in
bepaalde sectoren op te lossen of door — ter voorkoming van
problemen bij de toepassing van de richtlijn — het verschil
tussen verwerking en terugwinning van afval aan te geven).

1.11. De Commissie heeft al overal in Europa een raadplegingronde gehouden over de huidige stand van zaken en
mogelijke ontwikkelingen op de gebieden van het milieubeleid
die de effecten van grote industriële puntbronnen op het milieu
aanpakken. De Commissie wilde weten of de beschikbare
beleidsinstrumenten volledig coherent zijn en of er nog
andere werkwijzen kunnen worden toegepast waardoor de
milieuresultaten nog kunnen worden verbeterd.

1.12. Mocht uit de resultaten van die raadplegingronde
blijken dat er wijzigingen in de richtlijn moeten worden
aangebracht, dan dienen daarvoor niet alleen de verslagen die
de lidstaten over de vorderingen met de uitvoering van de
richtlijn moeten opstellen, te worden geëvalueerd, maar moet
er ook opnieuw breed overleg worden gepleegd. In ieder geval
pleit het Comité ervoor dat het samenvattende overzicht dat
de Commissie daarvan gaat opstellen en bedoelde verslagen
van de lidstaten in de openbaarheid worden gebracht.
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2. Algemene opmerkingen
2.1.
Het staat buiten kijf dat met Richtlijn 96/61/EG (de
IPPC-richtlijn) een nieuwe weg is ingeslagen. Vernieuwend was
om te beginnen dat daarmee voor het eerst is gekozen voor
kaderwetgeving of algemene thematische strategieën. Zo is het
bij emissies belangrijk naar de drie hoofdelementen van het
milieu: lucht, water en bodem, te kijken, omdat de gevolgen
van emissies voor elk van die elementen bijna altijd onderling
verweven zijn en niet los van elkaar kunnen worden gezien.
Daarnaast moet voor de nodige speelruimte bij de uitvoering
van dergelijke kaderwetten en strategieën worden gezorgd, door
de onder de lokale omstandigheden meest geschikte technieken
te kiezen in een optimale kosten/batenverhouding. De geïntegreerde en op de kenmerken van het lokale milieu afgestemde
aanpak van milieuverontreiniging vergt bovendien van de bevoegde toezichthoudende instanties en van de betrokken actoren, een mentaliteitsverandering en een aanzienlijke wetenschappelijke aanpassing: het voorkomen en corrigeren van milieueffecten van industriële en soms ook landbouwactiviteiten
vooronderstelt immers een dialoog en het verzamelen en uitwisselen van informatie. Het Comité heeft zich hierover al eerder in
tal van adviezen, waarin het zich — rechtstreeks of indirect —
over deze thema’s uitspreekt, lovend uitgelaten.
2.2.
Richtlijn 96/61/EG is daarmee een vooruitstrevend beleidsinstrument waarmee de strategie voor duurzame ontwikkeling, in het kader van de lokale Agenda’s 21, ten uitvoer wordt
gelegd. Bovendien vormt de richtlijn uit normatief oogpunt een
referentie voor een reeks inmiddels in de EU in werking getreden
beleidsinstrumenten op basis van vrijwilligheid, zoals de EMASregistratie en de overeenkomsten over de handel in emissierechten. Krachtens deze richtlijn moet uitvoerig informatie worden
ingewonnen, zodat meer kennis wordt vergaard over de toestand van het milieu en de gevolgen van diverse verontreinigende stoffen en van de interactie daartussen. Op die manier wordt
de burger toegang geboden tot informatie, wat leidt tot betere
voorwaarden voor publieke inspraak bij de uitwerking van
milieuplannen en -programma’s (1).
2.3.
Een — althans gedeeltelijke — verklaring voor de bij
de omzetting en toepassing van de richtlijn gerezen problemen
ligt in het innovatieve karakter daarvan. Dat innovatieve
karakter is bovendien waarschijnlijk debet aan het betrekkelijk
geringe aantal installaties dat de Commissie heeft kunnen
evalueren. Het beeld dat in de Mededeling van de Commissie
wordt geschetst, is nogal verontrustend, vooral in het licht van
de termijn van oktober 2007 waarbinnen de vergunningenprocedure van Richtlijn 96/61/EG ook voor de bestaande installaties moet gaan gelden.
2.4.
De situatie is vooral kritiek vanwege de toetreding in
2004 van tien nieuwe lidstaten die over nog minder middelen
en knowhow op dit gebied beschikken. Daarom is het hoog
tijd om inzicht te verkrijgen in wat er tot dusverre mis is
gegaan, maar ook om de inventaris op te maken van wel
geslaagde praktijken. Ook moeten er dringend acties op touw
worden gezet voor controle, voorlichting en de — ook
technische — vorming van het administratief personeel,
teneinde deze situatie beter het hoofd te kunnen bieden.
Daarbij dient vooral te worden gedacht aan de veeleisende fase
waarin de bestaande installaties aan de vergunningenprocedure
van Richtlijn 96/61/EG worden onderworpen.
(1) PB C 221 van 7.8.2001 — COM(2000) 839 def. — PB C 154 E
van 29.5.2001.
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2.5.
De vastgestelde verschillen in toepassing van Richtlijn
96/61/EG kunnen zijn veroorzaakt door intrinsieke beperkingen (die moet worden opgeheven), vage definities (die zo
snel mogelijk moeten worden verduidelijkt) of traditionele
verschillen in de aanpak van milieuproblemen. Daarom dringt
het Comité er, net als de Commissie in onderhavige Mededeling, op aan dat de nodige maatregelen worden genomen om
de termijn van oktober 2007 te kunnen halen. De EU mag
zich er niet van afmaken door het eenvoudigweg als een
probleem van iedere installatie afzonderlijk te zien.

2.6.
De kans is groot — ook al is dat nooit echt vastgelegd
— dat er onder de IPPC-installaties in Europa veel kleine of
middelgrote bedrijven zijn. Naleving van Richtlijn 96/61/EG is
voor dat soort bedrijven geen sinecure. De bevoegde en
toezichthoudende instanties moeten het MKB daarom gericht
helpen met adequaat personeel en voldoende middelen.

2.6.1. Het Comité dringt er dan ook bij de Commissie op
aan grondiger te gaan uitzoeken waar de problemen bij
de tenuitvoerlegging van de IPPC-richtlijn vandaan komen.
Zonodig kan in een samenvattende handleiding of met behulp
van speciale, door communautaire technische instituten op te
stellen richtsnoeren op de grootste knelpunten worden gewezen, zoals dat van de criteria aan de hand waarvan wordt
uitgemaakt welke ondernemingen onder de richtlijn vallen, de
tekst van de milieuvergunning, de technische en personele
middelen die de bevoegde administratieve instanties nodig
hebben, de mogelijkheden die er zijn om vrijwillig overeenkomsten te sluiten en de wisselwerking met andere richtlijnen
of verordeningen. Die informatie is vooral erg nuttig voor de
nieuwe lidstaten en het MKB.

2.7.
Maatregelen om grote ondernemingen bij de toepassing van de IPPC-richtlijn te helpen, hebben altijd ook gevolgen
voor kleine ondernemingen, die in dat opzicht met specifieke
problemen te kampen hebben: te weinig geld, te weinig
medewerkers die de procedure begrijpen en de vergunning
kunnen aanvragen, en te weinig middelen om de investeringen
te doen die nodig zijn om de aangegane verplichtingen na te
komen. Initiatieven die noodzakelijk zijn om het MKB bij de
toepassing van de IPPC-richtlijn te helpen, moeten volgens het
Comité op nationaal en regionaal, en niet op communautair
niveau genomen worden.

2.8.
De IPPC-richtlijn bevat een uitvoerige definitie van de
„beste beschikbare technieken” (BBT), aangevuld met twaalf in
een speciaal daaraan gewijde bijlage opgesomde overwegingen,
waardoor het mogelijk wordt om die definitie op specifieke
sectoren toe te passen. De geraamde netto kosten van het
gebruik van een bepaalde techniek moeten worden afgewogen
tegen de milieuvoordelen daarvan; er moet met andere woorden dus steeds een nauwgezette kosten-batenanalyse worden
gemaakt.

C 80/31

2.9.
Krachtens de IPPC-richtlijn, waarin in plaats van „technologieën” het soepelere begrip „technieken” wordt gehanteerd
en, naast de lokale omstandigheden, ook de kosten-batenverhouding in aanmerking wordt genomen, moeten en mogen de
nationale of lokale toezichthoudende instanties beslissen welke
techniek voor een installatie de „beste beschikbare” is. Daarbij
dienen die instanties rekening te houden met de verscheidenheid aan industriële procédés en hun complexiteit, maar ook
met het geheel van nauw met elkaar vervlochten factoren als
machinepark, procédés, zuiveringssystemen en — last but not
least — lokale omstandigheden en functioneringsmethoden.
2.10. Overigens heeft dit systeem alleen kans van slagen —
wat zou betekenen dat alle installaties in de EU ongeveer even
milieuvriendelijk zijn en gelijkwaardige inspecties ondergaan
— als voortdurend informatie wordt uitgewisseld. Alleen dan
kunnen statistische verbanden worden gelegd tussen de als
BBT aangeduide technieken en de bijbehorende grensemissiewaarden.
2.11. De in de EU — dankzij IEF (Information Exchange
Forum) en IMPEL (informeel netwerk in de lidstaten van
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging en handhaving van EU-milieuwetgeving) — vrijgegeven
en uitgewisselde informatie over BBT heeft zonder twijfel
goede resultaten opgeleverd, maar er is nog altijd veel werk
aan de winkel: die informatiestroom moet ook naar de lokale
en regionale overheden (met name van de kandidaat-lidstaten)
en de stakeholders gaan, vooral als die laatste sectorgebonden
organisaties zijn die bij uitstek geschikt zijn om de toepassing
van BBT in hun sector of lokale omgeving te bevorderen.
2.12. Het Comité is voorstander van een aanpak waarbij de
toepassing van de richtlijn op gestructureerde en proactieve
wijze wordt bevorderd, nl. door voorlichting en opleiding van
de betrokkenen (met name als het gaat om — eventueel zelfs
lokale — autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het
afgeven van de vergunningen en de exploitanten van de
installaties), uitwisseling van best practices en betrokkenheid
van werkgeversorganisaties en vakbonden. Doel daarvan is te
komen tot een consensus over de planning van de noodzakelijke investeringen.
2.13. Voorwaarde voor een dergelijke proactieve aanpak is
dat het team deskundigen en de organisatiestructuur van
het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek in Sevilla
worden versterkt, omdat dat niet voldoende lijkt toegerust,
zelfs niet voor de vervulling van zijn voornaamste taak, nl. het
opstellen van de BREF-documenten. Het Comité zou willen
dat het takenpakket van dit centrum wordt uitgebreid met de
verspreiding van informatie en/of de deelname aan opleidingen, studiebijeenkomsten, conferenties e.d. Ook zou het
moeten worden belast met de beoordeling van de mate waarin
de BREF-documenten worden toegepast en benut.
2.14. Uit ervaring met lokale proefprojecten is gebleken dat
vooroordelen van bedrijven wat gevoelige kwesties als de
veiligheid van de informatie en mogelijk verlies aan concurrentievermogen betreft, uit de wereld kunnen worden geholpen als
de bevoegde instanties en beroepsverenigingen samenwerken.
Door die samenwerking kan het bovendien gemakkelijker
worden om informatie te verspreiden en de mensen die de
richtlijn moeten toepassen, daarvoor op te leiden. Dat laatste
is cruciaal gezien de termijn van oktober 2007.
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3. Bijzondere opmerkingen

3.1.
De definitie die in de Mededeling van de Commissie
wordt gegeven van de capaciteit van een installatie als „de
nominale capaciteit van de installatie bij een functioneren van
24 uur per dag, op voorwaarde dat de apparatuur op een
dergelijke wijze kan worden benut”, gaat niet op voor bepaalde
sectoren, noch voor tal van kleine productie-eenheden die
flexibel werken om op de vraag van de markt te kunnen
inspelen en soms een seizoengebonden productie hebben. In
die gevallen kan niet precies worden uitgemaakt wat de reële
productie is en welke omvang de verontreiniging dus kan
aannemen. Daarom moeten de criteria voor de toepassing van
de richtlijn volgens het Comité worden herzien: in ieder geval
bij een bepaald aantal sectoren of soorten installaties moet
worden gekeken naar de feitelijke productie in een bepaald
tijdsbestek. Ook is het Comité het met de Commissie eens
(Mededeling, par. 7.3.1) dat de drempels die voor bepaalde
sectoren zijn vastgelegd, opnieuw moeten worden bekeken.

3.2.
Ook de definitie van het begrip „emissiegrenswaarde”
moet worden gepreciseerd, met dien verstande dat moet
worden nagegaan hoe emissies kunnen worden gemeten en
gecontroleerd en in welke eenheden emissies moeten worden
uitgedrukt. Wat onder „verontreiniging” moet worden verstaan, is duidelijk: schade aanbrengen aan het milieu, vooral
door de introductie van vervuilende stoffen. „Verontreiniging”
is een grootheid waaraan in de diverse lidstaten anders
uitdrukking wordt gegeven. Zolang er niet één enkele, samenhangende methode is om aan dat fundamentele gegeven
uitdrukking te geven, kan (vrijwel) onmogelijk duidelijkheid
worden geschapen in het verband tussen BBT en de bijbehorende milieuverontreiniging. Het Comité beseft hoe moeilijk het
is om op korte termijn jarenlang door de lidstaten gebruikte
methoden met elkaar in overeenstemming te brengen, maar
hoopt wel dat de vergelijkbaarheid van de gegevens dankzij
het IEF (zie par. 2.11) groter zal worden.

3.3.
Los van het feit dat het Comité, net als de Commissie,
van mening is dat bij afvalverwerkingsinstallaties een hoge
mate van milieubescherming moet worden geboden, dient
de mogelijkheid om afvalverwerkingsinstallaties in de IPPCrichtlijn op te nemen, vanwege de complexiteit van de
regelgeving op dat gebied, pas bij de toekomstige wijziging
van de richtlijn te worden overwogen.

3.4.
Het Comité acht het wenselijk en realistisch om uit de
lijst van activiteiten die onder het toepassingsgebied van de
richtlijn vallen, alle (vooral kleine) installaties te schrappen die
maar weinig kunnen vervuilen of die het milieu belasten met
de facto alleen gevolgen voor één van de drie hoofdelementen
van het milieu (lucht, water en bodem), omdat die situaties al
in de hand worden gehouden door de bestaande wetgeving.
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3.5.
De BREF en BBT zouden gezien de termijn van oktober
2007 versneld moeten worden ingevoerd. Dat betekent echter
vooral dat aan die BBT bij de bevoegde instanties en de
(organisaties van) ondernemers meer bekendheid moet worden
gegeven. Het besluit om de de BREF-documenten niet in
papiervorm uit te geven en niet in alle EU-talen te vertalen, is
ingegeven door praktische en financiële redenen waar niets
tegen in te brengen valt, maar deze documenten alléén in
elektronische vorm beschikbaar maken, kan ook problemen
opleveren, zowel bij individuele gebruikers die daarin rechtstreeks inzage moeten krijgen als bij instanties die zich in de
periferie bevinden. Overigens vindt het EIPPCB (European
Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) zelf dat
er voldoende BREF-documenten uit zijn webstek worden
gedownload. Er valt zeker wat te zeggen voor het initiatief om
de Executive Summaries in alle EU-talen te vertalen, ook al
lijkt het — om de hierboven aangegeven redenen — opnieuw
wenselijk om die documenten ook op niet-elektronische
dragers beschikbaar te maken.

3.6.
Belangwekkend zou zijn na te gaan hoe de bedrijven
die aan het opstellen van BREF hebben meegewerkt en de
bevoegde instanties van de afzonderlijke lidstaten, vanuit hun
specifieke invalshoek — als resp. aanvragers en verleners van
vergunningen — tegen de BREF-documenten aankijken. Als
hun oordeel positief is, zouden één of meer bedrijven en/of
bedrijfsorganisaties van iedere sector er belangstelling voor
kunnen krijgen om financieel aan een publicatie in papiervorm
bij te dragen of om BREF-documenten niet alleen als instrument voor overleg en voor de opleiding van de medewerkers
van de betrokken installaties te gebruiken, maar ook als
„handleidingen voor toegepaste technologie”. Het feit dat ook
ver ontwikkelde landen en bedrijven buiten de EU naar BREFdocumenten verwijzen, lijkt erop te wijzen dat dergelijke
handleidingen die BREF-documenten wereldwijd ingang doen
vinden.

3.7.
Aangezien de BREF-documenten van recente datum
zijn en nog niet overal worden toegepast, vindt het Comité het
nog te vroeg om nu al aan een herziening van de BREFdocumenten op de korte of middellange termijn te denken: dit
zou tot verwarring, en zelfs tot onzekerheid bij de toepassing
kunnen leiden.

4. Aandachtspunten voor het overleg

4.1.
De Commissie somt in haar mededeling een aantal
aandachtspunten op, waardoor het overleg kan worden „gestuurd”: de bedoeling is dat wordt toegewerkt naar objectieve
doelstellingen en wenselijke oplossingen. Met onderstaande
opmerkingen — die een verkorte weergave zijn van de tot
dusverre naar voren gebrachte argumenten (vandaar dat steeds
wordt terugverwezen naar eerder paragrafen in dit advies) —
wil het Comité daaraan een constructieve bijdrage leveren.
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4.2.
De eerste reeks aandachtspunten komt overeen met de
in de mededeling van de Commissie gestelde vragen 1a), 1b)
en 2 over gesuggereerde of wenselijke maatregelen die door de
lidstaten en/of de EU kunnen worden genomen om de bij de
toepassing van de IPPC-richtlijn gerezen problemen op te
lossen. In dit advies wordt in dat verband met name gewezen
op:

—

—

—

de noodzaak om een einde te maken aan de interpretatieverschillen en om de bij de toepassing van de richtlijn
gerezen problemen (par. 2.5) op te lossen, vooral als
die problemen het gevolg zijn van vage definities of
onduidelijke criteria (parr. 3.2 en 3.3), door richtsnoeren
(par. 2.6.1) uit te werken (die methode heeft de voorkeur
boven de wijziging van de richtlijn zelf);

de suggestie van het Comité om emissiegrenswaarden te
laten vaststellen met behulp van daarvoor geschikte
technische apparaten, onder coördinatie van de Commissie, omdat de lidstaten er moeite mee hebben om een
precieze en ondubbelzinnige definitie van het begrip
„emissiegrenswaarde” te accepteren (par. 3.2);

de noodzaak om de stakeholders te informeren en op te
leiden (par. 2.12): die voornamelijk nationale en lokale
activiteit, waarvoor de lidstaten rechtstreeks verantwoordelijk zijn, zou moet worden geruggensteund door een
actie van de EU. Gedacht kan worden aan de versterking
van de structuur en de uitbreiding van het takenpakket
van het Gemeenschappelijk Centrum van Onderzoek van
Sevilla (par. 2.13) en de organisatie en coördinatie van
seminars en congressen om de nodige vorming te geven
aan de personele medewerkers die de vergunningen
moeten aanvragen of toekennen, en/of het vergunningensysteem moeten beheren of controleren.

4.2.1. Het Comité suggereert bovendien een aantal gemakkelijk in EU-verband toe te passen instrumenten, zoals:

—

toezicht op de gegevens inzake de emissies en de
toepassing van de BBT met behulp van het Europees
register van verontreinigende emissies, en verspreiding
van die gegevens bij gedecentraliseerde eenheden (overheidsinstanties of ondernemers);

—

opstelling ten behoeve van de stakeholders van overzichtelijke handleidingen met richtsnoeren voor de toepassing
van de IPPC-richtlijn;

—

toepassing van de bepalingen in het Verdrag van Aarhus
waarmee het publiek meer inspraak wordt gegeven, met
als doel te komen tot een grotere betrokkenheid van alle
belanghebbende partijen.
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4.2.2. Gezien het belang van de termijn van oktober 2007
die niet als voorwendsel mag worden gebruikt om de IPPCaanpak op losse schroeven te zetten, lijkt het Comité het
redelijk om voldoende tijd te laten voor de uitvoering van
tussen exploitanten van installaties en overheidsinstanties
overeengekomen maatregelen als er sprake is van overmacht
of als de duur van de investeringscyclus zulks vereist.
4.2.3. Het Comité beseft dat de procedure om de IPPCrichtlijn te wijzigen, tijdrovend is, maar vreest dat daaraan bij
een aantal zeer gevoelige problemen wellicht niet valt te
ontkomen. Dat geldt met name voor de lijst van activiteiten
die onder de bepalingen van de richtlijn vallen en de daarbij
gehanteerde drempelcriteria (par. 3.4) en de definitie van de
begrippen „installatie” en „belangrijke wijziging”.
4.2.4. De specifieke problemen waarmee kleine en middelgrote ondernemingen te kampen hebben, zijn al eerder
aangekaart, met name in de parr. 2.7 en 2.14. Het Comité
noemt als mogelijke maatregelen om het MKB te helpen:
—

invoering van instrumenten en indicatoren om in specifieke gevallen na te gaan of de IPPC-richtlijn al dan niet op
het MKB van toepassing is, te meer daar kleine en
middelgrote ondernemingen van lidstaat tot lidstaat waarschijnlijk grote verschillen vertonen;

—

samenstelling van lokale teams van deskundigen die op
vrijwillige basis assistentie verlenen bij de toepassing van
de BBT en die profijt kunnen trekken van de hierboven
bedoelde coördinatie in EU-verband;

—

introductie van stimulansen voor de opleiding van technisch personeel (bv. in de vorm van subsidies of van door
de EU verstrekte gidsen of handleidingen);

—

introductie van stimulansen voor de innoverende investeringen die nodig zijn om installaties conform de IPPCrichtlijn te maken.

4.3.
De vragen 3 en 4 over de BBT en de betekenis
en waarde van de BREF-documenten en de wereldwijde
verspreiding daarvan zijn al uitgebreid ter sprake gebracht in
de parr. 2.11, 3.5, 3.6 en 3.7. Het Comité ziet het belang van
deze documenten in en is dan ook een warm pleitbezorger
van initiatieven om daaraan wereldwijd bekendheid te geven.
Zo kan worden bewerkstelligd dat BREF-documenten ook
buiten de grenzen van de EU als middel worden gebruikt
om een duurzame productie te bevorderen en door het
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek worden aangewend bij de vorming van de stakeholders. Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek moet overigens de nodige extra
(personele) middelen krijgen om zich van die nieuwe taak te
kunnen kwijten (parr. 2.13 en 4.2).
4.3.1. De uitwisseling van informatie die vooralsnog vooral
in de hogere regionen plaatsvindt, moet ook een horizontale
dimensie gaan krijgen, d.w.z. dat die informatie ook horizontaal moet worden verspreid, al was het maar omdat op die
manier de basis kan worden gelegd voor de cursussen en
opleidingen waarvan de noodzaak hierboven al is uiteengezet.
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4.3.2. Het Comité is voorstander van een — ook nu
weer door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek
gecoördineerde — maatregel waardoor er tussen de lidstaten,
de lokale overheden van iedere lidstaat, en de diverse betrokken
industriële sectoren een proces van verspreiding en uitwisseling
op gang wordt gebracht. Doel daarvan moet zijn het verrichten
van onderzoeksopdrachten, de vertaling van BREF-documenten in de plaatselijke taal, het opstellen van een voor het
publiek toegankelijke samenvatting daarvan en de optimale
verspreiding van BREF-documenten (per lidstaat/industriële
sector een BREF-document of delen daarvan).
4.4.
Gezien de inmiddels opgedane ervaring, alsook de nog
maar beperkte toepassing van de IPPC-richtlijn lijkt het beter
om vooralsnog geen wijzigingen in het toepassingsgebied
ervan aan te brengen (vraag 5). Als toch tot wijziging daarvan
zou worden overgegaan (ondanks het feit dat de daarvoor te
volgen procedure veel tijd kost), verwijst het Comité nadrukkelijk naar zijn opmerkingen in de parr. 2.6.1, 3.1, 3.2 en 4.2.24.2.3.
4.5.
Vraag 6 betreft een zeer complexe materie en zou
beter kunnen worden opgesplitst in een aantal deelvragen.
Vastlegging van emissiegrenswaarden (minimale voorschriften)
is volgens het Comité een inmiddels beproefd instrument dat
zijn nut heeft op voorwaarde dat het alleen wordt toegepast in
omstandigheden waarin emissiegrenswaarden echt noodzakelijk zijn en dat die emissiegrenswaarden heel specifiek voor
bepaalde sectoren gelden. Als daaraan is voldaan, behoeven
emissiegrenswaarden niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat
van de — in eerste instantie te verkiezen — IPPC-benadering is
afgestapt. Wel kan bij de vastlegging van emissiegrenswaarden
worden uitgegaan van specifieke drempels, die kunnen worden
beschouwd als marges waarbinnen de BBT moeten worden
toegepast en de lokale toepassingsvoorwaarden moeten worden geanalyseerd. Tussen die twee benaderingen behoeft geen
tegenstrijdigheid te bestaan als de bevoegde instanties erin
slagen het hele proces te sturen met begrip voor de economische en sociale belangen die op het spel staan en als de
beheerders van de installaties de noodzaak inzien van maatregelen om aan àlle normen te voldoen, en wel door de nodige
pragmatische regelingen te treffen die geen afbreuk doen aan
het economische belang van activiteiten. Hoe dan ook is een
dialoog met de bedrijven van de sector geboden, en moet die
dialoog gepaard gaan met maatregelen om de praktische
uitvoering zoveel mogelijk te versnellen.
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4.6.
Samenhang tussen de diverse milieuregelingen
(vraag 7) is de conditio sine qua non voor de geloofwaardigheid
en toepassing daarvan. Van de wetgever en de instanties die
deze regelingen moeten toepassen, wordt in dat opzicht een
grotere inspanning verwacht. Bovendien pleit het Comité
ervoor dat een document wordt opgesteld met een samenvattend overzicht van alle verbanden tussen IPPC en andere
milieuwetten, waardoor exploitanten een overzicht wordt
geboden. Europese richtlijnen kunnen na hun omzetting
in nationale wetgeving weliswaar uiteenlopende (structurele)
vormen aannemen, maar dat neemt niet weg dat exploitanten
en overheden toch uit de communautaire wetgeving de nodige
beginselen putten en dat op grond daarvan de verbanden
worden gelegd tussen de — in dit specifieke geval — wetten
op grote installaties, chemische stoffen, lucht, water, bodem
en afval enerzijds en de IPPC-richtlijn anderzijds. Het Comité
pleit er dan ook voor dat op zo kort mogelijke termijn een
grondig onderzoek wordt gestart naar de wisselwerking tussen
de IPPC-richtlijn en andere Europese richtlijnen inzake milieu
en milieueffecten. Daarvoor zou moeten worden uitgegaan
van de verslaggeving van de lidstaten over de stand van zaken
bij de toepassing van de IPPC-richtlijn, met vermelding van
voorbeelden van specifieke situaties in bepaalde lidstaten of
sectoren.
4.6.1. Het Comité hoopt hieraan een proactieve bijdrage te
kunnen leveren. Daarvoor kan het gebruik maken van zijn
ervaring en contacten met de — ook landelijke — maatschappelijke organisaties op diverse niveaus. Bij dit onderzoek
zouden bijvoorbeeld ook de organen van het Comité zelf
kunnen worden betrokken, of een deskundigengroep die niet
alleen uit leden van het Comité behoeft te zijn samengesteld.
4.7.
Ten slotte stelt het Comité vast dat het IPPC-beleid
en de daarmee gepaard gaande uitwisseling van informatie
enerzijds aan alle voorwaarden voor een behoorlijke toepassing
van de ingevoerde wettelijke beginselen voldoen en anderzijds
een dermate complex geheel vormen dat het niet verstandig
zou zijn om daarbovenop nog andere instrumenten in te
voeren, ook als dat instrumenten op vrijwillige basis zijn
(vraag 7b). Verder lijkt het in dit stadium van de tenuitvoerlegging van de richtlijn te vroeg om nu al over de handel in
emissierechten te discussiëren. Daarentegen moet wel de
garantie wordt gegeven dat het toezichts- en controlesysteem
niet minder streng is en dat die handel geen gevolgen heeft
voor de lokale milieuomstandigheden.

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van
het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van de winningindustrieën”
(COM(2003) 319 def. — 2003/0107 (COD))
(2004/C 80/10)
De Raad besloot op 20 juni 2003, overeenkomstig artikel 175, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap, het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het
voornoemde voorstel.
De gespecialiseerde afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu”, die met de voorbereidende
werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 13 november 2003 goedgekeurd. Rapporteur was
mevrouw Le Nouail Marlière.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 404e zitting op 10 en 11 december 2003
(vergadering van 11 december 2003) onderstaand advies uitgebracht dat met 31 stemmen voor en 1 stem
tegen, zonder onthoudingen, is goedgekeurd.

1. Inleiding

—

1.1.
De afgelopen jaren maakte een reeks ernstige milieurampen en mijnongelukken duidelijk dat op EU-niveau een
samenhangend beleid nodig is om dergelijke rampen te
voorkomen.

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
(Seveso II-richtlijn);

—

Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG van de Raad van
3 maart 1997 (de MER-richtlijn).

1.2.
Het weglekken van giftige stoffen in het Doñanamoerasgebied in Spanje in 1998 en eenzelfde soort ongeluk
met cyanide in Baia Mare waardoor de hele Donau vervuild
raakte, zijn twee recente voorbeelden van milieurampen
die werden veroorzaakt door ongelukken waarbij residuen
vrijkwamen uit onstabiele reservoirs met uit de mijnbouw
afkomstig slib.
1.3.
Afval van de winningindustrieën (mijnbouw en steenhouwerij) kan vanwege de samenstelling, hoeveelheden en
wijze van opslag ervan een ernstige bedreiging vormen voor
het milieu en de volksgezondheid als er geen sprake is van
goed beheer.
1.4.
Dergelijk afval vormt een van de grootste afvalstromen
in de EU. Met een jaarlijkse omvang van 400 miljoen ton
vertegenwoordigt het ongeveer 29 % van de totale hoeveelheid
afval die elk jaar in de EU wordt geproduceerd.
1.5.
Voor afval uit de mijnbouw gelden de algemene
bepalingen uit de Kaderrichtlijn afvalstoffen (75/442/EEG).
Voorzieningen voor de verwijdering van afval van de winningindustrieën vallen onder de Richtlijn betreffende het storten
van afvalstoffen (1999/31/EG). Ook een aantal andere, meer
specifiek op mijnafval betrekking hebbende richtlijnen, is hier
van toepassing, zoals:
—

Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975
betreffende afvalstoffen (Kaderrichtlijn afvalstoffen);

—

Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999
betreffende het storten van afvalstoffen (Richtlijn betreffende het storten van afval);

—

Richtlijn 96/61/EEG van de Raad van 24 september
1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging (IPPC-richtlijn);

Deze Richtlijnen worden besproken in de toelichting bij
het Commissiedocument. Geconcludeerd wordt dat met de
desbetreffende wettelijke bepalingen de problemen omtrent
het beheer van afval van de winningindustrieën niet goed
kunnen worden gereguleerd.

2. Essentie van het Commissievoorstel
2.1.
De Commissie beoogt met dit voorstel in de hele EU
te komen tot een gezond beheer van het afval van de
winningindustrieën. Het moet worden gezien als aanvulling
op de herziene Seveso II-richtlijn over de beheersing van zware
industriële ongevallen en op een document over de beste
beschikbare technieken (BBT) voor het beheer van residuen en
afvalgesteente.
2.2.
Meer specifiek is het de bedoeling om de manier
waarop het afval van de winningindustrieën wordt beheerd, te
verbeteren door minimumvoorschriften vast te stellen en de
potentiële gevaren van de behandeling en verwijdering van
dergelijk afval voor milieu en volksgezondheid aan te pakken.
2.3.
De voorgestelde richtlijn heeft betrekking op afval
uit alle sectoren van de winningindustrieën. Centraal staan
operationele aangelegenheden m.b.t. afvalbeheer, preventie
van water- en bodemverontreiniging en de stabiliteit van
afvalbeheervoorzieningen (m.n. van reservoirs voor residuen).
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2.4.
In het voorstel worden diverse voorwaarden opgesomd
die aan exploitatievergunningen voor afvalbeheervoorzieningen zouden moeten worden verbonden, om te garanderen dat
voldoende milieu- en veiligheidsmaatregelen zijn getroffen op
het moment dat een dergelijke vergunning wordt afgegeven.
Bijvoorbeeld:
a)

afval moet vóór verwijdering worden geclassificeerd;

b)

exploitanten van afvalbeheervoorzieningen moeten als
integraal onderdeel van hun totale exploitatieplan ook
plannen opstellen m.b.t. de sluiting van hun voorziening;

c)

zowel tijdens de exploitatie- als de nazorgfase dient er
sprake te zijn van effectieve controle.

2.5.
Om het principe „de vervuiler betaalt” meer kracht bij
te zetten, omvat het voorstel ook een verplichting om te
zorgen voor een passend niveau van financiële zekerheid. Dit
houdt onder meer in dat er voldoende middelen beschikbaar
moeten zijn om een afvalbeheervoorziening na sluiting in een
ordentelijke staat te kunnen achterlaten, bijvoorbeeld ingeval
het bedrijf onder curatele wordt gesteld.

2.6.
Aangezien in de meeste lidstaten al regels bestaan voor
een groot aantal vraagstukken omtrent afval van winningindustrieën, heeft de Commissie ernaar gestreefd minimumnormen vast te stellen om op deze wijze in de gehele EU dezelfde
randvoorwaarden te creëren voor het beheer van dit soort
afval.

3. Algemene opmerkingen
3.1.
Het EESC juicht de inspanningen van de Commissie
toe om een aantal in de gehele EU geldende vereisten vast te
stellen voor een veilig en duurzaam beheer van mijnafval. De
ineenstorting van afvalhopen of het doorbreken van wanden
van afvalwaterbassins kunnen immers ernstige gevolgen hebben voor het milieu, en de gezondheid en veiligheid van de
mens.
3.2.
Winningindustrieën bevinden zich vaak in gebieden
waar industriële omschakeling nodig is. De Commissie dient
zich derhalve bewust te zijn van de negatieve consequenties
die strengere regels kunnen hebben voor een reeds zwakke
economische sector. Zij zou dan ook de werkgelegenheidsgevolgen van haar voorstellen moeten evalueren. Daarbij zou
ze niet alleen moeten letten op de door haar opgelegde
aanvullende beperkingen, maar ook oog moeten hebben voor
de door de exploitatie en het onderhoud van afvalbeheervoorzieningen gecreëerde behoeften. In de Richtlijn betreffende het
storten van afvalstoffen wordt in het bijzonder benadrukt
dat het personeel van stortbedrijven tijdens sluitings- en
nazorgprocedures adequaat dient te worden geschoold. Het
EESC dringt erop aan in onderhavig voorstel soortgelijke
bepalingen op te nemen die afgestemd zijn op de verschillende
soorten installaties.
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3.3.
Het is positief dat in onderhavig voorstel een centrale
plaats is ingeruimd voor de gevaren waaraan ongelukken met
mijnafval het milieu en de volksgezondheid, maar ook — in
sociaal-economisch opzicht — een samenleving als geheel
kunnen blootstellen. In dit opzicht past het voorstel binnen de
drie pijlers van duurzame ontwikkeling (1).

3.4.
Maar ook al kan het EESC zich vinden in onderhavig
voorstel, het is van mening dat de Commissie moet onderzoeken waarom met de bestaande EU-wetgeving inzake afval
vervuiling door reservoirs met residuen en metaalwinning in
het algemeen niet met succes kon worden tegengegaan. Het
specifieke aanvullende instrument dat nu wordt voorgesteld
dient echter, zoals gezegd, te worden toegejuicht. Hopelijk kan
hiermee worden voorkomen dat in de grotere EU opnieuw
dezelfde fouten worden gemaakt.

3.5.
Voorts zou in het voorgestelde wetgevingskader voor
het beheer van afval van winningindustrieën gebruik moeten
worden gemaakt van relevante maatregelen uit de EU-milieuwetgeving inzake waterbescherming en milieuaansprakelijkheid, m.i.v. de voor alle economische sectoren bindende
aansprakelijkheidsregels bij „schade aan de biodiversiteit”.

3.6.
Onderhavig voorstel is onder meer positief omdat
hierdoor de juridische bescherming wordt verbeterd en de
verantwoordelijkheden van exploitanten en overheidsinstanties hierin worden vastgelegd.

3.7.
In de nu voorgestelde richtlijn had meer plaats moeten
worden ingeruimd voor de consistentie met ander EU-beleid.
Deze consistentie lijkt aanwezig doordat de Commissie in
artikel 3 dezelfde definities heeft gebruikt als in de Kaderrichtlijn afvalstoffen (Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van
15 juli 1975) en andere regelgeving. Het lijkt erop dat na de
goedkeuring van deze ontwerprichtlijn alle situaties waarbij
afval van winningindustrieën is betrokken of waarbij het gaat
over de verwerking van dit soort afval, zullen vallen onder
gemeenschapsinstrumenten. De desbetreffende bepalingen en
hun toepassingsgebieden zullen echter wel over verschillende
instrumenten zijn versnipperd, bijvoorbeeld:

—

de Kaderrichtlijn afvalstoffen (75/442/EEG);

—

de Seveso II-richtlijn (96/82/EG), artikel 4 e) en f) zoals
gewijzigd m.b.t. chemische en thermische behandeling;

(1) Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Richtlijn inzake het
storten van afvalstoffen gaf de Commissie in oktober 2001 de
Symonds Group opdracht een studie op te stellen naar de kosten
van verbetering van het beheer van mijnafval.
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de Richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen
(1999/31/EG), meer bepaald inzake inert afval, toepassingsgebied artikel 3 (2), 2e en 4e streepje.

Derhalve dient in de voorgestelde richtlijn het hoofdstuk over
de consistentie met ander EU-beleid te worden uitgebreid
en duidelijker te worden geformuleerd wat vervoer (1) en
opslagperiodes (2) betreft. Bovendien zou zelfs afval dat voor
korte periodes, maar wel steeds op hetzelfde terrein wordt
opgeslagen, onder dit voorstel moeten vallen.

4. Specifieke opmerkingen

4.1.
Nationale wetgeving ziet er van land tot land anders
uit. Een aantal „mijnbouwwetten” is in de loop der tijd
uitgewerkt op basis van de opvatting dat mijnbouw van
strategisch belang is (kolen, olie enz.), en een aantal andere op
basis van milieuwetgeving. Toch is er bewust geen onderscheid
gemaakt tussen open steengroeven en ondergrondse winninglocaties. Het EESC zou echter wel graag zien dat er een
duidelijkere definitie komt van afgegraven grond en de deklaag,
aangezien deze worden hergebruikt en dus niet als afval dienen
te worden beschouwd. Het heeft in dit verband kennis
genomen van de uitleg van de Commissie dat zij de in de
Kaderrichtlijn afvalstoffen en de Richtlijn betreffende het
storten van afvalstoffen geformuleerde definities niet wil
herzien. Het is begrijpelijk dat afgegraven grond en de deklaag
die niet worden gestort maar voor hergebruik zijn bedoeld, in
onderhavige ontwerprichtlijn niet worden gedefinieerd als
afval. De definitie van afval is immers een „functionele” en
geen fysische of chemische definitie (3).

4.2.
Overeenkomstig artikel 2 van de voorgestelde richtlijn
(toepassingsgebied) valt „afval dat wordt gegenereerd op een

(1) PB C 149 van 21.6.2002 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.
(2) Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999. Het
volgende valt niet onder de definitie van stortplaatsen:
— voorzieningen waar afvalstoffen worden uitgeladen ter
voorbereiding van verder transport voor terugwinning,
behandeling of verwijdering elders, en
— opslag van afval voorafgaand aan terugwinning of behandeling voor een periode van in de regel minder dan drie jaar,
of
— opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering, voor
een periode van minder dan een jaar.
(3) De in onderhavig voorstel gebruikte definitie is dezelfde als die uit
de Kaderrichtlijn afvalstoffen (Richtlijn 75/442 van de Raad van
15 juli 1975) en is gebaseerd op het concept „zich ontdoen van
afval”, zoals dat is terug te vinden in een uitspraak van het
Europese Hof van Justitie (Zesde Kamer) van 11 september 2003.
Avesta Polarit Chrome Oy. Referentie voor een prejudiciële
beslissing: Finse Hooggerechtshof. C-114/01
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winnings- of behandelingsterrein en naar een andere locatie
wordt vervoerd met het oogmerk het daar in of op het land te
storten” niet onder dit voorstel. Het EESC betwijfelt of dit een
juiste keuze is geweest. Waarom zouden voor hetzelfde soort
afval dat alleen maar naar een andere locatie is vervoerd, niet
meer dezelfde regels hoeven te gelden?

4.3.
Het EESC staat achter artikel 5 uit het voorstel, op
grond waarvan exploitanten een afvalbeheersplan moeten
opstellen voor de behandeling, de nuttige toepassing en
de verwijdering van winningsafval, maar benadrukt dat de
bevoegde instanties in de lidstaten regelmatig de opzet en
tenuitvoerlegging van dit soort plannen moeten controleren.
Dit is essentieel voor een succesvolle omzetting van onderhavige richtlijn.

4.4.
Lid 2 van artikel 6 van de voorgestelde richtlijn zou zo
moeten worden aangepast dat ook de sluitingsfase en de fase
na sluiting van afvalvoorzieningen worden genoemd in de
vereisten t.a.v. de preventie van zware ongevallen en informatieverstrekking. Een dergelijke aanpassing zou aansluiten
op de in dit voorstel gevolgde algemene aanpak.

4.5.
Het EESC kan zich vinden in de achterliggende doelstellingen van artikel 7, op grond waarvan voor de exploitatie van
een afvalverwerkingsinstallatie een vergunning moet worden
verleend, maar roept de Commissie op om de lidstaten te
wijzen op de gevaren van een te arbitraire en bureaucratische
toepassing van dit artikel. De Commissie dient zich te realiseren
wat de gevolgen voor economie en werkgelegenheid zijn als
installaties worden gesloten alleen maar omdat de in de
vergunning gestelde eisen niet volledig worden nagekomen.

4.6.
Voor een succesvolle tenuitvoerlegging van de doelstellingen uit het EU-milieubeleid dienen deze door méér direct
betrokkenen te worden gesteund. De Commissie beoogt met
onderhavige ontwerprichtlijn de meest ernstige ongevallen te
voorkomen, maar zij moet ook bedenken dat het beheer van
afval van winningindustrieën in de huidige en toekomstige
lidstaten op een breder vlak consequenties heeft. In dit verband
zij met name gewezen op de bezorgdheid van werknemers die
aan het afval worden blootgesteld, en van omwonenden van
afvalverwerkingsinstallaties, van mensen in de betreffende
regio’s en van mensen elders vanwege de mogelijke vervuiling
van lucht, water en bodem. Omdat de Commissie wenst te
komen tot een geïntegreerd beheer, zou de richtlijn volgens
het EESC expliciet moeten voorzien in formele raadpleging
van de NGO’s die worden geacht hierbij belang te hebben en
die zich inzetten voor milieubescherming in de zin van
artikel 2, lid 5, van het Verdrag van Århus. Dat werd op
25 juni 1998 gesloten en o.a. door de Europese Gemeenschap
en de sociale partners ondertekend.
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4.7.
De Commissie somt in artikel 10 van de voorgestelde
richtlijn een aantal maatregelen op die de exploitant moet
nemen wanneer hij afval in uitgegraven ruimtes terugplaatst.
Deze maatregelen zouden moeten worden aangevuld met
vereisten die de exploitant verplichten om de in zijn lidstaat
bevoegde instantie informatie te verstrekken over:
—

de betreffende uitgegraven ruimte zelf (situatie boven en/
of onder de grond);

—

de hoeveelheid water waar de exploitant minimaal de
afgelopen twee jaar tijdens de werkzaamheden in de
uitgegraven ruimtes mee te maken kreeg en de kwaliteit
daarvan;

—

mogelijke plaatsen waar de uitgegraven ruimtes in de
toekomst zouden kunnen gaan lekken waardoor het
grond- en oppervlaktewater zou worden vervuild, de
mogelijke omvang en consequenties van deze lekken en
plannen om dit soort lekken te verkleinen/te verhelpen;

—

plannen om te controleren in welke mate de betreffende
ruimtes onder water kunnen komen te staan en om
vroegtijdig hiertegen maatregelen te nemen (naar analogie
van de zojuist genoemde plannen om lekken te verhelpen).

4.8.
In onderhavig Commissievoorstel werd tijdens de
voorbereidende fase (uitwerking en behandeling) nog het
vereiste opgenomen dat de lidstaten een uitvoerig overzicht
zouden moeten publiceren van niet meer in gebruik zijnde
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mijnen, maar dit vereiste is later weer geschrapt vanwege het
extra complexe karakter ervan gezien de toetreding van tien
nieuwe lidstaten in 2004 en het feit dat voor een effectieve
tenuitvoerlegging ervan diepgaand onderzoek en economische
effectbeoordelingen nodig zouden zijn. Artikel 19 van onderhavig voorstel verplicht de lidstaten weliswaar ertoe relevante
technische en wetenschappelijke informatie uit te wisselen met
het oog op de ontwikkeling van methodes voor het opstellen
van overzichten van gesloten afvalvoorzieningen en de rehabilitatie hiervan, maar het EESC is er niet van overtuigd dat deze
maatregel toereikend is.
4.9.
De Commissie dient daarom snel een voorlopig overzicht van niet meer in gebruik zijnde mijnen en winninglocaties
op te stellen die mogelijk gevaar voor het milieu of de
volksgezondheid opleveren. Dit overzicht zou ook reeds
betrekking moeten hebben op de tien nieuwe lidstaten en de
publicatie ervan zou geen vertraging mogen oplopen omdat
complexe methodologische vraagstukken moeten worden opgelost.
4.10. Ten slotte wijst het EESC erop dat bij de in artikel 14
van de voorgestelde richtlijn genoemde verplichting om aan
de bevoegde instantie in de lidstaat een financiële garantie te
geven, niet expliciet wordt vermeld wie deze garantie dient te
geven. Indien dit de desbetreffende afvalverwerkingsinstallatie
zou zijn, dan zou dat het principe „de vervuiler betaalt” meer
gestalte geven, maar in dat geval dient de Commissie ook
nader in te gaan op de vraag of bedrijven wel in staat
zijn dergelijke garanties te geven en welke gevolgen deze
verplichting zou kunnen hebben voor de verzekeringspremies.

Brussel, 11 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie
aan de Raad en het Europees Parlement — Geïntegreerd productbeleid, voortbouwen op een
milieugericht levenscyclusconcept”
(COM(2003) 302 def.)
(2004/C 80/11)
Op 18 juni 2003 heeft de Commissie overeenkomstig artikel 162 van het EG-Verdrag besloten het
Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over de voornoemde mededeling.
De gespecialiseerde afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu”, die met de voorbereiding van
de desbetreffende werkzaamheden van het Comité was belast, heeft op 13 november 2003 haar advies
uitgebracht. Rapporteur was de heer Adams.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 404e zitting van 10 en 11 december 2003
(vergadering van 10 december) het volgende advies uitgebracht, dat met 91 stemmen vóór en 1 stem
tegen, bij 3 onthoudingen, is goedgekeurd.

1. Inleiding
1.1.
De mededeling over een geïntegreerd productbeleid
(IPP) is een van de gecoördineerde initiatieven van de Commissie en heeft als doel om op het gebied van productie en
consumptie voor meer duurzaamheid te zorgen. Speciale
aandacht gaat hierbij uit naar de levenscyclus van producten
en naar maatregelen om de hoeveelheid afval en schadelijke
milieueffecten zo gering mogelijk te houden. De mededeling
maakt deel uit van een bredere strategie waarmee de EU
impliciet erkent dat niet-duurzame productie en consumptie
mede verantwoordelijk zijn voor de verslechtering van het
milieu en wereldwijde ongelijkheid.
1.2.
De Europese Unie spant zich krachtig in voor duurzame ontwikkeling. Dat is steeds duidelijker geworden in een
groot aantal verklaringen en strategieën in de aanloop naar en
ter ondersteuning van de Verklaring van Johannesburg na
afloop van de Wereldtop over duurzame ontwikkeling (2002).
Daarin wordt een collectieve verantwoordelijkheid vastgesteld
om de doelstellingen te bereiken van uitroeiing van armoede,
verandering van consumptie- en productiepatronen en bescherming en beheer van de natuurlijke hulpbronnen, die de
basis voor economische en sociale ontwikkeling vormen. In
maart 2002 heeft de Commissie bovendien het rapport
„Milieutechnologie voor duurzame ontwikkeling” (1) gepubliceerd en de mededeling „De ontwikkeling van een actieplan
voor milieutechnologie” (2), en onlangs nog zag de mededeling
„Naar een thematische strategie voor het duurzame gebruik
van natuurlijke hulpbronnen” (3) het licht.
1.3.
De Commissie heeft de IPP-mededeling gepubliceerd
omdat zij zich sterk wil maken voor een duurzame ontwikkeling en inziet dat IPP een belangrijk onderdeel is van de
toekomstige thematische strategieën voor een duurzaam ge(1) COM(2002) 122 def.
(2) COM(2003) 131 def.
(3) COM(2003) 572 def.

bruik van natuurlijke hulpbronnen, de preventie van afvalvorming en het hergebruik van afval, en meer in het algemeen
voor de totstandbrenging van duurzame ontwikkeling; dit
beleid helpt zowel het milieu te beschermen als de armoede in
de wereld te bestrijden.
1.4.
Volgens de mededeling moet het productbeleid ook
een milieudimensie krijgen. Door het toenemende besteedbare
inkomen van de Europese bevolking neemt namelijk ook de
totale hoeveelheid producten in de EU toe. Tegelijkertijd moet
rekening worden gehouden met het wereldwijde armoedeprobleem; IPP kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de doelstellingen die de EU zich op het gebied
van duurzame ontwikkeling heeft gesteld. De armste 40 % van
de wereldbevolking is slechts goed voor 11 % van de totale
consumptie in de wereld; de rijkste 15 % neemt daarvan
56 % voor zijn rekening. Ook door de stijgende invoer van
grondstoffen krijgen de exporterende landen hoe langer hoe
meer met de milieulast van een en ander te maken, terwijl de
consumerende landen wat dit betreft steeds meer buiten schot
blijven. De EU importeert momenteel een kleine 40 % van de
grondstoffen die zij nodig heeft. Vooral in de jaren negentig is
de invoer hiervan hand over hand toegenomen (4).
1.4.1. Armoede, milieuverloedering en de wanhoop die ze
veroorzaken, zijn niet alleen moreel onaanvaardbaar, maar
leveren ook de ingrediënten voor de destabilisering van landen
en zelfs gehele regio’s. Wat de diverse oorzaken en gevolgen
van armoede betreft: niet-duurzame productie en consumptie
dragen in belangrijke mate bij aan de problemen die de EU
met haar duurzame-ontwikkelingsstrategie wil aanpakken.
1.5.
De EU heeft erop aangedrongen dat duurzame consumptie en productie al eerder in het plan voor de uitvoering
van Johannesburg worden aangepakt. Het besluit dat dit pas in
2010/2011 zal worden besproken toont aan dat er een
(4) Zie de Third Evironmental Assessment, European Environmental
Agency, mei 2003.
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fundamenteel probleem is. Landen met een opkomende economie vrezen dat duurzaamheid beperkingen zal opleggen
aan hun economische groei, terwijl vele ontwikkelde landen
productie- en consumptiepatronen hebben die grondig moeten
worden gewijzigd om duurzaam te worden. Om duurzame
groei tot stand te brengen op een manier waarbij in de
uiteenlopende behoeften van de geïndustrialiseerde en de
ontwikkelingslanden wordt voorzien, moeten economische
activiteiten strenger aan duurzame-ontwikkelingscriteria en
–indicatoren worden getoetst. Er zou bijvoorbeeld voor kunnen worden gezorgd dat positieve menselijke waarden — zoals
persoonlijke ontwikkeling en levenskwaliteit, deelname aan de
samenleving, de democratie en het rechtssysteem — in het
kader van de economische ontwikkeling meer expliciete
aandacht krijgen. Economische prestaties zouden in het licht
van deze doelstellingen beoordeeld kunnen worden, al dienen
tegelijkertijd onnodige kosten te worden voorkomen die
economische ontwikkeling en welvaart in de weg zouden
kunnen staan.
1.6.
Het EESC heeft in zijn adviezen altijd zoveel mogelijk
gestreefd naar de toepassing van principes die tot duurzame
ontwikkeling leiden. In het bijzonder heeft het EESC de
doelstellingen van duurzame ontwikkeling ondersteund in zijn
adviezen over het Commissievoorstel over verpakkingsafval (1);
over de richtlijn betreffende afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) (2); over de mededeling van de Commissie over de herstructurering van de EU-visserij (3); over de
mededeling van de Commissie over een strategie voor de
duurzame ontwikkeling van de Europese aquacultuur (3); en in
zijn initiatiefadvies over de EU-strategie van Lissabon en
duurzame ontwikkeling (4).
1.7.
De schadelijke milieugevolgen van producten en diensten gedurende hun gehele levenscyclus dienen dringend te
worden beperkt, omdat de aarde niet oneindig kan worden
vervuild en niet steeds weer nieuwe natuurlijke hulpbronnen
kan leveren. Dat is het belangrijkste thema van de mededeling
van de Commissie over geïntegreerd productbeleid (IPP).
De hele levenscyclus van producten en diensten moet in
aanmerking worden genomen om te voorkomen dat milieuschade gewoon van de ene fase van die cyclus naar de andere
wordt doorgeschoven. Een dergelijke aanpak vooronderstelt
echter ook een drastische verandering in de houding van het
bedrijfsleven en in het consumentengedrag in Europa en de
rest van de geïndustrialiseerde wereld.
1.7.1. Het komt er vooral op aan dat ervoor wordt gezorgd
dat milieubescherming enerzijds en economische groei en
sociale ontwikkeling anderzijds, waarop de productie en
consumptie van goederen van grote invloed is, elkaar niet in
de weg staan. Doordat met het IPP marktgerichte (market
based) instrumenten worden toegevoegd aan de traditionele
command-and- control-systemen, worden er nieuwe oplossingen aangedragen en ontstaan er nieuwe mogelijkheden om
duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

PB C 221 van 17.9.2002, blz. 31-36.
PB C 367 van 20.12.2000, blz. 33.
PB C 208 van 3.9.2003.
PB C 95 van 23.4.2003, blz. 54.
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1.8.
Uit ervaring is gebleken dat in Europa vooruitgang is
geboekt met het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Mede dankzij deze ontwikkeling is de verhouding tussen
de totale hoeveelheid gebruikte grondstoffen en de economische groei gestabiliseerd, al is er in absolute termen geen
sprake van een afname (5). De milieulast van het gebruik van
hulpbronnen blijft dan ook steeds op hetzelfde hoge peil , en
in bepaalde landen duidt een absolute verslechtering van de
situatie erop dat een „niets-aan-de-hand”-aanpak geen geringer
gebruik van hulpbronnen tot gevolg heeft. Met de toetreding
van de tien nieuwe lidstaten zal het gebruik van de hulpbronnen waarschijnlijk alleen maar toenemen, aangezien deze
landen dezelfde rijkdom aan producten en materialen nastreven (6).

1.9.
Ondanks betere methoden ter beperking van milieueffecten en maatregelen om het verschil in rijkdom tussen arme
en rijke landen te verkleinen, maakt het netto-effect van de
huidige productie- en consumptiepatronen in de geïndustrialiseerde wereld de mondiale milieugevolgen nog groter
en is het een van de factoren waardoor arme landen moeite
hebben de ontwikkelingskloof te dichten. Als de geïndustrialiseerde wereld haar milieueffecten echt wil verminderen, aan een duurzame ontwikkeling wil bijdragen en mee wil
helpen aan de verwezenlijking van de ontwikkelingsdoelen
van de VN voor het nieuwe millennium, dan moet er een
duurzame-ontwikkelingsstrategie komen die op een consistente manier op alle economische terreinen kan worden uitgevoerd en wordt ondersteund door regeringen en andere
bestuurslagen.

1.10. Dat wordt erkend in de IPP-mededeling, waarin staat:
„de uitdaging bestaat erin de verbetering van levensstijl en
welzijn, die vaak rechtstreeks wordt beïnvloed door producten,
te combineren met milieubescherming.” IPP is dan ook een
onontbeerlijk bestanddeel van de strategie voor duurzaamheid.
Er wordt gewerkt aan een strategie voor het duurzame gebruik
van natuurlijke hulpbronnen, een thematische afvalstrategie
met meer aandacht voor afvalpreventie (7), bevordering van
milieuvriendelijke opdrachten en ondersteuning van milieuvriendelijke technologieën (8). In de strategische initiatieven
van de Commissie op het gebied van duurzame ontwikkeling
moet de moeilijkste vraag nog adequaat worden beantwoord:
hoe veranderen wij ons gedrag om tot duurzamere consumptie- en productiepatronen te komen?

(5) Resource use in European Countries — an estimate of materials
and waste streams in the Community, including imports and
exports using the instrument of material flow analysis, maart
2003 — ETCWMF en EMA.
(6) Uit het derde milieurapport van het Europese Milieuagentschap
blijkt dat het moeilijk zal zijn voor de nieuwe lidstaten om niet
een onhoudbaar grote hoeveelheid materialen in te voeren.
(7) COM(2003) 301 def.
(8) COM(2003) 131 def.
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1.11. In dit advies over de IPP-mededeling wordt daarom
óók opgemerkt dat vooruitgang moet worden geboekt op een
ander belangrijk terrein wil zo’n strategie doeltreffend kunnen
zijn. Hiervoor is actieve samenwerking nodig tussen de
verschillende partijen: bedrijfsleven, handel, dienstensector,
milieu-NGO’s, consumenten en regeringen. Het EESC, als
vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld,
meent dat moet worden nagegaan hoe consumenten het best
kunnen worden aangezet tot een positieve houding tegenover
duurzaamheid.

—
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grotere aandacht voor producten met het grootste potentieel voor verbetering op milieugebied.

2.4.
Bij de uitvoering van deze maatregelen moeten de
IPP-beginselen worden toegepast, zoals aandacht voor de
levenscyclus van producten, betrokkenheid van belanghebbende partijen en continue verbetering.

3. Algemene opmerkingen
1.12. Het bedrijfsleven en alle andere hierboven genoemde
actoren bij het IPP betrekken, vooronderstelt enerzijds een
samenhangend beleid om informatie te verschaffen over met
name instrumenten om de hele productieketen en levenscyclus
van producten milieuvriendelijker te maken, en anderzijds een
strategie om te innoveren, win-win-options te identificeren, en
de beste praktijkvoorbeelden en oplossingen toe te passen om
van de daardoor ontstane mogelijkheden profijt te trekken

2. Kern van de mededeling

2.1.
IPP heeft ten doel duurzame ontwikkeling te ondersteunen door de schadelijke milieugevolgen van producten gedurende de gehele levenscyclus ervan ’van de wieg tot het graf’ te
beperken. De levenscyclus van een product is vaak lang en
ingewikkeld. Tot die levenscyclus behoren alle fasen, van de
ontginning van natuurlijke hulpbronnen, het ontwerp van het
product, de productie, assemblage, afzet, distributie, verkoop
en gebruik tot de uiteindelijke verwijdering ervan als afval. Bij
de levenscyclus zijn ook vele verschillende actoren betrokken
zoals ontwerpers, bedrijven, groothandelaars, importeurs, detailhandelaars, de dienstensector, marktonderzoekers en consumenten. IPP probeert iedereen in die verschillende fasen
ertoe aan te zetten zijn milieuprestaties te verbeteren.

2.2.
In de mededeling staat dat, omdat er vele verschillende
producten en actoren zijn, er niet één enkele beleidsmaatregel
voor alles kan gelden. Een heel scala aan zowel vrijwillige als
verplichte instrumenten wordt voorgesteld om die doelstelling
te bereiken. Het gaat om maatregelen als economische instrumenten, verbod op het gebruik van bepaalde stoffen, convenanten, milieuetikettering en richtsnoeren voor het ontwerpen
van producten.

2.3.
Twee maatregelen worden met nadruk genoemd omdat
ze geschikt zouden zijn om een continue verbetering van de
milieuprestatie van producten te bevorderen:
—

de vaststelling van kadervoorwaarden voor continue,
op het milieu gerichte verbetering van alle producten
gedurende de productie-, gebruik- en verwijderingsfase
van hun levenscyclus,

3.1.
De mededeling over IPP volgt op het Groenboek
van de Commissie van februari 2001, waarmee een brede
raadpleging van de belanghebbenden over het onderwerp op
gang werd gebracht. Het EESC keurde zijn advies over dat
Groenboek in juli 2001 goed (1).
3.2.
In zijn advies over het Groenboek stemde het EESC
met de doelstellingen van IPP in, maar gaf het ook uiting aan
een aantal zorgen over de aanpak waarvoor in het Groenboek
werd gepleit. Het ging om:
a)

afhankelijkheid van brede belastinginstrumenten die in
een milieucontext altijd controversen hebben veroorzaakt
en waarvan is gebleken dat ze niet efficiënt zijn om de
milieugevolgen van productieactiviteiten drastisch in te
perken,

b)

een al te groot vertrouwen in verschillende vormen van
milieuetikettering om de consumenten en de industrie
over de streep te halen (2),

c)

een gebrek aan erkenning van de campagnes voor
consumenteneducatie,

d)

te weinig aandacht voor het feit dat het nemen van
zulke maatregelen als levenscyclusanalyses (LCA) en
milieuvriendelijk ontwerpen grote financiële, beheers- en
wetgevende inspanningen vergt,

e)

de behoefte aan een krachtigere bevordering van beleid
ter ondersteuning van onderzoek en innovatie, toegesneden op het MKB, met bijzondere aandacht voor
de verspreiding van informatie en de begeleiding van
innoverende processen om milieuvriendelijker producten
te ontwikkelen.

3.3.
Positief is dat in deze mededeling, die voorvloeit
uit het Groenboek is, middelen worden bestemd voor een
productselectiemethodologie en voorproefprojecten inzake
producten. In de mededeling wordt voorgesteld door de
Commissie geleide werkgroepen in te stellen en een aantal
stuurmechanismen te creëren. In de mededeling wordt ook
voorgesteld:
a)

IPP-indicatoren te ontwikkelen om de milieuverbeteringen te beoordelen;

(1) PB C 260 van 17.9.2001, blz. 35-38.
(2) PB C 296 van 29.9.1997, blz. 77 (over milieukeuren, par. 3.2.4).
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b)

een kader te vormen voor continue milieuverbetering,
waarbij onder meer de effectiviteit van beleidsinstrumenten wordt onderzocht;

c)

het levenscyclusidee ruim baan te geven door vrijwillige
proefprojecten op EU-niveau aan te moedigen; deze
projecten zouden betrekking moeten hebben op afzonderlijke producten en zijn bedoeld om te laten zien hoe
IPP in de praktijk kan werken en hier ervaring mee op te
doen; daarnaast zouden ook andere O&O-activiteiten
moeten plaatsvinden;

d)

van de lidstaten te eisen dat ze verslag uitbrengen over de
IPP-toepassing;

e)

te benadrukken hoe belangrijk het is dat de consument
informatie krijgt via etiketten en dergelijke; consumenten
raken er steeds meer aan gewend dat productinformatie
hen kan helpen om bij de aankoop van producten een
weloverwogen keuze te maken;

f)

te werken met de positieve aspecten van de markt door
voor aanbod- en innovatiestimulansen te zorgen;

g)

de lidstaten te verzoeken actieplannen voor de „vergroening” van openbare aanbestedingen op te stellen en
duidelijk te maken hoe ver overheden kunnen gaan bij de
toepassing van duurzaamheidscriteria, vooral als zij ook
diensten verlenen.

3.4.
Al met al wordt in de IPP-mededeling een langdurig
proces beschreven waarvan de uitvoering zal samenvallen met
een reeks andere initiatieven die gericht zijn op duurzame
ontwikkeling in het algemeen en een geringer gebruik van
hulpbronnen én een geringere milieuschade door afval in het
bijzonder. De Commissie zou echter beter moeten beseffen dat
een duidelijker op kennis gebaseerd maatschappelijk draagvlak
nodig is, dat er sprake moet zijn van marktbeïnvloeding door
zowel consumenten als fabrikanten, en dat er behoefte is aan
een politiek leiderschap met een gecoördineerd totaalbeleid,
zodat de in paragraaf 3.3 genoemde positieve acties volledig
tot hun recht kunnen komen.

4.1.1. Analyse van de maatschappelijke kosten en baten en
beoordelingen van de milieueffecten van alternatief beleid
zouden er bovendien voor moeten zorgen dat de meest
efficiënte beleidsmaatregelen worden gekozen en uitgevoerd.
In dit verband zou onder meer moeten worden nagegaan wat
de gevolgen van een en ander zijn voor het vrije verkeer van
goederen op de interne markt.

4.2.
Hoewel het EESC beseft dat de mededeling niet herschreven of veranderd kan worden, dringt het er wel bij de
Commissie op aan om de volgende punten in overweging te
nemen bij komende beleidsstrategieën of maatregelen om het
IPP verder te ontwikkelen:

a)

een bredere inleiding over de rol die IPP kan spelen met
betrekking tot de in het zesde milieuactieprogramma en
aanverwante beleidsprogramma’s aangegane verplichtingen; met name moet rekening worden gehouden met de
doelstellingen op het gebied van milieu en gezondheidszorg van bestaande EU-beleidskaders;

b)

duidelijke aanwijzingen m.b.t. de aard en omvang van de
innovaties die in de toekomst nodig zullen zijn;

c)

de verplichting om de meest geschikte en doeltreffende
beleidsoptie te ontwikkelen aan de hand van de verschillende pakketten beleidsmaatregelen die in het zesde
milieuactieprogramma worden beschreven. Hierbij is het
volgende nodig:

i.

duidelijke milieudoelstellingen en –ambities, gebaseerd op bestaande beleidsmaatregelen en
strategieën zoals Kioto, de EU-kaderrichtlijn luchtkwaliteit, toekomstige strategieën voor afvalpreventie, recycling en hulpbronnen, en lijsten van verboden chemische stoffen (zoals OSPAR of het verdrag
over persistente organische verontreinigende
stoffen);

ii.

een tijdschema, de reikwijdte (welke productsoorten
of functies), indicatoren, evaluaties en verslagen;

iii.

een IPP-stuurgroep en speciale werkgroepen voor
IPP-instrumenten;

iv.

regels en structuren voor een evenwichtige deelname
van de betrokken partijen aan de stuurgroep, de
werkgroepen en eventuele op specifieke producten
gerichte initiatieven;

4. Bijzondere opmerkingen

4.1.
Het EESC is het eens met het voorstel om het levenscyclusconcept via proefprojecten operationeel te helpen maken.
Op die manier wordt een basis gelegd voor verdere suggesties
op het gebied van ontwikkelingsmaatregelen. Aangezien het
om vrijwillige projecten gaat, zullen gebieden die cruciaal zijn
voor het welslagen van het IPP er echter niet altijd door
worden bestreken. Verdere vooruitgang met de praktische
uitvoering van IPP-aspecten mag daarom niet uitsluitend
afhankelijk zijn van de resultaten van vrijwillige proefprojecten.
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v.

bij de openbare aanbesteding van goederen en
diensten dienen IPP-doelstellingen een rol te spelen;

vi.

voortbouwen op reeds aanwezige wetenschappelijke
kennis over schadelijke stoffen en op de huidige
verplichtingen inzake het prioriteren van producten
tijdens de besluitvorming over speciale wetgeving
met minimumeisen voor producten met het grootste
milieueffect, verband leggen met de benodigde
analyses en definities;

vii. integratie van het levenscyclusconcept en eco-design
voor alle producenten, via continue verbetering met
behulp van door externe, onafhankelijke partijen
vastgestelde doelstellingen en benchmarks;

viii. middelen om producenten, beleidsmakers en instanties die standaarden opstellen van cruciale, onafhankelijke technische informatie te voorzien, zoals
levenscyclusgegevens en benchmarks (bijvoorbeeld
beste beschikbare technieken);

ix.

x.

xi.

eventuele toekomstige „dochter”-initiatieven zoals
een kader voor een ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten (1), om te voorkomen dat
allerlei verschillende methoden worden gebruikt;

een toezegging om uitvoerige levenscyclusinformatie over geprioriteerde producten beter beschikbaar
te maken en toe te werken naar een standaardisatie
van de manier waarop deze informatie wordt aangeboden;

concrete ondersteuning van economische instrumenten;

xii. hoewel er sprake moet zijn van een evenwicht tussen
de beoordeling van economische effecten en de
bescherming van het milieu én tussen de verantwoordelijkheid van producenten en van consumenten, bestaat er ook behoefte aan een duidelijke
routekaart, zodat producenten en consumenten
meer genegen zijn om duurzamere levenscycli van
producten — „van de wieg tot het graf” — te
ondersteunen:

(1) Voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een
kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp
voor energieverbruikende producten en tot wijziging van Richtlijn
92/42/EEG van de Raad — COM(2003) 453 def.
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xiii. het besef dat er efficiënte, specifieke middelen moeten komen, zoals een IPP- of benchmark-instituut;
ook zijn belangrijke instrumenten voor de informatievoorziening van de consument nodig, zoals
eco-test-netwerken;

xiv. het inzicht dat er voor een efficiënte uitvoering van
het IPP om milieueffecten en het gebruik van
hulpbronnen zo beperkt mogelijk te houden, een
duidelijker kader nodig is dat alle lopende initiatieven met elkaar verbindt; ook moet het in dit verband
mogelijk zijn om met nieuwe beleidsthema’s te
komen, zoals de voorlichting van de consument en
het creëren van een actief maatschappelijk draagvlak
voor duurzame ontwikkeling;

xv. het besef dat op de lange termijn verdere maatregelen nodig zijn om economische activiteiten steeds
meer af te stemmen op duurzaamheiddoelstellingen;

xvi. het besef dat kleine en middelgrote bedrijven speciale
problemen hebben wat onderzoek en de kosten
voor het uitvoeren van IPP-initiatieven betreft; er
moet concrete steun worden geboden aan kleine
productiebedrijven en dienstverlenende bedrijven
die bereid zijn duurzame methoden toe te passen;

xvii. de behoefte aan stimulansen voor interdisciplinair
onderzoek om uit te maken welke mogelijkheden er
voor duurzame productie en consumptie zijn en
welke problemen daarbij moeten worden opgelost;

xviii. de behoefte aan stimulansen voor onderzoek dat
erop gericht is om daadwerkelijk gebruik te maken
van de beschikbare wetenschappelijke kennis over
het milieueffect van producten en om een solide
basis te creëren voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke technologieën, producten en diensten.

5. Samenvatting

5.1.
Het maatschappelijk middenveld ziet in dat er een uit
milieuoogpunt pro-actief en evenwichtig beleid nodig is om
duurzamere productie- en consumptiepatronen tot stand te
kunnen brengen. Het EESC ziet de mededeling wat dit betreft
als een begin. IPP kan een grote bijdrage leveren aan duurzame
ontwikkeling en aan de uitvoering van de EU-prioriteiten voor
milieubescherming, maar zou door middel van de hierboven
uiteengezette duidelijkere en gedetailleerdere beleidsaanpak tot
een krachtiger instrument kunnen uitgroeien.
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5.2.
Het EESC meent dat zich in het maatschappelijk
middenveld steeds meer de noodzaak doet gevoelen van een
verschuiving naar echt duurzame productie en consumptie,
ook al gaat dat besef niet altijd gepaard met persoonlijke
bereidheid om het eigen gedrag of de eigen levensstijl te
veranderen. Om dit inzicht kracht bij te zetten zijn nieuwe
prioriteiten voor de markt nodig — samenwerking tussen
producenten en consumenten. Consumenten wachten op een
signaal van het bedrijfsleven en de overheid, het bedrijfsleven
moet verzekerd zijn van de steun van de consument en
heeft behoefte aan marktconforme stimuleringsinstrumenten,
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regeringen hebben de steun van het maatschappelijk middenveld nodig om nieuwe duurzaamheidinitiatieven te legitimeren.
De Commissie zou nog harder moeten werken aan een
duurzaamheidstrategie, nu niet-duurzame productie- en consumptiepatronen wel eens de twee "giftigste" elementen in het
milieu kunnen blijken te zijn (1) (2).
(1) De conclusie van Green Choice: what choice?, een in juli 2003
gepubliceerd onderzoek van de Britse Consumer Council.
(2) Policies for Sustainable Consumption, september 2003, UK
Sustainable Development Commission.

Brussel, 10 december 2003.

De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der lidstaten inzake het gebruik van extractiemiddelen bij de productie van levensmiddelen en
bestanddelen daarvan”
(COM(2003) 467 def. — 2003/0181 (COD))
(2004/C 80/12)
De Raad heeft op 9 september 2003 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig
artikel 95 van het EG-Verdrag te raadplegen over het voornoemde voorstel.
De gespecialiseerde afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling en milieu”, die met de voorbereiding
van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 13 november 2003 goedgekeurd.
Rapporteur was de heer Donnelly.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 404e zitting van 10 en 11 december 2003
(vergadering van 10 december) het volgende advies met 109 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij
2 onthoudingen, goedgekeurd.

1. Inleiding

1.1.
Dit voorstel beoogt de codificatie van Richtlijn 88/
344/EEG van de Raad van 13 juni 1988 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake
het gebruik van extractiemiddelen bij de productie van levensmiddelen en bestanddelen daarvan. De nieuwe richtlijn vervangt de verschillende besluiten die erin zijn verwerkt; dit
voorstel laat de inhoud van de besluiten die worden gecodificeerd onverlet en beperkt zich er derhalve toe deze samen te
voegen en daarin slechts de formele wijzigingen aan te brengen
die voor de codificatie zelf vereist zijn.

1.2.
Het is een goede zaak dat alle desbetreffende besluiten
in één verordening worden gegoten. In de context van het
„Europa van de burgers” hechten Comité en Commissie er veel
belang aan dat het Gemeenschapsrecht vereenvoudigd en
verduidelijkt wordt. Hierdoor wordt de regelgeving immers
toegankelijker en begrijpelijker voor de burger en krijgt deze
nieuwe mogelijkheden en specifieke rechten waarop hij zich
kan beroepen.
Het Comité heeft de verzekering gekregen dat deze codificatie
geen inhoudelijke wijzigingen bevat en alleen strekt tot
duidelijkheid en overzichtelijkheid van de Gemeenschapswetgeving. Het Comité onderschrijft deze doelstelling ten volle en
juicht het voorstel dan ook toe.

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH

C 80/46

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

30.3.2004

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening
van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke
verordening der markten in de sector hop”
(COM(2003) 562 def. — 2003/0216 (CNS))
(2004/C 80/13)
De Raad heeft op 7 oktober 2003 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité, overeenkomstig
artikel 37, lid 2, 3e alinea, van het EG-Verdrag te raadplegen over het voornoemde voorstel.
Het bureau van het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 28 oktober 2003 besloten de
gespecialiseerde afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu” met de voorbereiding van de
werkzaamheden te belasten.
Gezien het spoedeisende karakter van de werkzaamheden heeft het Europees Economisch en Sociaal
Comité tijdens zijn op 10 en 11 december 2003 gehouden 404e zitting (vergadering van 11 december)
de heer Kienle als algemeen rapporteur aangewezen en het volgende advies uitgebracht, dat met
éénparigheid van stemmen is goedgekeurd:

1. Inleiding
1.1.
Hop wordt op dit moment in acht lidstaten van de
Europese Unie verbouwd. De teelt is van oudsher sterk op de
export- en de wereldmarkt gericht. Het totale EU-areaal
bedraagt ongeveer 22 700 hectare en de gezamenlijke EUproductie ligt rond de 35 000 ton.
1.2.
De wereldproductie bedraagt 92 000 ton, waarvan
bijna 40 procent afkomstig is uit de Europese Unie. Andere
landen waar op grote schaal hop wordt verbouwd, zijn met
name de Verenigde Staten, China en de Tsjechische Republiek.

2. Het Commissievoorstel
2.1.
De Commissie stelt voor om de bepalingen inzake
productiesteun voor de oogst van 2004 te verlengen voor
zowel de gemeenschappelijke verordening van de markten
in de hopsector als voor de bijzondere maatregelen (het
braakleggen of rooien van hoppercelen) betreft. De Commissie
deelt tegelijk mee dat zij een verslag met verordeningsvoorstellen zal indienen waarin de toekomstige regelgeving voor de

gemeenschappelijke marktordening voor hop vanaf 2005
wordt uiteengezet.
3. Algemene opmerkingen
3.1.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité is ingenomen met het voorstel van de Commissie van 25 september
2003 om voor de oogst van 2004 de marktordening van de
hopsector, met inbegrip van de bijzondere maatregelen, te
verlengen.
4. Verdere opmerkingen
4.1.
Op 30 september 2003 heeft de Commissie het verslag
ingediend en voorstellen gedaan voor richtsnoeren inzake de
toekomstige marktordening van de hopsector. Daarin geeft
de Commissie een positieve beoordeling van de huidige
gemeenschappelijke ordening van de hopmarkt. Het EESC ziet
hierin een bevestiging van zijn in eerdere adviezen ingenomen
standpunten, en verwacht dat — aansluitend bij de op 26 juni
2003 in Luxemburg overeengekomen landbouwhervorming
— een eventuele herziening in wezen zal neerkomen op een
gedeeltelijke ontkoppeling waarbij de steun en de speciale
aandacht voor de producentengroeperingen gehandhaafd zullen blijven.

Brussel, 11 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie
„Naar een thematische strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling””
(COM(2003) 301 def.)
(2004/C 80/14)
De Commissie heeft op 28 mei 2003 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig artikel 262 van het EG-Verdrag te raadplegen over de voornoemde mededeling.
De gespecialiseerde afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling en milieu”, die met de voorbereiding
van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 14 november 2003 goedgekeurd.
Rapporteur was de heer Buffetaut.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 404e zitting van 10 en 11 december 2003
(vergadering van 11 december) het volgende advies met 29 stemmen vóór en 3 stemmen tegen
goedgekeurd.

1. Inleiding

1.1.
Preventie, recycling, hergebruik en verwijdering van
afval zijn van cruciaal belang voor de duurzame ontwikkeling
van onze samenleving. In het kader van het zesde milieuactieprogramma wil de Commissie dan ook een thematische
strategie uitwerken voor het voorkomen en recyclen van afval.
Ondanks het al jaren gevoerde beleid om afval te voorkomen
en opnieuw te gebruiken, neemt de totale hoeveelheid ervan
nog steeds toe. Door de toetreding van de tien nieuwe lidstaten
zal dit probleem alleen maar groter worden.

1.2.
De totale afvalproductie in de EU bedraagt circa
1,3 miljard ton per jaar (landbouwafval niet meegerekend).
Volgens informatie van het Europees Milieuagentschap (EMA)
bestaat het grootste deel van de totale afvalproductie in de EU
uit vijf hoofdstromen: fabricageafval (26 %), afval van mijnbouw en steengroeven (29 %) (1), bouw- en sloopafval (22 %)
en stedelijk vast afval (14 %), en voorts het afval van landbouw
en bosbouw (het is bijzonder moeilijk om een schatting te
maken van deze hoeveelheden). 2 % van het afval is gevaarlijk
afval, te weten circa 27 miljoen ton.

1.3.
De totale hoeveelheid afval in de meeste Europese
landen blijft toenemen. Dankzij een krachtdadig sectorspecifiek
beleid (bijvoorbeeld voor verpakkingsafval in Duitsland) is de
productie van bepaalde soorten afval echter afgenomen, zij het
niet in die mate dat algemene tendens kon worden gekeerd.
Optimistisch stemt niettemin het feit dat er bij de loskoppeling
van de afvalproductie van economische groei vooruitgang is
geboekt: de afvalproductie neemt minder snel toe dan de
economische groei (2).

(1) Zie het advies over het beheer van afval van de extractie-industrie.
(2) European Environment Agency, 2002: Environmental Signals
2002 — Benchmarking the Millenium, Environmental assessment
report No 9, Copenhagen: EEA, hoofdstuk 12, blz. 100-105.

1.4.
De relatie tussen het ontstaan van afval en de milieueffecten van dat afval is gecompliceerd en afhankelijk van een
aantal factoren, onder andere van de aard en samenstelling van
het betrokken afval. Het inschatten van de milieukosten van
afval is moeilijk, aangezien technieken om milieueffecten in
geld uit te drukken nog steeds beperkingen hebben qua
methodiek. Dergelijke schattingen zijn daarom lastig.

1.5.
Sinds de goedkeuring van de kaderrichtlijn betreffende
afvalstoffen in 1975 en de richtlijn betreffende gevaarlijke
afvalstoffen in 1991 is er een reeks gezamenlijke procedures
voorhanden voor de controle op en verschillende uitvoeringswijzen van de algemene beginselen, om in de gehele Gemeenschap een hoog beschermingsniveau voor milieu en volksgezondheid te waarborgen. Maar om het werkelijke effect van
de bestaande wetgeving te kunnen bepalen zou met metingen
die een langere periode beslaan moeten worden gezorgd voor
betrouwbaarder statistieken. Ook zou het handig zijn om te
kunnen beschikken over een catalogus van door verschillende
decentrale overheden ontwikkelde goede praktijken

1.6.
Ondanks de dankzij Europese en nationale normen
geboekte vooruitgang met het beperken van de milieueffecten
van afvalverwerking zijn er nog steeds grote problemen,
vooral met de omzetting en volledige toepassing van de
afvalwetgeving van de EU in de lidstaten. Het gevaar is dat
deze problemen alleen maar erger worden als de nieuwe
lidstaten het milieu-acquis van de EU moeten overnemen. De
toestand die de communistische regimes hebben achtergelaten
is vaak catastrofaal, waardoor deze landen een grote achterstand hebben.
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2. Inhoud van het voorstel

2.1.
Met de mededeling geeft de Commissie het startschot
voor een brede raadpleging onder de betrokken partijen, zodat
zij hun licht kunnen laten schijnen over de strategische keuzen
in de mededeling. Deze keuzen hebben vooral betrekking op
manieren om afval te voorkomen, het gebruik van hulpbronnen te beperken en zo goed mogelijke recyclingsystemen te
ontwerpen voor bepaalde afvalsoorten. De Commissie wil ook
graag een evaluatie maken van alles wat de EU tot dusverre
met haar afvalbeleid heeft bereikt, om een beeld te krijgen van
de aspecten die extra aandacht nodig hebben.

2.2.
De mededeling maakt deel uit van een nieuwe aanpak
van de Commissie op het gebied van duurzame productie en
consumptie. De mededeling vormt een geheel met de IPPmededeling (1) en de binnenkort te publiceren mededeling over
de duurzame exploitatie van natuurlijke hulpbronnen.

2.3.
In de mededeling wijst de Commissie erop dat doelstellingen voor afvalpreventie moeten worden vastgesteld en dat
er maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze
doelstellingen gehaald kunnen worden. Zij vraagt de betrokken
partijen dan ook om zich uit te spreken over de haalbaarheid
van bepaalde preventiemaatregelen, met name de afvalpreventieplannen, de invoering van weinig afval opleverende productiemethoden en de overname op EU-niveau van goede nationale praktijken.

2.4.
De Commissie vraagt zich af of het begrip „afval”
opnieuw gedefinieerd moet worden, en weegt de voors en
tegens tegen elkaar af. Het is duidelijk dat de aard en de
strekking van toekomstige strategische keuzen afhangt van
deze definitie. Hoe dan ook hebben exploitanten, economische
actoren en consumenten behoefte aan juridische zekerheid en
stabiliteit. Elke wijziging in de definitie van afval zou grote
gevolgen hebben.

2.5.
Volgens de Commissie zou het recyclingbeleid in
verschillende opzichten verbeterd moeten worden om het
afvalprobleem in de EU te helpen oplossen. Zij gaat in dit
verband vooral in op het vaststellen van op bepaalde materialen
afgestemde recyclingdoelstellingen, de hoge kosten van recycling en manieren om recycling minder duur, gemakkelijker
en schoner te maken.

3. Algemene opmerkingen
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de toenemende afvalproductie in de EU kan worden uitgewerkt
en uitgevoerd.

3.2.
Het Comité vindt het goed dat de Commissie met een
initiatief komt om uitvoering te geven aan de besluiten van de
Europese Raad van Göteborg (juni 2001), de doelstellingen
van het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap (juli 2002) en het plan dat de internationale
gemeenschap op de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling
in Johannesburg (september 2002) met het oog op de doelstellingen van Agenda 21 heeft goedgekeurd. Het betreurt evenwel
dat zij in haar voorstel geen specifieke milieudoelstellingen
vermeldt, want een strategie uitwerken betekent: bepalen hoe
men concreet te werk wil gaan om bepaalde doelstellingen te
realiseren. Pas tijdens of ná de discussie over de te volgen
strategie streefcijfers voor afvalpreventie vastleggen is het paard
achter de wagen spannen. Hierdoor worden de vooruitzichten
enigszins onduidelijk.

3.3.
Het EESC stemt in met de reikwijdte van de strategie,
die gestroomlijnd zou moeten worden met de OESO-richtlijnen (2) op dit gebied. Ook is het goed dat een discussie op
gang wordt gebracht over de vraag welke prioriteiten inzake
afvalpreventie en –verwerking nodig zijn, waarbij geen enkele
vorm van hergebruik op voorhand wordt uitgesloten.

3.4.
De Commissie zou erop moeten toezien dat de strategie
daadwerkelijk leidt tot een verscherpte EU-regelgeving op
het gebied van milieu en volksgezondheid en een betere
recyclingcontrole, zonder dat de ontwikkeling hiervan wordt
belemmerd. Deze regels zijn namelijk vaak minder streng dan
de regels die gelden voor de belangrijkste verwijderingmethoden (storten en verbranden). Anders heeft de strategie als
averechts effect dat systematisch wordt gekozen voor minder
streng gecontroleerde verwijderingmethoden, met alle negatieve gevolgen van dien voor het milieu. Dit is des te belangrijker
omdat recyclingwerkzaamheden nog steeds grotendeels door
handarbeiders worden verricht, die blootstaan aan gezondheids-, hygiëne- en veiligheidsrisico’s. Op dit punt zou het
wenselijk zijn adequate instrumenten in het leven te roepen om
te stimuleren dat specifieke technologieën worden ontwikkeld
voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu.

3.5.
De strategie heeft betrekking op afvalpreventie en dus
niet op andere hergebruikmethoden, zoals compostering en
energieterugwinning, die in de mededeling alleen maar even
worden aangestipt. Bij nieuwe afvalstrategieën zou de EU,
rekeninghoudend met het milieu en de economische, energetische en geografische omstandigheden, echter aandacht moeten
besteden aan alle in aanmerking komende hergebruikmethoden.

3.1.
Het is een goede zaak dat de Commissie onderzoekt
hoe een breed scala aan strategische opties ter beperking van

(1) COM(2003) 302 def.

(2) OECD, ENV/EPOC/PPC (2000)5/Final: Strategic Waste Prevention:
OECD Reference Manual, August 2000.
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3.6.
Het EESC is het ermee eens dat de milieukosten van
afvalproductie moeilijk te ramen zijn. Bij de ontwikkeling van
toekomstig afvalbeleid zou de Commissie echter oog moeten
hebben voor de kosten/batenverhouding van de strategische
maatregelen en zich moeten afvragen of de vastgestelde
strategische opties werkelijk in de hele EU kunnen worden
uitgevoerd. Er moet daarom voortdurend voor een homogene,
efficiënte toepassing van de afvalwetgeving in alle lidstaten
worden gezorgd, los van de strategische opties waarover
uiteindelijk overeenstemming wordt bereikt. Het is met name
zaak dat de definitie van „afval” wordt geharmoniseerd, omdat
deze momenteel van lidstaat tot lidstaat op verschillende wijze
wordt toegepast.

3.7.
Het Comité schaart zich achter de in de mededeling
genoemde optie om gescheiden afvalophaling en afvalpreventie aan te moedigen aan de hand van in sommige lidstaten
al toegepaste tariefsystemen, ook wel „Pay-As-You-Throw”systemen genoemd. Volgens deze regelingen hangt de bijdrage
af van de omvang of het gewicht van het afval; ze worden met
name toegepast op huishoudelijk afval en overig vast afval,
zoals afval van detailhandels en het MKB.

3.8.
Om een doeltreffende afvalstrategie te kunnen implementeren, is het zaak dat er een goede definitie van het begrip
afval komt waarmee het voor alle betrokkenen mogelijk is om
doeltreffend en rationeel met afval om te gaan. De huidige
definitie van afval dateert van 1976, toen de afvalproblematiek
er heel anders uitzag dan nu. De huidige definitie brengt met
zich mee dat hergebruik en recycling van restproducten in vele
gevallen wordt bemoeilijkt, wat ook geldt voor de behandeling
van afval in die gevallen waarin de EU-regels niet optimaal op
elkaar zijn afgestemd. Het EESC is dan ook ingenomen met
het voorstel in de mededeling om een discussie op gang te
brengen over deze materie.

4. Bijzondere opmerkingen
4.1.
Wat de reikwijdte van de strategie betreft: de Commissie wil in het algemeen de preventie én de recycling van afval
aanmoedigen, wat een goede zaak is. Hoewel de noodzaak
van afvalpreventie echter vanzelf spreekt, wordt over het
stimuleren van recycling soms te simplistisch gesproken.
Recycling is niet altijd synoniem met een hoog niveau van
milieubescherming en is ook niet altijd de beste afvalverwerkingsmethode. Met de recyclingstrategie zou daarom vooral
moeten worden gestreefd naar (met name in milieu-, economisch en sociaal opzicht) aangepaste recyclingmethoden, dat
wil zeggen methoden die een duurzame ontwikkeling ten
goede komen.
4.2.
—

Wat afvalpreventie betreft zou de strategie:
objectieve kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen
moeten bevatten, met inachtneming van de eerdere
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eisen van het Parlement en de Raad inzake de grootste
afvalstromen, het zesde milieuactieprogramma en de
ervaringen die de lidstaten met afvalpreventie hebben
opgedaan;
—

moeten aanzetten tot regelgevingsmaatregelen en economische stimuleringsmaatregelen om de hoeveelheid geproduceerd afval te beperken;

—

moeten aanzetten tot de ontwikkeling en invoering van
„schone” technieken en producten;

—

een krachtige stimulans moeten betekenen om minder
afval te produceren en materialen en producten met echte
toepassingen opnieuw te gebruiken (bijvoorbeeld glazen
flessen).

4.3.

Wat afvalrecycling betreft zou de strategie:

—

het met duidelijke doelstellingen en stimuleringsmaatregelen mogelijk moeten maken om de hoeveelheid gerecyclede, in alle producten gebruikte materialen te vergroten; dit kan worden verwezenlijkt door recyclingsystemen
te helpen ontwikkelen als deze door het marktmechanisme alleen niet van de grond kunnen komen;

—

in kaart moeten brengen welke manieren er zijn om
concurrentiebelemmerende factoren in de recyclingsector
uit de weg te ruimen; zo moeten de marktvoorwaarden
voor gerecyclede materialen worden verbeterd, zonder
onnodige concurrentiedistorsies te veroorzaken;

—

moeten aanzetten tot de aparte inzameling en de hoogwaardige compostering van biologisch afbreekbaar afval,
zodat de hierin aanwezige energie opnieuw kan worden
gebruikt;

—

het onevenredige of buitensporige dan wel door ecologische dumping veroorzaakte vervoer van afval over de
landsgrenzen heen moeten reduceren;

—

zoveel mogelijk gebruik moeten maken van de mogelijkheden om de bevolking voor te lichten over de manier
waarop zij afval kan recyclen en de hoeveelheid ervan
kan beperken; zij zou bovendien door de lokale overheid
op de hoogte moeten worden gehouden over de resultaten van haar inspanningen.

4.4.
„Verhandelbare certificaten” vormen een interessante
nieuwe aanpak; dit is de eerste keer dat de Commissie dit
middel in overweging neemt in het kader van haar afvalbeleid.
In het Verenigd Koninkrijk is een dergelijk systeem al ingevoerd, en een eerste evaluatie van de resultaten hiervan
zou interessante informatie kunnen opleveren over eventuele
voordelen en de klippen die bij de opzet ervan moeten worden
omzeild. Een diepgaande studie zou een verhelderend licht
kunnen werpen op de vraag hoe dit systeem het best kan
worden toegepast.
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4.5.
Op het gebied van recycling moet een homogene
regelgeving worden toegepast; vooral de toepassing van de
Richtlijn over de geïntegreerde preventie en reductie van
vervuiling (de „IPPC-richtlijn”) op de hele afvalsector is in dit
verband van groot belang. Momenteel vallen veel verwijderingmethoden sowieso niet onder het toepassingsgebied van
referentiedocumenten over beste beschikbare technologieën
(BREF-documenten) en zij kunnen dus ook niet de status van
„best beschikbare technieken” (BAT) toegekend krijgen, met
name wat compostering betreft.
4.6.
Het EESC is het eens met de herziening van bijlagen
IIA en IIB van de afvalkaderrichtlijn, om de hierin beschreven
handelingen voor verwijdering en nuttige toepassing bij te
werken.
4.7.
Wijziging van de definitie van „energieterugwinning”:
de Commissie is terecht van plan deze definitie te herzien in
het kader van een heroverweging over bepaalde aspecten van
Richtlijn 75/442/EEG. Energieterugwinning moet wel worden
erkend als een hergebruikmethode (en geen verwijdering-
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methode) in alle gevallen waarin de door het verbranden of
bijstoken van afval opgewekte energie daadwerkelijk wordt
teruggewonnen en gebruikt.
4.8.
Het initiatief van de Commissie komt gelegen. Afvalpreventie en –verwijdering is een kwestie van cruciaal belang
die moet worden benaderd zonder ideologische oogkleppen
en met een open blik voor de verschillende verwijderingmethoden. De problemen waar men bij de ontwikkeling van recycling
vooral op stuit zijn de hoge kosten, ontoereikende technologie
die afbreuk doet aan de kwaliteit van gerecyclede producten
en de te weinig concurrerende markt voor deze producten. Er
zou daarom moeten worden gezocht naar meer concurrerende
technieken, al doet een en ander ook de vraag rijzen of de
milieukosten wellicht geïnternaliseerd moeten worden.
Zonder echt gerichte vragen te stellen, zoals zij doet in het
Groenboek, roept de Commissie wel op om met inzichten en
ideeën te komen over de door haar behandelde onderwerpen
en hierover ervaringen uit te wisselen. Een dergelijke aanpak,
waarbij de actoren uit de betrokken sector en de bevolking
wordt betrokken, verdient alle bijval.

Brussel, 11 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie
aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité: „Een
Europese strategie voor milieu en gezondheid””
(COM(2003) 338 def.)
(2004/C 80/15)
Op 12 juni 2003 heeft de Commissie besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité
overeenkomstig artikel 262 van het EG-Verdrag te raadplegen over de voornoemde mededeling.
De gespecialiseerde afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu”, die met de voorbereiding van
de werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 13 november 2003 goedgekeurd. Rapporteur was de
heer Ehnmark.
Tijdens zijn 404e zitting op 10 en 11 december 2003 (vergadering van 10 december) heeft het Europees
Economisch en Sociaal Comité het volgende advies uitgebracht, dat met 114 stemmen voor en 2 stemmen
tegen, bij 2 onthoudingen, is goedgekeurd.

1. Samenvatting van het advies
1.1.
Op zowel lokaal, nationaal als EU-niveau wordt steeds
meer aandacht geschonken aan vraagstukken op het gebied
van milieu en gezondheid. Dat is ook logisch: wanneer er meer
inzicht wordt verkregen in de met het milieu samenhangende
risico’s voor onze gezondheid, neemt ook de steun voor
concrete maatregelen toe. Tot dusver werden dergelijke vraagstukken vooral op nationaal en lokaal niveau aangepakt, maar
nu is het tijd dat ook de EU een bijdrage levert.
1.2.
Met haar mededeling over milieu en gezondheid heeft
de Europese Commissie het startschot gegeven voor een
verreikend en inspirerend initiatief. De mededeling heeft een
tweeledig doel: een basis leggen voor een raadplegingsproces
en de contouren aangeven van een actieplan dat in het voorjaar
van 2004 gepresenteerd zal worden. De bevolkingsgroep die
in het eerste zesjarige actieplan prioriteit krijgt, zijn kinderen.
1.3.
Het Comité is ingenomen met dit nieuwe initiatief. De
mededeling komt gelegen, gezien de uitbreiding, verwachte
initiatieven van de Wereldgezondheidsorganisatie en de praktische follow-up van de Wereldconferentie in Johannesburg over
duurzame ontwikkeling. De Commissie geeft zo bovendien een
bijzonder concreet voorbeeld van praktisch beleid om tot een
duurzame ontwikkeling te komen.
1.4.
De mededeling werpt wel een aantal vragen op, die
beantwoord moeten worden voordat het actieplan wordt
voorgelegd. Zo is niet duidelijk hoe de nieuwe initiatieven op
het gebied van milieu en gezondheid zijn verbonden met
sommige andere initiatieven van de Commissie met betrekking
tot de volksgezondheid of bepaalde milieukwesties. Evenmin
blijkt uit de mededeling hoe de vereiste beleidscoördinatie
binnen de Commissie tot stand zal worden gebracht.
1.5.
Het Comité betreurt dat de Commissie niet heeft
geprobeerd specifiekere doelstellingen voor het nieuwe initiatief te bepalen. Het pleit voor het vaststellen van cyclische
doelstellingen naar het voorbeeld van de bekende millenniumdoelstellingen voor de ontwikkelingslanden. Dergelijke doelstellingen zijn weliswaar algemeen van opzet, maar bieden in
ieder geval een zekere basis voor evaluatie en follow-up.

1.6.
Het Comité steunt de voorgestelde opsomming van de
gezondheidsaspecten van kinderen die prioritaire aandacht
zullen krijgen. Het wijst er echter op dat mogelijk ook
zwaarlijvigheid binnenkort aan deze lijst toegevoegd zal moeten worden.

1.7.
Het is positief te noemen dat de Commissie breed
overleg over dit nieuwe initiatief wil voeren. Helaas wordt
voor dit overleg relatief weinig tijd uitgetrokken. Aangezien
kinderen tijdens de eerste zes jaar van het initiatief centraal
staan, dient de Commissie er bovendien naar te streven samen
met nationale autoriteiten informatie- en communicatiekanalen op te zetten voor instanties en mensen die beroepshalve
met kinderen te maken hebben, en zo mogelijk ook met
ouders. Dit initiatief is — mogelijk — een duidelijk voorbeeld
van de manier waarop de dagelijkse praktijk concreet gebaat
kan zijn bij maatregelen op EU-niveau.

2. Een langlopend initiatief

2.1.
Het verband tussen milieu en gezondheid staat inmiddels vast. Door alarmerende berichten, vooral in de massamedia, zijn mensen zich bewuster geworden van — en ook
ongeruster over — de schadelijke gezondheidseffecten van een
verontreinigd of aangetast milieu. In steeds meer landen wordt
nu veel meer belang gehecht aan de relatie tussen milieu en
gezondheid, ook op politiek niveau. De mededeling legt nu de
basis om de betrokken kwesties grootschalig aan te pakken.
De Commissie gaat in op de groeiende onrust en wil laten zien
dat de EU een substantiële bijdrage kan leveren aan de
maatregelen om het aantal ziektegevallen als gevolg van
milieufactoren op langere termijn terug te dringen. Speciale
aandacht zal daarbij uitgaan naar de meest kwestbare groepen
in de samenleving en in de eerste plaats naar kinderen.
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2.2.
Het Comité is verheugd dat de Commissie kiest voor
een brede benadering van de relatie tussen milieu en gezondheid. Er bestaan weliswaar vele programma’s en maatregelen
die (deels) betrekking hebben op de vraagstukken in kwestie,
maar zij leveren een versnipperd beeld op doordat een
overkoepelende coördinatie en consolidatie ontbreekt. Er is
dan ook beslist dringend behoefte aan dit nieuwe initiatief.
Bovendien is het ook belangrijk dat de betrokken kwesties niet
alleen op nationaal of regionaal niveau, maar vaker ook op
grensoverschrijdend niveau worden aangepakt. Het tijdstip is
gunstig: het ziet ernaar uit dat concrete maatregelen om
milieugerelateerde ziekten terug te dringen op brede steun
kunnen rekenen. De tien nieuwe EU-lidstaten kunnen van
meet af aan invloed uitoefenen op de totstandkoming van de
strategie en meewerken aan de uitvoering ervan. Bovendien
kan een dergelijk breed initiatief op het vlak van milieu
en gezondheid aantonen dat de EU-samenwerking wél de
meerwaarde biedt die geregeld in twijfel wordt getrokken.

2.3.
De onderhavige mededeling dient als basis voor een
breed overleg over prioriteiten en concrete maatregelen, waarna in het voorjaar van 2004 een definitief strategievoorstel
ingediend zal worden. De strategie zal worden uitgevoerd in
perioden van zes jaar en een steeds uitgebreider karakter
krijgen. Zij stoelt op vijf basisfactoren en wordt aangeduid met
het acroniem SCALE, omdat zij de wetenschap (Science) ten
grondslag heeft, op het welzijn van kinderen (Children) is
gericht, bedoeld is om de ogen van de maatschappij voor de
problemen in kwestie te openen (Awareness), met behulp van
rechtsinstrumenten (Legal instruments) wordt uitgevoerd en
voortdurend wordt geëvalueerd (Evaluation). In de eerste
periode (2004-2010) gaat de aandacht uit naar het volgende:
1) ademhalingsaandoeningen, astma en allergieën bij kinderen
2) neurologische ontwikkelingsstoornissen 3) kanker bij kinderen en 4) hormoonontregeling.

2.4.
Het is verstandig en juist dat de aandacht in de eerste
zesjarige periode naar milieugerelateerde ziekten bij kinderen
uitgaat. Er is nog altijd erg weinig bekend over de gevolgen die
veranderingen in en verstoring van het milieu op langere
termijn voor de mens hebben. De afgelopen vijftig jaar zijn
honderden nieuwe chemische stoffen in gebruik genomen. Bij
volwassenen worden vandaag de dag zo’n 100 chemische
substanties gevonden waaraan eerdere generaties niet blootgesteld waren. De langetermijngevolgen hiervan voor de
huidige en toekomstige generaties zijn moeilijk te overzien en
verontrustend. Ook in dit licht is het logisch dat de aandacht
op kinderen wordt gericht.

2.5.
De Commissie benadrukt in haar mededeling dat de
kennis over het verband tussen milieu en gezondheid nog
grote leemtes bevat, zeker in het geval van kinderen. Dat op
sommige gebieden nog weinig kennis beschikbaar is, mag er
uiteraard niet toe leiden dat maatregelen op andere gebieden
in de ijskast worden gezet. De Commissie heeft getracht dit te
voorkomen door de vier belangrijke factoren op het gebied
van de gezondheid van en ziekten bij kinderen te onderscheiden. Dat is een verstandige benadering, waarmee tevens wordt
tegemoetgekomen aan de wens om snel duidelijkheid te krijgen
over de opzet van het nieuwe initiatief.
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3. Een onderdeel van de overkoepelende strategie voor
duurzame ontwikkeling

3.1.
Het initiatief van de Commissie voor een brede benadering van milieu- en gezondheidskwesties kan ook worden
gezien als onderdeel van de inspanningen om de overkoepelende strategie voor duurzame ontwikkeling verder uit te werken.
Overeenkomstig de besluiten die door de Europese Raad van
Göteborg in juni 2001 zijn genomen moet van duurzame
ontwikkeling de overkoepelende doelstelling voor de ontwikkeling binnen de EU worden gemaakt. Ook al is de duurzameontwikkelingsstrategie slechts ten dele vertaald in concrete
EU-beleidsmaatregelen, toch wordt zij als zeer belangrijk
beschouwd, omdat zij een richting aangeeft en er duidelijk aan
herinnert dat bij concrete maatregelen een evenwicht gevonden
moet worden tussen economische, sociale en milieu-overwegingen. Het begrip „duurzame ontwikkeling” heeft bovendien
een duidelijke langetermijndimensie: de huidige generaties
dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen
dat de mogelijkheden van toekomstige generaties om hun
leven in te richten, niet verslechteren.

3.2.
De Commissie heeft zich met name in 2003 ingespannen om de strategie inzake duurzame ontwikkeling om te
zetten in concrete maatregelen en momenteel wordt ook
gewerkt aan een herziening van de strategie. De onderhavige
mededeling moet in dit licht worden gezien, als een van de
initiatieven om de visie op duurzame ontwikkeling binnen de
EU te vertalen in conrete maatregelen. De mededelingen over
milieuvriendelijke technologieën en over een geïntegreerd
productbeleid zijn andere actuele voorbeelden. Het overbrengen van de boodschap op het gebied van duurzame ontwikkeling aan de burgers in de lidstaten blijkt echter een moeilijke
opgave te zijn. Over het algemeen wordt „duurzame ontwikkeling” beschouwd als een tamelijk vaag begrip. Met de mededeling over milieu en gezondheid probeert de Commissie duidelijker te maken wat een duurzame ontwikkeling onder meer
inhoudt.

3.3.
De mededeling kan ook worden gezien als follow-up
van de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling die in
augustus/september 2003 in Johannesburg werd gehouden. In
het werkprogramma van de conferentie was een belangrijke
plaats ingeruimd voor vraagstukken op het gebied van milieu
en gezondheid.

4. Noodzakelijke coördinatie binnen de EU

4.1.
Het Comité is tevreden over het nieuwe initiatief van
de Commissie: zij kiest voor de juiste benadering op het juiste
tijdstip. Wel vraagt het Comité zich af hoe dit initiatief zich
verhoudt tot andere acties op het gebied van gezondheid.
Vraagstukken inzake milieu en gezondheid komen ook in het
kader van een behoorlijk aantal andere programma’s en
activiteiten aan de orde. Zo wordt in het zesde milieuactieprogramma expliciet verwezen naar maatregelen om de
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milieurisico’s voor de gezondheid te verkleinen. Binnen het
grote volksgezondheidsprogramma in de EU (dat loopt van
2003 tot 2008) gaat speciale aandacht uit naar maatregelen
om risico’s van milieu en milieugerelateerde factoren voor de
gezondheid terug te dringen. Het zesde kaderprogramma
voor onderzoek en ontwikkeling bevat een onderdeel over
onderzoek naar milieu en gezondheid. Het nieuwe chemicaliënbeleid maakt het mogelijk de blootstelling van mensen aan
chemicaliën ook gedurende langere tijd beter te volgen en legt
zo een basis voor nadere maatregelen.

4.2.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in
Europa een apart programma voor vraagstukken op het vlak
van milieu en gezondheid opgezet, naar aanleiding van de
verklaring van de Europese ministers van milieu en gezondheid
in 1989. Deze werkzaamheden kregen een vervolg met
soortgelijke ministerconferenties in Helsinki (1994) en Londen
(1999). In de zomer van 2004 zal in Boedapest een follow-up
worden gehouden. De onderhavige mededeling dient ook als
bijdrage van de EU aan deze conferentie te worden gezien.

4.3.
Uit het bovenstaande blijkt dat een gecoördineerd
en geconsolideerd EU-beleid op het gebied van milieu en
gezondheid dringend noodzakelijk is. De Commissie geeft in
haar mededeling echter niet aan hoe zij de coördinatie van de
verschillende initiatieven en programma’s tot stand denkt te
brengen. Het Comité betreurt dit en gaat ervan uit dat dit in
het concrete strategievoorstel wordt verduidelijkt. Het zou
logisch zijn het volksgezondheidsprogramma aan te houden
als overkoepelend programma ter verbetering van de gezondheid van de burgers in de EU en het nieuwe initiatief inzake
milieu en gezondheid daarin op te nemen als een meer
diepgaande, specifieke actie. Welke oplossing uiteindelijk
wordt gekozen is wellicht minder belangrijk dan dat duidelijkheid over de coördinatie wordt verschaft.

5. De behoeften stapelen zich op

5.1.
De behoeften en wenselijke maatregelen op het gebied
van milieu en gezondheid stapelen zich op. Het is natuurlijk
niet eenvoudig om dan prioriteiten te selecteren. Volgens de
Commissie ligt de meerwaarde van de strategie en het actieplan
in het feit dat een beperkt aantal doelstellingen wordt geselecteerd en actief gebruik wordt gemaakt van lopend en toekomstig onderzoek. Dat een beperkt aantal doelstellingen de
meerwaarde van het nieuwe initiatief uitmaakt, is echter niet
vanzelfsprekend. Het Comité ziet de meerwaarde eerder liggen
in de noodzakelijke coördinatie van de maatregelen en programma’s. De vraag welke meerwaarde de komende strategie
moet opleveren, dient dus goed belicht te worden.
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5.2.
Een minpunt van de mededeling is dat de Commissie
slechts mondjesmaat gebruik maakt van basisgegevens om
haar selectie van prioriteiten en doelgroepen te schragen.
Momenteel telt de EU zo’n 160 miljoen kinderen. Er zijn
statistieken over gezondheidstoestand en ziekten voorhanden.
Er is een aanzienlijke hoeveelheid basisgegevens van vele
lidstaten beschikbaar. Een uitvoerige uiteenzetting van dergelijke gegevens, met name vergelijkbare gegevens, zou beslist
waardevol zijn geweest. Het Comité veronderstelt dat het
komende strategievoorstel dergelijke relevante (statistische)
basisgegevens wel zal presenteren, ter onderbouwing van de
concrete maatregelen die worden voorgesteld. Dat zou ook
zinvol zijn voor de discussie die naar verwachting in de
lidstaten en op lokaal niveau gevoerd zal worden.

5.3.
Een ander zwak punt is dat de Commissie zich alleen
in algemene termen uitlaat over de doelstellingen van het
komende actieplan en moeite lijkt te hebben concrete doelen
te formuleren. Het Comité beseft terdege dat het niet eenvoudig
is concrete doelstellingen te bepalen voor de inspanningen op
een ingewikkeld terrein als milieu en gezondheid. Het wijst in
dit verband op de zgn. „millenniumdoelstellingen”, die vaak bij
de planning en evaluatie van ontwikkeling en ontwikkelingshulp worden gebruikt. Wellicht zou de Commissie soortgelijke
doelstellingen voor milieu en gezondheid kunnen vaststellen,
d.w.z. dat in relatieve termen wordt aangegeven welke verbeteringen aan het einde van de eerste zesjarige periode bereikt
moeten zijn, bijvoorbeeld bij de reductie van bepaalde ziektegevallen onder kinderen en binnen sommige leeftijdsgroepen.

5.4.
Het moet mogelijk zijn onder meer voor nieuwe
gevallen van astma en allergieën een soort millenniumdoelstelling aan te geven. Voor andere ziekten, zoals kanker bij
kinderen, is het ongetwijfeld moeilijker om vast te stellen
welke veranderingen tot stand gebracht moeten worden.
Het is echter niet alleen zaak om nieuwe ziektegevallen te
voorkomen, maar ook om belangrijke risicofactoren, zoals de
concentratie van zware metalen in water en lucht, op langere
termijn te verminderen. Ook op dit gebied moet het mogelijk
zijn aan te geven welke veranderingen bereikt moeten worden.
Dit soort doelstellingen kunnen natuurlijk alleen maar voor
een langere termijn worden gegeven, voor een tijdspanne van
minstens 6 tot 7 jaar en liefst van 10 tot 15 jaar. Worden de
doelstellingen van het programma en de criteria voor het
meten van het effect van de maatregelen niet nader bepaald,
dan zal het programma nauwelijks geloofwaardig overkomen.

5.5.
De opzet van de strategie en het actieplan wekt de
indruk dat het mogelijk is de aandacht vrijwel uitsluitend op
kinderen en nauwelijks op andere doelgroepen te richten. Dat
gaat natuurlijk niet; diverse maatregelen die op de gezondheid
van kinderen zijn gericht, zijn duidelijk ook relevant voor
groepen volwassenen.
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5.6.
Zoals ook de Raad benadrukt in zijn conclusies over
de mededeling van de Commissie, moet bij het uitwerken van
een overkoepelende strategie voor milieu en gezondheid ook
rekening worden gehouden met scoiaal-economische factoren.
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6.5.
Het zal allerminst gemakkelijk zijn om de participatie
van de betrokken partijen in de planning en uitvoering van de
strategie goed te regelen. Op EU-niveau is een programma als
dit, waarin het accent in de eerste zes jaar op kinderen ligt, een
echte primeur. Doordat kinderen de doelgroep vormen is er
de ruimte om nieuwe contacten te leggen en de raadpleging en
informatievoorziening uit te breiden.

6. Breed overleg met betrokken partijen

6.1.
De Commissie is terecht van plan om de verschillende
partijen intensief en langdurig bij de ontwikkeling en uitvoering van de strategie en het actieplan te betrekken. Het is van
groot belang dat de sociale partners en het maatschappelijk
middenveld binnen de strategie een actieve rol krijgen. Het is
een goede zaak dat de Commissie wat dit betreft haar
prioriteiten op een rijtje heeft. Voor het overleg moet wel
voldoende tijd worden uitgetrokken, anders kan het op zichzelf
goede initiatief wel eens tot teleurgestelde reacties leiden.

6.2.
De nieuwe lidstaten en de kandidaat-lidstaten dienen
absoluut bij de planning en uitvoering te worden ingeschakeld.
De Commissie heeft de betrokken partijen in de nieuwe
lidstaten dan ook van meet af aan tot actieve medewerking
aangespoord. Wat de uitstoot van deeltjes, zwavel en zwaveldioxide betreft hebben deze landen overigens grote vooruitgang geboekt. Hoewel deze vooruitgang ten dele het gevolg is
van de ingrijpende industriële herstructurering — zoals de
sluiting van oude fabrieken — zijn de verschillen op het gebied
van milieubescherming en -beleid vandaag de dag niet meer
zo groot als 5 à 8 jaar geleden. Dit betekent dat de nieuwe
lidstaten meteen al op een effectieve manier kunnen meedoen
aan de planning en uitvoering van de nieuwe strategie voor
milieu en gezondheid.

6.3.
Door de doelstellingen van de nieuwe strategie worden
bepaalde vraagstukken met betrekking tot financiële middelen
en steunverlening weer actueel, en dat geldt niet alleen voor de
nieuwe lidstaten. Als de financiële gevolgen van een strategie
geen aandacht krijgen, is deze al snel niet interessant meer.
Nagegaan zou daarom moeten worden welke middelen voor
de uitvoering van de strategie in aanmerking komen. Daarnaast
verdient de eventuele steunverlening aan de nieuwe lidstaten
speciale aandacht.

6.4.
Wetgeving is klaarblijkelijk een van de instrumenten
om de strategie uit te voeren. Milieu- en gezondheidsvraagstukken moeten worden behandeld op EU-, nationaal, regionaal en
gemeentelijk niveau. In de mededeling staat echter weinig
noemenswaardigs over hoe de bevoegdheden moeten worden
verdeeld. De verantwoordelijkheden van elk bestuursniveau
dienen zo exact mogelijk te worden omschreven. Wat dit
betreft hoopt het Comité dat de Commissie voor de ontwikkeling en evaluatie van de strategie een permanent raadgevend
comité in het leven zal roepen.

6.6.
Hoe de betrokken groepen in de praktijk kunnen
meedoen aan de planning en uitvoering is een belangrijke
vraag. Een bijdrage leveren aan de planning is iets anders dan
meedoen aan de concrete uitvoering. Ook al kan het voor
organisaties moeilijk zijn om actief mee te werken aan
de uitvoering, toch is hun medewerking bij de planning,
verankering en follow-up uiterst belangrijk. Het zal noodzakelijk blijken om de bevolking te informeren en zich van haar
actieve steun te verzekeren. Hierbij is voor de sociale partners
en het maatschappelijk middenveld een cruciale rol weggelegd.
Een en ander houdt echter wel in dat de strategie concrete,
operationele doelstellingen moet krijgen.

7. Onderzoek en evaluatie

7.1.
De Commissie wijst erop hoe belangrijk gecoördineerd
onderzoek is om een beter inzicht te kunnen krijgen in het
verband tussen milieu en gezondheid. In het zesde O&Okaderprogramma neemt zulk onderzoek een voorname plaats
in. Het is goed dat de Commissie het concrete strategiewerk en
verder onderzoek aan elkaar koppelt, al mag niet vergeten
worden dat er al belangrijk onderzoek is gedaan naar het
verband tussen milieu en gezondheid. Bij nieuw onderzoek
moet daarom rekening worden gehouden met de kennis die al
is opgedaan. Dit mag als een open deur klinken, maar het
gevaar bestaat dat men in zijn enthousiasme over nieuwe
onderzoeksmogelijkheden geen oog meer heeft voor het
onderzoek dat al gedaan is.

7.2.
Er moet vooral onderzoek worden gedaan naar de
gezondheidsrisico’s van gecombineerde milieufactoren. In de
discussies over milieu en gezondheid van de afgelopen decennia verschoof het accent vaak van de ene milieufactor naar de
andere, maar ging de aandacht veel minder uit naar combinaties van milieufactoren, die zo elkaar kunnen versterken en
als zodanig een groter gevaar voor de gezondheid kunnen
betekenen.

7.3.
Gezien de O&O-werkzaamheden die het nieuwe actieplan met zich meebrengt, is er een grote behoefte aan meer
onderzoekers en dus ook aan opleidingen voor onderzoekers.
De beschikbaarheid van gekwalificeerde werknemers zou een
achilleshiel van het nieuwe programma kunnen worden. In het
actieplan moet op deze kwestie worden ingegaan.
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7.4.
De Commissie wijst erop hoe belangrijk het is dat er
bij de uitvoering van de strategie voortdurend oog is voor de
geboekte vooruitgang. Het is inderdaad een goede zaak dat een
dergelijke evaluatie van meet af aan deel uitmaakt van de
strategie, maar daarvoor zijn wel concrete, meetbare doelstellingen nodig aan de hand waarvan men tegelijkertijd de
meerwaarde van de strategie kan vaststellen.

7.5.
De strategie en het actieplan worden in 2005 in
Boedapest tijdens de Europese WHO-conferentie „The future
of our children” gepresenteerd. Het Comité is ingenomen met
de mogelijkheid tot samenwerking met de WHO op het gebied
van milieu en gezondheid in Europa.

7.6.
De WHO ziet het begrip „milieu” echter wel wat breder
dan de Commissie in de mededeling doet. Volgens de WHO
omvat dit begrip ook onder meer sociaal-economische factoren, armoede, gebrek aan infrastructuur, terwijl de Commissie
de nadruk legt op chemische en biologische verontreiniging.

7.7.
De verdragsrechtelijke bevoegdheden van de Commissie en de EU op gezondheidsgebied, geregeld in de artikelen 152 en 174, waren tot nu toe beperkt. In het ontwerpverdrag tot vaststelling van een grondwet voor de EU zijn deze
bevoegdheden uitgebreid; zij omvatten nu ook grensoverschrijdende gezondheidsvraagstukken in de brede zin van het woord.
Dit zou de Commissie de eventueel benodigde rechtsgrondslag
voor het nieuwe milieu- en gezondheidsprogramma moeten
bieden.

8. Gezondheid op het werk

8.1.
Volgens de Commissie zal de Europese strategie voor
milieu en gezondheid synergie creëren met de strategie van de
Gemeenschap voor gezondheid en veiligheid op het werk,
maar zij zegt nergens hoe of waar een dergelijke synergie te
verwachten of mogelijk is. In de ogen van het Comité maakt
„gezondheid op het werk” zonder meer deel uit van het
onderwerp „milieu en gezondheid”. Het vindt dan ook dat een
en ander in de nieuwe strategie meer aandacht moet krijgen.
In de mededeling wordt het verband met de gezondheid op
het werk alleen maar even aangestipt. Dat is jammer, omdat
zo de indruk kan ontstaan dat de Commissie in het algemeen
geen prioriteit geeft aan deze kwestie. Zoals bekend is dit niet
zo: er is een grootschalig actieprogramma speciaal voor de
werkomgeving.

8.2.
Dankzij de bescherming van de gezondheid op het
werk, het verband tussen fabrieken en hun omgeving, is een
aantal van de belangrijkste initiatieven op het gebied van
milieubescherming verwezenlijkt. Deze initiatieven liggen ten
grondslag aan alle positieve wetgevingsresultaten met betrekking tot de bescherming van de gezondheid en de leefomgeving.
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8.3.
De Commissie zou daarom in deze leemte moeten
voorzien door de korte paragraaf over veiligheid op het werk
uit te breiden. In deze paragraaf zou ook moeten worden
ingegaan op alle aspecten van het verband tussen milieu en
gezondheid op het werk; dit past binnen de bredere context
van de strategie en de elkaar afwisselende prioriteiten. De
sociale partners zouden van begin af aan bij een en ander
moeten worden betrokken.

9. Bijzondere opmerkingen

9.1.
De Commissie is terecht van mening dat er een
thematische strategie ter verbetering van de luchtkwaliteit
moet komen. Het CAFE-programma („Clean Air for Europe”),
waarbij de nadruk ligt op stikstofdioxide en ozon, dient als
basis voor de uiterlijk eind 2003 door te voeren herziening
van Richtlijn 1999/30/EG. In deze Richtlijn staan grenswaarden voor de concentratie van SO2, NO2, NOx, lood en
zwevende deeltjes in de lucht. Het is de bedoeling dat er een
voorstel voor een nieuwe richtlijn inzake zware metalen en
polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s) in de lucht zal
worden ingediend. Maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit zouden beter gekoppeld moeten worden aan andere
relevante initiatieven van de Commissie. Het is niet duidelijk
welke meerwaarde de strategie in dit verband zou kunnen
hebben.

9.2.
De behoefte aan concrete maatregelen om voor betere
gezondheidsomstandigheden te zorgen zal in een uitgebreide
EU sterk uiteenlopen van regio tot regio. Als onderdeel van de
strategie zou onderzocht moeten worden welke regio’s met
werkelijk grote problemen kampen wat milieu en gezondheid
betreft en dus in het kader van de strategie of van aanverwante
EU-programma’s een prioritaire behandeling moeten krijgen.
Het gaat er in dit verband ook om prioriteit te geven aan
regio’s en projecten die naar verwachting concrete, rendabele
resultaten kunnen opleveren.

9.3.
Dankzij het nieuwe beleid inzake chemische stoffen
komen er nieuwe instrumenten om gezondheidsrisico’s in
kaart te brengen, vooral die van kinderen. De Commissie doet
er goed aan te onderzoeken hoe ervoor gezorgd kan worden
dat dit beleid een steun in de rug betekent voor de milieu- en
gezondheidsstrategie.

9.4.
Kinderen brengen een groot deel van de dag door in
huis, en voor hen is het daarom belangrijk dat het milieu
daar van een goede kwaliteit is (luchtverontreiniging, lawaai
enzovoort). Tegelijkertijd hebben tal van mogelijke maatregelen ter bescherming van de gezondheid van kinderen ook
betrekking op de werkomgeving (bijvoorbeeld kleuterscholen).
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9.5.
Tabaksrook heeft een grote invloed op de gezondheid
van kinderen. De Commissie gaat echter niet in op het
gevaar hiervan voor kinderen, al bestaat hierover betrouwbare
informatie. In het actieprogramma zouden daarom ook de
risico’s van tabaksrook voor kinderen moeten worden behandeld.

9.6.
Al eerder heeft het Comité erop gewezen dat geïntegreerde milieu- en gezondheidsindicatoren nodig zijn om de
langetermijneffecten van het nieuwe programma te kunnen
meten. Er wordt momenteel al volop gewerkt aan de ontwikkeling van indicatoren voor duurzame ontwikkeling in het
algemeen. In de aanloop naar de voorjaarstop van de EU wordt
jaarlijks verslag uitgebracht over de vooruitgang die is geboekt
op het gebied van duurzame ontwikkeling én over de voortgang van de zogenoemde Lissabon-strategie. Ook over milieu
en gezondheid zou elk jaar, bij voorkeur vóór de voorjaarstop,
verslag moeten worden uitgebracht.

9.7.
Het Comité is ook al eerder enigszins ingegaan op de
zesjarige cycli. Waarom voor cycli van zes jaar is gekozen blijft
onduidelijk. Maar waarschijnlijk is de duur van de cycli ook
niet zo belangrijk, zolang de volgende meerjarige perioden
maar ruim van tevoren gepland kunnen worden en nieuwe
prioriteiten niet tot gevolg hebben dat de werkzaamheden
helemaal opnieuw georganiseerd moeten worden. Een langdurige continuïteit is uiteraard nastrevenswaardig, waarbij er
genoeg tijd voor de planning van een en ander dient te zijn.
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9.8.
Wat de prioriteiten m.b.t. de gezondheid van kinderen
betreft gaat er geen speciale aandacht uit naar het probleem
van overgewicht. In de meeste lidstaten is dit probleem nog
niet zo groot, maar de EU lijkt wel dezelfde kant op te gaan als
met name de VS, en inmiddels ook Groot-Brittannië. Men kan
zich afvragen of overgewicht met het milieu samenhangt; het
is meer een kwestie van leefstijl dan van milieu. Afhankelijk
van hoe breed men het begrip „sociaal milieu” — dat nauw
samenhangt met overgewicht — wil opvatten, kan het een
goed idee zijn om in de nieuwe strategie in te gaan op
overgewicht bij kinderen.
10.

De rol van het Comité

10.1. Het Comité beschikt over grote deskundigheid op het
gebied van milieu en gezondheid, die het na de uitbreiding ook
voor de nieuwe lidstaten ten nutte zal kunnen maken.
10.2. Het Comité zet zich in voor het onderwerp in kwestie
en neemt dan ook actief deel aan het overleg.
10.3. Het Comité zal zijn communicatiekanalen gebruiken
om informatie te verspreiden over de manier waarop het
nieuwe initiatief zich ontwikkelt.
10.4. Het Comité zal graag actieve steun geven aan toekomstige maatregelen op dit gebied, bijvoorbeeld door het organiseren van overleg met de betrokken partijen.

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening
van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1655/2000
betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE)”
(COM(2003) 667 def. — 2003/0260 (COD))
(2004/C 80/16)
De Raad heeft op 19 november 2003 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité
overeenkomstig artikel 175, lid 1, van het EG-Verdrag te raadplegen over het voornoemde voorstel.
Het bureau van het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 28 oktober 2003 besloten de
gespecialiseerde afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu” met de voorbereiding van de
werkzaamheden te belasten.
Gezien het spoedeisende karakter van de werkzaamheden heeft het Europees Economisch en Sociaal
Comité tijdens zijn op 10 en 11 december 2003 gehouden 404e zitting (vergadering van 10 december)
de heer Ribbe als algemeen rapporteur aangewezen en het volgende advies uitgebracht, dat met
82 stemmen vóór, bij 1 onthouding, is goedgekeurd.

1. Inleiding

—

de Verordening volledig in overeenstemming brengen
met het nieuwe Financieel reglement;

1.1.
In mei 1992 is Verordening (EEG) nr. 1973/92 van de
Raad inzake de oprichting van een financieel instrument voor
het milieu (LIFE) vastgesteld om bij te dragen tot de uitvoering
en de ontwikkeling van het communautaire milieubeleid en
van de milieuwetgeving.

—

de richtsnoeren waarin de prioritaire sectoren van LIFEMilieu zijn omschreven herzien om ze nog beter op het
zesde milieuactieprogramma af te stemmen;

—

duidelijker tot uiting brengen dat LIFE een aanvulling
vormt op de onderzoekprogramma’s, de programma’s in
het kader van de structuurfondsen en de plattelandsontwikkelingsprogramma’s;

—

de beschikbare middelen voor begeleidende maatregelen
verhogen van 5 tot 6 %.

1.2.
LIFE liep van 1992 tot 1995 en had een budget van
400 miljoen EUR (100 miljoen EUR per jaar). Gezien de goede
resultaten werd met Verordening (EG) nr. 1404/96 een tweede
fase (LIFE II) gestart, die van 1996 tot 1999 liep en waarvoor
450 miljoen EUR (112,5 miljoen EUR per jaar) beschikbaar
was. LIFE III, dat nu loopt, moet krachtens Verordening (EG)
nr. 1655/2000 in de periode 2000-2004 worden uitgevoerd.
Hiervoor wordt 640 miljoen EUR uitgetrokken (128 miljoen EUR per jaar).
1.3.
Aangezien deze laatste Verordening pas in mei 2000
werd goedgekeurd, begon LIFE III met ruim een halfjaar
vertraging. Dit betreurenswaardige tijdverlies had onder meer
tot gevolg dat bij de inmiddels afgeronde tussentijdse evaluatie (1) alleen aandacht kon worden geschonken aan nog niet
volledig uitgevoerde maatregelen van LIFE III.
1.4.
Met haar voorstel voor een verordening tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 1655/2000 wil de Commissie nu:
—

de looptijd van LIFE III tot 31.12.2006 verlengen en voor
de jaren 2005 en 2006 317,2 miljoen EUR (158,6 miljoen EUR per jaar) uittrekken;

(1) COM(2003) 668 def. van 5.11.2003. Hoewel het EESC hierover
niet door de Commissie is geraadpleegd, heeft het de evaluatie wel
grondig bestudeerd en de hierbij opgedane inzichten in dit advies
verwerkt.

2. Algemene opmerkingen
2.1.
In zijn advies over LIFE III (2) heeft het EESC al
benadrukt hoe belangrijk dit instrument is voor het milieubeleid van de EU. Dit standpunt wordt kracht bijgezet door de
onlangs verschenen tussentijdse evaluatie en het speciale
verslag van de Europese Rekenkamer (3).
2.2.
De door de Europese Rekenkamer gewraakte tekortkomingen bij het beheer van EU-middelen zijn tot op zekere
hoogte niet te wijten aan het LIFE-programma als zodanig,
maar aan de algemene financieringsmechanismen van de EU.
Zolang DG Milieu er geen duidelijk beeld van heeft welke
nationale projecten mede uit EU-middelen worden gefinancierd — bijvoorbeeld in het kader van de operationele
programma’s van de structuurfondsen — kan een gedeeltelijke
dubbele financiering niet geheel worden uitgesloten.

(2) PB C 209 van 22.7.1999, blz. 14-19.
(3) Speciaal verslag nr. 11/2003 over het financieringsinstrument
voor het milieu (LIFE).
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Er staat de EU op milieugebied het nodige te wachten:

—

duurzame ontwikkeling wordt steeds belangrijker, mede
in verband met de strategie van Lissabon;

—

met de toetreding van tien nieuwe lidstaten krijgt de EU
er veel nieuwe taken bij — dit geldt voor zowel de nieuwe
als de oude lidstaten;

—

om zich aan internationale verplichtingen (zoals het
Protocol van Kyoto) te kunnen houden zijn innoverende
ontwikkelingen nodig, iets waar LIFE — veelal samen met
het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld —
al heel wat aan heeft bijgedragen.

2.4.
Om zich van deze taken te kunnen kwijten moet de
EU de mogelijkheid behouden om de uitvoering en verdere
ontwikkeling van haar milieubeleid steeds met een eigen
financieringsinstrument te ondersteunen, hoe relatief bescheiden de bijdrage hiervan ook is.
2.5.
Daarom moet koste wat kost worden voorkomen dat
de voortzetting van LIFE na afloop van de huidige fase (eind
2004) vertraging oploopt. De vertragingen uit 2000 dienen
een eenmalige zaak te blijven.
2.6.
Door de komende verkiezingen voor het Europees
Parlement en het aantreden van een nieuwe Commissie eind
2004 zou de nadere uitwerking van LIFE IV volgend jaar echter
toch vertraging kunnen ondervinden. Bovendien is met LIFE III
nog te weinig ervaring opgedaan om het programma adequaat
te kunnen aanpassen. Aangezien na 2006 een nieuwe financieringsperiode van de EU begint, verdient het voorstel van de
Commissie om de looptijd van LIFE III tot en met 31.12.2006
te verlengen alle steun. Op die manier is de continuïteit
gewaarborgd en kan het jaar 2005 gebruikt worden om het
concept voor LIFE IV te verbeteren.
2.7.
De taken van het LIFE-programma bestrijken inmiddels
een breed terrein en blijven maar toenemen. Hieruit blijkt wel
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dat de EU met haar milieubeleid nog heel wat problemen moet
oplossen, en daarbij kan zij LIFE goed gebruiken. Gezien het
geringe budget voor LIFE is een concentratie van de taken
echter absoluut noodzakelijk.
2.8.
Wanneer in een later stadium de opzet van LIFE wordt
herzien, moet ook over de looptijd van toekomstige LIFEprogramma’s worden nagedacht. LIFE I en LIFE II hadden een
looptijd van vier jaar, LIFE III — dat later dan gepland begon
— van vijf jaar. Het verdient overweging om deze perioden te
koppelen aan die van de milieuactieprogramma’s, die de
bijdrage van het milieu aan de duurzame ontwikkeling moeten
ondersteunen.
2.9.
Het EESC wil graag met de Commissie van gedachten
wisselen over de vorm die LIFE moet krijgen. Om dit goede en
nuttige programma nog effectiever te maken zou het een goed
idee zijn om het maatschappelijk middenveld uitgebreid te
raadplegen over de nadere uitwerking van LIFE IV.
3. Bijzondere opmerkingen
3.1.
Het EESC staat achter het voorstel voor een verordening. Wat het milieubeleid betreft zou er een fataal signaal
worden afgegeven als LIFE opnieuw vertraging oploopt of,
erger nog, eenvoudigweg wordt afgeschaft.
3.2.
Het EESC is vooral ingenomen met de verhoging van
het budget voor flankerende maatregelen van 5 naar 6 procent.
Een van de tekortkomingen tot dusverre is zeker geweest
dat er aan de succesvolle resultaten van LIFE niet genoeg
ruchtbaarheid wordt gegeven. Op dit punt kan het verhoogde
budget goede diensten bewijzen.
3.3.
Gezien het grote aantal taken dat LIFE er door de
uitbreiding bij krijgt, lijkt het budget van 317,2 miljoen EUR
nogal aan de lage kant. De begrotingsautoriteiten van de EU
moeten dan ook snel opening van zaken geven over de
mogelijke omvang van het budget voor LIFE IV.

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH

30.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/59

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening
van de Raad tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2004/05, van de in de sector zaaizaad
toegekende steunbedragen ”
(COM(2003) 552 def. — 2003/0212 (CNS))
(2004/C 80/17)
De Raad heeft op 7 oktober 2003 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig
de artikelen 36 en 37 van het EG-Verdrag te raadplegen over het voornoemde voorstel.
Het bureau van het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 23 september 2003 besloten de
gespecialiseerde afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu” met de voorbereiding van die
werkzaamheden te belasten.
Gezien het spoedeisende karakter van de werkzaamheden heeft het Europees Economisch en Sociaal
Comité tijdens zijn op 10 en 11 december 2003 gehouden 404e zitting (vergadering van 10 december)
de heer Bros als algemeen rapporteur aangewezen en het volgende advies uitgebracht, dat met 63 stemmen
vóór, bij 3 onthoudingen, is goedgekeurd.

1. Inleiding
1.1.
Op 26 oktober 1971 is door de Raad een gemeenschappelijke marktordening in de sector zaaizaad ingesteld
(Verordening (EEG) nr. 2358/71) (1). Met name dankzij deze
regeling kan productiesteun worden toegekend aan bepaalde
soorten zaaizaad, afhankelijk van hun productiekenmerken.
1.2.
Bij de vaststelling van de steunbedragen worden twee
criteria gehanteerd, nl. de noodzaak om te zorgen voor een
evenwichtige bevoorrading van de Gemeenschap, rekening
houdend met de prijzen op de externe markten, en de
noodzaak om de producenten van zaaizaad een billijk inkomen
te verzekeren.
1.3.
In het kader van de hervorming van het GLB en
conform artikel 37 en bijlage VI van Verordening (EG)
nr. 1782/2003 van 29 september 2003 (2), zal de steun voor
zaaizaad worden opgenomen in de eenmalige bedrijfstoeslag.
Wel kan een lidstaat besluiten (artikel 70) bepaalde in bijlage XI
bij deze verordening opgenomen soorten zaaizaad uit te
sluiten van de bedrijfstoeslagregeling. De nieuwe regeling
moet uiterlijk vanaf het verkoopseizoen 2005-2006 worden
toegepast.

2. Het Commissievoorstel
2.1.
De Commissie stelt voor artikel 3 van Verordening
(EEG) nr. 2358/71 nog toe te passen op het verkoopseizoen
2004/2005, en de productiesteun op hetzelfde peil te houden,
dit met het oog op de marktsituatie in de Gemeenschap.

(1) PB L 246 van 5.11.1971, blz. 1-5.
(2) PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1-69.

3. Algemene opmerkingen
3.1.
De sector zaaizaad is doorslaggevend voor een regelmatige opbrengst en een degelijke kwaliteit van plantaardige
producten, en is daarom van cruciaal belang voor de landbouw.
Afschaffing van de productiesteun in de sector zaaizaad is dan
ook een riskante onderneming, gezien de kostprijs van de
vermeerdering van zaaizaad. Dit zou de landbouwers ertoe
kunnen brengen voor het kweken van bepaalde planten
hoofdzakelijk gebruik te maken van ingevoerd zaad, dat qua
productie en controle niet noodzakelijk voldoet aan de in de
Unie opgelegde vereisten. Dat deze vrees zeker niet ongegrond
is moge blijken uit de tweede overweging van het Commissievoorstel.
3.2.
De hervorming van het GLB dreigt in de sector
zaaizaad ernstige vormen van concurrentievervalsing tussen
landbouwers en tussen lidstaten te veroorzaken.
3.3.
Het feit dat de lidstaten vrij kunnen kiezen of zij de
bedrijfstoeslagregeling al dan niet toepassen op de soorten
zaaizaad die onder de GMO vallen, zal ertoe leiden dat het
steunniveau van land tot land verschilt. Een mogelijk gevolg
daarvan is dat bepaalde nationale sectoren worden benadeeld:
soorten met weinig volume kunnen immers gemakkelijk
internationaal worden verhandeld.
3.3.1. Zaad van tuinbouwgewassen en bieten valt op dit
moment niet onder de communautaire steunregeling. Aangezien deze planten worden gekweekt in regio’s waar grote
gewassen verbouwd worden, is het betreurenswaardig dat de
Commissie er geen rekening mee houdt dat de invoering van
de eenmalige bedrijfstoeslag concurrentievervalsing in de hand
kan werken. De Commissie had moeten zorgen voor een
verbod op de productie met toeslagrechten van deze soorten
zaaizaad, door ook deze teelten op te nemen in de lijst met
uitzonderingen van artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1782/
2003. Het Comité stelt voor dat de lidstaten hun nationale
regelingen op elkaar afstemmen in het kader van de toepassingsverordeningen, zodat dit soort concurrentievervalsing
wordt vermeden.
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4. Bijzondere opmerkingen
4.1.
De ontwikkeling van nieuwe maatregelen op landbouw-, milieu- en gezondheidsgebied (tussenteelt, bestrijding
van erosie en draadwormen), heeft geleid tot een toename van
de vraag naar de soorten Brassica napus en Sinapis alba, zodat
de invoer stijgt zonder dat er sprake is van steunverlening.
Deze soorten zouden dan ook moeten worden opgenomen in
de bijlage bij de ontwerpverordening.
5. Conclusies
5.1.
Het Comité heeft kennis genomen van het voorstel van
de Commissie om de steunregeling voor de productie van
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zaaizaad (artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2358/71) nog
toe te passen op het verkoopseizoen 2004/2005.

5.2.
Het Comité wil de Raad en de overige instellingen
opmerkzaam maken op het risico op concurrentievervalsing
dat vervat ligt in de toepassing van Verordening (EG) nr. 1782/
2003 op de in Verordening (EEG) nr. 2358/71 vermelde
soorten zaaizaad, en op zaad van tuinbouwgewassen en bieten.
Daarnaast pleit het ervoor dat twee bijkomende soorten
(Brassica napus en Sinapis alba) worden opgenomen in de
steunregeling voor de productie van zaaizaad.

Brussel, 10 december 2003.

De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn
van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de richtlijn tot vaststelling van
een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met
betrekking tot de projectmechanismen van het Protocol van Kyoto”
(COM(2003) 403 def. — 2003/0173 (COD))
(2004/C 80/18)
De Raad heeft op 1 september 2003 overeenkomstig artikel 175(1) van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschappen besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over
het voornoemde voorstel.
De gespecialiseerde afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling en milieu”, die met de voorbereiding
van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 13 november 2003 goedgekeurd.
Rapporteur was mevrouw Le Nouail-Marlière.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 404e zitting van 10 en 11 december 2003
(vergadering van 11 december) het volgende advies met algemene stemmen goedgekeurd.

1. Inleiding
1.1.
Het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering (Klimaatverdrag of UNFCCC) werd in
juni 1992 op de Wereldmilieutop in Rio door 154 landen
ondertekend en trad op 21 maart 1994 in werking. Het is een
eensgezinde poging om iets te doen aan de opwarming van de
aarde als gevolg van door de mens veroorzaakte (antropogene)
klimaatverandering. Het uiteindelijke doel ervan is „het bewerkstelligen van een stabilisering van de concentraties van
broeikasgassen in de atmosfeer op een niveau waarop gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem wordt
voorkomen. Dit niveau dient te worden bereikt binnen een
tijdsbestek dat toereikend is om ecosystemen in staat te stellen
zich op natuurlijke wijze aan te passen aan klimaatverandering,
te verzekeren dat de voedselproductie niet in gevaar komt en
de economische ontwikkeling op duurzame wijze te doen
voortgaan” (1).
1.2.
Het bij het Klimaatverdrag gevoegde Kyoto-Protocol
werd aangenomen tijdens de derde vergadering van de conferentie van partijen (COP-3) in december 1997 in Kyoto, Japan.
Tot dusver hebben 119 landen, inclusief de EG en haar
lidstaten en ook de meeste toetredingslanden, het Protocol
geratificeerd. Deze landen zijn samen verantwoordelijk voor
44,2 % van de CO2-uitstoot.
1.3.
Om in werking te kunnen treden moet het Protocol
van Kyoto geratificeerd zijn door minstens 55 landen die in
1990 voor meer dan 55 % van de CO2-uitstoot in de
geïndustrialiseerde wereld verantwoordelijk waren. De Verenigde Staten hebben in 2001 afstand van het Protocol
genomen, terwijl hun emissies hand over hand toenemen en
inmiddels al 25 procent van de wereldwijde uitstoot uitmaken.
Op dit ogenblik is het Protocol nog steeds niet in werking
getreden, ondanks alle inspanningen om vóór de top van
Johannesburg in augustus 2002 deze doelstelling te bereiken.
1.4.
De EU heeft in dit kader toegezegd om in de periode
2008-2012 haar totale uitstoot van broeikasgassen terug te
(1) Artikel 2 van het Klimaatverdrag.

dringen tot 8 % onder het emissieniveau van 1990. Met de
huidige maatregelen zal echter naar verwachting slechts een
afname van 4,7 % in 2010 bereikt worden, d.w.z. 3,3 % te
weinig. Wil de EU haar Kyoto-doelstelling van 8 % halen, dan
moet zij aanzienlijk méér doen en aanvullende beleidsmaatregelen treffen. In 1998 namen de 15 lidstaten van de EU de
zogenoemde „burden sharing agreement” aan, waarin zij
afspraken hebben gemaakt om de totale EU-reductieverplichting van 8 % onderling te verdelen. De Europese Gemeenschap
heeft tijdens de zitting van de Raad van 4 maart 2002 het
Protocol van Kyoto geratificeerd krachtens Beschikking 2002/
358/EG (2). De lidstaten hebben op 31 mei 2002 het ratificatieproces op nationaal niveau afgerond.
1.5.
Om de nakoming van hun emissiereductieverplichtingen te bevorderen en te vergemakkelijken, hebben de in bijlage
I van het Protocol vermelde landen de beschikking gekregen
over zogenaamde flexibele mechanismen, die zijn ingesteld
om de emissiereducties op kosteneffectieve wijze te verwezenlijken. Deze flexibele mechanismen zijn: emissiehandel, gezamenlijke uitvoering en het mechanisme voor schone ontwikkeling (aanmoediging van duurzame ontwikkeling en samenwerking tussen industrie- en ontwikkelingslanden).
1.6.
Hoewel uitvoering van de drie flexibele mechanismen
op internationaal niveau alleen mogelijk is als het protocol van
Kyoto in werking treedt, timmert de EU reeds aan de weg met
een eigen intern systeem voor emissiehandel dat in januari
2005 van start zal gaan (3).
(2) Beschikking 2002/358/EG van 25 april 2002 betreffende de
goedkeuring, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol
van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de in dat
kader aangegane verplichtingen (PB L 130 van 15.5.2002, blz. 1
tot 20, waarin ook het Protocol en de bijlagen zijn opgenomen).
EP-verslag A5-0025/2002 over het voorstel van de Raad betreffende de goedkeuring namens de Europese Gemeenschap, enz.
(3) Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van
13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel
in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot
wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (Voor de EER
relevante tekst) PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32-46.
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1.7.
Het voorstel is een aanvulling op de Richtlijn „met
betrekking tot de projectmechanismen van het Protocol van
Kyoto”, dat wil zeggen de andere flexibele mechanismen naast
de handel in emissies, die bedoeld zijn om de kosten en de
macro-economische impact van de uitvoering van het Protocol
beperkt te houden.

1.8.
Het Kyoto-protocol staat de ontwikkelde landen toe
om emissiekredieten die ze hebben verworven via de zogenaamde projectgebonden Kyoto-mechanismen, namelijk „joint
implementation” (JI, bedoeld voor projecten in ontwikkelde
landen) en het „clean development mechanism” (CDM, bedoeld
voor projecten in ontwikkelingslanden), te gebruiken om hun
emissiereductiedoelstellingen voor een deel na te komen.
Emissiekredieten tellen alleen mee als het betrokken project
extra emissiereducties oplevert (additionaliteit). JI- en CDMprojecten moeten in eerste instantie door de particuliere sector
worden „getrokken”. Het CDM heeft een tweeledig doel,
namelijk bijdragen tot het uiteindelijke doel van het Klimaatverdrag en ontwikkelingslanden helpen om tot duurzame
ontwikkeling te komen. Het CDM komt onder toezicht te
staan van een uitvoerende raad, die tijdens COP7 werd
opgericht.

1.9.
Ook nu al, nog voordat het Kyoto-protocol in werking
is getreden, kunnen projectgebonden activiteiten in aanmerking komen voor het CDM en kredieten opleveren. Deze
kredieten hebben een waarde omdat overheden ze kunnen
kopen om hun Kyoto-doelstellingen te verwezenlijken en
ondernemingen ze kunnen gebruiken om hun binnenlandse
emissiereductieverplichting op voordeligere wijze na te komen.
Dit maakt het CDM tot een economische prikkel om directe
buitenlandse investeringen milieuvriendelijker te maken. Als
zodanig, en rekening houdend met de door het Kyoto-protocol
vereiste additionaliteit, zal het CDM naar verwachting een
goed middel zijn voor de overdracht van schone en moderne
technologieën aan ontwikkelingslanden, terwijl het ook reële
voordelen zal opleveren op het gebied van ontwikkeling.

1.10. Het voorstel van de Commissie houdt rekening met
de verplichting van partijen om een aanzienlijk („significant”)
deel van de Kyoto-doelstellingen te bereiken via uitstootverminderingen in de Europese Unie, zodat het gebruik van de
flexibele mechanismen van Kyoto een aanvulling vormt op
inspanningen op de thuismarkt. Deze inspanningen hebben
een formeel karakter gekregen dankzij de overeenkomst over
de verdeling van de lasten („burden sharing”), met verschillende
verplichtingen voor de huidige en de nieuwe lidstaten. Het
voorstel voorziet daarom in een beoordeling, die zal worden
opgestart zodra de hoeveelheid JI- en CDM-projecttegoeden
die in het plan voor emissiehandel worden gebracht gelijk is
aan 6 % van de totale hoeveelheid van toegewezen quota. Als
deze beoordeling wordt opgestart, zal worden overwogen om
een limiet voor de tegoeden vast te stellen, die gedurende de
resterende handelsperiode kan worden geconverteerd.
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2. Algemene opmerkingen

2.1.
Het ESC wijst er opnieuw op dat het zonder enige
reserve achter de goedkeuring en ratificatie van dit Protocol
staat en stemt in met de ontwerprichtlijn over de handel in
broeikasgasemissies. Dit is een uitstekend middel om de
lidstaten te helpen hun bij het Protocol van Kyoto — op grond
waarvan de lidstaten onderling emissierechten mogen kopen
en verkopen — aangegane verplichtingen inzake de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen zo goedkoop mogelijk
en met zo weinig mogelijk schadelijke gevolgen voor de
economie en de werkgelegenheid in de EU na te komen (1). Het
EESC onderstreept dat het zaak is dat de Europese Unie haar
bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen bijstelt
en het Protocol van Kyoto ten uitvoer legt, wil zij ervoor
ijveren dat andere landen tot het Protocol toetreden en het
ondertekenen in het kader van de pan-Europese samenwerking
op milieugebied (2).

2.2.
Het baart het EESC zorgen dat de uitvoering van het
VN-raamverdrag over klimaatverandering en vooral van het
Protocol van Kyoto zo traag verloopt. Door de thermische
inertie van de aarde kost het een aantal decennia om de
wereldwijde opwarming in voldoende mate af te remmen, en
daarom zijn ingrijpende maatregelen nodig.

2.3.
Doordat het Protocol van Kyoto nog niet van kracht is
geworden, kiezen verschillende landen voor verschillende
manieren om het ten uitvoer te brengen. Zo is er momenteel
wat toezicht, verslaglegging, controle en handel betreft sprake
van uiteenlopende methoden. Hoewel de ratificatie op zich
laat wachten, zijn sommige landen al wel verplichtingen
aangegaan. De EU-lidstaten houden zich overeenkomstig het
Protocol aan een gemeenschappelijke regeling.

2.4.
Het EESC staat achter het initiatief van de Commissie
en roept de (belangrijkste) mondiale actoren op om het
Protocol van Kyoto te ratificeren.

2.5.
Het moet mogelijk zijn om kredieten om te zetten in
emissierechten voor de periode 2005-2007. Dit zou een
positief signaal afgeven en kan de ontwikkeling van toekomstige projecten, met al hun voordelen voor milieu, maatschappij
en economie, ten goede komen.

(1) EESC-advies 680/2002 van 29 mei 2002 over het voorstel voor
een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van een regeling voor de handel in broeikasgasuitstootrechten
binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/
EG van de Raad, (COM(2001) 581 def. — 2001/0245 (COD)), PB
C 221, 17.9.2002, blz. 27-30.
(2) EESC-advies 931/2003 over het voorstel voor een beschikking
van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap
en de tenuitvoerlegging van het Protocol van Kyoto, COM(2003)
51 def. — 2003/0029 (COD), PB 234 van 30.9.2003, blz. 51.
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2.6.
De Commissie zou de begrippen JI en CDM beter dan
tot dusverre moeten uitleggen aan de betrokken partijen
(vooral de sectoren die de mechanismen en projecten moeten
uitvoeren) en hun duidelijk van de mogelijkheden en de
grenzen op de hoogte moeten brengen; wat de lidstaten tot nu
toe hebben gedaan is volgens het EESC niet voldoende.
De consideransen, de definities en de vele afkortingen en
acroniemen maken de tekst onduidelijk (waar gaat het over?
wie is erbij betrokken? in welke landen?).
2.7.
De Commissie zou steeds dezelfde terminologie moeten gebruiken. In de Franse versies van COM(2003) 85
def., COM(2003) 403 def. en MEMO/03/154 worden nu
bijvoorbeeld voor hetzelfde begrip de termen „mise en œuvre
conjointe”, „application conjointe” en MOC of MC gehanteerd.
2.8.
Het EESC stemt in met het gebruik van via JImechanismen gegenereerde emissiekredieten om projecten te
financieren in ontwikkelde landen of landen die een overgang
naar een markteconomie doormaken, en met het gebruik
van het mechanisme voor schone ontwikkeling of Clean
Development Mechanism („het CDM”) voor projecten in
ontwikkelingslanden. Deze instrumenten zetten vaart achter
technologische ontwikkelingen die de CO2-uitstoot zullen
terugdringen en zowel de geïndustrialiseerde als de ontwikkelingslanden ten goede zullen komen.
2.9.
Wat de samenhang van het EU-beleid betreft neemt
het EESC kennis van het voorstel van de Commissie voor
een actieplan inzake klimaatverandering in de context van
ontwikkelingssamenwerking en van de bijdrage van het vijfde
kaderprogramma voor onderzoek (1).
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2.10.3. Als de olie- en aardgasbronnen uitgeput zijn, moet
worden overgestapt op waterstofgas. Voor de productie van
een bepaalde hoeveelheid energie uit waterstof (bijvoorbeeld
via elektrolyse) is echter twee keer zoveel primaire energie
nodig. Dit zou leiden tot een nog veel groter energie- én
klimaatprobleem.

2.10.4. Verder moet in het geval van aardgas goed gekeken
worden naar de verliezen die optreden bij exploitatie, transport
en gebruik. Het klimaateffect van aardgas is namelijk dertig
maal zo groot als dat van CO2.

3. Bijzondere opmerkingen

Artikel 11, bis, 2

3.1.
Het EESC beseft dat de kredieten behaald met JI- en
CDM-projecten die mogen worden gebruikt in de Gemeenschapsregeling, door het Kyoto-protocol aan een limiet zijn
gebonden, aangezien deze projecten de nationale inspanningen
niet kunnen vervangen maar slechts kunnen aanvullen. De
Commissie zou echter het volgende in overweging moeten
nemen:

2.10. Niettemin maakt het EESC zich zorgen over de
mogelijkheid dat de Kyoto-mechanismen alleen op de korte
termijn leiden tot een lagere CO2-uitstoot, iets wat niet te
rijmen valt met een duurzame ontwikkeling op de lange
termijn.

—

het complexe karakter en de trage uitvoering van het
Protocol van Kyoto (1997) en de akkoorden van Marrakesh (2001 — zevende conferentie van partijen), die
voortvloeien uit het in 1992 in Rio de Janeiro vastgestelde
VN-raamverdrag over klimaatverandering;

2.10.1. Wat dit betreft moet minstens evenveel onderzoek
worden gedaan naar de energie-efficiëntie als naar de mix van
hulpbronnen en de diversificatie van de gebruikte energiebronnen.

—

het huidige gebrek aan beschikbare projecten en de trage
manier waarop projecten worden goedgekeurd;

—

de noodzaak om met behulp van deze flexibele instrumenten vaart te zetten achter technologische ontwikkeling en een eerlijke overdracht van technologie;

—

de minimale bijdrage aan de reductie van
broeikasgasemissies die het Protocol van Kyoto zou
leveren (drie procent van wat nodig is om de opwarming
van de aarde een halt toe te roepen);

—

de geldigheidsduur van de voorgestelde richtlijnen, los
van de hernieuwde onderhandelingen over het Protocol
van Kyoto die in 2005 moeten beginnen;

—

de samenhang met het Europese programma inzake
klimaatverandering en het zesde milieuactieprogramma,
die beide tot het terugdringen van emissies aanzetten;

2.10.2. Een ruimer gebruik van aardgas (CH4) voor de
opwekking van elektriciteit is een uit economisch oogpunt
aantrekkelijke methode om de CO2-emissies terug te dringen.
Evenals olie is aardgas een mogelijke bron van brandstof voor
de vervoerssector. Maar volgens de huidige informatie zijn de
ontdekte reserves van deze bronnen minder groot dan die van
andere voor de elektriciteitsproductie in aanmerking komende
bronnen, zoals steenkool, kernenergie of zelfs duurzame
energie.

(1) Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement — Klimaatverandering in de context van ontwikkelingssamenwerking, COM(2003) 85 def., bijlage I: actieplan; en bijlage VI: Klimaatveranderingsgebonden projecten gefinancierd uit
het vijfde kaderprogramma voor onderzoek
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de leesbaarheid en het signaal dat wordt afgegeven aan
mogelijke (publieke of private) partijen, en de noodzaak
om een duidelijke, positieve boodschap over te brengen
met het oog op de ratificatie van het Protocol van Kyoto
door derde landen;

—

de uiteenlopende verplichtingen die de lidstaten met dit
Protocol zijn aangegaan;

—

de overeenkomst die de EU-lidstaten, inclusief de toetredingslanden, hebben gesloten over het „verdelen van de
lasten”.

Artikel 11, bis, 3
3.2.
Zonder het Protocol van Kyoto ter discussie te willen
stellen is het EESC gezien de vertraagde uitvoering van het
Protocol en de in 2005 beginnende onderhandelingen over de
verbintenisperiode na 2012 wel van mening dat LULUCFactiviteiten niet systematisch moeten worden uitgesloten van
het „projectgebaseerde” mechanisme. De EU zou bereid moeten
zijn om de afspraken over de manier waarop LULUCFkredieten moeten worden gebruikt, die naar verwachting
tijdens de COP-9 (december 2003 in Milaan) zullen worden
gemaakt, uit te voeren.
3.3.
Het tijdelijke aspect waarvan in het Protocol sprake is,
geeft nog steeds aanleiding tot discussies over nationale
soevereiniteit, landgebruik en aan lokale omstandigheden
aangepast duurzaam beheer, zozeer zelfs dat het ontbreekt aan
een mondiaal verdrag over bosbouw.
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Artikel 11, ter, 5
3.4.
Hoewel de Commissie gewag maakt van de vereiste
overeenstemming met de artikelen 6 en 12 van het Protocol
van Kyoto, die vaag zijn op dit punt, stelt het EESC voor deze
zin als volgt aan te passen: „de overdracht van milieuvriendelijke en -veilige technologie en knowhow aangepast aan ontwikkelingslanden en landen die een overgang naar een markteconomie doormaken.” Verder zou moeten worden omschreven
wat precies met „milieuvriendelijke en -veilige technologie en
knowhow” wordt bedoeld.

Artikel 21 — Lid 3 wordt als volgt gelezen (punt 7(b) van het
voorstel)
3.5.
In aanvulling op de volgende passage: „De Commissie
organiseert een uitwisseling, tussen de bevoegde autoriteiten
van de lidstaten, van gegevens betreffende ontwikkelingen in
verband met de verlening van emissierechten, de omzetting
van ERU’s en CER’s voor gebruik in de Gemeenschapsregeling,
het functioneren van de nationale registers, de bewaking, de
rapportage, de verificatie en de naleving.” zouden NGO’s die
„geacht worden een belang te hebben”, de sociale partners en
het publiek op de hoogte moeten worden gesteld. Dit is in
overeenstemming met het Århus-verdrag (1998) betreffende
inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake
milieuaangelegenheden. Verder zou op gezette tijden verslag
moeten worden uitgebracht aan het Europees Parlement, het
Comité van de Regio’s en het EESC.

Brussel, 11 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening
van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2075/92 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector ruwe tabak”
(COM(2003) 633 def. — 2003/251 (CNS))
(2004/C 80/19)
De Raad heeft op 31 oktober 2003 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig
artikel 37 van het EG-Verdrag te raadplegen over het voornoemde voorstel.
Op 28 oktober 2003 heeft het bureau van het Comité de afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling,
milieu” verzocht hierover een advies op te stellen.
Tijdens zijn op 10 en 11 december 2003 gehouden 404e zitting (vergadering van 10 december) heeft het
Europees Economisch en Sociaal Comité in verband met het urgente karakter van deze werkzaamheden
de heer Moraleda Quilez aangewezen als algemeen rapporteur, en het volgende advies uitgebracht, dat
met 69 stemmen vóór en 2 stemmen tegen, bij 4 onthoudingen, werd goedgekeurd.

1. Inleiding

1.1.
Dit voorstel voor een verordening van de Raad heeft
tot doel het percentage van de inhouding op de premie voor
de oogst 2004 ten behoeve van de financiering van het
Communautair Fonds voor tabak vast te stellen. De hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor de
sector ruwe tabak, die ook rechtstreekse gevolgen heeft voor
het Communautair Fonds, is momenteel in voorbereiding.
Aangezien de nieuwe regelgeving niet vóór 2005 in werking
zal treden, is het noodzakelijk het percentage van de inhouding
voor 2004 vast te stellen. De Commissie stelt voor om dit
percentage in de overgangsperiode te handhaven op hetzelfde
niveau als in 2003.

2. Algemene opmerkingen
2.1.
Het Communautair Fonds voor tabak wordt gefinancierd uit een inhouding van enkele percentages op de producentenpremie. Wordt dit percentage verhoogd, dan valt de
premie dus lager uit. Daar de tabakssector zich momenteel in
een overgangsfase bevindt, is het voorstel van de Commissie
redelijk, temeer omdat de inhouding van 3 % zal volstaan om
de verwachte uitgaven uit het Fonds te dekken.
3. Conclusie
3.1.
Gezien de situatie in de sector stemt het Comité in met
het voorstel van de Commissie om het percentage van de
inhouding voor het volgende verkoopseizoen op het huidige
peil te handhaven.

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité inzake het „Groenboek over diensten
van algemeen belang”
(COM(2003) 270 def.)
(2004/C 80/20)
De Commissie heeft op 22 mei 2003 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig artikel 262 van het EG-Verdrag te raadplegen inzake het „Groenboek over diensten van algemeen
belang”.
De gespecialiseerde afdeling „Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij”, die was belast met
de voorbereidende werkzaamheden, heeft haar advies op 24 november 2003 goedgekeurd; rapporteur
was de heer Hernández Bataller en co-rapporteur was de heer Hencks.
Tijdens zijn 404e zitting op 10 en 11 december 2003 (vergadering van 11 december) heeft het Europees
Economisch en Sociaal Comité het volgende advies uitgebracht, dat met 72 stemmen vóór en 7 stemmen
tegen, bij 6 onthoudingen, is goedgekeurd.

1. Inleiding

1.1.
Het begrip „diensten van algemeen belang” kent binnen
de Europese Unie verschillende vormen en de Duitse, Scandinavische, mediterrane en Angelsaksische benaderingen ter zake
lopen onderling uiteen. In sommige lidstaten bestaat het idee
van de openbare dienst zelfs in het geheel niet. Toch vertonen
opvattingen en praktijken in verband met het fenomeen
wel bepaalde overeenkomsten (men denke aan „beheer van
diensten” in Nederland, „gestioni di pubblica utilità” in Italië,
„public utilities” in het Verenigd Koninkrijk, „Daseinsvorsorge”
in Duitsland en „service public” in Frankrijk) (1).

1.2.1. De Commissie heeft er in haar mededelingen van
1996 (3) en 2000 (4) op gewezen dat diensten van algemeen
belang een essentiële rol binnen het Europese maatschappijmodel spelen. Dat dit model onaantastbaar is blijkt wel uit het feit
dat de Europese Unie onderwijs, gezondheid en cultuur van de
WTO-onderhandelingen in Cancún (10-15 september 2003)
heeft uitgesloten, juist om het algemeen belang te beschermen.
1.2.2. In de bovengenoemde mededelingen heeft de Commissie voornamelijk de volgende vier doelstellingen voor ogen:
—

ervoor zorgen dat de diensten van algemeen economisch
belang goed functioneren;

—
1.2.
Het begrip „diensten van algemeen belang” en de
kenmerken ervan zijn momenteel in verschillende wetgevingsbesluiten van de Gemeenschap nog steeds niet geconsolideerd;
de definitie is in wezen nog steeds dezelfde en luidt als volgt:

erop toezien dat het begrip „dienst van algemeen economisch belang” correct wordt gehanteerd;

—

erop toezien dat er geen negatieve effecten ontstaan
op de markten buiten de openbare dienst die voor
concurrentie opengesteld zijn;

—

—

ervoor zorgen dat iedere burger toegang tot essentiële
diensten heeft.

—

de term „diensten van algemeen belang” omvat markt- en
niet-marktdiensten die door de overheidsinstanties van
algemeen belang worden geacht en waarvoor zij specifieke openbare-dienstverplichtingen laten gelden;

de term „diensten van algemeen economisch belang”
verwijst naar marktdiensten waarvoor de lidstaten en de
Unie krachtens criteria van algemeen belang specifieke
openbare-dienstverplichtingen laten gelden (2), met name
de verplichting tot universele dienstverlening; het gaat
daarbij om sectoren als electronische communicatie,
energie en postdiensten.

(1) PB C 368 van 20.12.1999, par. 1.1.
(2) PB C 241 van 7.10.2002, par. 1.1.

1.3.
Het Gemeenschapsrecht schrijft voor dat bepaalde
procedures en beginselen in acht genomen moeten worden,
met name de beginselen van transparantie, niet-discriminatie
en evenredigheid, en vormt geen beletsel voor de invoering en
het functioneren van de diensten van algemeen economisch
belang. Aangezien de Raad geen wetgevingsbesluit ter zake
heeft vastgesteld, kunnen de lidstaten in verregaande mate zelf
bepalen welke diensten van algemeen economisch belang zijn
en hoe deze verricht moeten worden, en beslissen zij in dat
verband onder meer ook over noodzakelijke overheidssteun.

(3) PB C 281 van 26.9.1996.
(4) PB C 17 van 19.1.2001.
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Het Verdrag is echter niet eenduidig: bij de toepassing van de
mededingingsregels worden diensten van algemeen economisch belang beschouwd als uitzonderingen op artikel 86,
lid 2 e.v., terwijl deze diensten in artikel 16 weliswaar erkend
worden, maar daarmee nog geen rechtsgrondslag krijgen.

Zowel het staatssteun- als het cohesiebeleid zijn erop gericht
bepaalde tekortkomingen op de markt op te vangen. Het
steunbeleid heeft echter tot doel te voorkomen dat de mededinging wordt vervalst, terwijl het cohesiebeleid tot doel heeft de
sociale en territoriale samenhang door middel van steunmaatregelen te vergroten.
In artikel 36 van het Handvest van de grondrechten (1) wordt
de toegang tot diensten van algemeen economisch belang om
de sociale en territoriale samenhang te bevorderen, erkend en
gerespecteerd. Bovendien houdt de toegang tot deze diensten
gewoonlijk ook in dat andere grondrechten, zoals het vrij
verkeer van personen in het vervoer of het recht op privacy en
vertrouwelijkheid bij postdiensten, beter worden gewaarborgd.

1.4.
Naar aanleiding van het verzoek van de Europese Raad
van Nice in december 2000 heeft de Commissie de Europese
Raad van Laken in december 2001 een verslag over de diensten
van algemeen belang voorgelegd (2), waarin zij meedeelt de
rechtszekerheid inzake compensaties voor het verlenen van
openbare diensten te willen vergroten door een communautaire kaderregeling uit te werken voor staatssteun aan bedrijven
die diensten van algemeen economisch belang verzorgen, en
voor de evaluatie van hun prestaties.

1.4.3. Het Hof van Justitie stelde in het Ferring-arrest
van 22 november 2001 (5) echter dat een door de lidstaat
toegekende compensatie die niet hoger is dan hetgeen noodzakelijk is om de openbare dienst te vervullen, het begunstigde
bedrijf geen voordeel biedt en dus geen staatssteun uitmaakt.
Het Hof onderstreepte daarbij dat voorzover het compensatiebedrag hoger is dan hetgeen nodig is om de openbare dienst te
vervullen, er wel sprake kan zijn van staatssteun, die op grond
van artikel 86 van het Verdrag niet toegestaan mag worden.

1.4.4. In voltallige zitting bijeen kwam het Hof van Justitie
op 24 juli 2003 tot een arrest (6) waarmee eerdere jurisprudentie (7) herzien werd. Het bepaalde dat dergelijke overheidssubsidies (compensaties) alleen van het toepassingsgebied van
artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag zijn uitgesloten indien
aan alle onderstaande eisen wordt voldaan:

—

de begunstigde onderneming moet daadwerkelijk belast
zijn met de uitvoering van openbaredienstverplichtingen
en die verplichtingen moeten duidelijk omschreven zijn;

—

de parameters op basis waarvan de compensatie wordt
berekend, moeten vooraf op objectieve en doorzichtige
wijze worden vastgesteld;

—

de compensatie mag niet hoger zijn dan nodig is om de
kosten van de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen, rekening houdend met de opbrengsten alsmede
met een redelijke winst uit de uitvoering van die verplichtingen, geheel of gedeeltelijk te dekken;

—

wanneer de met de uitvoering van openbaredienstverplichtingen te belasten onderneming in een concreet
geval niet is gekozen in het kader van een openbare
aanbesteding, moet de noodzakelijke compensatie worden vastgesteld op basis van de kosten die een gemiddelde,
goed beheerde onderneming, die zodanig is uitgerust dat
zij aan de vereisten van de openbare dienst kan voldoen,
zou hebben gemaakt om deze verplichtingen uit te
voeren, rekening houdend met de opbrengsten en een
redelijke winst uit de uitoefening van deze verplichtingen.

1.4.1. De Commissie heeft altijd het standpunt ingenomen
dat compensatie die door een staat wordt verleend aan
bedrijven die een dienst van algemeen economisch belang
verzorgen, geen steun vormt voor zover alleen de werkelijke
kosten die het vervullen van de openbaredienstverplichtingen
met zich meebrengt, vergoed worden.

1.4.2. Het Gerecht van Eerste Aanleg stelde in het FFSAarrest (3) van 27 februari 1997 en zijn SIC-arrest van 10 mei
2000 (4) dat compensatie van de werkelijke kosten van de
openbaredienstverplichtingen een steunmaatregel van de staat
uitmaakt in de zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag, ook
al is het toegekende bedrag niet hoger dan dat geen noodzakelijk is om de openbaredienstverplichting te kunnen vervullen.

(1) Artikel 36 van het Handvest luidt als volgt: „De Unie erkent en
eerbiedigt de toegang tot diensten van algemeen economisch
belang zoals deze is geregeld in de nationale wetgevingen en
praktijken, overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap, teneinde de sociale en territoriale samenhang van de Unie te bevorderen”.
(2) COM(2001) 598 def.
(3) Zaak T-106/95; uitspraak bevestigd door de Resolutie van het
Hof van Justitie van 25 maart 1998 (zaak C-174/97).
(4) Zaak T-46/97.
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(5) Zaak C-53/00.
(6) Zaak C-280/00 Altmark Trans GMBH. Conclusies van advocaatgeneraal Leger van 19 maart 2002.
(7) Zaak C-53/00, arrest van 22 november 2001. Advocaat-generaal
Leger liet zich in zijn conclusies in de zaak C-280/00, met name
in de punten 58-61, 76-82 en 87-89, kritisch uit over dit arrest.
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2. Het Groenboek over diensten van algemeen belang

2.1.
Het Groenboek bestaat uit vijf hoofdstukken plus een
inleiding en een operationele conclusie. Het eerste hoofdstuk
bevat achtergrondinformatie, het tweede een toelichting van
de reikwijdte van communautaire maatregelen op het terrein
van diensten van algemeen belang, het derde een aantal
uitgangspunten voor een eventueel gemeenschappelijk concept
van diensten van algemeen economisch belang op basis van
bestaande sectorspecifieke wetgeving. In het vierde hoofdstuk
worden kwesties belicht die verband houden met de organisatie, financiering en evaluatie van diensten van algemeen belang
en in het vijfde wordt ingegaan op de internationale dimensie
van de diensten van algemeen belang. Bij het Groenboek is een
bijlage gevoegd waarin een uitvoerigere beschrijving wordt
gegeven van een reeks uit sectorspecifieke wetgeving voortvloeiende openbaredienstverplichtingen en de beschikbare
beleidsinstrumenten om de naleving van deze verplichtingen
te waarborgen (1).

2.2.
De situatie van de diensten van algemeen belang, die
zowel diensten van economisch als van niet-economisch
belang omvatten, is complex en aan voortdurende veranderingen onderhevig. Het gaat om een breed scala van verschillende
soorten activiteiten, van verschillende omvang en van verschillende aard. De organisatie van deze diensten verschilt naargelang de culturele achtergronden, de geschiedenis en geografische omstandigheden van iedere lidstaat en naargelang de
kenmerken van de betrokken activiteit, met name afhankelijk
van de technologische ontwikkeling (2).

2.3.
De Europese Unie respecteert deze verscheidenheid en
de rol die nationale, regionale en lokale overheden spelen bij
de zorg voor het welbevinden van hun burgers en het
garanderen van de democratische keuzes ten aanzien van
onder meer de kwaliteit van diensten. Deze verscheidenheid
verklaart de uiteenlopende mate waarin de Gemeenschap
ingrijpt en de inzet van diverse instrumenten. In het kader van
haar exclusieve bevoegdheden is ook voor de Unie een eigen
rol weggelegd. Bovendien roepen de diensten van algemeen
belang in de gehele Europese Unie een aantal vragen en
kwesties op die in gelijke mate gelden voor verschillende
diensten en verschillende bevoegde autoriteiten (3).
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—

de reikwijdte van eventuele communautaire maatregelen
ter implementatie van het Verdrag, waarbij het subsidiariteitbeginsel ten volle geëerbiedigd wordt; eventuele
toekenning van aanvullende juridische bevoegdheden van
de Gemeenschap;

—

de uitgangspunten die in een eventuele kaderrichtlijn of
een ander algemeen instrument betreffende diensten van
algemeen belang vastgelegd zouden kunnen worden en
de meerwaarde van een dergelijk instrument;

—

de definitie van „good governance” op het terrein van
organisatie, regulering, financiering en evaluatie van
diensten van algemeen belang om het concurrentievermogen van de economie te versterken en iedereen een
efficiënte en gelijke toegang te verschaffen tot kwalitatief
hoogwaardige diensten die aan hun behoeften voldoen;

—

maatregelen die tot een grotere rechtszekerheid zouden
kunnen bijdragen en tot een logisch en harmonisch
verband tussen de doelstelling van de handhaving van
kwalitatief hoogwaardige diensten van algemeen belang
en de strikte toepassing van de regels inzake mededinging
en de interne markt (4).

3. Algemene opmerkingen
3.1.
De meeste vragen die de Commissie in het Groenboek
formuleert, hebben reeds de aandacht van het Comité gekregen, onder meer in zijn adviezen CES 949/1999 en CES 860/
2002. In dit laatste advies stelde het Comité het volgende (5):
„Het Comité is van mening dat de Commissie een voorstel voor
een kaderrichtlijn moet opstellen waarin de beleidsbeginselen
aangaande diensten van algemeen economisch belang zijn
vastgelegd en waarin de lidstaten de nodige speelruimte ter
zake wordt verzekerd. Dit wettelijk instrument moet de
aandacht vestigen op het belang dat de Europese Unie hecht
aan diensten van algemeen belang en aan het recht van iedere
Europese burger om van deze diensten gebruik te maken;
tevens moet, ter wille van de rechtszekerheid, een toelichting
worden gegeven bij een aantal van de belangrijkste begrippen
van het Gemeenschapsrecht, een en ander met inachtneming
van het beginsel van subsidiariteit”.

2.4.
Het debat waartoe dit Groenboek de aanzet wil geven,
brengt vragen met zich mee over:

Een dergelijke kaderrichtlijn (6) is beslist noodzakelijk om de in
het Verdrag en de sectorspecifieke richtlijnen gehanteerde
concepten nader te verduidelijken en aan te geven onder welke
voorwaarden de verschillende actoren, met name degenen die
belast zijn met het verlenen van diensten van algemeen belang
op regionaal of lokaal niveau, mogen optreden.

(1) Punt 13 van het Groenboek.
(2) Punt 10 van het Groenboek.
(3) Punt 11 van het Groenboek.

(4) Punt 12 van het Groenboek.
(5) PB C 241 van 7.10.2002, par. 4.4.
(6) In de ontwerpgrondwet voor Europa wordt van „kaderwet”
gesproken.
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3.1.1. Wat de reikwijdte van communautaire maatregelen
betreft, pleitte het Comité niet alleen voor een kaderrichtlijn,
aangevuld door andere sectorspecifieke richtlijnen, maar (1)
„... er dan ook voor om in artikel 3 van het EG-Verdrag te
verwijzen naar de openbare-dienstverlening, als domein waarop de Gemeenschap actie moet ondernemen om haar doelstellingen te bereiken”. Het Comité is verheugd dat het huidige
artikel 16 VEG in de ontwerpgrondwet van de Conventie over
de toekomst van Europa wordt versterkt en aangevuld, zodat
er een adequate rechtsgrondslag voor verdere wetgeving komt.
3.1.2. Zoals het Comité al eerder heeft bepleit (2) zou de
Commissie criteria moeten vaststellen, bijvoorbeeld in een
mededeling, met als doel organisaties die zonder winstoogmerk
diensten op dit gebied verlenen, in staat te stellen hun werk te
blijven doen alsook de nodige duidelijkheid en transparantie
te verschaffen. Deze criteria zouden er in ieder geval garant
voor moeten staan dat de diensten op efficiënte wijze verleend
worden.
3.1.3. Het is belangrijk dat de overheden het beginsel
van een participatiedemocratie toepassen, om een cultuur te
ontwikkelen waarin dialoog en participatie centraal staan (3).
Dit geldt met name in het geval van organisaties die zonder
winstoogmerk sociale diensten verlenen. Deze organisaties
moeten hun werk blijven doen, omdat zij de meest kwetsbare
groepen beschermen, sociale banden leggen of versterken, en
een beroep doen op het saamhorigheidsgevoel van burgers.
Het Comité beklemtoont daarom nogmaals dat de sociale
dienstverlening niet over één kam geschoren mag worden met
andere vormen van diensten van algemeen belang (4).
3.1.4. De beginselen van subsidiariteit en evenredigheid —
ofwel de eis dat de maatregel relevant en van de juiste omvang
moet zijn — hangen nauw met elkaar samen en dienen
onverkort nageleefd te worden. Het Comité stelde al eerder
dat (5)„... de toekomstige kaderwetgeving een regeling (moet)
bevatten die het mogelijk maakt het subsidiariteitsbeginsel op
dit terrein toe te passen aan de hand van criteria waarbij
subsidiariteit wordt opgevat als „functioneel” en niet louter als
„territoriaal””.
Krachtens het subsidiariteitsbeginsel is het dus de taak van de
bevoegde nationale, regionale en lokale overheden om de
diensten van algemeen belang te omschrijven, te organiseren,
te financieren en te controleren.

(1) PB C 241 van 7.10.2002, par. 4.1.2.
(2) Advies EESC „Sociale dienstverlening door particuliere organisaties
zonder winstoogmerk in het kader van de verlening van diensten
van algemeen belang in Europa” PB C 311 van 7.11.2001.
(3) Mededeling van de Commissie „Europese governance: een betere
wetgeving”, COM(2002) 275 def., blz. 3.
(4) Advies EESC „Sociale dienstverlening door particuliere organisaties
zonder winstoogmerk in het kader van de verlening van diensten
van algemeen belang in Europa”, PB C 311 van 7.11.2001,
par. 4.1 d).
(5) PB C 241 van 7.10.2002, par. 4.3.
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3.1.5. Waar het bij diensten van algemeen belang om gaat
is dat alle burgers en bedrijven er gebruik van kunnen maken;
of een dienst nu door de overheid of door het bedrijfsleven
wordt verzorgd, het streven naar rendabiliteit en concurrentie
mag er nooit toe leiden dat de dienstverlening voor sommige
burgers vervalt. Iedereen moet continu en in gelijke mate
gebruik kunnen maken van de dienst, ook al is de verlening
ervan economisch niet rendabel, bijvoorbeeld door geografische of technische omstandigheden. In dat geval moet het
mogelijk zijn (en ook aangemoedigd worden) op bestuurlijk,
fiscaal, juridisch en technisch vlak voor de nodige ontheffingsbepalingen te zorgen en — bij wijze van uitzondering op de
communautaire regels — staatssteun toe te kennen.

3.2.
Ten aanzien van de beginselen die in een eventuele
kaderrichtlijn of ander algemeen instrument inzake de diensten
van algemeen belang opgenomen kunnen worden, zei het
Comité het volgende (6):

„De diensten van algemeen economisch belang dienen in hun
hoedanigheid van burgerrechten aan de volgende oriënterende
beginselen te voldoen:

Gelijkheid: alle burgers hebben gelijke toegang tot de diensten
van algemeen belang. Het woord gelijkheid moet worden
opgevat als een verbod: bij de verlening van de diensten is
ongewettigde discriminatie op grond van sociale of persoonlijke status uit den boze. Het woord behelst dus geen uniformiteitsverplichting.

Universaliteit: van de verleende diensten moeten de basisdiensten overal en voor iedereen worden verleend.

Betrouwbaarheid: de diensten van algemeen belang moeten
regelmatig en ononderbroken worden verleend, d.w.z. dat
onderbreking of opschorting van de verlening beperkt dient te
blijven tot de gevallen die specifiek in de voor de desbetreffende
sector geldende voorschriften worden genoemd.

Participatie: gebruiker moet een zekere zeggenschap hebben
over de wijze waarop de diensten van algemeen belang worden
verleend. Het recht van de burger op correcte dienstverlening
moet namelijk worden beschermd en de samenwerking tussen
de dienstverleners moet worden bevorderd.

Transparantie: verlener dient ervoor te zorgen dat zijn afnemers volledig over de dienstverlening worden geïnformeerd,
vooral over openbare dienstverplichtingen en tarieven.

(6) PB C 368 van 20.12.1999, par. 5.3 (integraal).
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Verlener dient gebruiker dus afdoende te informeren over de
financiële en technische voorwaarden waaronder de dienst
wordt verleend, alsmede over iedere situatiewijziging die de
dienstverlening raakt, m.a.w. hij dient de dienstreglementering
openbaar te maken.

Vereenvoudiging van procedures: verlener vereenvoudigt zoveel mogelijk de door gebruikers te volgen procedures en geeft
passende uitleg.
Voorts maakt hij zoveel mogelijk gebruik van eenvormige
formulieren, en streeft hij naar vereenvoudiging van en
duidelijkheid omtrent de gang van zaken betreffende abonnementen en betalingen.
Verlener dient in ieder geval interne procedures voor de
afhandeling van klachten van gebruikers in te voeren. Deze
procedures dienen toegankelijk, alsook eenvoudig te begrijpen
en toe te passen te zijn. Het dient daarbij zonder meer vast te
staan dat hij de klachten van gebruikers of van consumentenverenigingen serieus neemt, en ook dient hij de uitoefening
van het recht om zich tot een bemiddelaar of meer in het
algemeen tot de rechter te wenden, te vergemakkelijken.

Rentabiliteit en efficiency: verlener van een dienst van algemeen economisch belang doet het nodige om deze rendabel
en efficiënt te verlenen.

Bescherming van het milieu: ontwikkeling en functioneren van
de diensten van algemeen economisch belang dienen mede in
het licht te staan van milieu-eisen, die van belang voor de
sociale en territoriale cohesie zijn.”

Naast deze beginselen dient ook het „beginsel van omkeerbaarheid” bij de diensten van algemeen belang te worden vastgelegd. In het licht van het subsidiariteitsbeginsel en artikel 295
van het Verdrag moet dit beginsel van omkeerbaarheid enerzijds inhouden dat de gebruikers van diensten de garantie
hebben dat elke de jure of de facto ontstane situatie regelmatig
door de autoriteiten van de lidstaten wordt bekeken, en
anderzijds dat de lidstaten en hun regionale en lokale overheden de opzet van de diensten van algemeen belang vrij kunnen
blijven bepalen. Het gaat dan met name om de mogelijkheid
dat diensten van algemeen belang die door de particuliere
sector worden geleverd, weer naar de overheidssector worden
overgeheveld, indien uit een objectieve evaluatie van de
belangen van de gebruikers en het betrokken personeel is
gebleken dat zulks wenselijk is.

3.3.
Ten aanzien van de organisatie (1), regelgeving (2),
financiering (3) en evaluatie van deze diensten gaf het Comité
de volgende richtsnoeren:
—

organisatie: elke overheidsinstantie heeft „keuzevrijheid
van beheerswijze”, op directe hetzij indirecte wijze; in dit
laatste geval worden de exploitanten gekozen van de
verschillende diensten van algemeen belang waarvoor zij
verantwoordelijk is;

—

regelgeving: het staat de regelgevende organen vrij om,
individueel of collectief, te bepalen hoe zij de taken op
het vlak van evaluatie, toezicht en interventie zullen
vervullen;

—

financiering: de betrekkingen tussen de exploitanten
van deze diensten en de autoriteiten moeten worden
vastgelegd in een overeenkomst, waarin onder meer de
tariefbeginselen en de voornaamste uitvoeringsbepalingen betreffende de financiering zijn vastgelegd.

Kwaliteit van de diensten: verlener formuleert de kwaliteitscriteria voor de diensten en publiceert de kwaliteits- en kwantiteitsnormen die hij hanteert.
Deze normen dienen zonder enig voorbehoud te worden
gerespecteerd. Afwijkingen worden uitsluitend toegestaan indien deze een voordeel voor de gebruikers opleveren en zullen
tijdens periodiek te houden gebruikersbijeenkomsten door hen
worden gecontroleerd.

Verlening van adequate diensten: de diensten van algemeen
economisch belang worden aangepast in het licht van wijzigingen van de maatschappelijke behoeften en de resultaten van
technische en economische vooruitgang.

Evaluatie van de resultaten: verlener van een openbare dienst
evalueert de leveringsvoorwaarden op gezette tijden. Daartoe
peilt hij met name de tevredenheid onder de gebruikers.

Samenwerking tussen dienstverleners: ook indien verleners
met elkaar concurreren streven zij ernaar, samen te werken
om de eerder genoemde beginselen in praktijk te brengen.

Betaalbare prijzen: de prijs mag de toegang voor de burger niet
belemmeren en dient op het concept van „redelijke kosten” te
zijn gebaseerd.

30.3.2004

Het Comité pleit nogmaals voor toepassing van het beginsel
van vrijheid van beheer van de territoriale overheden en vindt
dat de criteria voor de evaluatie van de diensten van algemeen
belang gediversifieerd en zeker op de kwaliteit van de dienstverlening gericht moeten zijn. Wat de financiering betreft, dient
het begrip „compensatie van de kosten van de openbaredienstverplichtingen” omschreven te worden.

(1) PB C 241 van 7.10.2002, par. 4.12.
(2) PB C 241 van 7.10.2002, par. 4.11.
(3) PB C 241 van 7.10.2002, par. 4.13.
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3.4.
Als maatregelen om de rechtszekerheid te vergroten
stelde het Comité het volgende voor:
—

de definitie van het begrip „dienst van algemeen belang”
moet betrekking hebben op het niveau waarop de dienst
wordt verleend, d.w.z. op Europees, nationaal of regionaal
niveau. Bovendien moet de overheid bij het definiëren van
de doelstellingen en de verplichtingen van de openbare
dienstverlening en de inhoud van de universele dienst
rekening houden met de nieuwe maatschappelijke behoeften en met de technologische ontwikkelingen, met
name met het oog op de informatiemaatschappij (1);

—

de gunning van deze diensten moet, wanneer het gaat om
het verlenen van speciale en/of exclusieve rechten aan
particuliere ondernemingen, worden gebaseerd op de
regels die gelden voor openbare aanbestedingen (2);

—

de beheerders van diensten van algemeen belang moeten,
met het oog op méér democratie en méér betrokkenheid
van de burger, de gebruikers raadplegen (3);
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4. Antwoorden op het Groenboek van de Commissie
Met haar Groenboek over diensten van algemeen belang van
21 mei 2003 wil de Commissie de aanzet geven tot breed
overleg over de vier thema’s die in par. 2.4 van dit advies zijn
beschreven. Dit debat is van groot belang nu de Europese Unie
zich op de toekomst voorbereidt door een nieuwe koers uit te
zetten en haar institutionele bestel aan te passen, en binnenkort
tien nieuwe lidstaten in haar midden zal toelaten.
De in het Groenboek opgeworpen vragen vormen een goede
basis voor ontwikkeling van de sociale en burgerdialoog, zoals
die door Commissievoorzitter Prodi in oktober 2002 werd
aangekondigd om een nadere invulling te geven aan de
strategie op het gebied van diensten van algemeen belang. Alle
belanghebbende partijen dienen bij die dialoog te worden
betrokken. Het Comité is bereid hieraan zijn bijdrage te
leveren.
Overigens mag de reeks gebieden waarop de vragen in het
Groenboek betrekking hebben, niet als compleet beschouwd
worden. Er ontbreekt bijvoorbeeld nog een hoofdstuk over de
rechten van de burgers op het gebied van diensten van
algemeen belang.

—

voorlichting, raadpleging en participatie van de werknemers en hun vertegenwoordigers (4);

—

gezien het onderscheid tussen economische en nieteconomische activiteiten mogen de mededingingsbepalingen en de voorschriften met betrekking tot de interne
markt niet van toepassing zijn op diensten in verband
met de nationale onderwijsstelsels en de verplichte deelname aan het sociale-zekerheidsstelsel, noch op diensten
die door sociale, liefdadigheids- en culturele instanties
zonder winstoogmerk worden verleend; de communautaire rechtsbeginselen dienen wel van toepassing te zijn (5).

Bovendien wordt in het Groenboek slechts kort aandacht
geschonken aan sociale diensten. Deze diensten komen in het
Handvest van de grondrechten weliswaar apart aan de orde,
maar maken wel deel uit van de diensten van algemeen belang
en vormen een wezenlijk onderdeel van het Europese sociaal
model. Het is momenteel overigens de tendens om deze
diensten steeds meer aan de mededingingsregels te onderwerpen.

3.5.
Het Comité is het ermee eens dat de Unie in alle fasen
van de dienstverlening een hoog niveau van consumentenbescherming dient na te streven:

Het Groenboek bevat 30 vragen, verdeeld over tien hoofdstukken. De Commissie verzoekt de belanghebbenden te reageren
en een bijdrage te leveren.

—

in de fase voordat het contract wordt gesloten: door
middel van toegankelijke, adequate en relevante informatie en waarheidsgetrouwe publiciteit;

Naast de antwoorden die het Comité reeds in eerdere adviezen
op de vragen heeft gegeven en die in dit advies nog eens
werden herhaald, wil het onderstaande punten nog eens extra
belichten.

—

in de fase waarin het contract wordt gesloten: door middel
van duidelijke contracten zonder onbillijke bedingen, met
betaalbare prijzen en voorafgaand vastgestelde kwaliteitscriteria;

—

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

in de fase nadat het contract is gesloten: door middel
van vlotte, eenvoudige en efficiënte buitengerechtelijke
klachtenprocedures, voor zover mogelijk met standaardformulieren en automatische compensaties indien de
dienst niet wordt geleverd, behalve in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden.

PB C 241 van 7.10.2002, par. 4.8.2.
PB C 241 van 7.10.2002, par. 4.12.1.
PB C 241 van 7.10.2002, par. 4.14.
PB C 241 van 7.10.2002, par. 4.15.
PB C 241 van 7.10.2002, par. 4.17.

4.1.

Welk soort subsidiariteit?

4.1.1. Diensten van algemeen belang, die vóór alles moeten
bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van
alle burgers, vormen een terrein waarop de beginselen van
subsidiariteit, evenredigheid en nabijheid actief toegepast moeten worden.
4.1.2. Het Europese integratieproces dient hand in hand
te gaan met eerbied voor de verschillen in organisatie en
regelgeving, die zijn ontstaan door verschillen in geschiedenis,
tradities en instellingen en bovendien afhankelijk zijn van het
soort diensten. Daarom moet worden gekozen voor een
benadering die op het soort diensten in kwestie — transEuropese, grensoverschrijdende, nationale, regionale of lokale
— is afgestemd, om zo doeltreffend mogelijk tewerk te gaan.
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4.1.3. Op basis daarvan moeten de verantwoordelijkheden
van de Europese Unie, de lidstaten en de subnationale instanties
worden verduidelijkt, alsook de manier waarop zij moeten
samenwerken. Elke overheid moet de vrijheid krijgen om de
diensten waarvoor zij verantwoordelijk is, op haar eigen
manier te organiseren en te beheren. Alleen dan kan zij ervoor
zorgen dat de dienstverlening goed genoeg is om in de
basisbehoeften van gebruikers en burgers in het algemeen te
voorzien.
4.1.4. De verantwoordelijkheden van de Unie op het gebied
van diensten van algemeen belang mogen zich niet beperken
tot voltooiing van de interne markt en zorgvuldige toepassing
van de mededingingsregels. De Unie dient de grondrechten te
garanderen, bij te dragen tot de sociale, economische en
territoriale samenhang binnen de Unie en tot het voorkomen
van sociale uitsluiting, een impuls te geven aan een evenwichtige en duurzame ontwikkeling door bevordering van een goede,
doelmatige dienstverlening, en de burgers mogelijkheden te
bieden om naar de rechter te stappen.
4.1.5. De Unie zou ook de ontwikkeling van gemeenschappelijke diensten van algemeen belang op Europees niveau
moeten overwegen, zoals Galileo, een gemeenschappelijk
luchtruim, enz.
4.1.6. In dit licht is het Comité verheugd over bepaalde
vorderingen die zijn gemaakt: in het ontwerp van de Conventie
voor de toekomst van Europa is het huidige artikel 16 inzake
diensten van algemeen economisch belang aangevuld en
versterkt en tot rechtsgrondslag gemaakt (art. III.6 „deze
beginselen en voorwaarden worden bij Europese wet bepaald”)
en zijn diensten van algemeen belang opgenomen onder de
„algemeen toepasselijke bepalingen”. Wel herinnert het Comité
eraan dat bevordering van de diensten van algemeen belang
aangemerkt zou moeten worden als doelstelling van de EU in
artikel 3 van de toekomstige grondwet.

4.2.
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4.2.2. Het Comité pleit voorts voor een dynamische benadering en een grondige bestudering van de sociale dienstverlening, waarbij alle belanghebbende partijen op basis van een
burgerdialoog worden betrokken.

4.2.3. Het Comité dringt er overigens op aan dat ook wordt
gekeken naar de positie van bedrijven als afnemers van
diensten van algemeen belang. De dienstverlening moet los
staan van de vestigingsplaats van bedrijven: ondernemingen in
bijvoorbeeld landelijke en moeilijk toegankelijke gebieden
zoals eilanden en bergstreken moeten tegen dezelfde kosten
over dezelfde diensten kunnen beschikken als bedrijven in
gebieden waar de toegang tot diensten gemakkelijker is, zoals
steden. De lidstaten moeten in staat worden gesteld en
aangemoedigd worden om speciale ontheffingsmaatregelen te
treffen, onder meer op fiscaal vlak, zodat de wettelijke
of economische omstandigheden worden gecreëerd om de
dienstverlening in moeilijk toegankelijke gebieden door middel
van positieve discriminatie te behouden, alsmede speciale
steunmaatregelen voor de bedrijven die in deze gebieden zijn
gevestigd. Het Comité zou graag zien dat een dergelijke
bepaling in de kaderrichtlijn werd opgenomen.

4.2.4. Het Comité vindt dat „algemeen wettelijk kader” en
„sectorspecifieke wetgeving” niet tegenover elkaar gezet moeten worden, maar dat de voordelen van beide gecombineerd
moeten worden.

4.3.

Economische en niet-economische diensten

4.3.1. De scheidslijn tussen economische en niet-economische diensten is vaag, riskant en onzeker, met als gevolg dat de
juridische onzekerheid toeneemt. Verduidelijking is beslist
geboden.

Sectorspecifieke wetgeving en algemeen wettelijk kader

4.2.1. Het Comité pleit voor een richtlijn of kaderwet
waarin het volgende wordt vastgelegd:
—

de beginselen inzake diensten van algemeen belang;

—

de hoofdlijnen van het Gemeenschapsrecht;

—

de financiering van de verplichtingen op het gebied van
de openbare of universele dienstverlening;

—

de keuze van organisatie- en reguleringwijze;

—

de procedures voor evaluatie van de prestaties;

—

de rechten van gebruikers.

Op deze manier zouden de rechtszekerheid en de economische
zekerheid voor alle betrokkenen verbeterd kunnen worden,
terwijl de lidstaten de nodige flexibiliteit zouden krijgen.

4.3.2. Iedere verlening van een dienst van algemeen belang,
ook wanneer dat zonder winstoogmerk of op vrijwillige basis
gebeurt, vertegenwoordigt een zekere economische waarde
zonder daardoor automatisch onder de mededingingsregels
te vallen. Bovendien kan een bepaalde dienst tegelijkertijd
marktgericht en niet-marktgericht zijn. Ook kan een dienst
marktgericht zijn, terwijl de markt niet in staat is de dienst te
verlenen volgens de beginselen en de logica die op diensten
van algemeen belang van toepassing zijn.

4.3.3. Het gaat er dus niet om dat er onderscheid wordt
gemaakt tussen „economische” en „niet-economische” diensten, maar dat het subsidiariteitsbeginsel actief wordt toegepast.
De Unie zou moeten aangeven op welke diensten de communautaire mededingingsregels niet van toepassing zijn (diensten
die onder de publiekrechtelijke voorrechten van de staat vallen,
diensten van nationaal, regionaal of lokaal belang, verplicht
onderwijsstelsel, wettelijke stelsels voor gezondheid en sociale
bescherming, culturele, sociale en liefdadigheidsactiviteiten of
diensten die gebaseerd zijn op solidariteit of giften, enz.).
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4.3.4. Voor de overige diensten moeten de beginselen en
de wijze waarop zij moeten worden georganiseerd in de
kaderwetgeving en de sectorspecifieke wetgeving nader worden
omschreven, ter aanvulling van de communautaire mededingingsregels; een dergelijke wettelijke definitie maakt het mogelijk de noodzakelijke aanpassingen door te voeren.

4.4.

C 80/73

lening op transparante wijze vast. Zij besluit eveneens of zij
deze diensten zelf zal verzorgen (in eigen beheer) dan wel zal
uitbesteden, waarbij zij dan een aanbestedingsprocedure moet
hanteren. In beide gevallen dienen de taken en verantwoordelijkheden inzake regulering van de diensten gescheiden te
worden van de exploitatie van de diensten.

Een gemeenschappelijke reeks verplichtingen
4.7.

4.4.1. Nog te vaak worden de lidstaten verantwoordelijk
gehouden voor de in het Groenboek behandelde openbaredienstverplichtingen en voor optreden op dit vlak, terwijl de
Unie maar beperkte verantwoordelijkheden heeft (behalve op
het gebied van de op communautair niveau gedefinieerde
universele dienstverlening).
4.4.2. Als het om bevordering van de economische, sociale
en territoriale samenhang gaat, dient de Unie haar eigen
verantwoordelijkheid te nemen; hetzelfde geldt voor de aanleg
van de trans-Europese netwerken, milieubescherming, gezondheid en veiligheid.

Financiering

4.7.1. De betrokken overheid bepaalt op transparante wijze
en met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel hoe de
verplichtingen van de openbare of de universele dienstverlening gefinancierd zullen worden. De Europese regelgeving
moet de financieringszekerheid op lange termijn waarborgen.

4.4.3. De Unie zou nog meer rekening moeten houden met
het feit dat het begrip „universele dienstverlening” steeds aan
verandering onderhevig is. In bepaalde sectoren wordt namelijk
nog steeds de oorspronkelijke definitie van „universele dienstverlening” gehanteerd, terwijl de technologische en economische veranderingen elkaar ondertussen in hoog tempo hebben
opgevolgd.

4.7.2. Het Comité is er geen voorstander van om de
mogelijke financieringswijzen aan banden te leggen of de
voorkeur te geven aan rechtstreekse financiering via de begroting, omdat dit zou indruisen tegen het subsidiariteitsbeginselen het evenredigheidsbeginsel. Elke financieringswijze heeft
specifieke kenmerken, die geschikter kunnen zijn voor een
bepaalde sector of doelstelling, en daarom moet de overheid
die met het toezicht op de naleving van de verplichtingen
inzake de diensten van algemeen belang is belast, zelf een
bepaalde wijze van beheer en van financiering kunnen kiezen
en de voordelen daarvan kunnen combineren.

4.4.4. Daarnaast zou de Unie zich grondig moeten verdiepen in de mogelijkheden om in nog meer sectoren iedere
burger toegang tot essentiële diensten van algemeen belang te
garanderen (watervoorziening en riolering, bancaire basisdienstverlening, huisvesting, enz.).

4.7.3. Gezien de beperkte financieringsmogelijkheden van
sommige nieuwe lidstaten zou de Unie hun de nodige middelen
ter beschikking moeten stellen om de ontwikkeling van
adequate diensten van algemeen belang te bevorderen.

4.5.

Sectorspecifieke verplichtingen
4.8.

4.5.1. Veiligheid, voorzieningszekerheid en milieubescherming hebben niet alleen een duidelijke sectorspecifieke,
maar vaak ook een algemene dimensie; bepaalde zaken kunnen
dus bij de gemeenschappelijke reeks verplichtingen worden
ondergebracht.
4.5.2. Ook zaken als netwerktoegang, interoperabiliteit,
interconnectie en problemen van grensgebieden beperken zich
niet tot één bepaalde sector; op deze gebieden zouden nadere
communautaire beleidsmaatregelen getroffen moeten worden.

4.6.

Definitie van verplichtingen en keuze van de organisatie

4.6.1. In het kader van een actieve toepassing van het
subsidiariteitsbeginsel stelt iedere betrokken overheid de doelstellingen van de diensten van algemeen belang waarvoor
zij verantwoordelijk is, alsook de daaruit voortvloeiende
verplichtingen van de openbare of de universele dienstver-

Evaluatie

4.8.1. De omschrijving van diensten van algemeen belang,
de doelstellingen ervan, de wijze van organisatie en regulering
en de financieringsvormen zijn niet overal gelijk en veranderen
ook mettertijd. De Unie tracht met haar regelgeving voortdurend voor een zo goed mogelijk evenwicht tussen de toepassing
van de mededingingsregels en deze doelstellingen te zorgen.

4.8.2. Naast uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden en
benchmarking is evaluatie van de diensten van algemeen
belang daarom een essentiële doelstelling, wil de Unie de
kwaliteit en efficiëntie van de diensten kunnen verbeteren. Bij
het opstellen van de evaluatiecriteria dient niet alleen te
worden gekeken naar economische aspecten, maar ook naar
de behoeften van de gebruikers en de burgers in het algemeen
(dit impliceert dat zij beschikken over manieren om hun
wensen kenbaar te maken), naar de kwaliteit van de dienstverlening en naar de wijze waarop de diensten worden verricht.
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4.8.3. Aangezien de diverse bij de diensten van algemeen
belang betrokken partijen niet dezelfde doelstellingen hebben,
dienen allen aan de uitwerking van evaluatiemethoden en aan
de beoordeling van de resultaten deel te nemen. Geen enkele
betrokken partij mag zich de evaluatie „toe-eigenen”.
4.8.4. De gebruikers voor wie de diensten van algemeen
belang, afhankelijk van hun behoeften en wensen, bedoeld
zijn, dienen via hun vertegenwoordigers bij de evaluatie te
worden betrokken.
4.8.5. In dit licht zou het Comité, dat de belangrijkste
partijen op het gebied van diensten van algemeen belang
vertegenwoordigt, een rol in de evaluatieprocedure kunnen
spelen.
4.9.

Handelsbeleid

4.9.1. De Unie dient bij de onderhandelingen over de
Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten

30.3.2004

(GATS) duidelijk vast te blijven houden aan uitsluiting van
diensten van algemeen economisch belang.
4.9.2. Meer in het algemeen dient de Unie bij deze onderhandelingen afwijzend te staan tegenover iedere poging om de
wijze van organisatie en regulering van de diensten van
algemeen economisch belang die zij heeft gedefinieerd, ter
discussie te stellen, en dient zij haar fundamentele waarden uit
te dragen, met name in haar betrekkingen met ontwikkelingslanden.
4.10. Ontwikkelingssamenwerking
4.10.1. Diensten van algemeen belang vergen vaak omvangrijke investeringen in de aanleg van infrastructuurvoorzieningen, die op korte termijn weinig rendement opleveren. Dit
is vooral een probleem voor ontwikkelingslanden die in de
schulden zitten en een grote investeringsbehoefte hebben
(bijvoorbeeld in de watersector). De Unie zou zich dus vooral
moeten richten op samenwerking om deze infrastructuurvoorzieningen tot stand te brengen.

Brussel, 11 december 2003.

De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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BIJLAGE
bij het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité

De volgende wijzigingsvoorstellen kregen meer dan een kwart van het aantal uitgebrachte stemmen, maar werden
tijdens de beraadslagingen verworpen (art. 54, lid 3, r.v.o.):

Paragraaf 3.1
Inhoud door de volgende tekst vervangen:
„3.1. De meeste vragen die de Commissie in het Groenboek formuleert, hebben reeds de aandacht van het Comité
gekregen, onder meer in zijn adviezen CES 949/1999 en CES 860/2002. In dit laatste advies pleitte het voor
kaderrichtlijn waarin de beleidsbeginselen aangaande diensten van algemeen economisch belang zijn vastgelegd en
waarin de lidstaten de nodige speelruimte ter zake wordt verzekerd.”

Paragraaf 3.1.1
Inhoud door de volgende tekst vervangen:
„3.1.1. Na bestudering van het Groenboek en arresten van het Hof van Justitie terzake (zie paragraaf 1.4.2-1.4.4)
is het Comité thans tot een andere conclusie gekomen. Het belangrijkste doel is dat de lidstaten en de regionale en
lokale overheden autonome rechten en plichten hebben om de verlening van diensten van algemeen belang te
regelen. Zoals elders in dit advies nader wordt besproken, is er bij diensten van algemeen belang sprake van allerlei
uiteenlopende diensten die voortdurend aan verandering onderhevig zijn, waardoor het onmogelijk is duidelijke
definities vast te stellen. Bovendien hebben de arresten van het Hof de problemen rond de verenigbaarheid met de
staatssteunregels verduidelijkt. Onder deze omstandigheden zou een kaderrichtlijn of ander algemeen instrument op
EU-niveau alleen maar leiden tot verwarring, onduidelijkheid en interpretatieproblemen tussen verschillende
wetgevingsniveaus.”

Een als volgt luidende nieuwe paragraaf 3.1.2 inlassen

„3.1.2. Nieuwe wetgeving op EU-nivea, mag uitsluitend gericht zijn op openstelling en harmonisatie van markten
in bepaalde sectoren wanneer dat gunstig is voor Europese consumenten en andere actoren, bijvoorbeeld in de
sectoren telecommunicatie en energie. De respectieve sectorgerichte richtlijnen dienen dan wel strikte regels over de
verlening van universele en openbare diensten te bevatten.”

Motivering
Spreekt voor zich.

Paragraaf 3.2 (huidige paragraaf)
De formulering van de eerste zin wijzigen:
„3.2. Ten aanzien van de beginselen die de relevante autoriteiten en actoren moeten naleven in een eventuele
kaderrichtlijn of ander algemeen instrument inzake de diensten van algemeen belang opgenomen kunnen worden,
zei het Comité het volgende ...”

Motivering
Overeenkomstig het wijzigingsvoorstel ten aanzien van paragraaf 3.1.
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Paragraaf 4.1.6
Deels schrappen:
„4.1.6. In dit licht is het Comité verheugd over bepaalde vorderingen die zijn gemaakt: inhet ontwerp van de
Conventie voor de toekomst van Europa inhoudtis het huidige artikel 16 inzake diensten van algemeen economisch
belang aangevuld en versterkt en tot rechtsgrondslag gemaakt (art. III.6 „deze beginselen en voorwaarden worden bij
Europese wet bepaald”) en zijn diensten van algemeen belang opgenomen onder de „algemeen toepasselijke
bepalingen”. Wel herinnert het Comitéeraan dat bevordering van de diensten van algemeen belang aangemerkt zou
moeten worden als doelstelling van de EU in artikel 3 van de toekomstige grondwet.”
Motivering
Overeenkomstig het wijzigingsvoorstel ten aanzien van paragraaf 3.1 is Europese (algemene) wetgeving niet wenselijk.

Paragraaf 4.2
Paragraaf schrappen.
Motivering
Overeenkomstig het wijzigingsvoorstel ten aanzien van paragraaf 3.1. De belangrijke kwestie van de sociale
dienstverlening komt elders in het ontwerpadvies aan de orde; de strekking van paragraaf 4.2.2 zou daarin verwerkt
kunnen worden.

Paragraaf 4.3.4
Passage schrappen:
„4.3.4. Voor de overige diensten moeten de beginselen en de wijze waarop zij moeten worden georganiseerd in
de kaderwetgeving ende sectorspecifieke wetgeving nader worden omschreven, ter aanvulling van de communautaire
mededingingsregels; een dergelijke wettelijke definitie maakt het mogelijk de noodzakelijke aanpassingen door te
voeren.”
Motivering
Overeenkomstig het wijzigingsvoorstel ten aanzien van paragraaf 3.1.
Uitslag van de stemming
Vóór: 28, tegen: 52, onthoudingen: 5.
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie
„Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid — Terugdringing van het aantal verkeersslachtoffers in de Europese Unie met de helft in de periode tot 2010: een gedeelde verantwoordelijkheid””
(COM(2003) 311 def.)
(2004/C 80/21)
De Europese Commissie heeft op 2 juni 2003 besloten, om, overeenkomstig artikel 262 van het verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen
over de voornoemde meddeling.
De gespecialiseerde afdeling „Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij”, die met de
voorbereidende werkzaamheden ter zake was belast, heeft haar advies op 24 november 2003
goedgekeurd; rapporteur was de heer Simons.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 404e zitting van 10 en 11 december 2003
(vergadering van 10 december) met 112 stemmen vóór bij 2 onthoudingen, het volgende advies
goedgekeurd.

1. Inleiding
1.1.
Met deze mededeling geeft de Commissie inhoud aan
de doelstelling zoals neergelegd in het Witboek over het
Europees Vervoerbeleid om het aantal doden in de periode tot
2010 met de helft terug te dringen.
1.2.

—

Informatie- en communicatietechnologie voor veilige en
intelligente voertuigen (4) (TEN/164) (lopende werkzaamheden)

—

Wegcontrole (5) (TEN/166) (lopende werkzaamheden)

—

Rijbewijzen (6) (TEN/167) (lopende werkzaamheden)

—

Motorvoertuigen, met betrekking tot de zitplaatsen en de
bevestiging en hoofdsteunen daarvan in motorvoertuigen (7) (INT/198) (lopende werkzaamheden)

—

Bevestigingspunten voor veiligheidsgordels van motorvoertuigen (8) (INT/199) (lopende werkzaamheden)

—

Veiligheidsgordels en bevestigingssystemen van motorvoertuigen (9) (INT/200) (lopende werkzaamheden)

Zij beoogt met dit actieprogramma:

—

de weggebruikers aan te sporen tot beter gedrag

—

de voertuigen veiliger te maken en

—

de wegeninfrastructuur te verbeteren.

1.3.
De Commissie geeft in haar programma een opsomming van concrete maatregelen die variëren van het opstellen
van technische richtsnoeren tot het verzamelen en analyseren
van gegevens met betrekking tot ongevallen. Bij wijze van
voorbeeld geeft het Comité hier slechts die maatregelen weer
waarover zij ondertussen om advies is gevraagd of binnenkort
zal worden gevraagd:
—

Onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende het verplichte gebruik van veiligheidsgordels in voertuigen van minder dan 3,5 ton (1)

—

Opleiding van beroepschauffeurs voor goederen- en
personenvervoer over de weg (2)

—

Minimale veiligheidseisen voor tunnels in het transEuropese wegennet (3)

(1) COM(2000) 815 def. — 2000/0315 (COD) — PB C 260 van
17.9.2001, blz. 30.
(2) COM(2001) 56 def. — 2001/0033 (COD) — PB C 260 van
17.9.2001, blz. 90.
(3) COM(2002) 769 def. — 2002/0309 (COD) — PB C 220 van
16.9.2003, blz. 26.

1.4.
Tot slot roept de Commissie iedereen op die beschikt
over een bepaald gezag, een beslissingsbevoegdheid, een
economische of sociale macht, of een vertegenwoordigingsmandaat een Europees handvest over de verkeersveiligheid te
onderschrijven, waarbij elke ondertekenaar naast de naleving
van universele waarden zich verplicht tot het invoeren van
specifieke maatregelen. De op deze manier aangegane verbintenissen zullen openbaar worden gemaakt en de naleving
ervan zal gecontroleerd worden.
2. Algemene opmerkingen
2.1.
Het Comité is van opvatting dat het in dit stadium
slechts een gecomprimeerd advies kan geven dat het kader
schetst waarin de concrete acties zich moeten voltrekken.
Zodra de Commissie met nadere voorstellen ter invulling van
de doelstelling komt, zal het Comité uiteraard zijn zienswijze
daarop geven.
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )

COM(2003) 542 def.
COM(2003) 628 def.
COM(2003) 621 def.
COM(2003) 361 def. — 2003/0128 (COD).
COM(2003) 362 def. — 2003/0136 (COD).
COM(2003) 363 def. — 2003/0130 (COD).
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2.2.
Het Comité vat het actieprogramma van de Commissie
op als een sterk politiek signaal aan de lidstaten om inspanningen te verrichten om de doelstelling van het programma te
realiseren, ondanks de eventuele onvolkomenheden die het
bevat. De resolutie van de Raad van 5 juni j.l. laat zien dat het
signaal ook is begrepen. Het komt nu aan op de daadwerkelijke
uitvoering.
2.3.
Het Comité onderschrijft tenvolle het belang dat de
Commissie hecht aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers in het wegverkeer, maar heeft ook een aantal
kanttekeningen om zo het actieprogramma nog meer toepasbaar te maken.
2.4.
Zo mist het Comité bijvoorbeeld een verwijzing naar
de adviezen van het Comité van 1997 (1) en 2000 (2) en vooral
een evaluatie van het tweede EU-programma op het gebied
van Verkeersveiligheid. Het Comité vindt het waardevol lering
te trekken uit ervaringen uit het verleden.
2.5.
Het Comité acht de doelstelling van de Commissie, het
terugdringen in het jaar 2010 van het aantal dodelijke
verkeersslachtoffers in het wegverkeer met de helft ten opzichte
van 2000, nogal ambitieus. In de ogen van het Comité zou dit
overigens op zich wel haalbaar moeten zijn als er maar met
een concrete doelstelling, namelijk „20 000 doden minder in
het jaar 2010,” gewerkt wordt in plaats van met de vage, op
zichzelf staande term „de helft”.
2.6.
De aanpak van de Commissie via een gericht actieplan,
waarbij het subsidiariteitsprincipe op strikte wijze wordt
toegepast zodat alle betrokkenen op de verschillende niveaus
over een vastomlijnd actiekader beschikken, is in de ogen van
het Comité op zich een juiste aanpak om lidstaten niet de
mogelijkheid te bieden met een beroep op het subsidiariteitsprincipe bepaalde maatregelen niet of in onvoldoende mate
door te voeren.
2.7.
De in par. 2.4 genoemde doelstelling is echter in het
jaar 2001 geformuleerd, dus vóórdat de Europese Unie
besluiten had genomen over de uitbreiding van de Unie.
Daarom is het Comité van opvatting dat de Commissie in het
jaar 2006 een tussenbalans op zou moeten maken, met daarin
een aantal additionele voorstellen, omdat in de nieuwe lidstaten
het jaarlijks aantal verkeersdoden op 12 000 ligt en met
vergrote en gezamenlijke inspanning dit aantal drastisch kan
worden teruggebracht.
2.8.
De Commissie stelt dat een scala aan maatregelen
nodig is om haar doelstelling te bereiken. Ze variëren van
maatregelen die zijn toegesneden op een beter gedrag van de
weggebruiker zelf tot het veiliger maken van de voertuigen en
de verbetering van de weginfrastructuur door het wegnemen
van zogenaamde „black spots”. Aangezien verreweg de meeste
ongevallen het gevolg blijken te zijn van een menselijke fout,
is het Comité van mening dat vooral aandacht moet worden
geschonken aan betere naleving van bestaande voorschriften
die de weggebruiker direct betreffen
(1) PB C 73 van 9.3.1998, blz. 66.
(2) PB C 14 van 16.1.2001, blz. 30.
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2.9.
Het Comité is van opvatting dat het voorstel van de
Commissie om een Europees handvest te laten ondertekenen
ter invoering van specifieke maatregelen meer resultaat heeft
als de EU in een of andere vorm steun geeft aan de introductie
van deze specifieke maatregelen.

3. Bijzondere opmerkingen

3.1.
Het Comité is, met de Commissie, van opvatting dat
de lidstaten zich veel te terughoudend opstellen ten aanzien
van maatregelen die op communautair niveau genomen
zouden moeten worden op het gebied van de verkeersveiligheid. Dit is zeker te betreuren gezien de ernst van het
probleem en de verdeling van verantwoordelijkheden van de
verschillende aspecten van de verkeersveiligheid over verschillende overheidsinstanties. De Commissie staaft dit aan de hand
van het dossier van de harmonisatie van het alcoholpromillage,
een onderwerp waarover reeds 12 jaar gesproken wordt. En
dit terwijl uit een overzicht van de Commissie blijkt dat bij
25 % van de dodelijke verkeersongevallen alcohol een rol
speelt. Meer en meer komt daar het gebruik van drugs bij.

3.2.
In zijn advies van 2001 (3) heeft het Comité al gepleit
voor harmonisering van alcohol- en drugscontroles in de
EU omwille van een verbetering van de verkeersveiligheid.
Nogmaals wil het Comité er bij de Commissie sterk op
aandringen hier weer energie in te steken en aan de Raad in
het bijzonder vragen eindelijk tot adequate besluitvorming te
komen.

3.3.
Zoals het Comité in § 3.9 wijst op een viertal oorzaken
die 37,5 % van het aantal dodelijke slachtoffers tot gevolg
hebben en waar gerichte acties dus aanzienlijk resultaat kunnen
hebben, zou de Commissie ook een prioritering dienen aan te
geven. Daar komt bij dat het Comité van opvatting is dat
kostenefficiency een belangrijk principe is en dat kosten/
batenanalyses dienen te worden toegepast op alle uit te voeren
maatregelen die de Commissie in haar Mededeling heeft
opgenomen.

3.4.
Het Comité is van opvatting dat nadere analyse van
ongevallen van belang is om de juiste maatregelen te kunnen
treffen. Daartoe zou een soort oorzakenkaart gemaakt kunnen
worden om dit inzicht te kunnen krijgen. Daarnaast wil het
Comité erop wijzen dat de werking van een aantal maatregelen
of controle op maatregelen verbetert indien in de gehele EU
sprake is van afspraken die op een geharmoniseerde manier in
de lidstaten worden geïmplementeerd en gecontroleerd, zoals
bijvoorbeeld harmonisatie van maximumsnelheden, toegestaan maximum alcoholpromillage, sanctiebeleid etc.

(3) PB C 14 van 16.1.2001, blz.30.
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3.5.
De door de Commissie voorgestelde maatregelen voor
het actieplan, variërend van geharmoniseerde controlemaatregelen tot permanente aandacht voor scholing en voorlichting
en de introductie van een puntenrijbewijs, worden door het
Comité ondersteund.In het bijzonder wil het Comité het
belang onderstrepen van een goede rijopleiding enerzijds en
anderzijds, in het kader van de „permanente opleiding”,
vervolgcursussen voor zowel jonge als oudere bestuurders van
motorvoertuigen. Daarnaast vestigt het Comité de aandacht
op een naar zijn mening onderbelicht aspect, namelijk de
agressieve weggebruiker. In het licht van een Verkeersveiligheidsprogramma zal extra aandacht aan deze groep moeten
worden besteed. Vanzelfsprekend dient ook zoveel mogelijk
gebruik te worden gemaakt van de voordelen van de technische
vooruitgang in het ontwerp van voertuigen en de consumentenvoorlichting via het Europese programma voor de beoordeling van nieuwe auto’s (EuroNCAP).
3.6.
Voertuigtechnisch zou daar waar bepaalde waarschuwingsmiddelen nog niet in alle auto’s zijn geïnstalleerd
dat gestimuleerd moeten worden. Zonder ook maar uitputtend
te zijn kan bij personenauto’s gedacht worden aan waarschuwingstekens of geluid bij het niet dragen van gordels ook
achterin; snelheidsoverschrijding of onderdruk van de banden;
bij vrachtauto’s aan de achterzijde en de zijkant aangebrachte
reflecterende markeringsstrips genoemd worden.
3.7.
Naast de hierboven genoemde gedragsmatige en voertuigaspecten is het Comité ook van opvatting dat reeds bij de
aanleg en verbeteringen van de fysieke infrastructuur meer
aandacht nodig is voor verkeersveiligheidsaspecten zoals het
voorkomen en opsporen van zogenaamde „blackspots” en
harmonisatie van bebording in de lidstaten. Het inzicht kan
worden verkregen door het opstellen van een „dodelijkeongevallen”-kaart met in het bijzonder de „black spots”
aangegeven: tevens daaraan gekoppeld een analyse van de
oorzaken van de ongevallen per „black spot”. Deze kaart kan
vervolgens worden vergeleken met het handvest teneinde
maatregelen te kunnen nemen daar waar nodig. In aanvulling
hierop zou informatie over succesvolle informatiecampagnes,
zoals BOB, wat staat voor „Bewust Onbeschonken Bestuurder”
(in België) verspreid moeten worden. Daarnaast wil het Comité
nog wijzen op het goede werk dat de organisatie „Euro-Rap” (1)
verricht om het aantal slachtoffers te verminderen. Zij geeft
een wegenkaart uit van verschillende Europese landen met
daarop aangegeven een indicatie van de mate van gevaar dat
op de verschillende wegen dreigt. Deze kaart is opgesteld op
basis van ongevallen die hebben plaatsgevonden.
3.8.
De Commissie besteedt in ruime mate aandacht aan
maatregelen die m.b.t. het beroepsgoederen- en personenvervoer zijn genomen of in voorbereiding zijn. Op zich zijn het
maatregelen die bevorderend werken voor de veiligheid van de
weggebruiker, omdat de beroepschauffeurs per definitie vaker
op de weg zitten en dus de kans lopen meer betrokken te zijn
bij ongevallen. De oorzaken van ongevallen zijn — helaas —
nog steeds niet in voldoende mate onderzocht. Het Comité is
dan ook verheugd dat de verkeersongevallenanalyse een van
de belangrijkste taken zal worden van een op te richten
Europees studiecentrum voor verkeersveiligheid.
(1) European Road Assessment Programme.
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3.9.
Het Comité wil erop wijzen dat van de 40 000 dodelijke ongevallen er 15 000 plaatsvinden als gevolg van het
gebruik van te veel alcohol, te hoge snelheid en het niet dragen
van gordels, dan wel een combinatie van genoemde factoren.
Uit efficiencyoverwegingen zouden gerichte maatregelen op
deze gebieden, gecombineerd met aanvullende informatie over
de „black spots” naar de mening van het Comité de meeste
winst opleveren.

3.10. Voorts wijst het Comité erop dat de doelstelling van
de Commissie, het terugdringen van het aantal dodelijke
verkeersslachtoffers in het wegverkeer met 50 % in het jaar
2010, een doelstelling is waarbij de „winst” vooral geboekt zal
moeten worden in landen waarin het belang van verkeersveiligheidsmaatregelen momenteel onvoldoende wordt erkend. In
landen die al veel bereikt hebben is het moeilijkst nog tot grote
verbeteringen te komen, maar dat wil natuurlijk niet zeggen
dat daar niets hoeft te gebeuren.

3.11. De Commissie stelt voor te komen tot de oprichting
van een Europees Studiecentrum voor de verkeersveiligheid als
interne organisatie van de Commissie. Het Comité kan zich
vinden in de oprichting van een dergelijk studiecentrum, maar
onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het een onafhankelijk
opererend centrum is en over voldoende budget beschikt.

3.12. Het Comité wil er de aandacht op vestigen dat het
mobiel bellen in auto’s gevaar voor de verkeersveiligheid
oplevert, in ieder geval voor zover het niet „handsfree” gebeurt.
Het wil er dan ook op aandringen dat een adequate controle
hierop uitgevoerd wordt.

3.13. In de titel van de mededeling van de Commissie is in
de Nederlandse versie achter het woord „verkeersslachtoffers”
geen melding van „in het wegverkeer”, terwijl dit wel bijvoorbeeld in de Franse versie is gedaan. Daar ook in het Nederlands
verkeer in de lucht, op zee en op de binnenwateren als
uitdrukking bestaat dient de Commissie de titel van de
mededeling zoals boven aangegeven te wijzigen.

4. Samenvatting en conclusies

4.1.
Het Comité verwelkomt het Europees actieprogramma
voor de verkeersveiligheid van de Commissie zeer. Het geeft
ook een aantal kanttekeningen en suggesties om zo het
actieprogramma nog meer toepasbaar te maken.

4.2.
Het betreurt het dat de Commissie geen evaluatie van
het tweede programma op het gebied van de verkeersveiligheid
heeft uitgevoerd, teneinde bij het opstellen van dit derde
programma lering te kunnen trekken uit opgedane ervaring.
Daarnaast mist het Comité een aantal concrete doelstellingen
en prioriteiten.
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4.3.
Vanwege de toetreding van 10 landen tot de EU in
2004 is het Comité van mening dat in het jaar 2006 een
Tussenbalans zou moeten worden opgemaakt met daarin
voorstellen voor aanvullende maatregelen.
4.4.
Het door de Commissie voorgestelde Europees handvest over de verkeersveiligheid zou in de ogen van het Comité
veel meer kans van slagen hebben als de hierin genoemde
maatregelen gepaard gaan met een of andere vorm van
Europese steun.
4.5.
Het Comité vestigt er de aandacht op dat de „winst”
vooral geboekt zal moeten worden in die landen waar de tot
op heden geïmplementeerde maatregelen nog onvoldoende
effect hebben gesorteerd. In landen waar in de afgelopen jaren
wel serieuze vooruitgang is geboekt, zou de „winst” relatief
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gering kunnen zijn, maar dat wil natuurlijk niet zeggen, dat er
daar niets hoeft te gebeuren.
4.6.
Voor wat betreft de concrete invulling stelt het Comité
voor „dodelijke ongevallen”-kaarten op te stellen met in het
bijzonder de zogenaamde „black spots” erop en het aantal
ongevallen die hebben plaatsgevonden te analyseren. Dit, om
gerichte maatregelen te kunnen nemen.
4.7.
Het voorstel van de Commissie te komen tot de
oprichting van een Europees Studiecentrum voor Verkeersveiligheid kan rekenen op de steun van het Comité, mits
onafhankelijkheid en een toereikend budget gegarandeerd
wordt. Het gaat er daarbij vanuit dat het Studiecentrum gebruik
zal maken van de kennis van de bestaande organisaties, zoals
Euro-Rap.

Brussel, 10 december 2003.

De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn
van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/24/EEG van de Raad
betreffende snelheidsbegrenzers of soortgelijke begrenzingsystemen voor bepaalde categorieën
motorvoertuigen”
(COM(2003) 350 def. — 2003/0122 (COD))
(2004/C 80/22)
Op 25 juni 2003 heeft de Raad besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig
artikel 95 van het EG-Verdrag te raadplegen over het voornoemde voorstel.
De gespecialiseerde afdeling „Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij”, die met de
voorbereiding van de werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 24 november 2003 goedgekeurd;
rapporteur was de heer Ranocchiari.
Tijdens de 404e zitting op 10 en 11 december 2003 (vergadering van 10 december) heeft het Europees
Economisch en Sociaal Comité het volgende advies uitgebracht, dat met 112 stemmen vóór en 1 stem
tegen, bij 1 onthouding, is goedgekeurd.

1. Inleiding

1.1.
Op het brede gebied van regelgeving betreffende
typegoedkeuring van motorvoertuigen is sinds het begin van
de jaren ’90 een specifiek deel gewijd aan snelheidsbegrenzers
voor bepaalde typen voertuigen, onder andere voertuigen van
de categorie N (voertuigen voor goederenvervoer) en M
(voertuigen voor passagiersvervoer).

1.2.
In Richtlijn 92/24/EEG staan momenteel de technische
vereisten voor de typegoedkeuring van de verplichte snelheidsbegrenzers voor voertuigen van de categorie N2 (middelzware
vrachtwagens) en M3 (bussen en toerbussen), waarvan de
massa meer dan 10 ton bedraagt, alsook voor voertuigen van
de categorie N3 (zware vrachtwagens, met een massa van meer
dan 12 ton).

1.3.
Richtlijn 92/24/EEG is gekoppeld aan Richtlijn 92/6/
EEG betreffende de installatie en het gebruik van snelheidsbegrenzers in bovenvermelde voertuigcategorieën.

1.6.
Met de thans voorgestelde richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad is het traject dus compleet voor de
goedkeuring, installatie en het gebruik van snelheidsbegrenzers
op alle motorvoertuigen voor goederen- of personenvervoer
die tot de categorieën N2, N3, M2 en M3 behoren.

2. Algemene opmerkingen

2.1.
De toepassing van snelheidsbegrenzers in motorvoertuigen van de zwaarste categorieën sinds de tweede helft van
de jaren ’90 heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de verbetering
van de verkeersveiligheid. Bovendien hebben enkele lidstaten
op verzoek van de Europese Commissie om verslag te doen
van hun ervaringen terzake, ook gewezen op het positieve
effect voor de vervoerssector: lagere brandstofkosten en minder
bandenslijtage. Niet in de laatste plaats zijn er ook lagere
emissies geconstateerd, een duidelijk gevolg van de lagere
snelheid en het lagere brandstofverbruik (1). Daar staan echter
de volgende nadelen tegenover: grotere risico’s bij het inhalen,
dat meer tijd vergt, en langere levertijd vanwege de toegenomen
rijtijden.

1.4.
Recentelijk is met Richtlijn 2002/85/EG de werkingssfeer van Richtlijn 92/6/EEG uitgebreid door de installatie en
het gebruik van de begrenzers te verplichten voor alle voertuigen voor het vervoer van passagiers met meer dan acht
zitplaatsen, de bestuurdersplaats niet meegerekend (categorieën M2 en M3), alsook voor alle voertuigen voor goederenvervoer met een massa van meer dan 3,5 ton (categorieën N2
en N3).

2.2.
Richtlijn 2002/85/EG komt dus tegemoet aan de eis
om de prestaties van voertuigen uit milieu- en veiligheidsoogpunt te verbeteren. De verplichte installatie van de begrenzer
wordt dus uitgebreid tot alle voertuigen voor het vervoer van
goederen of personen van de categorieën N2, N3, M2 en M3.

1.5.
Vandaar het onderhavige voorstel, dat noodzakelijk
wordt geacht om ook het toepassingsgebied van de reeds
vermelde Richtlijn 92/24/EEG aan te passen en om de
typegoedkeuring mogelijk te maken van de begrenzers die
geïnstalleerd moeten worden in voertuigen waarin dit tot nu
toe niet verplicht was.

(1) Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
betreffende de tenuitvoerlegging van Richtlijn 92/6/EEG van de
Raad van 10 februari 1992 betreffende de installatie en het
gebruik, in de Gemeenschap, van snelheidsbegrenzers in bepaalde
categorieën motorvoertuigen (COM(2001) 318 def., volume I,
van 14 juni 2001).
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2.3.
Het Comité is in de eerste plaats ingenomen met het
feit dat in deze richtlijn zijn suggestie is overgenomen om
de verschillende categorieën voertuigen te koppelen aan de
maximummassa om rekening te houden met over de tijd
verspreide uitzonderingen voor montage (1).
2.4.
In bovenvermeld advies wijst het Comité er bovendien
op dat het zaak is, aangezien het om een constructienorm
gaat, Richtlijn 92/24/EEG (2) via een nieuwe richtlijn voor
typegoedkeuring aan te passen. Het was duidelijk dat de
normen voor typegoedkeuring van voertuigen en de bijbehorende instrumenten die in bovengenoemde richtlijn oorspronkelijk waren bedoeld voor voertuigen met een grotere massa,
ook moesten worden toegepast op voertuigen met een kleinere
massa, waar Richtlijn 2002/85/EG betrekking op heeft.
2.5.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité waardeert
verder de voortvarendheid van de Commissie en is zeer te
spreken over de bereidheid om de besluitvorming die positieve
gevolgen voor de veiligheid heeft, zo snel mogelijk te laten
verlopen, zonder het bedrijfsleven te benadelen.
2.6.
Het Comité wil er tevens op wijzen dat de technische
vooruitgang in de sector meer veiligheid garandeert, en dat
er met de huidige systemen voor snelheidsbegrenzing niet
geknoeid kan worden.

b)

3.2.
Met name dient aan twee aspecten aandacht te worden
besteed:
a)

Zoals bekend zijn de termijnen in regelgeving voor
typegoedkeuring van invloed op de productie van de
betrokken voertuigen en bijgevolg op de reactiecapaciteit
van de producenten. Het economische effect moge dan
niet zo groot zijn (3), het is in ieder geval nuttig geweest
om te vermijden (in Richtlijn 2002/85/EG) dat al te
korte termijnen sommige producenten in moeilijkheden
brengen. Het bereikte resultaat is positief en een soortgelijke benadering van de termijnen voor typegoedkeuring is
dus aangeraden.

(1) Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel
voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
houdende wijziging van Richtlijn 92/6/EEG van de Raad betreffende de installatie en het gebruik in de Gemeenschap van snelheidsbegrenzers in bepaalde categorieën motorvoertuigen”, rapporteur
de heer Colombo, PB C 48 van 21 februari 2002.
(2) Van 31 maart 1992 in PB L 129 van 14 mei 1992.
(3) Zie het hiervoor vermelde advies van het Comité.

De lidstaten die zulks willen, moeten aan de hand van de
verplichtingen die in het onderhavige richtlijnvoorstel
staan, bepaalde subcategorieën voertuigen kunnen
vrijstellen van de verplichte installatie van het apparaat,
overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2002/85/EG.

3.3.
Punt a) lijkt niet zo veel problemen op te leveren, daar
de in het richtlijnvoorstel opgenomen termijnen overeenkomen met de in Richtlijn 2002/85/EG vermelde termijnen. De
voorgestelde termijnen voor de aanpassing aan de technische
voorschriften weerspiegelen de termijnen in de richtlijn waarin
de verplichte installatie van de apparatuur wordt uitgebreid.

3.4.
Dit geldt ook voor de in punt b) genoemde eventuele
afwijkingen:
—

M2 en M3, met een maximummassa van meer dan 5 ton
en minder dan 10 ton en N2: voor voertuigen die worden
ingeschreven vanaf 1/1/2005 geldt het onderhavige voorstel vanaf dezelfde datum;

—

voor voertuigen die voldoen aan Richtlijn 88/77/EEG (4)
en ingeschreven zijn tussen 1/10/2001 en 1/1/2005 geldt
de voorgestelde richtlijn vanaf 1/1/2006, indien het
voertuigen voor zowel nationaal als internationaal vervoer betreft, en vanaf 1/1/2007 voor voertuigen die
slechts voor nationaal vervoer bestemd zijn;

—

ontheffingen: voor voertuigen van de categoriëen N2 en
M2 met een maximummassa van meer dan 3,5 ton en
minder dan of gelijk aan 7,5 ton die in een lidstaat
ingeschreven zijn en in het verkeer gebracht zijn, mogen
lidstaten zelf beslissen of zij een ontheffing toestaan tot
1/1/2008.

3. Bijzondere opmerkingen en conclusies
3.1.
Met betrekking tot onderhavig Commissievoorstel
waarover het Comité geraadpleegd is, rijst eerst en vooral de
vraag of het onder de gegeven omstandigheden niet mogelijk
is en dus de voorkeur verdient, gebruik te maken van de
procedure voor aanpassing aan de technische vooruitgang.
„Vereiste” regelgeving van dit type moet net zo behandeld
worden als technische aanpassingen voor kwesties die al onder
een richtlijn vallen.
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3.5.
De voorgestelde termijnen in verband met de verplichtingen die voortvloeien uit typegoedkeuring komen overeen
met de genoemde en staan niet in de weg dat de lidstaten
eventueel ontheffingen toestaan.

3.6.
De termijnen zijn niet in absolute zin vastgelegd, maar
zijn gekoppeld aan de datum van inwerkingtreding van
de onderhavige richtlijn, zoals gebruikelijk is in geval van
regelgeving voor typegoedkeuring. Het goedkeuringstraject
zou, mits de zaak snel verloopt, geen enkel probleem moeten
opleveren.

(4) Richtlijn 88/77/EEG van de Raad van 3 december 1987 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten met
betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen
de emissie van gasvormige verontreinigingen door dieselmotoren,
bestemd voor het aandrijven van voertuigen (PB L 36 van
9 februari 1988).
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3.7.
In dit verband is het nuttig om erop te wijzen dat in
het onderhavige richtlijnvoorstel in de voetnoot bij artikel 2,
lid 2, verwezen wordt naar document COM(2001) 318
def., dat betrekking heeft op het richtlijnvoorstel inzake de
uitbreiding van de verplichte installatie van snelheidsbegrenzers tot de voertuigcategorieën N2 en M2. Dit voorstel is
uitgemond in Richtlijn 2002/85/EG, waarnaar herhaaldelijk
wordt verwezen als de basis voor dit voorstel. De voetnoot
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moet dus gecorrigeerd worden en rechtstreeks verwijzen naar
de richtlijn en de bijbehorende data.
3.8.
Het Comité hoopt dat het wetgevingstraject snel wordt
afgerond. Gezondheid en verkeersveiligheid moeten wereldwijd beschouwd worden als een gemeenschappelijke taak
die niemand uit de weg mag gaan, gezien de schade die
verkeersongevallen in economisch, maar vooral ook in menselijk opzicht veroorzaken.

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een besluit van
het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabele levering van pan-Europese eoverheidsdiensten aan overheidsdiensten, ondernemingen en burgers (IDABC)”
(COM(2003) 406 def. — 2003/0147 (COD))
(2004/C 80/23)
De Raad heeft op 17 juli 2003 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig
artikel 156, lid 1, van het EG-Verdrag te raadplegen over het voornoemde voorstel.
De gespecialiseerde afdeling „Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij”, die met de
voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 24 november 2003
goedgekeurd; rapporteur was de heer Pezzini.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 404e zitting op 10 en 11 december 2003
(vergadering van 10 december) het volgende advies uitgebracht, dat met 116 stemmen vóór en één stem
tegen, bij één onthouding is goedgekeurd.

1. Inleiding
1.1.
Netwerkvorming over de grenzen heen door gebruikmaking van informatietechnologieën (IT) is een essentieel
instrument geworden om overheidsdiensten dichter bij elkaar
te brengen en hun gezamenlijk streven naar een modern,
groter en veilig Europa te ondersteunen. Studies van de
Commissie bevestigen dat de investeringen op dit gebied een
nieuwe positieve economische dynamiek op gang brengen
(met een hoog rendement). Een communautair initiatief op dit
gebied is het programma voor gegevensuitwisseling tussen
overheidsdiensten („Interchange of Data between Administrations” — IDA), dat de Commissie in 1993-1995 heeft
gelanceerd met IDA I (1995-1999). In de periode 1999-2004
was IDA II operationeel, met een budget van 127 miljoen EUR
aan communautaire middelen. Ongeveer 60 % hiervan is

gebruikt voor sectorale projecten van gemeenschappelijk belang, en de rest voor horizontale maatregelen, gericht op de
interoperabiliteit en optimale toegankelijkheid van de transEuropese netwerken.
1.2.
De interoperabiliteit van de informatiesystemen, het
gemeenschappelijk gebruik en hergebruik van informatie,
en de harmonisatie van administratieve processen zijn van
essentieel belang voor het verlenen van naadloos op elkaar
aansluitende, interactieve en gebruikersgerichte e-overheidsdiensten van hoge kwaliteit. Het IDA II-programma heeft een
effectieve en doeltreffende ondersteuning geboden. Ook het
beheer van de interne markt is er dankzij dit programma flink
op vooruitgegaan, vooral doordat het heeft bijgedragen aan de
bevordering van de mobiliteit van de Europese burgers en
ondernemingen over de grenzen heen.
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1.3.
Het Comité heeft in april 1998 (1) en januari 2003 (2)
adviezen uitgebracht over het IDA-programma, waarin het
onder meer de volgende punten benadrukte:
—

het is belangrijk dat het IDA-programma wordt versterkt,
niet alleen ten voordele van overheden en instellingen,
maar ook van burgers, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld in het algemeen; zo wordt de economische en sociale samenhang in de Europese Unie vergroot
en neemt de concurrentie in Europa toe, hetgeen geheel
in lijn is met de conclusies van de Europese Toppen van
Lissabon en Stockholm;

—

het is belangrijk dat er een efficiënte certificeringsinstantie
op Europees niveau is, waardoor een adequate mate
van veiligheid voor de toegang tot informatie en de
uitwisseling ervan wordt gegarandeerd;

—

het is belangrijk dat de netwerken van het IDA-programma voor de eindgebruiker zo zichtbaar, toegankelijk en
interoperabel mogelijk zijn;

—

het is zaak dat op de diverse niveaus initiatieven worden
gesteund voor de permanente educatie van de gebruikers,
en dat het gebruik van de beschikbare netwerkinfrastructuur wordt opengesteld voor activiteiten in het
kader van die permanente educatie;

—

gezien de gevoeligheid van de verwerkte gegevens, is het
noodzakelijk de netwerkveiligheid te garanderen met
behulp van geschikte instrumenten voor gegevensbescherming en beveiligde transmissieprotocollen, niet alleen op centraal niveau, maar ook op dat van de lidstaten
en de kandidaat-lidstaten.

1.4.
De tweede fase van het IDA II-programma, die op
31 december 2004 afloopt, heeft bijgedragen tot de gestage
vooruitgang in de samenwerking tussen de Europese Commissie en de overheidsdiensten van de lidstaten, alsmede tussen de
communautaire instellingen onderling.
1.4.1. Een voorbeeld hiervan is de CIRCA-netwerkinfrastructuur voor de ontwikkeling van applicatiediensten,
gebaseerd op een WWW-omgeving en Open Source-producten (LINUX), waarmee on-line diensten kunnen worden geleverd in een virtuele ruimte. Dit netwerk wordt door meer dan
700 belangengroeperingen en bijna alle DG’s en diensten van
de Commissie gebruikt, volgens de formule „write once use
many”, waarbij de toegang voor een grote groep gebruikers
gewaarborgd is.
1.4.2. Van belang is ook de rol van het trans-Europese
netwerk TESTA, dat de administratie van de Unie in verbinding
stelt met die van de lidstaten, de Europese instellingen (Commissie, Europees Parlement, Raad, Hof van Justitie, Rekenkamer, Europees Economisch en Sociaal Comité en Comité
van de Regio’s) en de Europese agentschappen, met grote
plannen voor uitbreiding tot de nieuwe lidstaten. TESTA
wordt tevens gebruikt in de sectoren financiën, justitie en
(1) PB C 214 van 10.7.1998, blz. 33.
(2) PB C 80 van 3.4.2002, blz. 21.
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binnenlandse zaken, landbouw en visserij, vervoer en regionaal
beleid. Verder kunnen hiermee import-export-licenties worden
beheerd, en statistische gegevens worden verzameld en verspreid (Datashop).
1.4.3. Dankzij de IDA Public Key Infrastructure is er voor
servers en gebruikers een certificeringsautoriteit beschikbaar,
die elektronische certificaten verstrekt ter bevordering van de
veiligheid en interoperabiliteit van de gegevensuitwisseling.
1.4.4. IDA II heeft geleid tot de ontwikkeling van een
Europees „e-procurement”-systeem (voor elektronische aanbestedingen), zoals werd aangekondigd in het actieplan „eEurope” 2002 en bevestigd in het actieplan voor 2005.
Hiervoor zijn gemeenschappelijke formats ontwikkeld, aan de
hand van proefprojecten, die zijn geïntegreerd met bestaande
diensten zoals SIMAP en TED (Tender Electronic Daily).
1.4.5. Er zijn 45 projecten van gemeenschappelijk belang
gerealiseerd in sectoren als: het beheer van de interne landbouwmarkt; fraudebestrijding; de pan-Europese databank; telematica-diensten voor het douanetoezicht op tarieven, belastingen en quota’s; toezicht op invoerrechten en goederenvervoer; het pan-Europese arbeidsmarktnetwerk EURES; het transEuropese netwerk van regelgevende instanties voor geneesmiddelen (Eudranet); het netwerk voor de overdracht van pensioenen, moederschaptoelagen en werkloosheidsuitkeringen
(TESS); het trans-Europese netwerk voor volksgezondheid en
preventie van besmettelijke ziekten (Euphin); het „Animal
Disease Notification System” (ADNS) voor het aanmelden van
dierziekten; de netwerken voor de veiligheid van chemische
producten en elektrische apparaten; het SOLVIT-netwerk voor
hulp bij de toepassing van het Gemeenschapsrecht; het Ploteusnetwerk voor mogelijkheden op het gebied van „e-leren”;
het telematicanetwerk in de sectoren toerisme, milieu en
consumentenbescherming (Tournet), dat de Europese, nationale, regionale en lokale overheden met elkaar in verbinding
stelt; en de netwerken op het gebied van migratiebeleid,
justitiële samenwerking (Eurojust) en veiligheid.

2. Het voorstel van de Commissie
2.1.
In deze context stelt de Commissie nu een vervolgprogramma voor, met een gewijzigde naam en inhoud, waarbij de
continuïteit met de eerdere programma’s echter zal worden
gewaarborgd. In het nieuwe vijfjarenprogramma 2005-2009
IDABC (Interoperable Delivery of pan-European eGovernment
Services to Administrations, Businesses and Citizens — Interoperabele levering van pan-Europese e-overheidsdiensten aan
overheidsdiensten, ondernemingen en burgers) ligt het accent
op het leveren van pan-Europese e-overheidsdiensten, niet
alleen aan de overheden op verschillende niveaus, maar ook
aan de eindgebruikers van de interne markt, dat wil zeggen
ondernemingen en burgers. Dit programma kan bijdragen tot
het volledige genot van de grondrechten op basis van de vier
in het Verdrag verankerde fundamentele vrijheden (3), in alle
landen van de uitgebreide EU.

(3) Vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal.
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2.2.
Het nieuwe programma zal twee delen omvatten, nl.
projecten van gemeenschappelijk belang ter ondersteuning
van sectorale beleidsmaatregelen, en horizontale maatregelen
ter ondersteuning van de interoperabiliteit. Dit zijn hoofdzakelijk infrastructuurdiensten, met sterk vereenvoudigde procedures en een uniforme besluitvorming voor beide soorten
maatregelen. Het Comité heeft in het verleden sterke kritiek
geleverd op de complexe procedures van het oude programma,
toen er nog twee aparte besluiten nodig waren. Het drong er
toen op aan dat hiervoor één kader zou worden gecreëerd (1).

2.3.
De kenmerken van het nieuwe EU-programma beantwoorden aan de noodzaak om het initiatief beter te laten
aansluiten op de prioritaire doelstellingen van de Unie, in het
kader van de „e-overheidsdiensten”, die volgens het Comité
moeten worden beschouwd als een manier om de rechten en
plichten van burgers en ondernemingen te vervolledigen en
hun kansen te vergroten op de interne markt die binnenkort
25 leden telt en in de toekomst zelfs 28 lidstaten (waarbij de
landen van de Europese Economische Ruimte nog moeten
worden opgeteld). In verband met deze „kansen” moet worden
gezorgd voor:
—

een strategisch actiekader, dat op pan-Europees niveau
operationeel is en convergeert in een gemeenschappelijke
telematica-interface;

—

een betere toegang voor ondernemingen en burgers, om
hun volledige participatie aan de verdere opbouw van de
Europese Unie en haar politieke-institutionele ontwikkeling mogelijk te maken;

—

een volledige interoperabiliteit tussen sectoren, op verschillende niveaus (Europees, nationaal, regionaal en
lokaal) en verschillende actoren (overheden, ondernemingen, burgers);

—

het verbeteren van de communicatie tussen EU-instellingen en diensten daarvan op verschillende niveaus, met
inbegrip van Europese agentschappen, om het besluitvormingsproces te verbeteren en vereenvoudigen;

—

meer doorzichtigheid, veiligheid, reactievermogen en een
betere dienstverleningscultuur;

—

de uitvoering van eenvormige, gestroomlijnde en decentrale procedures en de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden;

—

een goede aansluiting op andere communautaire initiatieven en programma’s zoals e-TEN, e-Content, Modinis (2)
en de relevante activiteiten uit het zesde kaderprogramma
voor OTO&D.

(1) PB C 80 van 3.4.2002, blz. 21 (par. 2.3).
(2) e-TEN: trans-Europese elektronische telecommunicatienetwerken;
e-Content: elektronische databanken; Modinis: veiligheid van
informatienetwerken.
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2.4.
In het voorstel van de Commissie krijgt het nieuwe
IDABC-programma een budget van 59,1 miljoen EUR aan
communautaire middelen voor de periode 2005-2006, en in
het kader van de nieuwe financiële vooruitzichten voor 20072009 is een bedrag van 89,6 miljoen EUR geraamd. Het
nieuwe programma zal gespreid over een periode van vijf jaar
in totaal 148,7 miljoen EUR ontvangen (tegenover 145,6 in
de periode 1999-2004), een bedrag dat naar de mening van
het Comité niet volstaat om alle nieuwe taken en doelstellingen
te kunnen verwezenlijken.

3. Algemene opmerkingen

3.1.
Het Comité is het eens met de fundamentele noodzaak
die naar voren wordt gebracht in het voorstel, namelijk dat het
IDA-programma moet worden veranderd om het helemaal te
kunnen inpassen in de strategie van Lissabon. Zoals bekend is
deze strategie erop gericht de Europese Unie erop voor te
bereiden om tegen 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te worden. Zij valt samen
met het actieplan „eEurope 2002 — Een informatiemaatschappij voor iedereen”, dat is gelanceerd door de Europese Raad
van Sevilla, en dat is gericht op de levering van pan-Europese
e-overheidsdiensten in interoperabele netwerken, het beheer
van de interne markt en de grensoverschrijdende mobiliteit
van burgers, ondernemingen, goederen, kapitaal en diensten.

3.2.
Het Comité steunt het voorstel voor een besluit, omdat
dit aansluit bij de slotverklaring van de Europese e-Government
conferentie in Cernobbio op 8 juli 2003, waarin de ministers
aandringen op een open dialoog tussen de overheid, ondernemingen en burgers, met als hoofddoelstellingen: het verbeteren
van de interoperabiliteit; invoering van flexibele, veilige, goedkopere en snellere methoden voor de uitwisseling van informatie; het verlenen van voorrang aan diensten die zijn gebaseerd
op een analyse van de vraag van ondernemingen en burgers;
een stelselmatige controle van het „value for money”-beginsel
voor de eindgebruikers, en van de mate van tevredenheid over
de pan-Europese dienstverlening.

3.3.
In de nieuwe opzet en aanpak van het programma
moet de „on-line-overheid” volgens het Comité worden beschouwd als innovatief middel om de werkwijze van de
overheidsdiensten voor burgers en het bedrijfsleven te reorganiseren. Het doel is dat op eenvoudige en heldere wijze panEuropese diensten in het leven worden geroepen die zijn
toegesneden op de gebruikers. Om het vertrouwen van de
consumenten en ondernemingen in de on-line-overheid te
versterken, dient echter te worden gezorgd voor een hoog
niveau van juridische zekerheid en beproefde wettelijke instrumenten.
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3.4.
Volgens het Comité dient speciale aandacht uit te gaan
naar de rol van de on-line-overheden voor de bevordering van
de volledige integratie van de nieuwe lidstaten in de grote
interne markt van het uitgebreide Europa. Dit houdt in dat de
voorwaarden moeten worden geschapen voor het vrije verkeer
en de vrije vestiging van personen en ondernemingen, niet
alleen door te zorgen voor doorzichtige administratieve procedures, maar ook door de taalkundige, juridische, bureaucratische en procedurele obstakels weg te nemen.

3.5.
Om die redenen acht het Comité het van het grootste
belang dat de Commissie regelmatig raadplegingen houdt
onder het bedrijfsleven, met name het MKB, en de maatschappelijke organisaties, maar ook onder de decentrale bestuursniveaus die het dichtst bij de burgers staan. Dit kan zowel door
speciale adviescomités in het leven te roepen, als door
periodieke pan-Europese conferenties te organiseren over de
on-line-dienstverlening, om het IDABC-programma voortdurend te controleren op „value for money” en „business
satisfaction”, en het zo nodig bij te sturen.

3.6.
Een ernstige tekortkoming van het nieuwe programma
is volgens het Comité het feit dat het geen enkele maatregel
bevat op het gebied van bewustmaking en opleiding (permanent en on-line): deze zou zowel gericht moeten zijn op de
„providers”, voor de betere verspreiding van een nieuwe
pan-Europese bestuurscultuur die openstaat voor de nieuwe
deelnemers aan de uitgebreide interne markt, als op de „users”
— zowel tussen- als eindgebruikers — die recht hebben op
een volledig overzicht van de op het gehele grondgebied van
de Unie aangeboden IDABC-diensten.

3.7.
Ook zou het nuttig zijn dat de Commissie goede
praktijkvoorbeelden verzamelt en verspreidt van de e-government systemen die in de verschillende landen worden gebruikt.
Daarnaast zou zij de politieke besluitvormers op de verschillende niveaus ideeën en richtsnoeren aan de hand kunnen doen.
Dankzij een interactieve e-overheid zouden de burgers niet
alleen kunnen deelnemen aan de resultaten, maar ook aan de
administratieve/procedurele totstandkoming van een maatregel, en kunnen zij in real time op de hoogte worden gehouden
van het verloop.

3.8.
Het EESC hoopt dat de Commissie kiest voor de
toepassing van het in Europa ontworpen LINUX-systeem van
vrije software („open source”) door alle overheidsdiensten van
de EU, en dat zij tevens de totstandkoming van een panEuropese en meertalige zoekmachine ondersteunt die tegemoet
komt aan de behoeften van de burgers en het bedrijfsleven.
Verder is het zaak dat alle categorieën burgers gemakkelijk
toegang hebben tot e-overheidsdiensten, vanaf verschillende
toegangsplatformen.
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4. Bijzondere opmerkingen

4.1.
Rechtsgrondslag: het Comité vindt het wenselijk de
rechtsgrondslag niet te beperken tot artikel 156 van het EGverdrag, zoals in het verleden, maar deze uit te breiden tot de
artt. 154 en 157, gezien de nieuwe opzet van IDABC.

4.2.
Begrotingsmiddelen: het Comité acht de toegewezen
middelen te beperkt en ontoereikend om de nieuwe taken naar
behoren te kunnen verwezenlijken, vooral ook met het oog op
de komende uitbreiding van de Unie, de betrekkingen met
de landen van de Europese Economische Ruimte en de
internationale samenwerking met de landen rond de Middellandse Zee en op de Balkan (bijv. het EURES-netwerk, migratiestromen, visa en asiel, het Security-netwerk).

4.3.
Prioriteiten: het Comité stemt in met de gekozen
prioriteiten, die de grote potentiële impact van het nieuwe
initiatief voor ondernemingen en burgers duidelijk benadrukken, maar wijst erop dat hun vertegenwoordigers bij deze
nieuwe aanpak moeten worden betrokken. Het is van mening
dat de totstandkoming van het werkprogramma, de bijsturing
daarvan aan de hand van de „customers satisfaction” en van de
tussentijdse en definitieve evaluatie, volgens gemeenschappelijke procedures en criteria moeten gebeuren.

4.4.
Beheerscomité: in artikel 11 zou, naast de bepaling dat
de Commissie wordt bijgestaan door het Comité Telematica
tussen overheidsdiensten (Telematics between Administrations
Committee (TAC)), ook de mogelijkheid moeten worden
opgenomen dat de Commissie gebruik maakt van de bijdrage
van adviescomités van eindgebruikers en decentrale overheden.
Uiteraard moet de technische scholing van de vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven zodanig zijn dat zij hoogwaardige, op de toekomst gerichte adviezen kunnen verstrekken. Met de adviezen van de beheerscomités zou rekening
moeten worden gehouden bij de in lid 2 van dit artikel
genoemde procedure.

4.5.
Uitvoeringsprocedure: voor ieder gemeenschappelijk
project of horizontale maatregel zou het werkprogramma
een nieuw punt (d) moeten bevatten inzake de permanente
opleiding van de provider(s) en van de tussen-/eindgebruikers,
als vast onderdeel van het project of de maatregel. Bovendien
zou ieder initiatief volgens het Comité expliciet de WAI-code
moeten onderschrijven, die de toegankelijkheid van het web
voor gehandicapten en ouderen garandeert.

4.6.
Bijlage I B — Communautaire beleidsvormen en
activiteiten: de lijst met beleidsterreinen en activiteiten die
onderwerp zijn van gemeenschappelijke projecten, moet worden uitgebreid met technische normalisatie en certificering,
naast octrooibescherming en bescherming van intellectuele en
industriële eigendom.
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4.7.
Bijlage A III: Bij de opsomming van beleidsvormen
zouden ook de sectoren van de sociale zekerheid en pensioenen
moeten worden genoemd, evenals de systemen voor terugbetaling van BTW.

5.5.
In dit verband richt het Comité de volgende aanbevelingen tot het Europees Parlement, de Raad en de Commissie:
—

er zouden meer financiële middelen moeten worden
toegewezen aan het IDABC-programma, rekening houdend met de nieuwe taken, de pan-Europese draagwijdte
en de internationale samenwerking met derde landen;

—

er moet regelmatig advies worden gevraagd aan het
bedrijfsleven, met name het MKB, en de maatschappelijke
organisaties, maar ook aan vertegenwoordigers van de
verschillende decentrale bestuursniveaus, door speciaal
voor dat doel adviescomités voor de regelgeving (type A)
in het leven te roepen;

—

er dienen periodieke pan-Europese conferenties over de
on-line-dienstverlening te worden georganiseerd, mede
op basis van de benchmarking van de verschillende
bestuursniveaus, om het IDABC-programma voortdurend
te controleren op „value for money” en „business satisfaction”, en het zo nodig bij te sturen;

—

er zou een krachtige actie moeten worden ondernomen
op het gebied van bewustmaking en opleiding met het
oog op de totstandkoming van een nieuwe pan-Europese
bestuurscultuur; deze zouden zowel gericht moeten zijn
op de „providers” van diensten als op de gebruikers
hiervan, vooral ten behoeve van openbare en particuliere
actoren in de toetredingslanden;

—

ieder nieuw project van gemeenschappelijk belang en
iedere horizontale maatregel zou automatisch activiteiten
voor de permanente (on-line) opleiding moeten bevatten,
gericht op providers, tussen- en eindgebruikers, alsmede
een clausule dat de WAI-code (1) volledig wordt onderschreven, zodat de toegankelijkheid voor iedereen gegarandeerd is en „digitale uitsluiting” wordt voorkómen.

5. Conclusies
5.1.
Het Comité is vast overtuigd van de noodzaak van
interoperabele pan-Europese e-overheidsdiensten om de doeltreffendheid en productiviteit van de overheid te vergroten, het
concurrentievermogen te versterken en de werking van de
Europese interne markt te verbeteren, ter bevordering van
de doorzichtigheid, de participatie aan het democratische
besluitvormingsproces en de sociale integratie, in het belang
van de eindgebruikers.
5.2.
De fragmentering van de markt, die het gevolg is
van niet-interoperabele e-overheidsdiensten, zou volgens het
Comité nadelige gevolgen kunnen hebben op politiek, economisch en sociaal vlak voor de uitbreiding van de Europese
Unie tot 25 à 28 lidstaten, en zou haar doeltreffende functionering en concurrentievermogen op de wereldmarkt kunnen
belemmeren.
5.3.
Het Comité staat dus geheel achter de lancering
van het nieuwe IDABC-programma, mits dit programma
samenhangend is en wordt geïntegreerd met het actieplan eEUROPE 2005 en met de communautaire acties e-TEN, eCONTENT, e-LEARNING en e-SAFE, en mits er een synergie is
met de activiteiten van het zesde kaderprogramma voor
OTO&D, met het programma voor onderzoek op het gebied
van veiligheid en met de activiteiten ter ondersteuning van het
gebruik van open standaards, open source-systemen en de
benchmarking van overheidsactiviteiten op verschillende niveaus.
5.4.
Het Comité is van mening dat het nieuwe IDABCprogramma een innovatief middel moet zijn om, via gemeenschappelijke platformen voor interoperabiliteit, transparante
overheidsdiensten aan te bieden, met vaste en duidelijke
termijnen, eenvoudige en snelle procedures en lage kosten, ten
einde de kwaliteit van het bestaan van de burgers en het
concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven te verbeteren.
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5.6.
Het Comité vindt dat het de verspreiding van beste
praktijkvoorbeelden op het gebied van interoperabele online administratie moet bevorderen, en deze voorbeelden
regelmatig moet verifiëren d.m.v. hoorzittingen met de sociaaleconomische kringen, het bedrijfsleven, werkgevers- en werknemersorganisaties en de verschillende maatschappelijke organisaties die het vertegenwoordigt.
(1) WAI: platform ter verbetering van de toegang voor gehandicapten
en ouderen.

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overdracht van vracht- en passagiersschepen tussen registers binnen de Gemeenschap”
(COM(2003) 478 def. — 2003/0180 (COD))
(2004/C 80/24)
Op 1 september 2003 heeft de Raad van de Europese Unie besloten het Europees Economisch en Sociaal
Comité overeenkomstig artikel 71 van het EG-Verdrag te raadplegen over het voornoemde voorstel.
De gespecialiseerde afdeling „Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij”, die was belast met
de voorbereiding van de werkzaamheden, heeft haar advies op 24 november 2003 goedgekeurd. De
rapporteur was dr. Bredima Savopoulou.
Tijdens zijn 404e zitting op 10 en 11 december 2003 (vergadering van 10 december) heeft het Europees
Economisch en Sociaal Comité het volgende advies uitgebracht, dat met 78 stemmen vóór, bij
7 onthoudingen, is goedgekeurd.

1. Inleiding

1.1.
Ruim tien jaar na de inwerkingtreding van Verordening
(EEG) nr. 613/91 (1 januari 1992) is het nu wenselijk de
communautaire regels inzake de overdracht van vrachtschepen
te verbeteren om technische belemmeringen uit de weg te
ruimen. De verordening diende de kosten en administratieve
procedures in verband met een verandering van register binnen
de Gemeenschap te beperken en daarmee het concurrentievermogen van de scheepvaart in de Gemeenschap te verhogen,
zonder dat dit ten koste zou gaan van de veiligheid van
de scheepvaart conform de internationale verdragen. Het
uitgangspunt ervan is dat op Europees niveau wordt erkend
dat de veiligheidsvoorschriften van de IMO-verdragen adequaat
zijn. Op grond van de verordening zien de lidstaten af van hun
recht om de registratie van in andere lidstaten ingeschreven
vrachtschepen die aan de eisen van deze verdragen voldoen en
die over geldige certificaten en een goedgekeurde uitrusting
beschikken, om technische redenen in verband met de drie
IMO-verdragen (SOLAS 1974, LL 1966 en MARPOL 1973/
1978) te weigeren.

—

er hebben zich, sinds de verordening werd vastgesteld,
in internationaal verband en binnen de Gemeenschap
ingrijpende ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving voorgedaan. Internationale IMO-verdragen zijn
aangepast, daarmee samenhangende resoluties zijn vastgesteld en de Gemeenschap heeft na de inwerkingtreding
van de verordening een reeks wetteksten van de Gemeenschap met betrekking tot de veiligheid van de scheepvaart
vastgesteld;

—

uit de ervaring die is opgedaan met de uitvoering van
Verordening (EEG) nr. 613/91 is gebleken dat hiervan
uiteenlopende interpretaties bestaan en Europese reders
hebben verzocht het toepassingsgebied van de verordening uit te breiden tot passagiersschepen.

—

de huidige problemen zullen waarschijnlijk nog groter
worden als gevolg van de uitbreiding van de Unie,
wanneer het aantal verzoeken om overdracht van het ene
naar het andere register binnen de Gemeenschap naar
verwachting zal stijgen.

2. Het Commissievoorstel
2.1.
Om bovengenoemde problemen op te lossen stelt de
Commissie het volgende voor:

1.2.
Gezien de duidelijk verschillende kenmerken en toepassingen van passagiersschepen en de verschillen in interpretatie
van de IMO-verdragen, was het destijds niet wenselijk de
verordening ook op passagiersschepen toe te passen. Niettemin
kondigde de Commissie in de toelichting op het voorstel voor
Richtlijn 98/18/EG inzake veiligheidsvoorschriften en normen
voor passagiersschepen aan van plan te zijn met een voorstel
te komen voor de uitbreiding van het toepassingsgebied van
de verordening tot passagiersschepen.

1.3.

Hiervoor zijn drie redenen:

—

uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening
tot passagiersschepen, gezien de aanscherping van de
internationale voorschriften en een uniformere interpretatie van de IMO-regels sinds 1991, alsook de goedkeuring
van Richtlijn 98/18 inzake veiligheidsvoorschriften en
-normen voor passagiersschepen en Richtlijn 2003/25
betreffende specifieke stabiliteitsvereisten voor ro-ro passagiersschepen. De Commissie stelt voor de uitbreiding te
laten gelden voor alle passagiersschepen die op of na
1 juli 1998 (overeenkomstig Richtlijn 98/18/EG) zijn
gebouwd of die vóór die datum zijn gebouwd maar
gecertificeerd zijn als zijnde in overeenstemming met de
eisen van SOLAS 1974 voor schepen die op of na 1 juli
1998 zijn gebouwd;
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—

verbetering van de samenhang met andere instrumenten
van de Gemeenschap op het gebied van de veiligheid van
de scheepvaart: het gaat om de samenhang met de EUvoorschriften die sinds 1991 zijn ingevoerd, met name
Richtlijn 95/21/EG inzake havenstaatcontrole, Richtlijn 96/98/EG inzake uitrusting van zeeschepen en Richtlijn 94/57/EG inzake classificatiebureaus;

—

verbetering van de samenwerking tussen nationale maritieme instanties: vervanging van de huidige regel in de
verordening dat enkel schepen die ten minste zes maanden onder de vlag van een lidstaat in actieve dienst zijn
geweest, naar het register van een andere lidstaat mogen
worden overgedragen. In plaats daarvan komt meer
samenwerking tussen de maritieme administraties. De
maritieme instantie die het register van uitschrijving
beheert, dient de inschrijvende instanties in kennis te
stellen van de eventueel door haar verlangde verbeteringen voor de inschrijving van het schip of de vernieuwing
van de certificaten daarvan, alsmede van achterstallige
inspecties, overeenkomstig de Transfer of Class Agreements (klasseoverdrachtsovereenkomsten) van de leden
van de Internationale vereniging van classificatiebureaus.

3. Algemene opmerkingen

3.1.
Het voorstel voor een nieuwe verordening, dat voortbouwt op Verordening (EEG) nr. 613/91, is over het algemeen
evenwichtig, goed onderbouwd en coherent. De Commissie
houdt grotendeels vast aan de in Verordening (EEG) nr. 613/
91 vastgelegde doelstellingen, te weten het vrije verkeer van
goederen (schepen) en het wegnemen van de technische
handelsbelemmeringen op de interne markt, waarbij tevens
wordt toegezien op de veiligheid van de scheepvaart, in
overeenstemming met internationale verdragen.

3.2.
Het Comité staat volledig achter het voorstel om ook
passagiersschepen op te nemen in het toepassingsgebied van
de verordening, dit in het licht van de samenhang met andere
voorschriften, i.h.b. de Richtlijnen 98/18 (1), 2003/25 (2), en,
belangrijker nog, Richtlijn 1999/35 (3). Het Comité merkt op
dat in de verordening enkel technische vereisten aan de orde
komen, en dat wordt voorbijgegaan aan operationele en
sociale aspecten. Wel blijft de mogelijkheid openstaan om op
nationaal niveau bijkomende technische vereisten op te leggen
die verband houden met de in de verdragen vastgelegde
voorschriften aangaande bouw en uitrusting. Dit kan de
vrije overdracht van schepen binnen de EU vertragen of
tegenhouden.

(1) PB L 144 van 15.5.1998 (veiligheidsvoorschriften en –normen
voor passagiersschepen).
(2) PB L 123 van 17.5.2003 (specifieke stabiliteitsvereisten voor roro-passagiersschepen).
(3) PB L 138 van 1.6.1999 (verplichte onderzoeken voor de veilige
exploitatie van geregelde diensten met ro-ro- veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen).
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3.3.
Het Comité is ingenomen met het feit dat extra
aandacht wordt geschonken aan het evenwicht tussen de vlotte
werking van de interne markt en de noodzaak om een hoog
veiligheidsniveau voor de scheepvaart te waarborgen, dit in
het kader van het streven van de EU om de veiligheid op zee
te verbeteren en de concurrentiepositie van de Europese vloot
te versterken.

3.4.
Het Comité kan zich vinden in de algemene regel dat
schepen waaraan uit hoofde van Richtlijn 95/21 inzake de
havenstaatcontrole de toegang tot Europese havens is ontzegd,
niet naar een ander EU-register kunnen worden overgedragen.

3.5.
Bijzonder positief is de uitwisseling van informatie
tussen de uitschrijvende en de inschrijvende instantie, dit naar
het voorbeeld van de zogenaamde klasseoverdrachtsovereenkomsten van de Internationale vereniging van classificatiebureaus (IACS). Het Comité is een groot pleitbezorger van
verdere samenwerking tussen de maritieme autoriteiten van de
EU, ook in de context van de uitbreiding. Het is nl. van oordeel
dat versterking van de samenwerking ook kan bijdragen tot
het behoud van een hoog niveau van veiligheid voor de
scheepvaart in de hele EU, en meer begrip zal kweken voor de
desbetreffende voorschriften. Bovendien wordt op deze manier
het risico op concurrentievervalsing omzeild.

3.6.
Uit het recente verslag van de Commissie over de
vorderingen van de toetredingslanden bij de overname van
het acquis communautaire blijkt dat een aantal van de
vlaggenstaten die binnenkort zullen toetreden nog niet naar
behoren voldoen aan de EU-voorschriften, zodat de voorgestelde verordening niet zonder meer in werking kan treden op
1 mei 2004, iets wat het Comité grote zorgen baart. De
overdracht van schepen uit de toetredende vlaggenstaten naar
registers van de huidige lidstaten dient dan ook nauwlettend te
worden gevolgd. In dit verband is het Comité ook ingenomen
met het voorstel dat de lidstaten jaarlijks verslag moeten
uitbrengen over de uitvoering van de verordening (art. 8).

4. Bijzondere opmerkingen

Artikel 3
4.1.
Schepen waaraan de toegang tot Europese havens is
ontzegd, mogen niet in aanmerking komen voor een overdracht naar een ander register binnen de Gemeenschap zolang
dit verbod niet is ingetrokken (zevende overweging). Het zou
duidelijker zijn artikel 3, lid 2, als volgt te formuleren: „Deze
verordening is niet van toepassing op schepen waaraan uit
hoofde van artikel 7ter van Richtlijn 95/21/EG de toegang tot
de havens van de lidstaten is ontzegd, zolang dit verbod niet is
ingetrokken”.
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Artikel 4

Artikel 5

4.2.
De vereiste van de vlaggenstaat dat schepen moeten
beschikken over een typegoedkeuring voor hun uitrusting,
was een van de belangrijkste belemmeringen voor de vrije
overdracht van schepen. De verwijzing in par. 1 naar Richtlijn 96/98/EG draagt dan ook de goedkeuring van het Comité
weg.

4.7.
Zowel artikel 4 als artikel 5 is gericht op de verwezenlijking van de doelstelling van de verordening. De zinsnede
„onder dezelfde voorwaarden” behoeft echter enige opheldering. Het Comité suggereert de volgende formulering:

4.3.
Een lidstaat mag niet louter om technische redenen die
voortvloeien uit de verdragen of uit bijkomende nationale
technische vereisten, weigeren een schip te registreren; hierdoor zou de verwezenlijking van de doelstelling van de
verordening immers in het gedrang kunnen komen. Het
Comité stelt daarom voor om par. 1 na de woorden „uit de
verdragen” aan te vullen met de volgende zinsnede: „of uit
bijkomende nationale technische vereisten,”.
4.4.
In par. 2 wordt bepaald dat „de maritieme instantie die
het register van uitschrijving beheert, de maritieme instantie die
het register van inschrijving beheert, alle relevante informatie
(verstrekt) over het schip, in het bijzonder met betrekking tot
de staat en de uitrusting ervan. Deze informatie omvat het
volledige historisch dossier van het schip en, voor zover van
toepassing, een lijst van verbeteringen die de maritieme
instantie die het register van uitschrijving beheert, als voorwaarde heeft verbonden aan de inschrijving van het schip
of de vernieuwing van de certificaten ervan, alsmede van
achterstallige inspecties”. Ter verbetering van de transparantie
zou het nuttig kunnen zijn deze informatie tegelijkertijd ook
aan de reder van het schip te verstrekken. Daarnaast zou de
Commissie met het oog op meer duidelijkheid en uniformiteit
nader kunnen aangeven wat precies wordt bedoeld met
„historisch dossier” (inhoud en periode).
4.5.
De inschrijvende vlaggenstaat mag het schip aan een
inspectie onderwerpen (par. 3). Wel geeft de Commissie aan
dat het om een beperkte inspectie moet gaan. Het Comité zou
daarom willen voorstellen deze inspectie te koppelen aan de
informatie die vervat is in het historisch dossier dat wordt
verstrekt door de uitschrijvende instantie. Verder vestigt het
Comité de aandacht op de verwijzing naar „de in artikel 3
bedoelde conformiteitscertificaten”. Aangezien in artikel 3
geen melding wordt gemaakt van dergelijke conformiteitscertificaten stelt het Comité voor deze passage óf te schrappen, óf
te vervangen door een verwijzing naar artikel 3, lid 1, sub a)ii)
of sub b)ii). De tekst moet dan als volgt worden gelezen:
„In het licht van het in par. 2 bepaalde mag de maritieme
instantie die het register van inschrijving beheert, het schip aan
een inspectie onderwerpen om na te gaan of de feitelijke staat
van het schip en de uitrusting ervan met zijn certificaten en
eventueel met artikel 3, lid 1, sub a)ii) of sub b)ii) in
overeenstemming zijn..”
4.6.
Dergelijke inspecties mogen alleen plaatsvinden indien
echt nodig en binnen redelijke grenzen, anders zou de
doelstelling van de verordening wel eens op de helling kunnen
komen te staan. Bovendien moet worden gekeken naar de
bevindingen uit het historisch dossier. Ten slotte is het niet
zozeer belangrijk dat de inspectie plaatsvindt binnen een
redelijke termijn, als wel dat niet onnodig vertraging wordt
opgelopen. De desbetreffende passage zou dan ook als volgt
moeten luiden:
„De inspectie mag geen onnodige vertraging oplopen.”

„... onder dezelfde technische voorwaarden, die zijn gebaseerd
op de bepalingen van de relevante overeenkomsten.”

Artikel 6

4.8.
Het Comité staat volledig achter de in artikel 6
voorgestelde procedure, die grotendeels overeenstemt met de
procedure van Verordening (EEG) nr. 613/91. Toch wil het de
volgende kanttekening maken bij par. 1. Gezien de verregaande
harmonisatie die op dit moment in de huidige lidstaten is
bereikt, is er geen grond voor weigering door de inschrijvende
lidstaat om de in artikel 5 bedoelde nieuwe certificaten af te
geven. Zolang evenwel niet vaststaat dat de toekomstige
lidstaten hetzelfde niveau van harmonisatie hebben bereikt,
moet artikel 4, lid 3, door de lidstaten van het register van
inschrijving nauwgezet worden nageleefd (inspectie om na te
gaan of het schip en de uitrusting in behoorlijke staat zijn).

4.9.
De vraag is wat er gebeurt met het schip gedurende de
maand dat de twee lidstaten die het niet eens zijn over de
interpretatie van de voorschriften, de tijd krijgen om tot een
akkoord te komen. Het kan niet de bedoeling van de Commissie zijn dat het schip gedurende die maand (of tot het moment
dat het in de Verordening vermelde bevoegde Comité (COSS)
een besluit neemt) niet mag varen. Schepen die onder EU-vlag
varen en over alle nodige certificaten beschikken, handelen in
goed vertrouwen en moeten ervan uit kunnen gaan dat hun
certificaten geldig zijn. In de periode dat de lidstaten met elkaar
overleggen of tot het COSS een besluit neemt, moet het schip
zijn activiteiten kunnen voortzetten; de lidstaat van het
register van inschrijving moet daartoe een voorlopig of
kortetermijncertificaat verstrekken.

4.10. Het kan gebeuren dat de lidstaat van het register van
inschrijving niet tijdig handelt of bijkomende technische
vereisten wil opleggen. De Commissie moet daarom duidelijk
stellen dat de reder in dergelijke gevallen een klacht kan
indienen bij de Commissie, en kan eisen dat de zaak voor een
snelle afhandeling wordt voorgelegd aan het in artikel 7
vermelde comité. Het woord „nieuwe” in de tweede regel
van par. 1 zou daarom moeten worden vervangen door
„definitieve”, en par. 3 moet worden aangevuld met de zinsnede
„naar aanleiding van klachten van reders” (na de woorden „het
in artikel 7 bedoelde comité”).
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5. Conclusies

een ander register binnen de Gemeenschap zolang dit verbod
niet is ingetrokken.

5.1.
De voorgestelde verordening is evenwichtig en goed
onderbouwd. De Commissie slaagt erin een middenweg te
vinden tussen de vlotte werking van de interne markt en de
noodzaak om een hoog veiligheidsniveau voor de scheepvaart
te waarborgen, conform het streven van de EU om de veiligheid
van de scheepvaart te verbeteren en het concurrentievermogen
van de Europese vloot te versterken.

5.4.
Een lidstaat mag niet louter om technische redenen die
voortvloeien uit de verdragen of uit bijkomende nationale
technische vereisten, weigeren een schip te registreren; hierdoor zou de verwezenlijking van de doelstelling van de
verordening immers in het gedrang kunnen komen.

5.2.
Het Comité staat volledig achter het voorstel om
passagiersschepen op te nemen in het toepassingsgebied van
de verordening.
5.3.
Ook kan het Comité zich vinden in de bepaling dat
schepen waaraan uit hoofde van Richtlijn 95/21/EG inzake de
havenstaatcontrole de toegang tot Europese havens is ontzegd,
niet in aanmerking mogen komen voor een overdracht naar

5.5.
Een aantal van de vlaggenstaten die binnenkort zullen
toetreden voldoen nog niet naar behoren aan de EU-voorschriften, zodat de voorgestelde verordening niet zonder meer in
werking kan treden op 1 mei 2004, iets wat het Comité grote
zorgen baart. De overdracht van schepen uit de toetredende
vlaggenstaten naar registers van de huidige lidstaten dient dan
ook nauwgezet te worden gevolgd. Het Comité pleit ervoor
schepen uit toetredende vlaggenstaten vóór een eventuele
overdracht te onderwerpen aan een grondige inspectie, om zo
na te gaan of zij in behoorlijke staat zijn, en dit tot is
bewezen dat de toetredende vlaggenstaten hetzelfde niveau
van harmonisatie hebben bereikt als de huidige lidstaten.

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie
aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio’s over immigratie, integratie en werkgelegenheid”
(COM(2003) 336 def.)
(2004/C 80/25)
De Commissie heeft op 3 juni 2003 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig
artikel 262 van het EG-Verdrag te raadplegen over de voornoemde mededeling.
De gespecialiseerde afdeling „Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap”, die met de voorbereiding
van de werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 25 november 2003 goedgekeurd. Rapporteur
was de heer Pariza Castaños.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 10 en 11 december 2003 gehouden
404e zitting (vergadering van 10 december) het volgende advies uitgebracht, dat met 117 stemmen vóór
en 6 onthoudingen, is goedgekeurd.

1. Samenvatting en conclusies

1.1.
Gezien het huidige gebrek aan coördinatie tussen de
lidstaten op het gebied van immigratie, is de mededeling
van de Commissie een noodzakelijke stap. De alomvattende
aanpak, waarbij alle vraagstukken i.v.m. immigratie en integratie aan de orde komen, is adequaat. Positief is verder dat
de Commissie integratie centraal plaatst in het Europees
immigratiebeleid, iets waar het Comité al in diverse adviezen
en ook tijdens de conferentie van september 2002 op heeft
aangedrongen. Zonder integratie geen economische efficiëntie
en sociale samenhang.

1.2.
Het Comité stelt met tevredenheid vast dat de Commissiemededeling tijdens de Raad Werkgelegenheid en Sociale
Zaken van 20 oktober door alle delegaties werd aanvaard als
een solide basis voor toekomstige acties, en dat het Comité
van Permanente Vertegenwoordigers is verzocht conclusies uit
te werken die tijdens de bijeenkomst van de Raad in december
zullen worden voorgelegd. Onderhavig advies is de bijdrage
van het Comité aan deze werkzaamheden van de Raad.

1.3.
Integratie is een vorm van tweerichtingsverkeer, gebaseerd op de rechten en plichten van de immigranten en het
gastland; integratie komt neer op de geleidelijke gelijkstelling
van de immigranten met de rest van de bevolking op het
gebied van rechten en plichten, gelijke toegang tot goederen,
diensten en kanalen voor burgerparticipatie, en gelijke behandeling. Met het oog op subsidiariteit en samenwerking is het
zaak dat álle autoriteiten — de Europese, nationale, regionale
en gemeentelijke — een integratiebeleid uitstippelen.

1.4.
Mits in goede banen geleid, kan immigratie de EU
dichter bij de in Lissabon overeengekomen doelstellingen van
economische groei, toename van de werkgelegenheid en
versterking van het concurrentievermogen brengen. De Com-

missie doet er goed aan het verband te leggen tussen het
immigratiebeleid en het proces van Lissabon, de Europese
werkgelegenheidsstrategie en de plannen voor sociale integratie.
1.5.
Werkgelegenheid is van kapitaal belang voor de integratie van immigranten. De doelstellingen van Lissabon en de
Europese werkgelegenheidsstrategie, d.w.z. het streven naar
meer en betere banen, moeten ook gericht zijn op immigranten. De sociale partners en de overheid moeten er samen op
toezien dat immigranten niet worden gediscrimineerd op
loongebied, en dezelfde arbeidsvoorwaarden genieten.
1.6.
De sociale partners en alle maatschappelijke organisaties moeten klaar staan om nieuwe verbintenissen aan te
gaan en samen met de overheid (op Europees, nationaal,
regionaal en plaatselijk niveau) te ijveren voor integratie en
gelijke behandeling.
1.7.
Tijdens de Europese Raad van Thessaloniki zijn de
ministers tot een evenwichtig standpunt gekomen, dat strookt
met de besluiten van Tampere: om de integratie van immigranten te verbeteren zijn dringend nieuwe communautaire beleidsmaatregelen en een betere coördinatie met het nationale
beleid nodig. Toch zijn tijdens de Top van Brussel geen
concrete initiatieven goedgekeurd.
1.8.
De Raad moet meer vaart zetten achter de goedkeuring
van de wetgevingsmaatregelen op immigratiegebied, daarbij
rekening houdend met de adviezen van het Parlement en het
Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit impliceert dat de
lidstaten zich flexibeler moeten opstellen en niet langer mogen
eisen dat slechts minimale voorschriften worden opgelegd, die
niet ver genoeg gaan om een gemeenschappelijk Europees
immigratiebeleid van de grond te krijgen. De onlangs goedgekeurde Richtlijn inzake het recht op gezinshereniging (2003/
86/EG) is vanuit de optiek van integratie ontoereikend. De
Raad heeft het advies van het Comité (1) naast zich neergelegd.
(1) Zie het advies van het EESC in PB C 241 van 7.10.2002.
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1.9.
De lidstaten van hun kant moeten meer haast maken
met de integrale omzetting van de twee richtlijnen tegen
discriminatie (Richtlijnen 2000/43/EG en 2000/78/EG) in hun
nationale wetgeving. De Raad en de Commissie moeten er bij
de lidstaten op aandringen dat zij hun wetgeving aanpassen;
indien een lidstaat in gebreke blijft, moet de Commissie de
zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen.
1.10. In het kader van de coördinatie van de nationale
beleidsmaatregelen stelt het Comité voor dat de Commissie
een Europees programma voor integratie met een voldoende
ruim budget uitwerkt. Het is van groot belang dat de Raad de
Commissie de nodige politieke, wetgevende en budgettaire
middelen verschaft om de integratie van immigranten te
bevorderen. Verder moeten in samenwerking met de maatschappelijke organisaties positieve en efficiënte programma’s
voor het onthaal van immigranten worden opgezet.
1.11. Een pre is dat de ministers er tijdens de Raad van
Thessaloniki op voorstel van de Commissie mee ingestemd
hebben om de coördinatie van de nationale beleidsmaatregelen
inzake immigratie te verbeteren. Wel hoopt het Comité dat
met deze verbintenissen ook de poort wordt opengezet naar
de invoering van de open coördinatiemethode. De Commissie
heeft overigens al een voorstel in die zin ingediend, dat door
het Comité werd ondersteund (1).
1.12. Het Comité kan zich vinden in de vier door de
Commissie afgebakende gebieden waarop het eerst naar coördinatie moet worden gestreefd:
—

de integratie van immigranten op de arbeidsmarkt (in het
kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie), met
inbegrip van opleiding;

—

programma’s voor pas aangekomen immigranten;

—

taalcursussen;

—

de deelname van immigranten aan het culturele en
politieke leven en aan de civiele samenleving.

1.13. De Commissie zal jaarlijks verslag uitbrengen over
immigratie en integratie, daarbij rekening houdend met de
nationale verslagen. Het Comité zou over deze verslagen advies
willen uitbrengen, om zo bij te dragen aan een betere
coördinatie op Europees niveau en de verspreiding van goede
praktijkvoorbeelden. Net als in het verleden zullen de maatschappelijke organisaties worden betrokken bij de opstelling
van deze adviezen.

2. Inleiding
2.1.
In september 2002 heeft het Europees Economisch en
Sociaal Comité in samenwerking met de Commissie (JAI) een
conferentie op touw gezet, waaraan werd deelgenomen door
de sociale partners en de belangrijkste NGO’s uit de 15 huidige
(1) Zie het advies van het EESC over de open coördinatiemethode in
PB C 221 van 17.9.2002.
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en de 10 toekomstige lidstaten. Bedoeling van de conferentie
was integratie tot het middelpunt van het Europees immigratiebeleid te maken. Het advies over „De rol van de georganiseerde
civiele samenleving bij immigratie en maatschappelijke integratie” (2) lag ten grondslag aan de werkzaamheden van de
conferentie.
2.2.
In de conclusies van de conferentie staat o.m. te
lezen dat een Europees programma voor de integratie van
immigranten en vluchtelingen zou moeten worden opgesteld.
In zijn slottoespraak schaarde commissaris Vitorino zich achter
het pleidooi van het Comité om integratie de komende jaren
tot centrale doelstelling van het gemeenschappelijk immigratieen asielbeleid te maken. Ook kondigde hij aan dat een aantal
voorbereidende acties ter bevordering van integratie voor de
periode 2003-2005 zal worden uitgewerkt.
2.3.
In de mededeling van de Commissie over immigratie,
integratie en werkgelegenheid zijn tal van voorstellen en
standpunten uit adviezen van het Comité overgenomen, en is
ook rekening gehouden met de conclusies van bovenvermelde
conferentie, waarmee nog maar eens is gebleken dat de
samenwerking tussen de Commissie en het Comité in dit soort
aangelegenheden niets te wensen overlaat.
2.4.
Het Comité is ingenomen met de publicatie van deze
mededeling, die een goede uitvalsbasis vormt voor de verdere
ontwikkeling van het beleid inzake sociale integratie van
immigranten in de EU. Zo kan de mededeling er ongetwijfeld
toe bijdragen dat een gerichter immigratiebeleid wordt uitgestippeld, waar ook het Comité zich ten volle in kan vinden.
2.5.
Door het immigratiebeleid tegen de achtergrond van
de strategie van Lissabon en het Europees beleid inzake
werkgelegenheid en sociale samenhang te plaatsen, en de
aandacht te vestigen op de integratie van de immigranten, zou
de Raad ertoe kunnen worden bewogen meer vaart te zetten
achter het wetgevingsproces en het beheer van de migratiebewegingen, die in de toekomst nog zullen toenemen, positiever te bekijken.

3. Immigratie, werkgelegenheid en sociale samenhang
in het licht van de demografische ontwikkelingen en
de doelstellingen van Lissabon
3.1.
Migratie is altijd al een typerend onderdeel geweest van
de geschiedenis van de mensheid. De vooruitgang van de
menselijke leefgemeenschappen en beschavingen kan dan ook
niet worden begrepen als geen studie wordt gemaakt van de
migratiestromen. De grootschalige migratiestromen van deze
tijd zijn van zeer gunstige invloed op de economische, sociale
en culturele vooruitgang van zowel het land van herkomst als
het gastland.

(2) PB C 125 van 27.5.2002.
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3.2.
Immigratie is niet alleen het gevolg van de Europese
behoeften op economisch en werkgelegenheidsgebied, maar
hangt ook samen met de demografische situatie, de economische en sociale ongelijkheid en de onstabiele politieke situatie
in de derde landen waar de immigranten en vluchtelingen
vandaan komen. Voor een beter beheer van de migratiestromen
in het kader van het extern beleid van de EU is versterking van
de samenwerking met de landen van herkomst dan ook
onontbeerlijk (1).

3.3.
De Europese bevolking vergrijst (2), en het ziet er niet
naar uit dat het tij op korte termijn zal keren. Recente
statistieken tonen aan dat de beroepsbevolking in de EU sterk
zal afnemen. Hoewel het aantal werkenden in bepaalde
lidstaten nog wat kan groeien, staat vast dat de bevolking op
arbeidsleeftijd in alle huidige en toekomstige lidstaten de
komende jaren plotseling zal gaan dalen (3). Eurostat heeft
bij deze voorspellingen rekening gehouden met een laag
immigratiepeil (circa 630 000 personen per jaar voor de hele
EU).

3.4.
Deze daling van de beroepsbevolking zal ongetwijfeld
negatieve gevolgen hebben voor de beroepsactiviteit en de
economische groei, tenzij de arbeidsproductiviteit veel sterker
gaat stijgen dan nu het geval is (op dit moment rond 1,2 %) (4).
We dienen er dus vanuit te gaan dat de demografische situatie
in de EU voor nieuwe, grote uitdagingen zal zorgen in het
kader van de doelstellingen van Lissabon. Zo kunnen de
economische groei en de Europese concurrentiepositie erop
achteruit gaan (5). Vergelijken we de stijging van de potentiële
beroepsbevolking in Europa en in de VS, waar de immigratie
veel hoger ligt (6), dan zien we dat Europa ook hier een
achterstand heeft (7). De Commissie zou daarom nieuwe
verslagen moeten opstellen over de te verwachten ontwikkeling van de immigratie en de macro-economische gevolgen
daarvan.

(1) Zie het advies van het EESC over het „Voorstel voor een
verordening van het Europees Parlement en van de Raad tot
instelling van een programma voor financiële en technische
bijstand aan derde landen op het gebied van migratie en asiel”, PB
C 32 van 5.2.2004.
(2) Zie het informatief rapport over „De demografische ontwikkeling
in de Europese Unie” (930/99 fin).
(3) Volgens Eurostat zal de bevolking op arbeidsleeftijd in het Europa
van de 25 tegen 2020 zakken van 303 tot 297 miljoen, en in
2030 niet meer dan 280 miljoen personen bedragen.
(4) Gegevens van de Commissie; zie par. 2.3 van de mededeling.
(5) Annual Economic Review 2002 van de Commissie.
(6) Tussen 1990 en 2000 is de bevolking in de VS met 33 miljoen
toegenomen. In de periode 1995 en 2000 is de bevolkingsgroei
voor 40% toe te schrijven aan immigratie.
(7) Rapport van de Commissie over gegevens van de VN, Ameco en
Eurostat.
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3.5.
De vergrijzing heeft ook een negatieve invloed op het
voortbestaan van de socialezekerheidsstelsels (8). Immigratie
— mits goed geregeld — kan niet alleen vermindering van
werkgelegenheid voorkomen, maar kan ook bijdragen tot
het behoud van de pensioenregelingen, daarover zijn de
Commissie en het Comité het eens. Dit alles is van belang
met het oog op een efficiënt werkgelegenheidsbeleid en de
doelstellingen en hervormingen van Lissabon.
3.6.
In bepaalde landen en sectoren, en in bepaalde beroepsgroepen (zowel van hoog- als laaggeschoolden) doet het gebrek
aan personeel op de arbeidsmarkt zich al gevoelen (hoewel de
werkloosheidsgraad voor bepaalde andere activiteiten nog
hoog blijft). Er wordt dan ook nu al gebruik gemaakt van
arbeidsmigratie om het gebrek aan arbeidskrachten op te
vangen.
3.7.
Als deze ontwikkeling zich de volgende jaren voortzet,
dan zullen de lidstaten en het bedrijfsleven het evenwicht
op de arbeidsmarkt alleen kunnen herstellen door nieuwe
immigranten aan te trekken en aan te stellen, waarbij vanzelfsprekend rekening dient te worden gehouden met de vereiste
beroepskwalificaties. Op die manier krijgt Europa de kans om
een van de doelstellingen van Lissabon, te weten de verbetering
van de economische groei, te verwezenlijken via een betere
opvulling van de arbeidsplaatsen.

3.8.
Op de Europese Top van Lissabon en andere voorjaarstops hebben de ministers zich ertoe verbonden nieuwe
arbeidsplaatsen te creëren, de arbeidsparticipatie van mannen,
vrouwen en ouderen (9) te bevorderen en op de arbeidsmarkt
en in de socialezekerheidsstelsels de nodige aanpassingen door
te voeren om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken. Het
Comité is van mening dat de strategie van Lissabon nog moet
worden aangescherpt (10). Zo zouden bepaalde lidstaten hun
economische groei kunnen verbeteren door meer vrouwen
ertoe aan te zetten een baan te zoeken; ook openbare en
particuliere investeringen in voortgezette opleiding (11) kunnen
ertoe bijdragen dat werknemers zich vlotter kunnen aanpassen
aan nieuwe beroepsvereisten. Het openstellen van de arbeidsmarkt voor nieuwe immigranten mag door de regeringen niet
worden aangegrepen als voorwendsel om de uit de strategie
van Lissabon voortvloeiende hervormingen op de lange baan
te schuiven.

(8) Zie de adviezen van het Comité over de „mededeling van de
Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees
Economisch en Sociaal Comité: Ondersteuning van de veilige
en betaalbare pensioenen door middel van een geïntegreerde
benadering”, in PB C 48 van 21.2.2002, en over de „Opties voor
de hervorming van de pensioenstelsels”, in PB C 221 van
17.9.2002.
(9) Zie het initiatiefadvies van het EESC over „Oudere werknemers”
in PB C 14 van 16.1.2001.
(10) Zie het verkennend advies van het EESC over de strategie van
Lissabon en het advies van het EESC over de mededeling van de
Commissie „De sociale dimensie van de strategie van Lissabon
versterken” (COM(2003) 261 def.).
(11) Zie het advies van het EESC over voortgezette opleiding in PB
C 311 van 7.11.2001.
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3.9.
Het Comité heeft er al in verscheidene adviezen op
gewezen dat vaart moet worden gezet achter een gemeenschappelijke immigratiewetgeving, en dringt er nu nogmaals bij de
Raad op aan dat met name werk wordt gemaakt van de
richtlijn inzake de voorwaarden voor de toegang en het verblijf
van arbeidsmigranten, dit op basis van het Commissievoorstel
en rekening houdend met de adviezen van het Comité (1).

3.10. De uitbreiding van de EU met tien nieuwe lidstaten
zal de demografische piramide van Europa de komende jaren
niet ingrijpend beïnvloeden.

3.11. Commissie en Comité huldigen dezelfde opvatting:
als we niet met meer openheid tegen legale immigratie
gaan aankijken, rekening houdend met de te verwachten
ontwikkelingen inzake werkgelegenheid en op de arbeidsmarkt, dan zal de illegale immigratie in de EU nog toenemen,
met alle gevolgen op economisch, sociaal en arbeidsvlak
vandien.

3.12. Arbeidsimmigratie die in goede banen wordt geleid
kan de flexibiliteit van het arbeidsaanbod verbeteren, op
voorwaarde dat rekening wordt gehouden met beroepskwalificaties en persoonlijke kwaliteiten. De overheid moet de sociale
partners raadplegen teneinde de arbeidsimmigratie conform
de nationale sociale en arbeidsregelingen te doen verlopen, dit
in het kader van de coördinatie van het EU-beleid inzake
werkgelegenheid en immigratie.

3.13. Immigratie is een van de antwoorden op de vergrijzing op de arbeidsmarkt. Om het geboortecijfer te doen
groeien zijn maatregelen nodig op andere vlakken: gezinshulp,
beter op elkaar afstemmen van gezinsleven en carrière, kinderopvang, enz. Dergelijke maatregelen zullen de demografische ontwikkeling echter pas op lange termijn beïnvloeden.
Een sterke stijging van de immigratie blijft de volgende
decennia dus noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen
aan de huidige en toekomstige behoeften van de Europese
arbeidsmarkten.

3.14. Sommige politici zijn de mening toegedaan dat
arbeidsimmigratie van tijdelijke aard is. Voor een gedeelte
klopt dat ongetwijfeld ook, zoals immigratie ook voor een
deel seizoensgebonden is, maar de ervaring met vroegere
migratiegolven en de demografische ontwikkeling leert dat het
gros van de immigranten voor een langere periode of definitief
in de EU zal verblijven. Integratie moet daarom centraal
staan in het Europees migratiebeleid. Zowel de economische
efficiëntie als de sociale samenhang in Europa zijn afhankelijk
van de mate waarin integratie een succes wordt.

(1) Zie m.n. het advies van het EESC in PB C 80 van 3.4.2002.
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4. De Europese Raden van Thessaloniki en Brussel
4.1.
De mededeling van de Commissie werd voorgelegd
aan de Europese Raad van Thessaloniki die plaats vond op 19
en 20 juni 2003. In de conclusies van de bijeenkomst achtten
de ministers het noodzakelijk een „beleid tot stand te brengen
voor de integratie van derdelanders die legaal op het grondgebied van de Unie verblijven”. Het is voor het eerst sinds de Top
van Tampere dat in de Raadsconclusies inzake immigratie
evenveel aandacht wordt besteed aan het integratiebeleid als
aan andere aspecten (zoals grenscontrole en extern beleid).
Hoewel integratie al tijdens de Top van Tampere in oktober
1999 werd beschouwd als één van de pijlers van het immigratiebeleid, werd dit thema sindsdien inhoudelijk niet verder
uitgediept, aangezien de Raad voorrang gaf aan kwesties die
verband houden met grenscontroles en de bestrijding van
illegale immigratie.
4.2.
Het Comité is dan ook ingenomen met het feit dat
zowel de Commissie als de Raad sociale integratie nu als een
belangrijk onderdeel van het gemeenschappelijk immigratiebeleid lijken te beschouwen. Niettemin zijn de conclusies van de
Europese Raad van Thessaloniki nog mijlenver verwijderd van
de essentiële punten uit het Commissievoorstel.
4.3.
Een aantal belangrijke punten wordt door de Raad
overgenomen, zoals de uitwerking van bepaalde aspecten
die essentieel zijn voor het integratiebeleid, de verbintenis
gemeenschappelijke basisbeginselen vast te stellen, de noodzaak coördinatie te bevorderen en de uitwisseling van informatie. Ook wordt de Commissie verzocht om een jaarverslag over
immigratie en integratie in Europa te presenteren, en toont de
Raad zich voorstander van deelname van de maatschappelijke
organisaties aan de uitstippeling van integratiemaatregelen.
4.4.
Er wordt evenwel niet gerept van andere aspecten, die
inhoudelijk van grote waarde zijn, zoals het voorstel van de
Commissie over civiel burgerschap. Evenmin is er sprake van
Europese beleidsmaatregelen, aangezien de Raad van mening
is dat het integratiebeleid tot de bevoegdheden van de lidstaten
behoort. Hoewel de Raad het door het Comité ondersteunde (2)
Commissievoorstel om de open coördinatiemethode ook toe
te passen op het immigratiebeleid niet heeft goedgekeurd, wijst
hij er wel op dat het integratiebeleid dient „te worden
ontwikkeld binnen een samenhangend kader van de Europese
Unie”. Het Comité zou graag zien dat de Raad in de toekomst
een echte open coördinatiemethode ontwikkelt voor immigratie en integratie aan de hand van deze ideeën.
4.5.
De Raad moet ervoor zorgen dat de Commissie
beschikt over de nodige politieke, wetgevende en financiële
middelen om integratie te bevorderen. In vorige adviezen en
ook tijdens de conferentie van september 2002 heeft het
Comité al gepleit voor de invoering van een Europees programma voor de sociale integratie van immigranten en vluchtelingen.

(2) Zie het advies in PB C 221 van 17.9.2002.
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4.6.
De Raad wijst erop dat het welslagen van het integratiebeleid afhankelijk is van de daadwerkelijke medewerking van
alle betrokkenen. Zo stelt de Raad dat „de bevoegde organisaties van de Europese Unie, de nationale en plaatselijke
autoriteiten, vakbonden, werkgeversorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, migrantenorganisaties, en organisaties
met culturele, sociale en sportieve oogmerken moeten worden
aangemoedigd tot deelname aan de gemeenschappelijke inspanning op zowel EU- als nationaal niveau”, een zienswijze
die door het Comité wordt gedeeld. Het Comité is ervan
overtuigd dat meer toezeggingen van de Europese Raad
op politiek, wetgevend en financieel vlak, ook de andere
betrokkenen zullen aanzetten tot grotere inspanningen.

4.7.
Tijdens de Europese Raad van Brussel zijn de ministers
nieuwe verbintenissen aangegaan om de grenzen beter te
controleren en illegale immigratie af te remmen; in dat verband
behoort ook repatriëring tot de mogelijkheden. Initiatieven ter
bevordering van de integratie van immigranten zijn echter
uitgebleven.
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een kenmerk van een pluralistisch en democratisch Europa.
Immigratie uit derde landen kan onze maatschappelijke diversiteit sociaal en cultureel verrijken. De cultuur van samenlevingen is geen vaststaand feit, maar een proces dat zich voortdurend ontwikkelt en door de meest uiteenlopende bijdragen kan
worden verrijkt.

5.1.4. De Commissie geeft hier blijk van een bijzonder
ruime visie, waarbij niet alleen de economische en sociale
aspecten van integratie, maar ook de culturele en religieuze
diversiteit, burgerschap, participatie en politieke rechten een
rol spelen. Het Comité schaart zich achter dit uitgangspunt,
dat het integratiebeleid een algemeen karakter geeft.

5.2.

Gelijke rechten en plichten als uitgangspunt voor integratie

5. Opmerkingen

5.1.

Het begrip integratie

5.1.1. De Commissie beschouwt integratie als een tweerichtingsproces dat gebaseerd is op wederzijdse rechten en plichten
van burgers uit een derde land en het gastland, en waarbij de
immigrant ten volle wordt betrokken. Zoals mag blijken uit
een eerder advies (1), schaart het Comité zich achter deze
zienswijze: integratie komt neer op „de geleidelijke gelijkstelling van de immigranten met de rest van de bevolking. Dit
impliceert gelijke kansen en gelijke behandeling; iedereen heeft
dezelfde rechten en plichten en gelijke toegang tot goederen,
diensten en kanalen voor burgerparticipatie”.
5.1.2. In artikel 2 van de ontwerpgrondwet voor Europa
worden „De waarden van de Unie” als volgt omschreven:
„eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie,
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten.” Het zijn deze waarden uit het Handvest van de grondrechten die ook ten grondslag moeten liggen aan het integratiebeleid.
5.1.3. Deze kijk op integratie moet in de plaats komen van
andere benaderingen, die gebaseerd zijn op culturele elementen
en doorgaans een discriminerende inslag hebben. Er moet
worden afgerekend met de wijd verspreide opvatting dat
integratie neerkomt op aanpassing aan de cultuur van het
gastland. Culturele diversiteit is in de ogen van het Comité

(1) Zie par. 1.4 van het initiatiefadvies van het EESC over „De rol
van de georganiseerde civiele samenleving bij immigratie en
maatschappelijke integratie”, PB C 125 van 27.5.2002.

5.2.1. Iedereen die zich definitief of langdurig in een lidstaat
vestigt moet dezelfde rechten krijgen als de andere burgers van
de EU. In zijn advies over „Toegang tot het burgerschap van de
Europese Unie” (2) dringt het Comité er bij de Conventie op
aan „dat het burgerschap van de Unie niet alleen op grond van
de nationaliteit van een EU-lidstaat, maar ook op basis van een
duurzaam verblijf in de Europese Unie wordt toegekend” (3).
Aan de Conventie zou daarom moeten worden voorgesteld
„om het burgerschap van de Unie toe te kennen aan onderdanen van derde landen die duurzaam in de Unie verblijven.
Gezien het belang van het Europese burgerschap en de hieraan
verbonden rechten en plichten voor de integratie, zou het
hierdoor voor deze mensen gemakkelijker worden te integreren en politieke rechten uit te oefenen” (4).

5.2.2. De Commissie stelt in haar mededeling dat de
wettelijke mogelijkheid om de nationaliteit van de lidstaat van
verblijf te verkrijgen bevorderlijk is voor integratie. Zij wijst er
dan ook op dat naturalisatie snel, veilig en zonder willekeur
zou moeten verlopen. Het Comité heeft zich hier in tal van
adviezen bij aangesloten, en heeft er al herhaaldelijk op
aangedrongen dat de wetgevingen inzake toegang tot de
nationaliteit op elkaar zouden worden afgestemd — met
inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel —, zodat discriminatie uit de wereld wordt geholpen en naturalisatie in alle
lidstaten gemakkelijker wordt, en wel onder gelijke voorwaarden.

(2) Zie het advies van het EESC in PB C 208 van 3.9.2003.
(3) Idem, par. 6.4.
(4) Idem, par. 1.7.
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5.2.3. Met het oog op vlottere integratie zou de Commissie
graag zien dat het burgerschap wordt toegekend aan immigranten die al een tijdlang in het gastland verblijven. Dit voorstel
sluit aan bij het voorstel van het Comité om onderdanen uit
derde landen die langdurig of definitief in de Unie verblijven
het burgerschap van de Unie toe te kennen, zodat zij dezelfde
rechten en plichten krijgen als de onderdanen van de lidstaten,
d.w.z., de Europese burgers.

5.2.4. Een pluralistisch, solidair en participatiegericht Europees burgerschap (met inbegrip van het recht op deelname aan
het politieke leven: actief en passief stemrecht bij lokale en EPverkiezingen), zoals voorgesteld door het Comité (1), zal de
integratie van immigranten op alle vlakken aanzienlijk vlotter
doen verlopen. „Vanuit het standpunt van de integratie is het
duidelijk dat lokaal stemrecht zou moeten afhangen van
permanent verblijf, en niet van het staatsburgerschap” (2), aldus
de Commissie in haar mededeling. Het Comité, dat zelf al heeft
voorgesteld om definitief of langdurig ingezetenen stemrecht
te geven bij lokale en Europese verkiezingen (3), steunt dit
Commissievoorstel dan ook ten volle.

5.2.5. Ten slotte wijst de Commissie er nog op dat het
Verdrag hiervoor een rechtsgrond moet bieden. In zijn initiatiefadvies over „Toegang tot het burgerschap van de Europese
Unie” dringt het Comité erop aan dat onderdanen van derde
landen die definitief of langdurig in een lidstaat verblijven, het
burgerschap van de Unie krijgen. Het verzoekt de Intergouvernementele Conferentie, die zich aan de hand van het voorstel
van de Conventie bezig houdt met de opstelling van een
grondwettelijk verdrag, deze mogelijkheid op te nemen in het
nieuwe verdrag.

5.2.6. In verband hiermee verzoekt het Comité de Raad om
de overeenkomst (4) inzake de status van langdurig ingezetenen
te herzien, en het voorstel van de Commissie, het EP en het
Europees Economisch en Sociaal Comité (5) in de richtlijn op
te nemen, zodat al wie over de status van langdurig ingezetene
beschikt ook actief en passief stemrecht krijgt bij de lokale en
Europese verkiezingen. Mocht een dergelijke bepaling niet in
de definitieve richtlijn terug te vinden zijn, dan zouden de
Commissie en de Raad er bij de lidstaten op moeten aandringen
dat zij er bij de omzetting in hun nationale wetgeving op
toezien dat langdurig ingezetenen vlotter stemrecht krijgen bij
de lokale en Europese verkiezingen.

(1) Idem, par. 4.
(2) Zie par. 3.3.6 van de mededeling.
(3) Zie par. 5.7 van het advies over „De rol van de georganiseerde
civiele samenleving bij immigratie en maatschappelijke integratie”
en het advies over „Toegang tot het burgerschap van de Europese
Unie”.
(4) Politieke overeenkomst van de Raad van ministers van justitie en
binnenlandse zaken van 5 juni 2003.
(5) Zie het EESC-advies over de status van langdurig ingezetenen in
PB C 36 van 8.2.2002.

5.3.
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De strijd tegen discriminatie

5.3.1. De sociale integratie van immigranten, gezien als een
proces van gelijktrekking van rechten en plichten, kan niet
worden losgekoppeld van de strijd tegen discriminatie. Discriminatie komt er immers op neer dat de betrokkene zijn rechten
geheel of gedeeltelijk worden ontzegd.
5.3.2. De Commissie wijst erop dat in de gastlanden
bewustmakingscampagnes tegen discriminatie moeten worden
opgezet, dat sociale partners en bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten opnemen bij het tegengaan van discriminatie,
dat de lokale en regionale autoriteiten bepaalde verbintenissen
moeten aangaan en dat moet worden toegezien op de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken. Het Comité dringt
erop aan dat de lidstaten en alle overheidsinstellingen en
maatschappelijke organisaties daadkrachtigere beleidsmaatregelen ter bestrijding van discriminatie uitwerken. Aangezien
discriminatie op arbeidsgebied haaks staat op integratie, hoopt
het Comité dat het bedrijfsleven een aantal goede praktijkvoorbeelden zal overnemen om zo een eind te maken aan
discriminatie van immigranten, vluchtelingen en etnische of
culturele minderheden, dit in het kader van de werkzaamheden
aangaande de sociale verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven.
5.3.3. In de mededeling worden de lidstaten opgeroepen de
twee antidiscriminatierichtlijnen om te zetten in nationale
wetgeving (6). Het Comité wijst erop dat verschillende lidstaten
hun verplichtingen terzake nog steeds niet zijn nagekomen,
hoewel de termijn voor de omzetting al verstreken is. De Raad
en de Commissie moeten de lidstaten in kwestie tot grotere
spoed aanmanen. Het Comité verzoekt de lidstaten verder ook
ervoor te zorgen dat onderdanen uit derde landen kunnen
deelnemen aan vakbonds- en sociale verkiezingen, en elk
spoor van discriminatie op dit gebied uit hun wetgevingen te
wissen.

5.4.

Het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (7)

5.4.1. In november 2002 heeft het Waarnemingscentrum
een uitstekend verslag uitgebracht over de situatie van immigranten in de EU (8). Hierin wordt de vinger gelegd op de ernst
van de discriminerende praktijken waarmee veel immigranten
worden geconfronteerd op het gebied van arbeid en arbeidsvoorwaarden. Veel van dit soort vormen van discriminatie
blijven almaar voortwoekeren, en treffen ook nog de immigranten van de tweede en derde generatie, die het burgerschap
van de EU hebben.

(6) Richtlijnen 2000/43/EG en 2000/78/EG.
(7) Zie het advies van het EESC over het voorstel van de Commissie
over de herschikking van de desbetreffende verordening, dat ter
goedkeuring op de agenda van de zitting van 10 en 11 december
2003 staat.
(8) „Diversiteit en gelijkheid voor Europa”, Jaarverslag 2001.
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5.4.2. In het jaarverslag 2003 zal de situatie van immigranten en etnische minderheden op het gebied van werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs en racistisch geweld onder de loep
worden genomen.
5.4.3. Het Comité zou in de toekomst nauwer willen
samenwerken met het Waarnemingscentrum in Wenen. Het
denkt daarbij aan de organisatie van ontmoetingen, hoorzittingen en conferenties, en aan gemeenschappelijke documenten
over thema’s waarvoor beide bevoegd zijn.

5.5.

Integratie op de arbeidsmarkt

5.5.1. Toegang tot de arbeidsmarkt en gelijke behandeling
zijn fundamenteel voor de sociale integratie van immigranten
en vluchtelingen. Dit is niet alleen een kwestie van economische onafhankelijkheid, maar ook van versterking van de
persoonlijke waardigheid en sociale participatie. Alle
structurele en institutionele obstakels die de vrije toegang tot
de arbeidsmarkt in de weg staan, moeten uit de wereld worden
geholpen.
5.5.2. De werkloosheid onder immigranten ligt in de EU
gemiddeld hoger dan de werkloosheid onder EU-burgers (1), en
ook de tweede en derde generatie wordt nog zwaar getroffen
door werkloosheid. Daarnaast krijgen immigranten meer dan
gemiddeld te maken met andere specifieke problemen, zoals
het gebrek aan erkenning van hun universitaire diploma’s en
beroepskwalificaties, en de lange termijnen voor de toekenning
van arbeidsvergunningen.
5.5.3. De strijd tegen discriminatie ligt in de lijn van de
strategie van Lissabon: bedoeling is het potentieel van de
immigranten zo veel mogelijk te benutten, wat inhoudt dat zij
gebruik moeten kunnen maken van hun vroegere ervaring en
kwalificaties. Het CEDEFOP kan bijdragen aan de bestrijding
van discriminatie door ervoor te zorgen dat de beroepskwalificaties van immigranten worden erkend.
5.5.4. Het beschikken over de juiste kwalificatie is een
conditio sine qua non voor integratie op de arbeidsmarkt.
Om de toegang van immigranten tot de arbeidsmarkt te
vergemakkelijken en de werkloosheid terug te dringen moet
de overheid van het gastland een opleiding verschaffen die is
aangepast aan de arbeidsomgeving. De terzake bevoegde
overheidsinstellingen moeten de betrokkenen inlichten over
de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en de vereiste opleiding.

(1) Volgens de Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het
Europees Parlement, aan het Europees Economisch en Sociaal
Comité en aan het Comité van de Regio’s — Tussentijdse evaluatie
van de agenda voor het sociaal beleid (COM(2003) 312 def.)
bedraagt het werkloosheidscijfer 16 % voor immigranten, tegenover 7 % voor EU-burgers.

5.6.
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De Stichting van Dublin

5.6.1. In haar verslag over de arbeidsverhoudingen in
Europa in 2002 (2) wijdt de Commissie een uitgebreid hoofdstuk aan immigratie. Zij verstrekt daarin essentiële informatie
over de specifieke problemen van immigranten op het vlak
van arbeidsvoorwaarden. Zo stelt de Commissie vast dat
immigranten vaker in een onzekere situatie verkeren, minder
betaald worden, meer gezondheids- en veiligheidsrisico’s lopen
en dat de collectieve onderhandelingen hen minder bescherming bieden.
5.6.2. Het Comité zou graag zien dat de sociale partners op
de verschillende niveaus (Europees, sectoraal en nationaal)
gelijke behandeling en verbetering van de arbeidsvoorwaarden
van de immigranten in Europa op de agenda van de sociale
dialoog zetten.
5.6.3. Het Comité en de Stichting van Dublin moeten —
elk op hun eigen bevoegdheidsterrein — nauwer samenwerken
op het gebied van arbeidsimmigratie.

5.7.

De Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS)

5.7.1. Het Comité is ingenomen met het feit dat de
Commissie in haar mededeling over de Europese werkgelegenheidsstrategie (3) opmerkt dat deze strategie in de toekomst
meer moet worden toegespitst op immigratie. Zo wordt in
de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid (4) rekening
gehouden met de demografische ontwikkelingen, immigratie,
en discriminatie van minderheden.
5.7.2. Het Comité heeft in vroegere adviezen een aantal
opmerkingen geformuleerd die volgens de Commissie moeten
worden verweven in de toekomstige werkgelegenheidsstrategie. Het gaat o.m. om de volgende punten:
—

immigranten moeten toegang krijgen tot opleiding en
werkgelegenheid;

—

de verschillen tussen burgers uit de EU en uit derde
landen op het gebied van werkgelegenheid moeten tegen
het jaar 2010 zijn teruggedrongen;

—

de werkloosheid onder immigranten moet naar beneden;

—

de informele economie en zwartwerk moeten worden
bestreden;

—

er moet worden nagegaan welke de behoeften zijn op de
arbeidsmarkt in de EU, en hoe immigratie ertoe kan
bijdragen dat het tekort aan arbeidskrachten wordt aangevuld;

(2) Industrial Relations Developments in Europe 2002, Europese
Commissie en Europese Stichting ter verbetering van de levensen werkomstandigheden.
(3) COM(2003) 6 def. „De toekomst van de Europese werkgelegenheidsstrategie”.
(4) Besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, PB L 197 van 5.8.2003.
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—

er moet worden gewerkt aan de ontwikkeling van het
EURES-netwerk, om zo de toegang van arbeidsimmigranten te vergemakkelijken en de arbeidsmobiliteit tussen de
lidstaten te bevorderen;

5.8.2. Het Comité wijst erop dat de lidstaten in hun
nationale plannen voor sociale integratie ook moeten aangeven
welke maatregelen worden genomen met het oog op de sociale
integratie van immigranten.

—

in het kader van het programma ter bevordering van
werkgelegenheid moeten ervaringen en goede praktijkvoorbeelden worden uitgewisseld;

—

arbeidsdiscriminatie moet de wereld uit.

5.8.3. Het is van groot belang dat de lidstaten onderzoek
verrichten naar het inkomen, de kwaliteit van de huisvesting
en de levensomstandigheden van immigranten en etnische
minderheden, zodat zij het risico op sociale uitsluiting van
deze groepen kunnen inschatten.

5.7.3. In de derde prioriteit van de richtsnoeren voor het
werkgelegenheidsbeleid (1) (aanpassingsvermogen en mobiliteit) merkt de Raad op dat rekening moet worden gehouden
met „de arbeidsmarktaspecten van de immigratie”. In de vijfde
prioriteit (vergroting van het arbeidsaanbod) wijst hij erop dat
de lidstaten ten volle rekening moeten houden „met de door
de immigratie geboden aanvullende arbeidskrachten”, en in de
zevende prioriteit wordt de lidstaten verzocht de integratie van
immigranten en etnische minderheden op de arbeidsmarkt te
bevorderen en discriminatie tegen te gaan, zodat vóór 2010
„een significante verlaging in elke lidstaat van de verschillen
in werkloosheid tussen niet-EU- en EU-onderdanen (wordt
bereikt), volgens de nationale streefcijfers”. In de negende
prioriteit ten slotte dringt de Raad er bij de lidstaten op aan
dat zij zwartwerk omzetten in reguliere arbeid.
5.7.4. In zijn advies terzake (2) merkt het Comité op „dat er
geen specifieke of afzonderlijke prioriteit m.b.t. immigratie is
uitgewerkt, noch wordt verwezen naar aspecten hiervan in het
kader van andere prioriteiten”.
5.7.5. In aanmerking nemend dat werkgelegenheid van
cruciaal belang is voor reële integratie, heeft het Comité
voorgesteld (3) dat de Europese sociale partners zich ertoe
zouden verbinden te ijveren voor gelijke toegang van immigranten tot de arbeidsmarkt en het uitbannen van discriminatie
op het werk. Het schaart zich achter de opmerking van de
Commissie (4) dat op dit gebied een belangrijke rol is weggelegd
voor de Europese sociale partners.

5.8.

Sociale integratie

5.8.1. De doelstellingen van Nice inzake bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting zijn tijdens de Europese Raad
van Kopenhagen bevestigd. Het Comité dringt erop aan dat
hier nog een andere doelstelling aan wordt toegevoegd, nl. de
bestrijding van het risico op armoede dat het gevolg is van
immigratie.

(1) Idem.
(2) Zie het advies over het „Voorstel voor een besluit van de Raad
betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van
de lidstaten”, in PB C 208 van 3.9.2003.
(3) Conferentie van het EESC over „Immigratie: de rol van het
maatschappelijk middenveld bij het bevorderen van integratie”.op
9 en 10 september 2002.
(4) COM(2003) 336 def., par. 3.3.1.

5.9.

Economische en sociale samenhang

5.9.1. Tijdens de komende maanden zal de toekomst van
de economische en sociale samenhang worden besproken aan
de hand van het derde verslag van de Commissie. De ervaring
die is opgedaan met het Europees Sociaal Fonds en initiatieven
als EQUAL vormt een goed uitgangspunt voor het nieuwe
beleid.
5.9.2. Aangezien de immigratie in Europa de komende
jaren nog zal toenemen, dient rekening te worden gehouden
met de behoeften op het vlak van sociale integratie, bestrijding
van discriminatie, beroepsopleiding, renovatie van vervallen
stadswijken, enz. Het toekomstige cohesiebeleid zal zich
immers meer moeten toespitsten op dit soort problemen, dat
samenhangt met immigratie.
5.10. Opvang
5.10.1. De sociale integratie van immigranten begint al bij
de manier waarop zij worden opgevangen. Het beleid van de
plaatselijke en regionale instellingen is van groot belang, maar
de verwachte stijging van de immigratie maakt dat ook
de nationale autoriteiten met gepaste programma’s moeten
komen. De maatschappelijke organisaties en migrantenverenigingen moeten steeds worden betrokken bij de programma’s
voor de opvang van immigranten.
5.10.2. Opvangprogramma’s kunnen pas vruchten afwerpen als ook wordt voorzien in de nodige instrumenten
en middelen, die voldoende bekendheid moeten krijgen:
opvangcentra voor pas aangekomen immigranten en vluchtelingen, voorlichtingsprogramma’s, programma’s en het nodige personeel voor individuele opvang en begeleiding, een
voldoende groot aanbod aan taal- en inburgeringcursussen
(om kennis te maken met de samenleving en de arbeidsmarkt)
voor alle pas aangekomen immigranten, enz. Van bijzonder
belang is dat NGO’s en overheid samenwerken bij de uitvoering
van deze programma’s.
5.10.3. In de mededeling wordt onvoldoende aandacht
besteed aan de eerste opvang. De stellingname van de Commissie dat de integratiemaatregelen van toepassing moeten zijn op
burgers uit derde landen „zodra hun verblijf een zeker permanent of stabiel karakter krijgt” (5) kan bovendien verwarring
scheppen. Een restrictieve interpretatie hiervan komt er immers
op neer dat de integratiemaatregelen enkel bedoeld zijn voor
wie gedurende een bepaalde periode en legaal in de Unie
verblijft, of voor wie een vaste verblijfplaats heeft. Het Comité
is daarentegen van mening dat het integratiebeleid begint met
de opvang van al wie pas is aangekomen.
(5) Zie par. 3.1 van de mededeling.
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5.11. Taalonderwijs

5.11.1. De Commissie wijst er in haar mededeling op dat
kennis van de taal van kapitaal belang is voor integratie.
Immigranten die de taal van het gastland beheersen krijgen
gemakkelijker toegang tot de arbeidsmarkt en alle facetten van
het maatschappelijke leven; zonder taalbarrières verloopt het
samenleven vlotter.

5.11.2. Taalonderwijs moet actief worden gestimuleerd,
maar het heeft geen zin sancties op te leggen. Hier en daar
gaan stemmen op om immigranten er bij wet toe te verplichten
de taal aan te leren, als voorwaarde voor het verkrijgen van
een verblijfsvergunning. Het Comité is evenwel van oordeel
dat het belangrijker is dat de overheid, in samenwerking met de
maatschappelijke organisaties, een pakket gratis taalcursussen
aanbiedt die zijn afgestemd op de behoeften van de immigranten, en de nodige menselijke en financiële middelen ter
beschikking stelt.

5.11.3. Het Comité dringt erop aan dat de plaatselijke,
regionale en nationale overheden voldoende programma’s
voor taalonderwijs opzetten. De maatschappelijke organisaties
en immigrantenverenigingen kunnen de overheid bijstaan bij
het opstellen ervan. Van groot belang is dat iedereen, mannen,
vrouwen en minderjarigen, de kans krijgt een cursus te volgen
in de buurt van zijn of haar woonplaats en dat de voorwaarden
en het tijdstip waarop de cursussen plaatsvinden flexibel zijn
en verenigbaar met het beroepsleven.

5.11.4. Het taalonderricht moet worden aangevuld met
cursussen over de samenleving van het gastland, de wetten en
gewoonten, enz. De lidstaten zouden de naturalisatieprocedure
aan vorderingen op taalgebied kunnen koppelen, op voorwaarde dat de betrokkenen alle mogelijke kansen hebben gekregen
om een taalcursus te volgen. In bepaalde lidstaten kunnen
werk- en verblijfsvergunningen worden ingetrokken of niet
worden vernieuwd omdat de betrokkene de taal van het land
niet machtig is. Dergelijke drastische maatregelen zijn in de
ogen van het Comité buiten alle verhouding en strijdig met de
in het Handvest van de grondrechten en de ontwerpgrondwet
vastgelegde waarden van de Unie.

30.3.2004

5.12.2. In veel gevallen heeft de lakse houding van de
autoriteiten ertoe geleid dat het gros van de minderjarigen uit
immigrantengezinnen of etnische minderheden in onderwijsinstellingen van mindere kwaliteit terecht komt. Het vermijden
van dit soort gettovorming in het onderwijs moet een van de
hoofddoelstellingen van het integratiebeleid zijn, wat betekent
dat de autoriteiten het onderwijssysteem moeten aanpassen,
meer middelen ter beschikking moeten stellen, en positieve
acties op touw moeten zetten.
5.12.3. Teksten die gebruikt worden in het onderwijs
bevatten soms xenofobe elementen en geven een negatief
beeld van etnische minderheden en afwijkende culturen en
religies. Een dergelijke situatie impliceert een ernstige
schending van de rechten van een groot aantal personen en
staat haaks op integratie. In het kader van hun integratiebeleid
zouden bepaalde lidstaten dit soort teksten dan ook moeten
herzien, en eventueel moeten vervangen door andere teksten
met een pluralistische inslag. In het onderwijs moet worden
uitgegaan van een interculturele benadering, die strookt met
het gegeven dat integratie een vorm van tweerichtingsverkeer
is.
5.12.4. Maar al te vaak hebben immigranten geen toegang
tot voortgezette opleiding, wat hun carrièremogelijkheden in
de weg staat. Ook moeten de autoriteiten meer middelen ter
beschikking stellen van het volwassenenonderwijs, met name
voor vrouwen. De ervaring leert dat vrouwen in bepaalde
omstandigheden het risico lopen sociaal gezien extreem geïsoleerd te raken.
5.12.5. Opleiding is bevorderlijk voor gelijkheid; het onderwijsbeleid van de lidstaten moet er dus op gericht zijn alle
vormen van discriminatie tegenover bepaalde immigranten en
etnische minderheden weg te werken.

5.13. Problemen in steden en op het gebied van huisvesting

5.12. Onderwijs

5.13.1. De Commissie stelt in haar mededeling dat de
grootste problemen op het gebied van integratie zich voordoen
in achtergebleven en etnisch gemengde stedelijke en industriegebieden, waar racisme en vreemdelingenhaat welig tieren. Het
Comité pleit voor de uitwerking van programma’s voor
stadsplanning, waarmee een eind kan worden gemaakt aan
gettovorming in verloederde stadswijken. Deze doelstelling
zou moeten worden opgenomen in het Urban II-programma
(2002-2006), wat ook inhoudt dat het desbetreffende budget
moet worden opgetrokken.

5.12.1. Toegang van jongens en meisjes uit immigrantengezinnen tot onderwijs is volgens het Comité een universeel
recht en van enorm belang voor integratie. Op dit moment
echter hebben minderjarige immigranten, of zij nu al dan niet
wettelijk in het land verblijven, niet in alle lidstaten gelijke
toegang tot hetzelfde kwaliteitsonderwijs als de minderjarige
nationale onderdanen.

5.13.2. Maar al te vaak kunnen immigranten en vluchtelingen alleen terecht in bouwvallige woningen, waar zij in grote
aantallen moeten samenwonen. Om dit soort situaties aan te
pakken zijn specifieke beleidsmaatregelen nodig. Omdat de
prijzen op de woningmarkt blijven stijgen en immigratie blijft
toenemen, dringt het Comité erop aan dat de plaatselijke,
regionale en nationale autoriteiten ervoor zorgen dat er meer
sociale woningen van betere kwaliteit komen.
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5.14. Sociale en gezondheidsdiensten
5.14.1. Er moeten meer beleidsmaatregelen worden getroffen om de toegang van immigranten tot de gezondheidszorg
en de sociale diensten te verbeteren. De lidstaten moeten erop
toezien dat immigranten en vluchtelingen gebruik kunnen
maken van kwalitatief goede dienstverlening op sociaal en
gezondheidsgebied, en dat deze diensten zijn aangepast aan
hun culturele, sociale en linguïstische specificiteit.
5.14.2. Het Comité hamert op het belang van interculturele
openstelling van sociale en gezondheidsdiensten. Daartoe zijn
een aantal structurele veranderingen in de desbetreffende
instellingen nodig, zoals aanpassing van de diensten aan de
nieuwe culturele realiteit en bijkomende opleiding voor het
personeel. Op die manier kan een aantal specifieke problemen
i.v.m. de toegang van immigranten en vluchtelingen tot sociale
en gezondheidsdiensten worden aangepakt.

5.15. Het probleem van illegale immigranten
5.15.1. Al in vorige adviezen (1) heeft het Comité verklaard
dat „de illegale immigrant (...) geen delinquent (is)”. Hoewel het
gaat om personen die zich vanuit administratief oogpunt in
een onwettige situatie bevinden, worden hun grondrechten
beschermd door de overeenkomsten van het internationaal
humanitair recht en het Handvest van de grondrechten.
Misdadig zijn wel de personen en netwerken die zich bezig
houden met mensenhandel en illegale immigranten uitbuiten.
Het is de taak van de EU (2) om de strijd tegen deze handel, die
mensenlevens in gevaar brengt, op te voeren, en dit in
samenwerking met de desbetreffende landen van herkomst en
de transitlanden.
5.15.2. Mensen zonder papieren zijn daarom nog geen
mensen zonder rechten. „Het is nodig dat deze groep mensen
zowel uit het oogpunt van hun effect op de arbeidsmarkt als
ten aanzien van de doelstelling van integratie (...) wordt
bekeken”, aldus de Commissie. Het Comité heeft er al eerder
op gewezen dat illegale immigratie een voedingsbodem is
voor zwartwerk, en vice versa. De overheid moet dan ook
krachtdadig optreden om arbeidspraktijken waarbij illegale
immigranten aan het werk worden gezet aan het licht te
brengen. Het integratiebeleid kan pas vruchten afwerpen als de
situatie van de betrokkenen wordt geregulariseerd.
5.15.3. Tijdens de Raad van ministers van werkgelegenheid
en sociaal beleid van 20 oktober (3) is een resolutie over
zwartwerk aangenomen, waarin wordt ingegaan op de richt(1) Zie het advies over het „Groenboek over een communautair
terugkeerbeleid ten aanzien van personen die illegaal in de
Europese Unie verblijven” in PB C 61 van 14.3.2003 en het advies
over de mededeling van de Commissie over hetzelfde thema in PB
C 85 van 8.4.2003.
(2) Zie het advies van het EESC over het „Voorstel voor een
verordening van het Europees Parlement en van de Raad tot
instelling van een programma voor financiële en technische
bijstand aan derde landen op het gebied van migratie en asiel”,
goedgekeurd tijdens de zitting van 29 oktober 2003.
(3) Zie de resolutie in de conclusies van de Raad.
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snoeren voor werkgelegenheid en de mededeling over immigratie. Het Comité is bijzonder ingenomen met deze resolutie,
waarin de Raad de lidstaten verzoekt om samen met de sociale
partners de strijd aan te binden tegen zwartwerk.

6. Optrekken van de financiële bijdrage van de EU aan
integratie
6.1.
De Commissie blijft in haar mededeling ook staan bij
de financiële kant van de zaak. Zo verwijst zij naar al
bestaande programma’s die verband houden met integratie
(het programma ter bestrijding van sociale uitsluiting, het
EQUAL-initiatief, het Europees Sociaal Fonds, het Europees
Vluchtelingenfonds, enz.), en merkt zij op dat deze meer
moeten worden toegespitst op de integratie van immigranten.
6.2.
Voorts heeft de Commissie een nieuw programma
opgezet voor proefprojecten op het gebied van de integratie
van immigranten, waarvoor 12 miljoen EUR wordt uitgetrokken voor een periode van 3 jaar. Bedoeling is dat in het
kader van dit programma netwerken voor informatie en de
uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden worden opgestart.
6.3.
Het Comité is van oordeel dat te weinig middelen
worden uitgetrokken voor het integratiebeleid van de EU. Het
programma van de Commissie is een stap in de goede richting,
maar het blijft te kleinschalig. De EU moet ervoor zorgen dat
in de toekomst voldoende middelen voor het integratiebeleid
op de begroting komen te staan. Ook de lidstaten en de
plaatselijke en regionale overheden moeten meer middelen
vrijmaken voor de financiering van integratieprogramma’s.

7. De open coördinatiemethode voor het immigratiebeleid
7.1.
De Commissie heeft in 2001 een open coördinatiemethode voor het immigratiebeleid voorgesteld, daarin gesteund door het Comité (4). De Raad heeft tot nog toe echter
geen werk gemaakt van dit voorstel.
7.2.
Tijdens de Top van Thessaloniki (5) zijn de ministers
het erover eens geworden dat het integratiebeleid „in de eerste
plaats een zaak van de lidstaten blijft, (maar) wel (dient) te
worden ontwikkeld binnen een samenhangend kader van de
Europese Unie”. De coördinatie en de uitwisseling van informatie worden toevertrouwd aan de contactgroep voor integratie,
terwijl de Commissie jaarlijks een verslag zal voorleggen over
immigratie en integratie in Europa. Voorts staat de Raad achter
de oprichting door de Commissie van een Europees netwerk
voor migratie, dat de immigratiestromen in het oog zal
houden.
(4) Zie het advies van het EESC in PB C 221 van 17.9.2002.
(5) Zie par. 31 van de conclusies van het voorzitterschap.
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7.3.
Het Comité hoopt dat deze maatregelen het startsein
zullen geven voor de uitvoering van een efficiënte open
coördinatiemethode voor immigratie en integratie. De lidstaten
moeten deel gaan uitmaken van de contactgroep en de
Commissie bijstaan bij de uitwerking van het jaarverslag.
Het zou nuttig zijn mochten ook de lidstaten binnen de
contactgroep jaarverslagen voorleggen over hun activiteiten
op het gebied van integratie, die moeten worden ontwikkeld
„binnen een samenhangend kader van de EU”, conform de
mededeling van de Commissie en de conclusies van de Raad
van Thessaloniki.
7.4.
Een goede coördinatie van de beleidsmaatregelen inzake immigratie en integratie en een uitwisseling van goede
praktijkvoorbeelden zijn onontbeerlijk voor de ontwikkeling
van een gedegen gemeenschappelijk Europees immigratiebeleid. Daarbij kan lering worden getrokken uit de ervaring met
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de Europese werkgelegenheidsstrategie en de plannen voor
sociale integratie.
7.5.
Zowel de sociale partners als de maatschappelijke
organisaties en de immigrantenverenigingen moeten nauw
worden betrokken bij de coördinatie en de uitwisseling van
ervaringen. Het Comité is een instelling die de maatschappelijke organisaties onderdak kan bieden en op het gebied van
immigratie en integratie kan samenwerken met de Commissie,
het Parlement en de Raad. De werkzaamheden van de conferentie van september 2002 vormen een goede uitvalsbasis voor
de toekomstige samenwerking tussen het Comité, de sociale
partners en de maatschappelijke organisaties. In het kader van
zijn samenwerking met de Commissie, het Europees netwerk
voor migratie, het Waarnemingscentrum van Wenen en de
Stichting van Dublin kan het Comité nieuwe conferenties en
hoorzittingen op touw zetten en initiatiefadviezen opstellen.

Brussel, 10 december 2003.

De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie
aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio’s betreffende de „Tussentijdse evaluatie van de agenda voor het sociaal beleid””
(COM(2003) 312 def.)
(2004/C 80/26)
Op 2 juni 2003 heeft de Commissie overeenkomstig artikel 262 van het EG-Verdrag besloten het
Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over de voornoemde mededeling.
De gespecialiseerde afdeling „Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap”, die met de voorbereiding
van de desbetreffende werkzaamheden van het Comité was belast, heeft op 25 november 2003 advies
uitgebracht. Rapporteur was de heer Jahier.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens de 404e zitting op 10 en 11 december 2003
(vergadering van 10 december) het volgende advies uitgebracht, dat met 104 stemmen vóór en 5 stemmen
tegen, bij 9 onthoudingen, is goedgekeurd.

1. Inleiding
1.1.
De agenda voor het sociaal beleid (hierna: sociale
agenda) is een belangrijke mijlpaal voor de eenwording van
Europa, omdat daarmee een stap verder is gezet op de weg
naar een meer sociaal georiënteerd Europa dat is gegrondvest
op de waarden „solidariteit” en „sociale gerechtigheid”. De
verzorgingsstaat is steeds ontsproten aan nationale culturen
die zich in alle lidstaten om historische redenen anders
hebben ontwikkeld. Dit heeft tot gevolg dat ook voor zeer
uiteenlopende oplossingen op het gebied van de sociale
bescherming is gekozen, ook al was het uitgangspunt steeds
het beginsel van solidariteit. Met de sociale agenda is een
wezenlijke gemeenschappelijke basis gecreëerd waardoor de
sociale stelsels van de lidstaten met elkaar kunnen worden
vergeleken en de verschillen daartussen kunnen worden verkleind.
1.2.
De strategie die overeenstemming over een sociale
agenda mogelijk heeft gemaakt, is gebaseerd op twee overwegingen, nl. dat a) arbeid een behoefte en tegelijk ook een recht
is dat moet worden gewaarborgd om de voorwaarden voor
positieve sociale integratie te scheppen en de concurrentiepositie op de markten binnen en buiten de EU in stand te houden
of zelfs te verbeteren, en dat b) armoede moet worden
bestreden, net als maatschappelijke uitsluiting, tegenstellingen
en ongelijkheden, vooral als die laatste ten koste gaan van
de onderlinge betrekkingen tussen sociale groepen en de
maatschappelijke verhoudingen in het algemeen, en — zoals
steeds duidelijker wordt — de vooruitzichten voor de komende
generaties verslechteren.
1.3.
De sociale agenda is onderdeel van de breder georiënteerde strategie van Lissabon, met als doel bij te dragen tot de
totstandbrenging van een dynamische wisselwerking tussen
maatregelen van economisch, werkgelegenheids- en sociaal
beleid. Zo kan een spiraal ontstaan waarin de economische en
de sociale vooruitgang elkaar versterken, om te komen tot
duurzame ontwikkeling (1).
(1) Het Comité heeft tal van adviezen over duurzame ontwikkeling
uitgebracht. Om daarvan enkele te noemen: het advies over „De
Lissabon-strategie en duurzame ontwikkeling: de echte uitdaging”,
PB C 95 van 23.4.2003 en het advies „Naar een wereldwijd
partnerschap voor duurzaame ontwikkeling”, PB C 221 van
17.9.2002.

1.4.
De tussentijdse evaluatie van de sociale agenda moet
dus plaatsvinden tegen de achtergrond van een strategie van
lange adem, waarin de sociale agenda moet uitgroeien tot een
roadmap voor de ontwikkeling van mens en maatschappij,
zowel in de afzonderlijke lidstaten als in de EU. Daarbij moet
ernaar worden gestreefd dat alle lidstaten een even hoge mate
van sociaal burgerschap kennen en dienen er strategieën te
worden uitgewerkt om dit te promoten en te verwezenlijken.
1.5.
Dat gemeenschappelijk niveau van sociaal burgerschap
kan om te beginnen alleen worden bereikt als de continuïteit
wordt verzekerd van de oorspronkelijk voor de sociale agenda
vastgelegde en bepleite oplossingen: de open coördinatiemethode, samenhangende wetgeving door het hanteren van
sociale minimumnormen, waarin overeenkomsten tussen sociale partners een bevoorrechte plaats innemen, de sociale
dialoog voor een organisatie van het werk waarin flexibiliteit
en arbeidszekerheid elkaar niet in de weg staan, een doelgericht
gebruik van de structuurfondsen en programma’s ter ondersteuning van innoverend beleid, waarbij de lidstaten uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk blijven voor de specifieke maatregelen die moeten worden genomen.
1.6.
De tussentijdse evaluatie biedt de gelegenheid om de
balans op te maken van de bereikte resultaten (2), aanbevelingen te doen voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van de
tweede fase van de agenda in 2004/2005 en een koers uit te
zetten in de aanloop naar de discussie over de sociale agenda
voor 2006/2010.

2. Algemene opmerkingen
2.1.
Het Comité stemt in met de algemene strekking en de
voorstellen in onderhavige Mededeling, omdat daarin de
belangrijkste trajecten en knelpunten zijn aangegeven. Het is
ermee ingenomen dat nagenoeg alle acties van de sociale
agenda zijn opgestart.
(2) Hiervan wordt een overzichtelijk beeld gegeven in de mededeling
waarover dit advies gaat, alsmede in de Mededeling van de
Commissie van februari 2003 „Scorebord voor de uitvoering van
de agenda voor het sociaal beleid” (COM(2003) 57 def.).
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2.2.
Het blijft echter moeilijk uit te maken hoeveel vorderingen bij de bestrijding van armoede en maatschappelijke
uitsluiting zijn gemaakt, omdat er in allerlei sectoren geen
actuele gegevens beschikbaar zijn. De komende twee jaar moet
meer informatie worden vrijgegeven over nieuwe en betere
arbeidsplaatsen, arbeidsvoorwaarden en veiligheid op de werkplek, bestrijding van alle vormen van maatschappelijke uitsluiting en discriminatie, modernisering en verbetering van de
sociale bescherming, gelijkheid van mannen en vrouwen, en
versterking van de sociale dimensie bij de uitbreiding en in de
externe betrekkingen van de Europese Unie.

2.3.
Er ligt nog een ander beginsel ten grondslag aan de
sociale agenda, nl. dat sociaal beleid ook moet worden gezien
als een productiefactor. De Commissie hangt dit beginsel aan,
omdat het ontbreken van sociaal beleid ook geld kost. Hoe
hoog die kosten zijn, moet per land worden bepaald.

2.4.
Ook governance is een hoeksteen van de sociale
agenda. In de tweede fase van de toepassing van de sociale
agenda moet daaraan een sterkere onderbouwing worden
gegeven, vooral door de participatie van belanghebbenden te
bevorderen en gemeenschappelijke modellen voor de beoordeling van sociaal beleid overeen te komen. De Commissie heeft
zich ertoe verbonden om erop toe te zien dat het acquis op dit
gebied onverkort wordt toegepast.

2.5.

Werkgelegenheid

2.5.1. Tastbare resultaten van de structurele hervormingen
van de Europese arbeidsmarkten zijn vooral de toegenomen
werkgelegenheidsintensiteit van de groei en de banengroei in
high-tech- en kennisintensieve bedrijven. Sinds 1997 zijn er
12 miljoen banen gecreëerd, waardoor de werkgelegenheid
met 4 procentpunten is gegroeid. In 2001 had de EU het
laagste werkloosheidspercentage sinds 1992 (7,4 %) (1).

2.5.2. Dat neemt niet weg dat de werkloosheid in 2002,
voor het eerst sinds 1996, weer sterk is gestegen. Zolang de
kloof tussen de regio’s nog niet is gedicht en bepaalde
langetermijnproblemen onopgelost blijven (zoals grote werkloosheid onder ouderen, verschillen tussen mannen en vrouwen en veel langdurige werkloosheid onder jongeren (2)) is

(1) Eurostat/DG Werkgelegenheid, De sociale toestand in de EU 2003,
september 2003.
(2) Ook de werkloosheid onder immigranten is bovengemiddeld. Zie
hiervoor ook het initiatiefadvies van het Comité over de „Rol
van de georganisaeerde civiele samenleving bij immigratie en
maatschappelijke integratie”, PB C 125 van 27.5.2002.
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intensivering geboden van de voorgenomen maatregelen (3).
Het Comité is van plan in dat verband een initiatiefadvies over
steunmaatregelen voor de werkgelegenheid (4) uit te brengen.

2.6.

Gezondheid en veiligheid op de werkplek

2.6.1. De afgelopen jaren is het aantal beroepsongevallen
afgenomen. Het totale aantal ernstige ongelukken is al halverwege de jaren negentig gaan teruglopen. Toch gebeuren er in
de EU naar verhouding nog veel ongelukken op het werk, wat
een zware druk op het concurrentievermogen van de Europese
bedrijven zet. Ook is duidelijk geworden welke tekortkomingen de gangbare praktijken op dit gebied (5) vertonen. Bovendien volgen de veranderingen op de arbeidsmarkt elkaar
snel op. Daardoor ontstaan nieuwe gezondheidsproblemen,
waaronder spieraandoeningen en gewrichtspijnen, psychosociale ziekten (stress, depressie, angstaanvallen) en andere
kwalen die nauw samenhangen met de evolutie van de arbeid.

2.7.

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen

2.7.1. De werkloosheid onder vrouwen is groter dan onder
mannen. Die wanverhouding bestaat nog steeds, maar het
verschil is de afgelopen jaren iets minder groot geworden (6).
Daar komt nog bij dat vrouwen voor hetzelfde werk naar
schatting gemiddeld 16 % minder verdienen dan mannen (7).
Daarom stemt het Comité ermee in dat kan worden overwogen
om een Europees instituut voor vraagstukken in verband met
de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het leven te
roepen. Met een dergelijke instituut kan het engagement van
de EU op dit gebied kracht worden bijgezet.

2.8.

Sociale impact van EU-regelgeving

2.8.1. De sociale impact van EU-regelgeving is een vrij
nieuwe en nog maar nauwelijks verkende invalshoek voor
onderzoek. Dankzij de sociale agenda is men ermee begonnen
de tenuitvoerlegging van wetteksten en richtlijnen van de EU
in de lidstaten te toetsen aan criteria m.b.t. het arbeidsrecht, de
gelijkheid van behandeling tussen mannen en vrouwen, het
vrije verkeer van werknemers en de gezondheid en veiligheid
op de werkplek.
(3) Waarvoor het Comité overigens al bij herhaling gepleit heeft. Zie
hiervoor het advies over de werkgelegenheidsrichtsnoeren in PB
C 208 van 3.9.2003 en het verkennend advies over de strategie
van Lissabon.
(4) In dit initiatiefadvies dat momenteel wordt voorbereid, wordt
verwezen naar de herziening van de Europese werkgelegenheidsstrategie.
(5) Cf. het verkennend advies van het EESC over gezondheid en
veiligheid op de werkplek, PB C 260 van 17.9.2001 en het advies
over de communautaire strategie voor gezondheid en veiligheid
op de werkplek, PB C 241 van 7.10.2002.
(6) Cf. advies van het EESC over gelijkheid van behandeling, PB C 123
van 25.4.2001.
(7) Cf. het initiatiefadvies van het EESC over loondiscriminatie tussen
mannen en vrouwen, PB C 155 van 29.5.2001.
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2.8.2. De sociale impact van de diverse wetsteksten, alsook
de doeltreffendheid daarvan moeten volgens het Comité aan
een expliciete, inhoudelijke evaluatie worden onderworpen.
Zo kan het concept „sociaal rendement van regelgeving”,
waarvoor vergelijkbare indicatoren moeten worden gevonden,
een vergelijking tussen de lidstaten mogelijk maken, waarbij er
bijvoorbeeld rekening mee moet worden gehouden dat precaire arbeidsvoorwaarden (die niet moeten worden verward met
bepaalde toegelaten vormen van flexibiliteit) ook erg schadelijk
zijn voor de economie van de EU.

2.9.

Sociale indicatoren

2.9.1. Het Comité juicht toe dat er strategieën en instrumenten zijn uitgewerkt om de impact van de sociale agenda te
monitoren. Het stelt daarbij echter vast dat nog steeds de
mogelijkheid ontbreekt om een effectieve controle uit te
oefenen, waarbij gegevens over de formele toepassing van
regelgeving (welke wetten en regels zijn uitgevaardigd) worden
gekoppeld aan gegevens over de efficiëntie van de ondernomen
acties (vermindering van de sociale problemen, indicatoren
van maatschappelijke uitsluiting, armoede, langdurige werkloosheid enz.).

2.9.2. Daarnaast wijst het Comité op het belang van een
grotere betrokkenheid van personen en sociale groepen,
alsmede van de verschillende subnationale overheden: deze
zouden niet alleen actief moeten meewerken aan de vaststelling
van indicatoren, maar ook aan de beoordeling daarvan, zoals
is voorgesteld door het Comité voor sociale bescherming.

Het Comité heeft in zijn advies hierover (1) al precieze aanbevelingen geformuleerd om de betrouwbaarheid van die indicatoren te vergroten, maar ook om die indicatoren hanteerbaar te
maken en ervoor te zorgen dat daarmee ook daadwerkelijk
resultaten worden bereikt. Daarbij is prioriteit gegeven aan
indicatoren om de participatie van de burgers en hun toegang
tot diensten (m.n. sociaal-medische zorg) te meten.

2.10. Kosten van het ontbreken van sociaal beleid
2.10.1. De verhouding tussen economische efficiëntie en
sociale doelmatigheid (uitgedrukt in een rechtvaardige verdeling van kansen en middelen) is als referentie gekozen voor de
analyse van de kosten van het ontbreken van sociaal beleid (2).

(1) Cf. initiatiefadvies van het EESC, PB C 221 van 17.9.2002.
(2) Rapport van het DG Werkgelegenheid en sociale zaken over de
kosten van het ontbreken van sociaal beleid (Costs of non-social
policy: towards an economic framework of quality social policies
— and the cost of not having them), 2003.
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2.10.2. Die kosten kunnen worden gemeten aan het gebrek
aan informatie en vorming, ongelijke toegang tot diensten,
ongelijke mogelijkheden om in de loop van zijn leven te leren,
ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, gebrek aan
participatie en rigiditeit van de procedures voor het volgen van
opleidingen en/of het vinden van werk.
2.10.3. Uit onderzoek waarbij landen met elkaar zijn
vergeleken en armoedecijfers naast elkaar zijn gelegd, vóór
en na herverdelingsmaatregelen, is gebleken dat dergelijke
maatregelen op de korte, maar vooral op de middellange en
lange termijn een aanzienlijk sociaal voordeel opleveren. Dat
voordeel komt niet alleen tot uiting in armoedevermindering,
maar vooral ook in minder sociale onrust en ongelijkheid,
die voor de kwaliteit van het leven van gezinnen in een
burgermaatschappij en het sociaal kapitaal van de betrokken
gemeenschap schadelijk zijn.
2.10.4. Ook het concept „welfare performance” is volgens
het Comité van belang. Daarbij gaat het om gegevens die
kunnen worden gemonitord door de publieke uitgaven voor
sociale voorzieningen, productie- en groeivoeten, inflatie,
armoede en staatsschuld te leggen naast sociale basisindicatoren als gemiddelde levensduur, kindersterfte, schoolgang, inkomens van de meest kansarmen in de samenleving en opleidingsniveau.
2.10.5. Dat zijn de thema’s waarop volgens het Comité de
maatregelen van de sociale agenda moeten worden afgestemd
en waarvoor al het potentieel van de agenda moet worden
benut. Dan kan de sociale agenda uitgroeien tot méér dan
alleen maar een beginsel en een leidraad, en een concretere
functie krijgen, nl. dat van een instrument ter evaluatie van de
investeringen in sociaal kapitaal, kwaliteit van arbeid en sociale
samenhang.

2.11. De tweede fase van de uitvoering van de sociale agenda in
een nieuwe economische context
2.11.1. De sociale agenda, net als alle nieuwe strategieën
die na de Top van Lissabon zijn uitgestippeld, zag het daglicht
in een tijd van aanhoudende economische groei, waarvan het
einde — gezien de stand van de wereldeconomie — vooralsnog
niet in zicht was. Die groei was ook het resultaat van de
komende toetreding van tien nieuwe lidstaten tot de EU, het
welslagen van het beleid voor ontwikkeling en groei (sociale
ontwikkeling en banengroei) en het positieve interactieve effect
daarvan op de ondersteuning van de economische cyclus.
2.11.2. Het Comité is van oordeel dat de sociale agenda
onontbeerlijk blijft, óók in een tijd waarin de economie
langdurig noodlijdend is of stagneert. Alleen is het volgens
hem zorgwekkend dat de randvoorwaarden waaronder de
sociale agenda zich verder moet ontwikkelen, niet grondig zijn
herzien, en dat er geen vragen worden gesteld over een
mogelijke verandering qua impact, noodzaak en duurzaamheid
van het sociaal en werkgelegenheidsbeleid, noch over de
vooruitzichten van dat beleid, nu de economische context
drastisch is veranderd.
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2.11.3. Er moet beslist worden voortgegaan op de weg die
met de strategie van Lissabon is ingeslagen. Dit betekent dat de
sociale agenda versneld moet worden toegepast. Voorwaarde is
echter wel dat de onvermijdelijke gevolgen worden bekeken
en geëvalueerd die de huidige ongunstige economische situatie
zal hebben voor:
—

—

de blijvende structurele tekortkomingen van de arbeidsmarkt en de verwezenlijking en bekrachtiging van de
doelstelling om vóór 2010 15 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen, alsmede voor de verwezenlijking
van de diverse andere kwalitatieve doelstellingen, die nu
veel meer moeite zal gaan kosten;
de mogelijkheden om, bij ongewijzigde beleidsplannen
en investeringen van de lidstaten op significante en
duurzame wijze iets te doen aan de situatie van de huidige
9 % van de burgers van Europa die in uitzichtloze
armoede leven.

2.11.4. Het is daarom hoog tijd om in de actiegebieden van
de sociale agenda duidelijker prioriteiten te stellen. Daarbij
moet rekening worden gehouden met de uitdagingen waarvoor
de nieuwe economische context de EU stelt, het politieke
tijdschema van de komende twee jaar en de erg beperkte
beschikbare middelen.

3. Bijzondere opmerkingen

3.1.

Arbeid en inkomensbeleid

3.1.1. In de huidige economische context is het veel
moeilijker de noodzakelijke voorwaarden te creëren voor
de verwezenlijking binnen de gestelde termijnen van de
werkgelegenheidsdoelstellingen, hoewel deze toch van cruciaal
belang blijven. Hierbij zij met name gedacht aan de structurele
problemen van de jongerenwerkloosheid en de lage participatiegraad bij vrouwen en oudere werknemers.
3.1.2. Zo blijven er, vooral in sommige landen, aanslepende
moeilijkheden bestaan wat de toegang van jongeren tot de
arbeidsmarkt betreft. Dit heeft op korte termijn tot gevolg dat
deze jongeren langer van hun familie afhankelijk blijven; op
middellange tot lange termijn bouwen zij bovendien een
„uitgestelde sociale schuld” op die ten laste komt van de sociale
begrotingen van overheidsinstanties, die hun in de toekomst,
op latere leeftijd, ook bijstand zullen moeten verlenen, omdat
zij onvoldoende pensioenrechten zullen hebben opgebouwd
om boven de armoedegrens te kunnen leven.
3.1.3. Daarbij komt nog het heikele probleem van de
koopkracht van met name de laagste inkomens, tegen een
achtergrond van inflationistische tendensen in verschillende
Europese landen. Er moet dan ook verder worden gezocht
naar doeltreffende oplossingen om deze tendensen tegen te
gaan, die de koopkracht ondermijnen van werknemers en
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gezinnen, met name gezinnen met lage inkomens (zoals
éénoudergezinnen die meestal uit alleenstaande vrouwen met
kinderen bestaan) en tot een stijging leiden van het aantal
zogenaamde „arme werknemers”, die wel een baan hebben
maar toch onder de armoedegrens leven.

3.2.

Uitbreiding van de Unie

3.2.1. De uitbreiding van de Unie en de integratie van 10
nieuwe lidstaten is de uitdaging die aan Europa in 2004-2005
en de daaropvolgende periode de hoogste kwalitatieve eisen
zal stellen. Deze strategische prioriteit wordt voor de EU steeds
belangrijker, met name in het licht van de niet te verwaarlozen
kwestie van de economische en sociale samenhang binnen de
Unie (1).

3.2.2. In veel toetredende lidstaten is de aanpassing van de
arbeidskosten aan de westerse normen bovendien veel sneller
gebeurd dan werd verwacht, met name in de grote steden en
de gespecialiseerde dienstensectoren, ook al heeft de snelle
stijging van de kosten voor levensonderhoud het kortstondige
voordeel daarvan vaal al weer opgeheven. De werkgelegenheidscijfers blijven voorts grote verschillen met het EUgemiddelde vertonen en er is een groot aantal gepensioneerden,
werknemers in de landbouwsector en andere groepen dat in
armoede leeft.

3.2.3. Daar zij een demografische structuur hebben die in
wezen vergelijkbaar is met die van het Europa van de 15,
kunnen deze nieuwe lidstaten zich geen daling van de openbare
uitgaven veroorloven. Aangezien zij zich ertoe hebben verbonden naar convergentie te streven, zullen zij onvermijdelijk
geconfronteerd worden met een stijging van de interne vraag
naar welzijnszorg, ter verzekering en ondersteuning van
pensioenen, gezondheidszorg en maatregelen voor actieve
bestrijding van discriminatie en armoede, en ter bevordering
van de werkgelegenheid.

3.2.4. Om te vermijden dat deze landen worden geconfronteerd met plotselinge politieke crises met nefaste gevolgen
voor Europa, dient de economische steun na de toetreding niet
te worden verminderd maar te worden opgevoerd. De aanpak
van dit nijpende probleem, die gezien de huidige politieke
conjunctuur voor een groot deel tot 2005 is uitgesteld, kan
evenwel niet los worden gezien van de agenda voor het sociale
beleid, en de praktische uitvoerbaarheid en duurzaamheid
daarvan. Tevens is het van cruciaal belang alle maatregelen ter
begeleiding en monitoring van de correcte en volledige
toepassing van het communautaire acquis te versterken.

(1) Zie het tweede tussentijdse verslag over de economische en sociale
samenhang, COM(2003) 34 def. en het desbetreffende advies.
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Governance en maatschappelijke partecipatie

3.3.1. Europese governance is gebaseerd op de volgende
vijf bekende beginselen: openheid, participatie, verantwoordelijkheid, doeltreffendheid en samenhang. De ervaring leert dat
aan deze beginselen nog het subsidiariteitsbeginsel moet
worden toegevoegd, dat immers de hoeksteen is voor correcte
governance. Een en ander verwijst naar vormen van samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid op zowel verticaal als
horizontaal vlak, die gericht zijn op een zo groot mogelijke
inbreng van alle sociale en regionale actoren die belang hebben
bij het economisch en sociaal beleid.
3.3.2. Vooraleer wetsvoorstellen worden voorgelegd, moet
er dan ook eerst een systematische en onafhankelijke analyse
worden gemaakt van de toekomstige impact van de voorgestelde maatregelen op de solidariteit, en van de kosten/batenverhouding bij tenuitvoerlegging ervan (1).
3.3.3. Volgens het EESC zou in de Mededeling meer
aandacht moeten worden geschonken aan de open coördinatiemethode. Deze grote nieuwigheid die in Lissabon werd
geïntroduceerd, is zonder twijfel een relevant instrument ter
verbetering van de governance binnen de EU, maar vooral ook
een belangrijk middel om innoverende maatregelen ten uitvoer
te leggen en een echte modernisering op het gebied van het
sociaal en werkgelegenheidsbeleid mogelijk te maken.
3.3.4. Het Comité is van mening dat de toetsingscriteria, die
de Commissie reeds is gaan hanteren voor het desbetreffende
proces dat de laatste jaren op gang is gebracht, expliciet
moeten worden aangegeven en openbaar moeten worden
gemaakt. In dat licht moet ook meer belang worden gehecht
aan het instrument van de sociale dialoog; zo moet er meer
aandacht worden geschonken aan de programma’s van de
sociale partners, met inachtneming van hun autonomie bij de
tenuitvoerlegging van hun werkprogramma, en moet ernaar
worden gestreefd deze praktijk van actieve raadpleging uit te
breiden tot een zo groot mogelijk aantal sectorale beleidsmaatregelen en met name tot de nieuwe lidstaten van de Europese
Unie (2).
3.3.5. Er wordt eveneens te weinig aandacht geschonken
aan het maatschappelijk middenveld en sociale diensten zonder
winstoogmerk, die immers een grotere rol zouden moeten
spelen en waarvan het publieke actiegebied beter zou moeten
worden afgebakend en opgewaardeerd. Het is duidelijk dat
deze actoren niet tot taak hebben rechten te waarborgen
(hetgeen een zaak van de bevoegde overheden is) maar ertoe
kunnen bijdragen dat deze rechten gemakkelijker afdwingbaar
zijn binnen de afzonderlijke nationale systemen voor welzijnszorg. Zoals het Comité reeds eerder heeft benadrukt, kunnen
deze sociale diensten zonder winstoogmerk, via de solidaire

(1) EESC-advies inzake het Witboek over Europese governance, PB
C 125 van 27.5.2002.
(2) Zie het EESC-advies over de Agenda voor het sociaal beleid 2000,
PB C 14 van 16.1.2001 en het EESC-advies over het scorebord
voor de uitvoering van de agenda voor het sociaal beleid, PB
C 241 van 7.10.2002.
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inbreng van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge fondsen (3), ongeacht de zeer uiteenlopende nationale en
lokale omstandigheden, een beslissende bijdrage leveren aan
de verwezenlijking van tal van doelstellingen van de agenda
voor het sociaal beleid.
3.3.6. De bijdrage van sociale diensten zonder winstoogmerk wordt, wat werkgelegenheid en sociale impact betreft,
steeds meer erkend en gewaardeerd. Deze bijdrage heeft tot
opmerkelijke resultaten geleid op het gebied van de bevordering en bescherming van de rechten van kansarmen. Bovendien
is daarmee tegemoet gekomen aan de behoeften aan opleiding,
sociale bijstand en verzorging. Ook hebben bedoelde diensten
hun steentje bijgedragen aan het beleid ter bevordering van
integratie en bestrijding van sociale ongelijkheden.
3.3.7. Non-profitorganisaties dragen ertoe bij dat opkomende sociale behoeften, met name van de kansarmen in de
samenleving, erkend worden en expliciet worden geformuleerd. Zij zetten zich in voor het herstel van beschadigde
sociale structuren waarbinnen de onderlinge contacten moeten
worden hersteld. Zij ijveren voor solidariteit onder burgers en
maatschappelijke participatie, die noodzakelijke voorwaarden
zijn voor de bevordering van de democratie, zelfs in de meest
achtergestelde gebieden.
3.3.8. De rol van de sociale economie moet dan ook, samen
met die van de non-profitorganisaties die de pleitbezorgers
ervan zijn, als ontwikkelingsfactor meer erkenning krijgen en
het belang daarvan in de sociale en dienstverleningssector
moet worden onderkend; hierbij zij met name verwezen naar
de Europese concurrrentiewetgeving.

4. Naar een Europees sociaal burgerschap
4.1.
In de periode 2004-2005 zal het in 2000 gelanceerde
proces in de eerste plaats worden voltooid en geconsolideerd.
Gelet op de gewijzigde economische toestand, zullen de grote
strategische krachtlijnen geleidelijk aan duidelijker moeten
worden gespecifieerd; deze krachtlijnen, die overigens in de
huidige agenda reeds zijn geschetst, zullen meer moeten
worden benadrukt, teneinde:
—

aan sectorale maatregelen richting te geven en prioriteiten
bij de tenuitvoerlegging van de huidige agenda vast te
stellen;

—

de thans reeds gelanceerde voorbereidende fase van de
nieuwe sociale agenda 2006-2010 kwalitatief in te vullen.

(3) Zie het EESC-advies over het scorebord voor de uitvoering van de
agenda voor het sociaal beleid, PB C 241 van 7.10.2002, het
EESC-advies over particuliere organisaties zonder winstoogmerk
in het kader van de verlening van diensten van algemeen belang
in Europa, PB C 311 van 7.11.2001 en het EESC-advies over „De
sociale economie en de interne markt”, PB C 117 van 26.4.2000.
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4.1.1. De tussentijdse herziening biedt eigenlijk een uitstekende gelegenheid om de sociale agenda, die vooralsnog
voornamelijk op werkgelegenheid is gericht (en op sociale
acties ter bevordering van die werkgelegenheid tegen een
achtergrond van internationale concurrentie), in de toekomst
te laten uitgroeien tot een agenda waarin kwesties van sociale
ontwikkeling en samenhang een eigen plaats toebedeeld
krijgen, in onderlinge afhankelijkheid met de andere politieke
actieterreinen van de Europese Unie.
4.1.2. Thans is de stelregel dat sociale samenhang een
productiefactor is in een Unie die een solidaire samenleving als
de motor van haar ontwikkeling beschouwt. Daarbij moet
echter wel de betekenis van dat begrip „productie-” beter
worden omschreven, zowel op economisch gebied als wat de
bevordering van de kwaliteit van sociale voorzieningen betreft.
Sociale kwesties mogen niet louter als sociale problemen
(uitsluiting, ongelijke behandeling, enz.) worden beschouwd
en behandeld, maar moeten ook worden benaderd vanuit een
positieve en productieve ingesteldheid als „burgerschap”, d.i.
als nationaal en lokaal sociaal kapitaal dat moet worden
opgewaardeerd en ontwikkeld.
4.1.3. Met name moet de vraag worden gesteld hoe het
„samen behoren tot Europa” kan worden geïnterpreteerd als
een Europees „sociaal” burgerschap, waarmee geen nieuwe
juridische status is bedoeld die het resultaat is van een
assimilatieproces van nationale verschillen (in samenleving en
politiek), maar een burgerschap dat voortvloeit uit de erkenning van het belang van deze verschillen in een context van
toenemende mobiliteit van personen om redenen van werk,
opleiding, onderzoek, productie en overdracht van kennis.
Zoals met de gemeenschappelijke munt is gebeurd, impliceert
deze mobiliteit dat burgers een aantal basisparameters voor
hun burgerschap en wijze van samenleven gemeen hebben,
die als garanties moeten dienen voor de „overdraagbaarheid”
van grondrechten in een Europese ruimte. Met de grondrechten
wordt tegemoet gekomen aan de basisbehoeften van de
burgers en worden er dus ook betere kansen geboden voor
uitwisseling, mobiliteit en veiligheid.
4.1.4. Het vooruitzicht op een soort gemeenschappelijke
infrastructuur voor sociaal burgerschap vergt inspanningen die
vergelijkbaar zijn met de inspanningen die werden geleverd
voor de totstandbrenging van de uitgebreide infrastructuur
voor de economische ontwikkeling van Europa. Dit is een
ambitieus streven waarvan de haalbaarheid moet worden
onderzocht en dat, om concreet te worden gerealiseerd, een
onderzoek vergt naar de ideale voorwaarden (de „minimale
infrastructuur”) om sociaal burgerschap te bevorderen. Daarvoor moet worden uitgegaan van de keuzes die de afzonderlijke
landen reeds hebben gemaakt op het gebied van gezondheid,
sociale zekerheid, welzijnszorg, onderwijs, milieubescherming
en gezinsbeleid. Het gaat hier dus om het sociaal kapitaal van
de verschillende nationale gemeenschappen.
4.2.

Vergroting van het menselijk en sociaal kapitaal van Europa

4.2.1. De vergroting van het menselijk en sociaal kapitaal
van Europa is niet alleen noodzakelijk om de kenniseconomie
te ondersteunen en zo ook het concurrentievermogen te
vergroten, maar is tevens een belangrijk middel om de
structurele veranderingen op de arbeidsmarkt en de toekomsti-
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ge ontwikkeling van het burgerschap en de sociale integratie
doeltreffend te begeleiden (1). Hoogstaand menselijk en sociaal
kapitaal is de belangrijkste rijkdom van het Europa van de
toekomst, gebaseerd op volledige en actieve betrokkenheid
van de verschillende sociale actoren.
4.2.2. Het is dan ook noodzakelijk dat de maatregelen
m.b.t. levenslang leren (2) (Life Long Learning) niet alleen
een absolute prioriteit worden in het kader van actieve
werkgelegenheidsscheppende maatregelen maar ook binnen
het sociaal beleid in ruimere zin. Indien de verschillende landen
van de Europese Unie alle burgers het equivalent van één extra
jaar opleiding zouden aanbieden, zou de totale productiviteit
van de EU op zowel korte als lange termijn zeker stijgen.
Volgens het EESC moet dit aspect dan ook een duidelijkere en
blijvende horizontale prioriteit worden in de nieuwe fase van
tenuitvoerlegging van de sociale agenda.

4.3.

Modernisering en verbetering van de socialezekerheidsstelsels

4.3.1. De socialezekerheidsstelsels zijn het belangrijkste
kenmerk van het Europees sociaal model en hebben een
voorbeeldfunctie in de wereld van vandaag (3). De problematiek
van de pensioenen en de veranderingen binnen de verschillende nationale stelsels zijn samen met het complexe probleem
van de bevordering van de gezondheid en de gezondheidszorg
in de context van het vrije verkeer van werknemers in de Unie,
de twee belangrijkste pijlers van de Europese socialezekerheidsstelsels, die dan ook van grote invloed zijn op de instandhouding van die stelsels als een doeltreffend, solidair en veilig
sociaal systeem dat zich verder kan ontwikkelen.
4.3.2. Parallel met de nationale actieplannen voor sociale
integratie (NAP’s/sociale integratie) moet er ook volgens het
EESC een krachtige inspanning worden geleverd met het oog
op rationalisering en versterking van de open coördinatie. De
termijn van 2005 die aan de ontwikkelingen op het gebied
van de pensioenen en de daarvoor geplande maatregelen is
gesteld, en het verzoek van de Europese Raad aan de Commissie
om met nieuwe voorstellen te komen voor intensievere
uitwisseling in het kader van de samenwerking in b.v. de sector
van de gezondheids- of de bejaardenzorg, kunnen een nieuwe
impuls geven aan deze strategie, en aldus de impact van de
sociale agenda vergroten (4).

(1) Zie tevens de resolutie van de Raad „Werkgelegenheid, sociale
zaken, gezondheid en consumentenzaken” van 2-3 juni 2003
over het belang van het sociaal en menselijk kapitaal.
(2) Zie het EESC-advies over „Een memorandum over levenslang
leren”, PB C 311 van 7.11.2001 en het EESC-advies over de
Mededeling van de Europese Commissie „Europese benchmarks
in onderwijs en opleiding: follow-up van de Europese Raad van
Lissabon”, PB C 133 van 6.6.2003.
(3) Zie het EESC-advies over „Opties voor de hervorming van de
pensioenstelsels”, PB C 221 van 17.9.2002 en het advies over
veilige en betaalbare pensioenen, PB C 48 van 21.2.2002.
(4) Zie de Mededeling van de Commissie „De sociale dimensie van de
strategie van Lissabon versterken: de open coördinatie
stroomlijnen op het gebied van de sociale bescherming”
(COM(2003) 261 def.) en het desbetreffende EESC-advies dat
tijdens de zitting van 29 en 30 oktober 2003 is goedgekeurd.
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Werkgelegenheid: een prioriteit voor de economische en sociale
ontwikkeling

4.4.1. Werkgelegenheid is een van de belangrijkste punten
waarvoor de Europese sociale agenda zich inzet en naar
convergentie streeft. De naar voren geschoven oplossingen
hebben vooral betrekking op het scheppen van werkgelegenheid in de sector van de spitstechnologie en in zeer kennisintensieve sectoren. Deze strategie moet hand in hand gaan met
een inspanning tot sociale integratie van vrouwen, jongeren,
kansarmen, personen die vroegtijdig noodlijdende productiesectoren hebben moeten verlaten, immigranten, enz. Met name
moeten zowel preventieve als proactieve maatregelen worden
aangemoedigd die de toegang van gehandicapten tot de
arbeidsmarkt bevorderen.
4.4.2. Ook tijdens een ongunstige economische conjunctuur zijn de politieke en culturele voorwaarden aanwezig om
de tot dusver verrichte investeringen ter verbetering van de
kwaliteit van de arbeid te evalueren. Bevordering van die
kwaliteit mag niet beperkt blijven tot de oplossing van de nog
steeds enorme problemen inzake veiligheid en bescherming
op de werkplek, maar moet ook betrekking hebben op
problemen inzake de kwaliteit van arbeidsvoorwaarden en
werksfeer (1).
4.4.3. Arbeidskwaliteit houdt verband met de strategie voor
overdracht van vaardigheden (life long learning en learning
environments), de moeilijke verhouding tussen flexibiliteit en
arbeidsonzekerheid (hetgeen met name van belang is voor de
nieuwe generaties), niet-conflictuele en samenwerkingsstrategieën voor het beheer van arbeidsprocessen (stimulering
van de eigen verantwoordelijkheid en gemeenschappelijke
ondersteuning van strategieën en resultaten), de combinatie
tussen werken en gezin, die in sommige landen zwaar weegt
op het geboortecijfer.
4.4.4. Ten slotte moeten de afzonderlijke landen hun
inspanningen ook opvoeren ter bestrijding van zwartwerk,
omdat daarbij volgens actuele ramingen van de Wereldbank in
Europa ca. 20 miljoen mensen betrokken zouden zijn (2). Niet
alleen komen deze personen hun verplichtingen niet na wat
sociale en belastingssolidariteit betreft, zij leveren ook geen
bijdrage om hun eigen pensioenregeling adequaat te financieren. In dit verband is het Comité erg ingenomen met de
resolutie van de Raad „Werkgelegenheid, sociale zaken, gezondheid en consumentenzaken”, waarin wordt gewezen op
de ernst van het probleem en waarin de lidstaten, de Europese
instellingen en de sociale partners worden opgeroepen een
bijdrage te leveren tot de oplossing ervan (3).
(1) Zie het EESC-advies inzake het Witboek over de „Versterking van
de kwaliteitsdimensie in het sociaal en het werkgelegenheidsbeleid”, PB C 311 van 7.11.2001.
(2) Het Comité herinnert er andermaal aan dat immigranten in dit
verband een bijzonder kwetsbare categorie vormen. Zie met name
het EESC-initiatiefadvies over „De rol van de georganiseerde civiele
samenleving bij immigratie en maatschappelijke integratie”, PB
C 125 van 27.5.2002.
(3) Zie de resolutie van de Raad over zwartwerk, in de conclusies
van de Raad „Werkgelegenheid, sociale zaken, gezondheid en
consumentenzaken” van 20 oktober 2003.
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Monitoring en participatieve evaluatie

4.5.1. Uit de met de monitoring opgedane ervaring is
gebleken dat er intrinsieke grenzen zijn aan het Europese
streven om de sociale ontwikkeling en de impact van de sociale
agenda te evalueren aan de hand van gemeenschappelijke,
betrouwbare parameters. De huidige problemen die voortvloeien uit de tendens om dus alleen maar verslag uit te brengen,
zouden evenwel moeten worden verholpen door toch de
voorkeur te geven aan strategieën waarbij door toetsing en
evaluatie wordt nagegaan of de verwachte resultaten wel
degelijk zijn bereikt. De ongeschiktheid en ontoereikendheid
van de instrumenten voor monitoring, die in verschillende
teksten reeds aan de kaak werden gesteld, mogen in de
toekomst dan ook geen obstakel zijn, of erger nog een
„natuurlijk” alibi vormen om niet op te treden, maar moeten
daarentegen met voorrang worden bestreden.

4.5.2. De acties die deze gap op kennisgebied moeten
dichten, moeten de ontwikkeling van een „Europees model
voor evaluatie van de sociale impact” van wetgeving en
daarmee verbonden maatregelen aanzwengelen; een en ander
moet gebaseerd worden op een combinatie van drie indicatoren m.b.t. investering-financiering (input), organisatie van
reacties (output) en doeltreffendheid van de acties (outcome),
zodat op basis van betrouwbare indicatoren een beeld kan
worden verkregen van de in de verschillende landen bereikte
niveaus van Europees sociaal burgerschap.

4.5.3. Uit dat vooruitzicht, dat reeds via proefprojecten
wordt uitgetest, blijkt welke vereenvoudigingen mogelijk zijn
en hoe het aantal waarnemingen zo gering mogelijk kan
worden gehouden, en wel via beperking van de variabelen
die in aanmerking moeten worden genomen en dankzij de
mogelijkheden tot gecombineerde interpretatie van de drie
reeds eerder vermelde indicatoren. Op die manier wordt de
vergelijking van landen soepeler en transparanter. Aldus
worden er binnen de huidige, op sociale indicatoren gebaseerde
strategie meer instrumenten gecreëerd om de resultaten te
lezen en te evalueren. Zo komt het „sociaal rendement” van de
op Europees niveau en door de afzonderlijke landen gelanceerde acties beter uit de verf en worden vormen van participatieve
evaluatie van de resultaten bevorderd, waaraan de sociale
partners en de verschillende sociale actoren die op het gebied
van solidair burgerschap werkzaam zijn, meewerken.

5. Conclusies

5.1.
Het EESC verheugt zich erover dat alle in de sociale
agenda van 2000 geplande acties thans gelanceerd zijn en blijft
bij zijn overtuiging dat de verdere tenuitvoerlegging van de
geplande actielijnen en de sociale agenda ook in een periode
van crisis en economische stagnatie van fundamenteel belang
zijn.
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5.2.
Het EESC is het ermee eens dat de continuïteit van de
acties, de investeringen en de methodes moet worden verzekerd en dat daarbij vooral meer aandacht moet gaan naar de
sociale impact van wetgeving, de investeringen in menselijk en
sociaal kapitaal en de opwaardering van de sociale economie
en de verschillende daarbij betrokken actoren, teneinde de
doelstellingen van de strategie van Lissabon inzake samenhang
en sociale ontwikkeling doeltreffender na te streven en in
grotere mate te verwezenlijken.
5.3.
Het EESC herhaalt dat het absoluut zaak is te zorgen
voor een betere beschikbaarheid van actuele gegevens, ter
ondersteuning van de noodzakelijke en voortdurende monitoring, ook met het oog op het identificeren van doeltreffender
en innovatieve wijzen van participatieve evaluatie.
5.4.
Volgens het EESC moet er in de reeds gelanceerde
tweede fase van de agenda een duidelijker prioriteitenschema
worden opgesteld, waarbij rekening moet worden gehouden
met de moeilijkheden op politiek en economisch gebied, het
werkprogramma van de instellingen, de beperktheid van de
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middelen en het bijzondere engagement om de nieuwe lidstaten in de Europese Unie te integreren.
5.5.
Het Comité wijst andermaal op de noodzaak de nieuwe
lidstaten te helpen actief aan de tenuitvoerlegging van de
strategie van Lissabon deel te nemen en hun inspanningen om
het communautaire acquis op sociaal gebied over te nemen, te
blijven voortzetten.
5.6.
Het EESC is het er ten slotte mee eens dat de periode
2004-2005 zonder twijfel van doorslaggevend belang zal zijn
om de bakens uit te zetten voor de discussie over de toekomst
van het Europees sociaal beleid. Het is er dan ook erg mee
ingenomen dat de Commissie in de Mededeling voorstelt een
studiegroep op hoog niveau op te richten die zich over de
toekomst van het sociaal beleid en de werkgelegenheid zal
buigen. Ter voorbereiding van het publieke debat dat in het
najaar van 2004 zal worden gehouden en via zijn talrijke
recent uitgebrachte adviezen terzake, geeft het EESC hierbij te
kennen op actieve wijze aan dit reeds op gang gebrachte
proces te willen deelnemen.

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over:
—

de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de werkzaamheden van
het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat, vergezeld van
voorstellen voor een herschikking van Verordening (EG) nr. 1035/97 van de Raad”, en

—

het „Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (herschikking)”
(COM(2003) 483 def. — 2003/0185 (CNS))
(2004/C 80/27)

De Raad heeft op 15 september 2003 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 262 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, te raadplegen over de voornoemde mededeling.
De afdeling „Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap”, die belast was met de voorbereiding van de
desbetreffende werkzaamheden, heeft haar advies goedgekeurd op 25 november 2003. Rapporteur was
de heer Sharma.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 404e zitting van 10 en 11 december 2003
(vergadering van 10 december) het volgende advies uitgebracht, dat met 119 stemmen vóór bij
1 onthouding, is goedgekeurd.

1. Inhoud van het Commissiedocument
1.1.
Onderhavig document van de Commissie bestaat uit
twee delen: een mededeling waarin het centrum aan een
analyse wordt onderworpen en een voorstel voor een herschikking van de verordening die tot de oprichting van dit centrum
heeft geleid.
1.1.1.
De Commissie geeft in de mededeling haar standpunt
over de tot dusverre door het Waarnemingscentrum gemaakte
vorderingen. Daarbij is rekening gehouden met de resultaten
van de externe evaluatie die het Centre for Strategy and
Evaluation Services in haar opdracht heeft uitgevoerd, en met
de reacties van de verschillende belanghebbenden daarop.
1.1.2. Om te beginnen wordt stilgestaan bij de voornaamste
doelstelling van het Waarnemingscentrum, nl. „de levering van
objectieve, betrouwbare en vergelijkbare gegevens aangaande
verschijnselen van racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme op Europees niveau aan de Gemeenschap en haar lidstaten
... ” en bij de middelen die daarvoor worden ingezet. Vervolgens
wordt een oordeel gegeven over de overige activiteiten van het
Waarnemingscentrum, zoals de organisatie van rondetafelconferenties, het verrichten van onderzoek en de verspreiding van
informatie en jaarverslagen.
1.1.3. De Commissie vervolgt met een analyse van het
budget waarover het Waarnemingscentrum beschikt en de
bruikbaarheid van zijn doelstellingen, met name in het licht
van de politieke verschuivingen en veranderingen in wetgeving
die zich sinds zijn oprichting hebben voorgedaan. Verder
wordt in dit deel van de mededeling ook nog gekeken naar
de voorstellen om de geografische werkingssfeer van het
Waarnemingscentrum te veranderen en de stemmen die
opgaan om zijn naam en/of zijn taakomschrijving te wijzigen.

1.1.4. Ook wordt nagegaan hoe efficiënt de organisatie van
het Waarnemingscentrum is. Daarbij wordt vooral aandacht
geschonken aan:
—

de beheersstructuur (raad van bestuur, dagelijks bestuur
en directeur);

—

het organisatieschema;

—

de opstelling van en het toezicht op werkprogramma’s;

—

financiën en administratie;

—

aanwerving van personeel voor het Waarnemingscentrum en de wijze waarop dat personeel wordt ingezet;

—

betrekkingen van het Waarnemingscentrum met de Commissie en met de andere Europese instellingen.

1.1.5. Na een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van de externe evaluatie, concludeert de Commissie dat
het algemene beeld van de prestaties van het Waarnemingscentrum positief én negatief is. Het centrum heeft aanzienlijke
vooruitgang geboekt, maar het is duidelijk dat er op het stuk
van de tot dusverre bereikte resultaten nog verbeteringen in
kwaliteit en waarde mogelijk en nodig zijn, met name wat de
objectiviteit en vergelijkbaarheid van de gegevens betreft. Om
een zo groot mogelijk effect op het beleid en de praktijken van
de Unie en de lidstaten te sorteren, zou het Waarnemingscentrum in zijn werkprogramma’s rekening moeten houden met
de prioriteiten van de Gemeenschap, zonder dat dit afbreuk
mag doen aan zijn onafhankelijkheid.
1.2.
Het voorstel voor een herschikking van Verordening
(EG) nr. 1035/97 die tot de oprichting van het Waarnemingscentrum heeft geleid en de regels bevat voor de werking
daarvan, is het logische vervolg op de in de mededeling
gemaakte opmerkingen.
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2. Algemene opmerkingen

2.1.
Het Comité heeft op 7 oktober 2003 een hoorzitting
gehouden over „De rol en de functie van het Europees
Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat”.
Die hoorzitting werd bijgewoond door verscheidene vertegenwoordigers van nationale en Europese maatschappelijke organisaties die hun standpunt betreffende de mededeling van de
Commissie kenbaar maakten. Deze standpunten zijn een
inspiratiebron geweest voor het advies van het Comité.

2.2.
Het Comité is het eens met veel opmerkingen in de
mededeling van de Commissie, en meer bepaald met het
volgende:
—

De afwijzing van de aanbeveling uit de onafhankelijke
evaluatie om de raad van bestuur van het Waarnemingscentrum te laten samenstellen uit vertegenwoordigers
van de regeringen van de lidstaten. Dit voorstel wordt
verworpen omdat een dergelijke samenstelling waarschijnlijk zal beschouwd worden als een onaanvaardbare
inbreuk op de onafhankelijkheid van het Waarnemingscentrum.

—

De hernieuwde verklaring van de Commissie dat het
Waarnemingscentrum volledig onafhankelijk moet blijven van de lidstaten.

—

De uitbreiding van rol en taken van het Waarnemingscentrum in het licht van de evolutie die de bevoegdheden
van de Europese Gemeenschap op dat gebied sinds de
goedkeuring van Verordening (EG) nr. 1035/97 heeft
ondergaan (Artikel 13, Verdrag van Amsterdam en de
bevoegdheid van de Gemeenschap op het gebied van
immigratie, vluchtelingen en asiel), alsook van het aantal
terreinen waarop het Waarnemingscentrum werkzaam is.

—

De koppeling van de doelstellingen van het Waarnemingscentrum aan de ontwikkeling van de Unie als een
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.

—

De koppeling van de doelstellingen van het Waarnemingscentrum aan de prioriteiten van de EU, zodat
informatie kan worden gegeven over de beleidsontwikkelingen op Europees en nationaal niveau.

—

De formele uitbreiding van de werkingssfeer van het
Waarnemingscentrum, zodat daaronder nu ook andere
vormen van onverdraagzaamheid, zoals onverdraagzaamheid voor religies, vallen.

—

De verruiming van de werkingssfeer van het Waarnemingscentrum, zodat het ook met kandidaat-lidstaten
kan samenwerken.

—

De grotere flexibiliteit op het vlak van samenwerking
tussen het Waarnemingscentrum en andere internationale
organisaties, zoals de Raad van Europa.
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—

De grotere nadruk op het toetsen van de prestaties van
het Waarnemingscentrum aan zijn doelstellingen en
werkprogramma.

—

De aanpassingen van de verordening om de besluitvorming van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur
efficiënter te maken.

—

De bepaling dat bestuursleden ook moeten beschikken
over vaardigheden op het vlak van organisatie-management, planning en budget-controle.

3. Bijzondere opmerkingen

3.1.

De doelstelling

3.1.1. Na herschikking van de verordening zou de doelstelling van het Waarnemingscentrum als volgt luiden:
„Het voornaamste doel van het Waarnemingscentrum bestaat
in de levering, in het bijzonder op de in artikel 4 (3) bedoelde
gebieden, van objectieve, betrouwbare en vergelijkbare gegevens aangaande verschijnselen van racisme en vreemdelingenhaat, antisemitisme en aanverwante onverdraagzaamheid op
Europees niveau, aan de bevoegde instellingen en autoriteiten
van de Gemeenschap en haar lidstaten, om hen te helpen
wanneer zij op hun respectieve bevoegdheidsgebieden maatregelen nemen of acties ontwerpen. Daarbij dient het centrum
bij te dragen tot de ontwikkeling van de Unie als een ruimte
van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.”
3.1.2. Het Comité is het met de Commissie eens dat het
Waarnemingscentrum zich moet blijven toespitsen op racisme
en vreemdelingenhaat en dat de werkingssfeer van het Waarnemingscentrum niet moet worden uitgebreid tot andere
vormen van discriminatie op basis van gender, seksuele
oriëntatie, leeftijd en dergelijke. Ook deelt het Comité de
mening van de Commissie dat de verschijnselen van racisme
en vreemdelingenhaat ruim geïnterpreteerd moeten worden
en aanverwante vormen van onverdraagzaamheid moeten
omvatten.
3.1.3. Tegelijkertijd verwelkomt het Comité de uitbreiding
van de rol, taken en werkterreinen van het Waarnemingscentrum overeenkomstig de evolutie die de bevoegdheden van de
Europese Gemeenschap op dat gebied hebben ondergaan,
zoals de opname van artikel 13 in het Verdrag van Amsterdam
en de bevoegdheid van de Gemeenschap op het gebied van
immigratie, vluchtelingen en asiel.
3.1.4. Overeenkomstig artikel 3 is het Waarnemingscentrum bovendien belast met de volgende taken: het „c) verzamelt, registreert en analyseert informatie en gegevens”, en „g)
stelt conclusies en adviezen ten behoeve van de Gemeenschap
en de lidstaten op”.

30.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/113

3.1.5. In artikel 2 „Doel” wordt in vergelijking met de tot
nu toe geldende verordening de doelgroep voor het leveren
van informatie beperkt tot „bevoegde instellingen en autoriteiten” van de Gemeenschap en haar lidstaten. Daardoor worden
het maatschappelijk middenveld, de sociale partners en de
niet-gouvernementele organisaties op Europees niveau en in
de lidstaten niet meer gerekend tot de doelgroep voor informatie. Het Comité is ervan overtuigd dat ook in de toekomst het
maatschappelijk middenveld een belangrijke rol zal vervullen
bij de bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme en aanverwante onverdraagzaamheid. Het Comité stelt
daarom de volgende wijziging van artikel 2 voor: Het voornaamste doel van het Waarnemingscentrum bestaat in de
levering, in het bijzonder op de in artikel 4 (3) bedoelde
gebieden, van objectieve, betrouwbare en vergelijkbare gegevens aangaande verschijnselen van racisme en vreemdelingenhaat, antisemitisme en aanverwante onverdraagzaamheid op
Europees niveau, aan de bevoegde instellingen en autoriteiten
van de Gemeenschap en haar lidstaten, evenals aan het
maatschappelijk middenveld en de sociale partners, ...

over de ronde-tafelconferenties en met haar voorstel om het
Waarnemingscentrum meer vrijheid te laten om uit te maken
hoe en met welke middelen het wil samenwerken met
maatschappelijke organisaties.

3.1.6. Het Comité is van mening dat het Waarnemingscentrum een pro-actieve rol moet vervullen door aanbevelingen
voor beleid te doen aan EU-instellingen en lidstaten, en zou
willen dat hiervan melding wordt gemaakt in omschrijving
van zijn doelstelling. Volgens het Comité zou het betreffende
deel van de doelstelling bij herschikking gewijzigd moeten
worden door de tekst „om hen te helpen wanneer zij op hun
respectieve bevoegdheidsgebieden maatregelen nemen of acties
ontwerpen” te vervangen door „om hen te helpen door het
doen van aanbevelingen voor beleid die zij ter harte kunnen
nemen bij het nemen van maatregelen of het ontwerpen van
acties op hun respectieve bevoegdheidsgebieden”.

3.3.

3.2.

Betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij de activiteiten van het Waarnemingscentrum

3.2.1. Momenteel wordt het maatschappelijk middenveld
voornamelijk bij het centrum betrokken via de nationale
rondetafelconferenties die in iedere lidstaat worden georganiseerd. De Commissie stelt voor dat het centrum niet langer
meehelpt bij de organisatie van die conferenties, maar dan zou
een einde komen aan de enige actieve samenwerking van
het Waarnemingscentrum met maatschappelijke organisaties.
Nochtans wordt het Waarnemingscentrum er in artikel 3 van
de nieuwe verordening mee belast samen te werken met
maatschappelijke organisaties en groeperingen, inclusief nietgouvernementele organisaties, de sociale partners, onderzoekcentra en andere personen of instanties die zich met verschijnselen van racisme en vreemdelingenhaat bezighouden, met
name door de dialoog op Europees niveau te bevorderen en
door zo nodig aan discussies of bijeenkomsten op nationaal
niveau deel te nemen.
3.2.2. Tijdens de hoorzitting met maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met de bestrijding van racisme en
vreemdelingenhaat, is duidelijk geworden dat de rondetafelconferenties niet in alle lidstaten resultaten opleveren. Het
Comité stemt daarom in met het oordeel van de Commissie

3.2.3. Niettemin heeft het Comité ook oor voor het argument van vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties tijdens de hoorzitting, nl. dat ronde-tafelconferenties tot
nu toe de enige manier zijn waarop de nationale maatschappelijke organisaties betrokken worden bij de activiteiten van het
Waarnemingscentrum. Net zoals de Commissie wil het Comité
niet al te prescriptief zijn. Om toch tegemoet te komen aan de
bekommernissen van de maatschappelijke organisaties, stelt
het voor dat het Waarnemingscentrum met de betreffende
maatschappelijke organisaties en lidstaten overlegt wat de
meest geschikte formele en informele structuren voor een
permanente raadpleging zijn. Rondetafelconferenties kunnen
daarvan deel uitmaken.

Regelingen voor beheer en bestuur

3.3.1. De huidige regeling voor de aanstelling van het
merendeel van de bestuursraadsleden is als volgt:
„De lidstaten stellen één onafhankelijke persoon aan met
passende ervaring op het gebied van mensenrechten en van
analyse van racistische, xenofobe en antisemitische verschijnselen.
De Commissie stelt voor dat alleen personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het orgaan of de organen ter
bevordering van gelijke behandeling van alle personen zonder
discriminatie op grond van ras of etnische afstamming overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 2000/43/EG van de Raad,
of van een soortgelijk onafhankelijk openbaar orgaan, in
aanmerking komen voor deze aanstellingen.”
3.3.2. De vertegenwoordiging van de Commissie wordt
bovendien uitgebreid van één naar twee leden. Het Comité ziet
het belang van dit voorstel in.
3.3.3. Het Comité is voorstander van een Waarnemingscentrum waarin alle betrokken partijen zijn verenigd. Dit moet
volgens het Comité weerspiegeld worden in de samenstelling
van de raad van bestuur. Daarom vindt het Comité dat de raad
van bestuur van het Waarnemingscentrum moet bestaan uit
één vertegenwoordiger van elke lidstaat en van relevante
internationale partnerorganisaties en Europese instellingen,
met inbegrip van het EESC (1), evenals vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties en sociale partners.

(1) Cfr. advies van het EESC over het voorstel voor een Verordening
(EG) van de Raad houdende oprichting van een Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (COM(96)
615 def.), PB C 158 van 26.5.1997.
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3.3.4. Het Comité deelt de bezorgdheid van verschillende
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties over de
noodzaak om de onafhankelijkheid van het centrum in stand
te houden en te versterken, niet alleen tegenover de EUinstellingen, maar ook tegenover de lidstaten, die al wel
geprobeerd hebben om meer invloed op het bestuur van het
Waarnemingscentrum te krijgen als de activiteiten daarvan
hen stoorden. Daarom is het belangrijk te waarborgen dat in
de raad van bestuur van het Waarnemingscentrum personen
zetelen die onafhankelijk van de lidstaten zijn. Het Comité stelt
voor de tweede alinea van het eerste lid van artikel 8 te
schrappen, waarin wordt bepaald dat de vertegenwoordigers
van de lidstaten verantwoordelijken moeten zijn van organen
voor de bevordering van gelijke kansen, zoals bepaald in
artikel 13 van Richtlijn 2000/43/EG van de Raad, of van een
soortgelijke onafhankelijk openbaar orgaan.
3.3.5. Aangezien het nodig is de onafhankelijkheid van
het Waarnemingscentrum te vrijwaren, acht het Comité het
raadzaam dat de huidige informele regelingen waarbij lidstaten
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contactpersonen hebben aangesteld om met het Waarnemingscentrum samen te werken, overeind blijven, maar dan wel
informeel, d.w.z. zonder dat hiervoor een bepaling wordt
opgenomen in de Verordening betreffende het Waarnemingscentrum.
3.3.6. Het Comité is het eens met de Commissie dat voor
een effectief en efficiënt bestuur van het Waarnemingscentrum
een dagelijks bestuur nodig is dat bestaat uit een beperkt aantal
personen die niet alleen ervaring hebben op het terrein van
non-discriminatie en gelijke behandeling, maar ook over ruime
kennis en ervaring op het vlak van management beschikken.
Dit moet niet noodzakelijkerwijs bereikt worden op de manier
die de Commissie voorstelt, namelijk door van tevoren te
bepalen uit welke gespecialiseerde organisaties of gelijkwaardige overheidsinstanties de vertegenwoordigers van de lidstaten mogen worden geselecteerd. Het kan evengoed bereikt
worden door duidelijke profielen op te stellen voor de leden
van het dagelijks bestuur, die vervolgens aangesteld worden
via transparante en open procedures.

Brussel, 10 december 2003.

De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een besluit van
het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter
bevordering van organisaties die op Europees niveau op het gebied van de gelijkheid van
vrouwen en mannen actief zijn”
(COM(2003) 279 def. — 2003/0109 (COD))
(2004/C 80/28)
Op 10 december 2003 heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig de bepalingen
van artikel 29, lid 2 van zijn reglement van orde besloten, een initiatiefadvies op te stellen over het
voornoemde voorstel.
De gespecialiseerde afdeling „Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap”, die belast was met de
desbetreffende voorbereidende werkzaamheden, heeft tijdens haar vergadering van 25 november 2003
het volgende advies goedgekeurd. Rapporteur was mevrouw Wahrolin.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 404e zitting van 10 en 11 december 2003
(vergadering van 10 december) het volgende advies uitgebracht, dat met 109 stemmen vóór en 5 stemmen
tegen, bij 4 onthoudingen, werd goedgekeurd.

1. Inleiding

2. Inhoud van het voorstel

1.1.
Doel van onderhavig voorstel is een basisbesluit vast te
stellen voor het verlenen van exploitatiesubsidies (periode 2004-2005) aan de Europese Vrouwenlobby en andere
organisaties die op Europees niveau actief zijn op het gebied
van de gelijkheid van vrouwen en mannen.

2.1.
Het Commissiedocument bestaat uit een toelichting,
een voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en
de Raad, bevattende vijftien overwegingen en acht artikelen,
en een bijlage. Er is ook nog een financieel memorandum aan
toegevoegd.

1.2.
De mededeling van de Commissie is technisch van
inhoud en ingegeven door een structurele aanpassing van de
eisen die aan begrotingsdocumenten worden gesteld.

2.2.
De rechtsgrondslag van het voorstel wordt gevormd
door artikel 13, lid 2, van het EG-Verdrag, op grond waarvan
de Raad alle passende maatregelen kan nemen om elke vorm
van discriminatie (onder meer op grond van geslacht) te
bestrijden. In dit artikel en in artikel 251 staat de procedure
beschreven bij het nemen van besluiten inzake communautaire
stimuleringsmaatregelen.

1.3.
Er ontstond behoefte aan een basisbesluit na de
goedkeuring van Verordening (EG) nr. 1605/2002 van de
Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement
van toepassing op de algemene begroting van de Europese
Gemeenschappen. Het besluit om de begroting van de Commissie op Activity Based Budgeting te baseren impliceert dat
er basisbesluiten moeten worden vastgesteld voor een aantal
subsidies die tot dusverre gefinancierd werden op basis van de
huishoudelijke kredieten (deel A) van het voor de Commissie
bestemde gedeelte van de begroting (afdeling III).
1.4.
Ook subsidies die werden of worden toegekend aan
de Europese Vrouwenlobby en andere organisaties die zich
inzetten voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, behoren
tot de kredieten waarvan de rechtsgrondslag moet worden
veranderd (begrotingsonderdelen A-3037 en A-3046). Deze
organisaties spelen een essentiële rol bij de promotie, followup en verspreiding van communautaire acties voor vrouwen.
Hun activiteiten zijn van algemeen Europees belang.
1.5.
De gelijkheid van vrouwen en mannen is een basisbeginsel van het Gemeenschapsrecht en van de jurisprudentie
van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. De
Gemeenschap is verplicht om deze gelijkheid in het kader van
al haar acties te bevorderen.

2.3.
Behalve naar de artikelen in het EG-Verdrag en het
Handvest van de grondrechten wordt in het voorstel ook
verwezen naar ervaringen op EU-niveau, waaruit blijkt dat de
bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen in
de praktijk een pakket van elkaar wederzijds versterkende
maatregelen, met name juridische instrumenten en concrete
acties vereist. Verder wordt nog verwezen naar het witboek
van de Commissie over governance, waarin ervoor wordt
gepleit de burgers vanaf de beleidsvorming tot en met de
uitvoering van het beleid inspraak te geven, het maatschappelijk middenveld en de organisaties waaruit het is samengesteld,
bij het beleid te betrekken en efficiënter en transparanter met
de belanghebbende partijen te overleggen.
2.4.
In het voorstel wordt herinnerd aan de vierde wereldvrouwenconferentie van 1995 in Peking, toen een verklaring
en een actieprogramma werden goedgekeurd waarin de regeringen, de internationale gemeenschap en het maatschappelijk middenveld worden opgeroepen strategische maatregelen
te nemen om vrouwendiscriminatie en obstakels voor de
gelijkheid van vrouwen en mannen uit de weg te ruimen.
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Verder wordt verwezen naar het communautair actieprogramma in verband met de communautaire strategie inzake de
gelijkheid van vrouwen en mannen (vastgesteld bij Beschikking
51/2001/EG), waarvan de maatregelen moeten worden aangevuld door steun te verlenen aan de betrokken partijen.
2.5.
Voorgesteld wordt een communautair actieprogramma
vast te stellen ter ondersteuning van de Europese Vrouwenlobby en andere organisaties die op Europees niveau actief zijn op
het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen. De
algehele doelstelling van dit programma bestaat erin steun te
verlenen aan de activiteiten van deze organisaties, waarvan het
doorlopend werkprogramma of een concrete actie gericht is
op de verwezenlijking van een doelstelling van algemeen
Europees belang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen
en mannen dan wel een doelstelling die in het actieprogramma
van de Europese Unie op dit gebied past.
2.6.
Het voorstel voorziet tevens in deelname van derde
landen aan het programma. Het gaat hierbij om de landen die
in 2004 tot de EU zullen toetreden, de EVA/EER-landen
alsmede Roemenië, Bulgarije en Turkije.

3. Algemene opmerkingen
3.1.
Het EESC is het eens met de Commissie dat er behoefte
bestaat aan een basisbesluit ter verlening van exploitatie- en
activiteitensubsidies. Er wordt terecht het initiatief genomen
tot een communautair actieprogramma ter ondersteuning van
organisaties die zich op Europees niveau actief inzetten voor
de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het is van groot belang
dat de waardevolle activiteiten van deze organisaties via dit
programma worden gesteund.
3.2.
Het programma is opgezet voor twee jaar: 2004-2005.
Om de continuïteit van de werkzaamheden van de Europese
Vrouwenlobby en andere betrokken organisaties te waarborgen is het echter van belang dat de steunverlening ook na
afloop van deze periode wordt voortgezet.
3.3.
Het EESC herinnert eraan dat de Europese Raad zich
tijdens zijn voorjaarstop in maart 2003 heeft uitgesproken
voor het beter in praktijk brengen, coördineren en bewaken
van de gelijkheid en de gendermainstreaming in de Europese
Unie. Om te kunnen nagaan in hoeverre er vooruitgang wordt
geboekt, heeft de Raad de Commissie opgeroepen samen met
de lidstaten een jaarrapport op te stellen voor de volgende
voorjaarsbijeenkomst van 2004. Hierin moet worden aangegeven welke ontwikkelingen er zijn in de richting van meer
gelijkheid en welke richtsnoeren zijn uitgevaardigd voor de
integratie van gelijkheidsaspecten in de verschillende beleidsonderdelen. Het Comité beschouwt het actieprogramma
als een belangrijk element van dit jaarrapport.
3.4.
Omdat de Europese Vrouwenlobby op dit zo belangrijke terrein een bijzondere positie inneemt, zou deze organisatie
volgens het voorstel recht moeten hebben op een exploitatiesubsidie zonder dat zij zich daartoe aan een speciale aanvraagprocedure zou hoeven te onderwerpen.
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3.5.
Het EESC stelt met voldoening vast dat in de bijlage
(punt 2.1) nadrukkelijk wordt gesteld dat de onafhankelijkheid
van de Europese vrouwenlobby moet worden geëerbiedigd
wanneer het gaat om de selectie van haar leden en de
uitoefening van haar activiteiten. Het is een goede zaak dat op
deze wijze duidelijk wordt gemaakt dat de onafhankelijkheid en
integriteit van subsidie-ontvangende organisaties gerespecteerd
dienen te worden.
3.6.
Het EESC staat ook achter het standpunt, zoals in het
voorstel geformuleerd, dat het belangrijk is dat Europese
vrouwenorganisaties en andere organisaties die zich inzetten
voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, via het programma
in aanmerking kunnen komen voor exploitatie- en projectsubsidies.
3.7.
Het EESC is overigens van mening dat er meer
duidelijkheid moet komen over de criteria voor het toekennen
van subsidies aan groepen meisjes en vrouwen die onvoldoende vertegenwoordigd zijn (bijv. gehandicapten), en aan meisjes
en vrouwen die om verschillende redenen slachtoffer zijn van
discriminatie.
3.8.
Het EESC wenst de Commissie te wijzen op het bestaan
van nog andere Europese organisaties waarvan de activiteiten
deels zijn gericht op de bevordering van seksuele gelijkheid.
Ook deze organisaties zouden behoefte kunnen hebben aan
steun via het programma. Daarom hecht het Comité grote
waarde aan alle initiatieven die de intersectorale samenwerking
tussen de diverse maatschappelijke organisaties bevorderen. De
Commissie wordt opgeroepen hier aandacht aan te besteden.
3.9.
Verder legt het EESC er de nadruk op dat activiteiten
op het gebied van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen
door allerlei verschillende organisaties worden bedreven, niet
alleen door organisaties waarvoor dit de belangrijkste taak is,
en dat de Europese Unie deze activiteiten op verschillende
wijze ondersteunt. Bij gelijkheid gaat het om een mensenrecht
voor meisjes, jongens, vrouwen en mannen en om een
fundamentele vrijheid voor beide geslachten, waarbij ras/
etnische herkomst, religie/levensovertuiging, het al dan niet
voorkomen van een handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
geen rol spelen.
3.10. Niettemin is het EESC van mening dat duidelijker
moet worden geformuleerd welke andere organisaties die actief
zijn op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen,
recht hebben om een subsidie-aanvraag in te dienen. De
geografische reikwijdte van het programma is in het voorstel
reeds vastgelegd. Maar daarnaast zou het Comité het op prijs
stellen als er meer duidelijkheid kwam t.a.v. het begrip
„Europees niveau”, want het aantal landen dat vertegenwoordigd is in organisaties die subsidie aanvragen, alsmede het
geografische gebied waarover de projectwerkzaamheden zich
uitstrekken, zullen ongetwijfeld variëren. Als de regels onvoldoende duidelijk geformuleerd zijn, zal dit de toepassing
bemoeilijken. Men zou zich bijv. vragen kunnen stellen als:
hoeveel lidstaten dient een organisatie te omvatten om zich
„Europees” te kunnen noemen en wanneer is een organisatie
eigenlijk (sub)regionaal?
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3.11. Het EESC vindt het belangrijk dat dit afzonderlijke
actieprogramma wordt aangenomen als een aanvulling op
andere specifieke programma’s op dit gebied. Tegelijk is het
essentieel dat men voortgaat met de bevordering van de
integratie van gelijkheidsaspecten (gendermainstreaming) in
alle communautaire programma’s en initiatieven, waaraan ook
maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van
de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, kunnen meedoen en
waarvoor ze projectsubsidies kunnen aanvragen.
3.12. Het voorstel omvat een periode van twee jaar: 20042005. Het totale voorgestelde budget bedraagt
2 222 000 euro. Bij het vaststellen van het begrotingskader is
het van belang dat o.a. rekening wordt gehouden met de eisen
die i.v.m. de uitbreiding en het uitgestrekte geografische
toepassingsgebied worden gesteld aan organisaties die actief
zijn op het gebied van de gelijkheid tussen vrouwen en
mannen. Deze eisen hebben betrekking op zowel de exploitatie
als de programma- en projectactiviteiten. De omvang van de
subsidies aan de Europese Vrouwenlobby en andere organisaties op dit gebied hebben geen gelijke tred gehouden met de
uitbreiding van de taken die deze organisaties hebben gekregen
ten gevolge van de uitbreiding en mainstreaming.
3.13. Om deze redenen dringt het EESC sterk aan op
uitbreiding van de financiële steun door een verhoging van
het totale begrotingskader voor het programma en door
vaststelling van een hoger percentage. Het Comité schaart zich
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achter het voorstel van de Commissie om organisaties toe te
staan zowel een exploitatiesubsidie en een projectsubsidie
tegelijk als een van de twee subsidies afzonderlijk aan te
vragen.
4. Toekomstige actieprogramma’s
4.1.
Het EESC wil de aandacht vestigen op bepaalde zwakke
punten in het Commissievoorstel. Hieraan zou iets moeten
worden gedaan voordat men met nieuwe voorstellen voor
actieprogramma’s komt.
4.2.
Het EESC wil duidelijker en helderder gedefinieerd zien
wat wordt verstaan onder een „Europese organisatie die zich
inzet voor de gelijkheid van mannen en vrouwen”.
4.3.
Het EESC wil van de Commissie meer duidelijkheid
over het volgende punt: heeft het voorstel betrekking op alle
soorten organisaties die zich inzetten voor de gelijkheid van
mannen en vrouwen, of alleen op vrouwenorganisaties?
4.4.
Ten slotte zou het EESC de prioritaire beleidsterreinen
voor het programma vastgesteld willen zien. Overigens is het
Comité van mening dat deze vragen aan de orde kunnen
komen terwijl het programma loopt; dan kan een en ander
worden meegenomen bij de voorbereiding van de volgende
programma’s.

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening
van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van
de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en
zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van
Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van
Verordening (EEG) nr. 1408/71”
(COM(2003) 468 def. — 2003/0184 (COD))
(2004/C 80/29)
Op 3 september 2003 heeft de Raad besloten om, in overeenstemming met artikel 262 van het EGVerdrag, het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het voornoemde voorstel.
De gespecialiseerde afdeling „Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap”, die belast was met de
voorbereidende werkzaamheden, heeft haar advies goedgekeurd op 25 november 2003. Rapporteur was
de heer Boldt.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 404e zitting van 10 en 11 december 2003
(vergadering van 10 december) het volgende advies uitgebracht, dat werd goedgekeurd met 111 stemmen
vóór en 1 stem tegen, bij 5 onthoudingen.

1. Inleiding
1.1.
Verordening (EEG) nr. 1408/71 is sinds 1971 al
verschillende malen bijgewerkt en gewijzigd als gevolg van
veranderingen in de nationale stelsels van sociale zekerheid en
uitspraken van het Hof van Justitie. Daarnaast hebben de
verschillende uitbreidingsrondes veranderingen noodzakelijk
gemaakt.
1.2.
De wijzigingen in Verordening (EEG) nr. 1408/71
hebben ook automatisch wijzigingen met zich meegebracht in
Verordening (EEG) nr. 574/72.

2. Samenvatting van het voorstel van de Commissie
voor een verordening
2.1.
De Commissie heeft een voorstel ingediend voor een
verordening tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71
van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op
hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen,
en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot
vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening
(EEG) nr. 1408/71. Het voorstel is voornamelijk bedoeld tot
bijwerking van Verordening (EEG) nr. 1408/71 en Verordening
(EEG) nr. 574/72, vooral op het punt van bijzondere, niet op
premie- of bijdragebetaling berustende prestaties. Een en ander
is urgent geworden na een aantal arresten van het Hof van
Justitie, waarvan de jurisprudentie bepalend is voor toepassing
van Verordening (EEG) nr. 1408/71.
2.2.
Het Hof van Justitie heeft al herhaaldelijk geoordeeld
dat bij de interpretatie van het „exporteerbaarheidsbeginsel”
weinig speelruimte mogelijk is. Dit betekent dat men alleen
prestaties kan uitsluiten die een bijzonder karakter hebben,
niet op premie- of bijdragebetaling berusten en opgenomen
zijn in Bijlage II bis.

2.3.
Met het voorstel wil men ook recht doen aan veranderingen in de nationale wetgevingen. Deze kunnen hetzij
voortvloeien uit een arrest van het Hof van Justitie of te maken
hebben met een verandering in de sociale zekerheid van de
lidstaat zelf.

2.4.
Tevens wordt voorgesteld genoemde communautaire
verordeningen bij te werken wat betreft de verhoudingen
tussen Verordening (EEG) nr. 1408/71 en de bepalingen van
de bilaterale sociale-zekerheidsovereenkomsten.

2.5.
De overige voorstellen van de Commissie hebben
betrekking op passages in de Bijlagen over de lidstaten en op
technische aanpassingen.

3. Algemene opmerkingen

3.1.
Het Comité is ingenomen met het voorstel van de
Commissie en herhaalt wat het reeds eerder heeft gezegd in
zijn op 27 januari 1999 uitgebrachte advies over de sociale
zekerheid van werknemers, zelfstandigen en hun familieleden
die zich verplaatsen binnen de Gemeenschap (1): voorstellen
tot wijziging dienen te zijn ingegeven door een noodzaak tot
vernieuwing en bijwerking van bestaande verordeningen die
gericht zijn op een betere harmonisering van de socialezekerheidsstelsels (2). Het voorstel valt samen met de laatste fase
van de algehele herziening van de regelgeving, bedoeld om
Verordening (EEG) nr. 1408/71 te vernieuwen en te vereenvoudigen en de coördinatie te verbeteren.

(1) PB C 101 van 12.4.1999.
(2) PB C 75 van 15.3.2000.
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3.2.
Hoewel reeds overeenstemming is bereikt over de tekst
in titel III, hoofdstuk 8 (bijzondere, niet op premie- of
bijdragebetaling berustende prestaties), alsmede over de belangrijkste uitgangspunten in de Bijlagen bij Verordening (EEG)
nr. 1408/71, wordt nog altijd gediscussieerd over de in de
Bijlagen op te nemen uitkeringen van verschillende landen.
Daarom is het mogelijk dat er nog gesleuteld wordt aan de
tekst van de verordening.
3.3.
Het Comité schaart zich volledig achter het streven om
met de algehele herziening van de verordeningen (EEG)
nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 te komen tot overzichtelijker
regelgeving die gemakkelijker te begrijpen is voor EU-burgers
die gebruiken maken van hun recht zich binnen de Gemeenschap te verplaatsen. Daarom is het belangrijk dat de bestaande
rechtspraktijk ook wordt opgenomen in de regelgeving.

4. Opmerkingen bij afzonderlijke artikelen
4.1.
Artikel 1.1: Voorgesteld wordt om artikel 4, lid 2 bis te
vervangen door een nieuwe tekst. Het gaat hier om een
omschrijving van het begrip „bijzondere, niet op premieof bijdragebetaling berustende prestaties”. Met de nieuwe
formulering wil men het begrip preciseren en tegemoet komen
aan de rechtspraak van het Hof van Justitie. Het voorstel tot
wijziging van dit artikel is in overeenstemming met de
formulering die is overeengekomen t.a.v. de vernieuwing van
Verordening (EEG) nr. 1408/71. De nieuwe tekst is consistent
en gemakkelijker te begrijpen dan de huidige tekst.
4.2.
Artikel 1.3: Voorgesteld wordt om in artikel 10 bis
lid 1 te vervangen, omdat uit de oude tekst niet duidelijk
genoeg valt op te maken welke rechten niet kunnen worden
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meegenomen. De nieuwe formulering komt de duidelijkheid
inderdaad ten goede, zonder dat de inhoud wordt aangetast.
4.3.
Artikel 1.4: Voorgesteld wordt in artikel 23 een nieuw
lid 2 bis in te voegen. De invoeging is bedoeld om te
preciseren hoe de in de verschillende lidstaten toegepaste
referentieperiodes in aanmerking worden genomen. De nieuwe
formulering maakt de tekst duidelijker en minder vatbaar voor
verschillende interpretaties. De burgers kunnen nu beter
begrijpen wat er staat en achterhalen wat hun rechten zijn.
4.4.
Artikel 1.5: Voorgesteld wordt om in artikel 33 lid 1
te vervangen door een nieuwe tekst, waardoor nog duidelijker
wordt welke eisen worden gesteld aan de organen die belast
zijn met het berekenen van de pensioenen. Ook deze verandering is nodig. Hiermee wordt de rechtszekerheid van de
afzonderlijke burger vergroot.
4.5.
De veranderingen in de Bijlagen zijn een gevolg van
arresten van het Hof van Justitie en/of veranderingen in de
wetgeving van lidstaten. Naar de mening van het Comité is de
bijwerking van de Bijlagen van cruciaal belang om de sociale
rechten van de burgers in de praktijk veilig te stellen. Het
Comité gaat ervan uit dat de onderhandelingen in de Raad
over Bijlage II bis zo snel mogelijk worden afgerond, zodat de
nieuwe verordening van kracht kan worden.
5. Conclusies
Het Europees Economisch en Sociaal Comité staat positief
tegenover het voorstel tot wijziging van de twee verordeningen.
De veranderingen zijn gerechtvaardigd, omdat ze de duidelijkheid en transparantie ten goede komen en bijdragen tot
versterking van zowel de rechtsbescherming als de sociale
zekerheid van de burgers.

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Globale richtsnoeren voor het
economisch beleid 2003-2005”
(2004/C 80/30)
Op 15 mei 2003 heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig artikel 29, lid 2, van
zijn reglement van orde besloten een advies op te stellen over de: „Globale richtsnoeren voor het
economisch beleid 2003-2005”.
De gespecialiseerde afdeling „Economische en Monetaire Unie — economische en sociale samenhang”,
die met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op
26 november 2003 goedgekeurd. Rapporteur was de heer Delapina.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 404e zitting van 10 en 11 december 2003
(vergadering van 11 december) het volgende advies uitgebracht, dat met 50 stemmen vóór, 5 tegen, bij
2 onthoudingen werd goedgekeurd.

1. Samenvatting
1.1.
Dit advies vormt een aanvulling op de werkzaamheden
tot heden en is met name gebaseerd op het advies van 26 maart
2003 over de „Globale richtsnoeren voor het economisch
beleid 2003” dat het Comité uitbracht over de „Mededeling
van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de globale
richtsnoeren voor het economisch beleid 2002”.
1.1.1. Het Comité maakte in dat advies een onderscheid
tussen drie probleemgebieden: (1) de algemene doelstelling,
(2) de tenuitvoerlegging en (3) de inkadering in andere
beleidsterreinen van de GREB’s.
1.1.2. Gegeven de toenmalige prioriteitenstelling werd veel
aandacht besteed aan de tenuitvoerlegging en daarom wordt
dat onderwerp in onderhavig advies niet opnieuw uitgediept.
1.1.3. Verder werd in het laatste advies de algemene macroeconomische beleidsmix als ontoereikend gekwalificeerd. Er
werd onder meer het volgende opgemerkt: „Anders dan in
andere delen van de wereld ontbreekt in de EU een macroeconomisch beleid dat krachtig genoeg is om het groeipotentieel van de Unie te vergroten. Was dit wel het geval dan zou
de EU meer mogelijkheden hebben gehad om wat te doen aan
de zich verslechterende conjuncturele situatie, het vertrouwen
weer te laten toenemen en de binnenlandse vraag te stimuleren”.
1.1.4. Onderhavig advies moet daarom vooral worden
gericht op de opmerkingen en voorstellen die het Comité tot
op heden in verband met de algemene oriëntatie van de
macro-economische beleidsmix naar voren heeft gebracht. Dit
betekent overigens geenszins dat minder waarde wordt gehecht
aan structuurpolitieke maatregelen of tenuitvoerlegging door
de lidstaten.
1.2.
De afgelopen drie jaar was de groei van de Europese
economie zorgwekkend laag en is, bij een haperende interne
vraag, het uitzicht op een snel, krachtig en duurzaam herstel
slecht. Met name de lage investeringsactiviteit stemt tot zorgen.
De in Lissabon voor 2010 geformuleerde doelstellingen lijken
dan ook onhaalbaar.

1.3.
Ondanks het feit dat de „globale richtsnoeren voor het
economisch beleid” (hierna de „GREB’s”) weinig opleverden,
zijn zij qua strekking sinds jaren ongewijzigd: zij bestaan uit
een combinatie van op stabiliteit gericht macro-economisch
beleid en kostenbesparende flexibiliseringsmaatregelen aan de
aanbodzijde. De stelling dat een op stabiliteit gericht beleid op
zich voldoende is en dus automatisch groei genereert, bleek
niet op te gaan. Meer flexibiliteit en lagere kosten kunnen de
tekortschietende vraag niet aanzwengelen. De eenzijdig op
verbetering van de voorwaarden aan de aanbodzijde gerichte
stabiliseringsmaatregelen werken restrictief. Er zijn nog steeds
geen signalen dat in de EU via het macro-economisch beleid
wordt geprobeerd de groei nieuw leven in te blazen.
1.4.
In tegenstelling tot Raad en Commissie is het Comité
van mening dat de interne belemmeringen voor een duurzaam
en conjunctureel herstel over de gehele linie slechts kunnen
worden geëlimineerd door een fundamenteel nieuwe oriëntatie
van het (vooral macro-) economische beleid. De Unie moet
van haar eigen sterke punten uitgaan om de Europese economie weer in de richting van groei en volledige werkgelegenheid
te duwen. Daarvoor is een actief, op expansie gericht en
gecoördineerd economisch beleid geboden, waarin oog bestaat
voor de macro-economische kringloopverbanden.Tot een dergelijk uitgebalanceerd en op volledige werkgelegenheid gericht
macro-economisch beleid behoren naast kostenbesparende
maatregelen aan de aanbodzijde vooral een versterking van de
effectieve vraag.
1.5.
Een geloofwaardig economisch beleid is nodig voor de
momenteel uiterst welkome toename van het vertrouwen
onder investeerders en consumenten. Aan die geloofwaardigheid wordt echter afbreuk gedaan wanneer men in een situatie
als die van de laatste drie jaar niet actief optreedt, maar blijft
stilzitten. Voor een macro-economische beleidsmix waarmee
naar groei en volledige werkgelegenheid wordt gestreefd
middels het wegwerken van duurzame zwakheden aan de
vraagkant en waarmee het vertrouwen van de economische
actoren kan worden hersteld, is het volgende nodig:
1.5.1. een stabiliteitsconforme maar op groei gerichte herinterpretatie van het Groei- en stabiliteitspact waardoor de
budgettaire speelruimte van de lidstaten wordt vergroot om
groei en werkgelegenheid actief te bevorderen;
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1.5.2. een pragmatisch, op de toekomst gericht monetair
beleid waarmee vooral in tijden waarin geen gevaar voor
inflatie bestaat de macro-economische ontwikkeling in de
juiste richting kan worden gestuwd;
1.5.3. een passend, op de productiviteitsontwikkeling georiënteerd loonniveau en een hoge mate aan (sociale) zekerheid
om te zorgen voor evenwicht tussen competitiviteit, vraag en
sociale cohesie;
1.5.4. de juiste coördinatie in dit verband in het kader van
een constructieve en open dialoog.
1.6.
De coördinatie van het economisch beleid in de EU
bleek tijdens de huidige economische crisis niet succesvol. Een
aantal regels bleken te star te zijn en te weinig op praktische
uitdagingen gericht. Verder laat de samenwerking tussen
de instellingen te wensen over. Er staan nu verregaande
hervormingen op de agenda. Het is de bedoeling dat daarmee
vooral wordt gezorgd voor ruimte voor flexibelere, op de
huidige economische uitdagingen georiënteerde maatregelen
op het gebied van economisch beleid. Uitsluitend op die
manier kan Europa de huidige groei- en werkgelegenheidscrisis
overwinnen. Gegeven de kracht waarvan Europa in het verleden blijk heeft gegeven, te weten het verbinden van sociale
stabiliteit en innovatie, denkt het Comité dat de noodzakelijke
hervormingen met succes ten uitvoer kunnen worden gelegd.
1.7.
Met name maar niet alleen op het gebied van coördinatie had er reeds in de GREB’s 2003-2005 veel aandacht moeten
worden geschonken aan de uitbreiding, omdat die ook voor
de toetredingslanden danig gewijzigde randvoorwaarden meebrengt. Voor het Comité is het onbegrijpelijk waarom dit niet
is gebeurd, terwijl de GREB’s toch voor drie jaar zijn opgesteld.
1.8.
Alleen al vanwege dit verzuim zal een beperkte bijstelling in de vorm van een actualisering in het voorjaar van 2004
ontoereikend blijken. De richtsnoeren zullen vergaand moeten
worden bewerkt om het economisch beleid van een fundamenteel nieuwe oriëntatie te voorzien.
1.9.
Het Comité levert met dit advies een constructieve
bijdrage in de zin van punt 27 van de GREB’s waarin wordt
opgeroepen tot een nadere analyse van de economische
ontwikkelingen en beleidsvereisten.

2. Belangrijkste punten van het Raadsdocument
2.1.
Voor het eerst werden de GREB’s in het zogenaamde
„richtsnoerenpakket” samen met de richtsnoeren voor het
werkgelegenheidsbeleid opgesteld. Het EESC heeft die werkwijze in zijn advies over de „Globale richtsnoeren voor het
economisch beleid 2003” (1) uitvoerig belicht.

(1) PB C 133 van 6.6.2003.
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2.2.
De GREB’s vormen het centrale document voor de
beleidscoördinatie die de economische governance in de EU
en de lidstaten kenmerkt.
2.3.
Het belangrijkste onderdeel vormt de mogelijke bijdrage die het economisch beleid in de volgende drie jaar kan
leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van
Lissabon. In het eerste deel worden daarbij algemene richtsnoeren geformuleerd die voor alle lidstaten in gelijke mate gelden.
Een bijzonder hoofdstuk heeft betrekking op de speciale
uitdagingen voor de eurozone. Het tweede deel bevat specifieke
richtsnoeren per lidstaat.
2.3.1. Het EESC richt zich in dit advies op het eerste deel,
dat alle lidstaten en de landen van de eurozone betreft. De
richtsnoeren stoelen op drie pijlers: een op groei en stabiliteit
gericht macro-economisch beleid, economische hervormingen
om het groeipotentieel te verhogen en versterking van de
duurzaamheid.
2.3.2. Pijler 1 (een op groei en stabiliteit gericht macroeconomische beleid): de EU beklemtoont het belang van
hogere en solidere groeipercentages, waarvoor gezonde macroeconomische voorwaarden en een krachtig macro-economisch
beleid onontbeerlijk zijn.
2.3.3. Pijler 2 (economische hervormingen om het groeipotentieel te verhogen): beter functionerende en competitieve
arbeids-, product- en kapitaalmarkten zijn onontbeerlijk om
tot een flexibelere economie te komen en het groeipotentieel
te verhogen.
2.3.4. Pijler 3 (versterking van de duurzaamheid): aspecten
van economisch, sociaal en ecologisch draagvermogen dienen
op passende wijze in aanmerking te worden genomen om
ervoor te zorgen dat de geleverde inspanningen op langere
termijn de verwachte resultaten opleveren.

3. Algemene opmerkingen
3.1.
Het Comité is ingenomen met een aantal verbeteringen,
zowel wat de totstandkoming van de GREB’s als de inhoud
betreft.
3.1.1. Positief is dat de vaak gevraagde synchronisatie met
de werkgelegenheidsrichtsnoeren tot stand is gebracht. Een
succesrijk werkgelegenheidsbeleid vergt immers naast op de
arbeidsmarkt afgestemde maatregelen vooral een op groei en
werkgelegenheid gericht macro-economisch beleid.
3.1.2. Voorts is de nu ook officieel bevestigde geldigheid
van drie jaar een goede zaak omdat een oriëntatie van het
economisch beleid op middellange termijn voor stabiele
randvoorwaarden kan zorgen. Het vermogen om op korte
termijn te handelen op het gebied van het economisch beleid,
mag daardoor echter niet worden ondermijnd.
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3.1.3. Ook het feit dat aan de eurozone een bijzonder
hoofdstuk gewijd is, waarin op de voor die zone specifieke
uitdagingen wordt ingegaan, draagt bij aan de kwaliteit van de
GREB’s.
3.1.4. Bovendien is het ook goed dat een onderdeel aan het
thema duurzaamheid is gewijd. Daarin komen niet alleen
problemen in verband met de financiering van de pensioenen
en de duurzaamheid van het milieu aan de orde, maar ook
wordt het belang van de economische en sociale samenhang
onderstreept.
3.1.5. In hoofdstuk 4 van dit advies worden veel bijzondere
punten vermeld waarop het EESC het met de formulering van
de „GREB’s” eens is.
3.2.
Het Comité zal in het navolgende echter opnieuw
aangeven dat de algemene oriëntatie van het macro-economisch beleid die aan de basis van de richtsnoeren ligt,
ontoereikend is om de grote uitdagingen aan te gaan en voor
meer groei en werkgelegenheid te zorgen (1). De praktische
kant van de zaak, te weten de problemen met de tenuitvoerlegging van de GREB’s, heeft het Comité in een specifiek advies
uitvoerig behandeld (2).
3.2.1. Volgens de laatste herfstprognose van de Commissie
zal de Europese economie in 2003 voor het derde opeenvolgende jaar een zeer lage, duidelijk onder de potentiële mogelijkheden liggende groei kennen. Als gevolg van dit onbevredigende niveau zal de werkgelegenheid in de eurozone dit jaar dalen:
de werkloosheid zal in 2003 daar 8,9 % en volgend jaar zelfs
9,1 % bedragen, een stijging met 1,1 procentpunt tegenover
2001.
3.2.2. De geprononceerde conjunctuurverslapping van
2002 was in hoge mate te wijten aan een sterke interne
vraagverslapping. De consumptieve uitgaven daalden significant en vooral liepen de bedrijfsinvesteringen vanwege ongunstige afzetvooruitzichten merkbaar terug. Het vertrouwen
van gezinshuishoudingen en ondernemingen is inmiddels
weliswaar enigszins toegenomen, maar voor 2004 mag niet
op een zichzelf voedend herstelproces worden gerekend.
De nog immer haperende interne vraag zal tot een lichte
exportstijging leiden, maar terugkeer naar een groeitempo dat
overeenkomt met de potentiële groei zit er nog niet in. Die,
alsook een daling van de werkloosheid, verwacht de Commissie
pas, overigens met alle voorbehoud, voor 2005.

(1) Zie bijv: PB C 139 van 11.5.2001 „Globale richtsnoeren voor het
economisch beleid 2000”, PB C 48 van 21.2.2002 „Nieuwe
randvoorwaarden voor de mondiale economie: nieuwe uitdagingen voor het economisch beleid van de Europese Unie”, PB C 85
van 8.4.2003 „Economische governance in de EU”, PB C 133 van
6.6.2003 „Globale richtsnoeren voor het economisch beleid
2003”, „Resolutie voor de Europese Conventie”.
(2) PB C 133 van 6.6.2003 „Globale richtsnoeren voor het economisch beleid 2003”.
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3.2.3. Een zo zwakke economische groei in drie opeenvolgende jaren impliceert welvaartsverliezen die ongeveer even
groot zijn als tijdens de recessies van 1975, 1981 en 1993. In
tegenstelling tot de toenmalige „echte” recessies wordt de
huidige crisis onvoldoende erkend omdat ze „sluipend” is. De
huidige conjunctuurcrisis werkt zeer schadelijk uit op de
arbeidsmarkt en de overheidsbegrotingen. Meer werkloosheid
een geringer aanbod van arbeidsrechten en stijging van
begrotingstekorten zijn echter niet uitsluitend korte-termijnaangelegenheden, maar hebben ook op de lange termijn negatieve gevolgen.
3.2.4. Daarmee komt de doelstelling om van Europa tegen
2010 de meest concurrerende en dynamische op kennis
gebaseerde economische ruimte ter wereld te maken — een
economische ruimte met duurzame economische groei, meer
en betere arbeidsplaatsen en meer sociale samenhang — nog
verder in het gedrang. Aangezien die doelstelling groeipercentages van 3 % tot 2010 vergt, is zij na de huidige, ten minste
driejarige zwakke periode, en zonder een actief economisch
beleid niet meer haalbaar. De tot op heden bereikte groeipercentages zijn lang niet voldoende om de dringende problemen
in de EU (voortdurend hoge werkloosheid, inkomens- en
regionale verschillen, armoede en uitsluiting en risico’s op de
arbeidsmarkt) op te lossen.
3.2.5. Dit is toch een gelegenheid om de algemene economische strategie van de EU, met andere woorden de globale
richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en
de Gemeenschap, opnieuw te bekijken en het beleid op
de verschillende deelgebieden op expansie te richten. Die
gelegenheid wordt echter niet aangegrepen. In plaats daarvan
wordt vastgehouden aan de basisoriëntaties die de
stagnatietendensen versterken. De macro-economische beleidsmix om de centrale uitdagingen van de Unie aan te gaan
blijft, hoewel in de loop van de jaren bleek dat ze niets
oplevert, vrijwel onveranderd.
3.2.6. De Commissie (3) en de Raad (Aanbeveling betreffende de richtsnoeren — 26 juni 2003) wijzen weliswaar terecht
op het belang van het macro-economisch beleid voor de
bevordering van groei en werkgelegenheid, maar leveren geen
kritiek op het feit dat dat beleid de facto niet wordt gevoerd.
Zij blijven rekenen op een louter op de aanbodzijde gericht
model, waarin met maatregelen om de kosten te drukken en
meer flexibiliteit te creëren, vooral wordt gestreefd naar meer
economische groei. Het macro-economisch beleid, met zijn
drie pijlers, monetair, fiscaal en loonbeleid, blijft daarmee
restrictief georiënteerd. Deze algemene teneur van de aanbevelingen voor het economisch beleid belooft weinig goeds voor
de toekomst, en is onevenwichtig en ontoereikend. Ze richt
zich vooral op de aanbodzijde en houdt geen rekening met het
feit dat de factoren aan de zijde van zowel aanbod als vraag
zich in de economische kringloop evenwichtig jegens elkaar
moeten ontwikkelen om het groeipotentieel te kunnen benutten.

(3) COM(2003) 170 def. — Aanbeveling betreffende de richtsnoeren
— 8 april 2003.
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3.2.7. Dat Commissie en Raad niet inzien dat naast geopolitieke en externe factoren ook dit concept van economisch
beleid een van de redenen voor de huidige zwakke groei vormt,
blijkt uit de beschrijving van de oorzaken daarvan (zie ook
„The EU Economy 2002 Review” en „Spring 2003 Economic
Forecast”): de Commissie noemt terecht geopolitieke spanningen, onzekerheid door exogene factoren (effectenmarkten,
olieprijs) en structurele rigiditeit. De Commissie beseft echter
niet dat de zwakke groei in Europa ook het gevolg is van het
feit dat Europa als enige regio in de wereld geen expansief en
duidelijk op groei gericht macro-economisch beleid voert en
passief afwacht tot het van het economisch herstel in andere
regio’s van de wereld kan profiteren. De door Commissie en
Raad sinds vele jaren voorgestelde beleidsmix bleek ontoereikend om een binnenlandse vraag te genereren, die toch
onontbeerlijk is om de investeringsbereidheid te bevorderen.
Alle aanbevolen maatregelen met het oog op structurele
verbeteringen aan de aanbodzijde blijven immers zonder
gevolg als de vraag en de afzetverwachtingen niet in de nodige
mate toenemen.
3.2.8. Opmerkelijk is in dit verband dat de OESO de
uiteenlopende ontwikkeling van de vraag in de verschillende
regio’s in de wereld als reactie lijkt te beschouwen op de
verschillen in de oriëntatie van het macro-economisch beleid,
dat in sommige regio’s de vraag krachtig heeft gestimuleerd
(zie OECD Economic Outlook Nr. 73, executive summary).
3.3.
Daarom pleit het Comité voor een beleidsmix waarmee
evenwicht wordt gevonden tussen factoren aan de vraagen aan de aanbodzijde, alsook tussen micro- en macroeconomische factoren. In de volgende paragrafen 4.1-4.3
beschrijft het Comité de door hem voorgestane koers van het
macro-economisch beleid. Een initiatief voor meer groei in de
vorm van een gemeenschappelijk Europees investeringsprogramma zou in dit verband een nuttige ondersteuning vormen.
Verder moeten de aanbevelingen adequaat door de lidstaten
ten uitvoer worden gelegd. Op microniveau is het vooral van
belang dat het bedrijfsleven zich efficiënt aanpast op het gebied
van technologie en concurrentievermogen. Dan kunnen de
beschikbare productiemiddelen beter worden benut en zal dus
de productiviteit stijgen.

4. Bijzondere opmerkingen

4.1.

Monetair beleid

4.1.1. De verwijzingen naar het monetair beleid in de
GREB’s zijn, zoals gebruikelijk, zeer schaars en beperken zich
tot de standaardformulering dat het monetair beleid voor
prijsstabiliteit zorgt en — als de prijsstabiliteit niet in gevaar is
— het algemene economisch beleid ondersteunt. Duidelijker
aanbevelingen worden kennelijk vermeden om te voorkomen
dat de ECB zich in haar onafhankelijkheid bedreigd zou voelen.
4.1.2. Het monetair beleid moet erop gericht zijn om
evenwicht tussen prijsstabiliteit, economische groei en werkgelegenheid tot stand te brengen. In de door de Raad aanbevolen
beleidsmix ontbreekt echter een duidelijk verzoek aan de ECB
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om ook haar verantwoordelijkheid buiten de monetaire sfeer
(groei en werkgelegenheid) op zich te nemen. Daarom zou het
zinvol zijn de ECB een „bredere” stabiliteitsdoelstelling op te
leggen die niet alleen betrekking heeft op de stabiliteit van de
munt, maar ook op stabiele groei, volledige werkgelegenheid
en de sociale samenhang. Het Comité heeft er al herhaaldelijk
op gewezen dat het monetair beleid aan de verwezenlijking
van de doelstelling van groei en volledige werkgelegenheid
moet bijdragen (bijvoorbeeld in zijn resolutie voor de Europese
Conventie van 19 september 2002).
4.1.3. Om het vertrouwen van investeerders en consumenten te winnen, moet middels een verantwoord en pragmatisch
monetair beleid, waarin oog bestaat voor de ontwikkelingen
van de reële economie, op geloofwaardige wijze duidelijk
worden gemaakt dat, zodra verzwakking dreigt, vastberaden
zal worden bijgestuurd. Bij internationale vergelijkingen moet
uiteraard rekening worden gehouden met verschillen in de
randvoorwaarden, maar toch kan worden geconstateerd dat
een dergelijke oriëntatie van het monetair beleid in de jaren
’90 een wezenlijke bijdrage heeft geleverd tot de langdurige
boom van de VS-economie. De ECB heeft hier sinds de zomer
van 2001 kansen laten liggen. Al vóór de aanslagen van
11 september stagneerde de economie in alle drie de grote
regio’s van de wereld. Terwijl de monetaire autoriteiten buiten
Europa doortastend reageerden, was de ECB te laat en niet
slagvaardig genoeg. Pas een half jaar na het begin van een
verzwakking de rente verlagen, haalt het weinig uit wanneer
het vertrouwen van de investeerders moet worden herwonnen.
4.1.4. Als gevolg het lage consumptie- en investeringsniveau en de sterke euro dreigt in Europa op dit ogenblik geen
algemeen inflatiegevaar. Ook in die context lijkt in 2003 het
rentebeleid van de ECB opnieuw te aarzelend (zie ook: OECD
Economic Outlook nr. 73). Omdat het hoge renteniveau in
Europa in vergelijking met de rest van de wereld door de
toestroom van kapitaal ook tot de dure euro bijdraagt, wordt
de prijsstijging gedempt, maar worden tevens de Europese
exportmogelijkheden kleiner.
4.1.5. Het Comité beveelt ook aan de inflatiedoelstelling
van de ECB opnieuw te bekijken. De vaststelling van een
streefmarge naar Brits of Zweeds voorbeeld zou flexibelere
aanpassingen mogelijk maken. Als de inflatiepercentages in de
onderscheidenlijke landen grote verschillen vertonen, kan dat
in de landen met een zeer lage inflatie het gevaar voor deflatie
doen ontstaan. Dat moet in elk geval worden vermeden omdat
anders de effectiviteit van de monetaire beleidsinstrumenten
verloren gaat.
4.1.6. De in de GREB’s geadviseerde betere en efficiëntere
coördinatie van het macrobeleid moet correctheidshalve dus
ook inhouden dat het monetaire beleid op andere beleidsvormen wordt afgestemd. Een echte deelname van de ECB aan een
open en permanente dialoog over de beoordeling van de
economische situatie en de mogelijkheden van het economisch
beleid is mogelijk zonder de onafhankelijkheid van de ECB
aan te tasten. De onafhankelijkheid van de verschillende
deelnemers aan dat coördinatieproces moet in elk geval
behouden blijven.
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Begrotingsbeleid

4.2.1. In een monetaire unie heeft coördinatie van het
begrotingsbeleid van de lidstaten zin wanneer wordt gestreefd
naar een stabiele economische ontwikkeling en meer werkgelegenheid. De recente economische crisis heeft echter geleerd
dat de huidige coördinatie in het kader van het Groei- en
Stabiliteitspact ontoereikend was.

4.2.2. Het voortdurend discussiëren over en kritiseren van
dergelijke coördinatiemechanismen is zeer schadelijk voor de
economische ontwikkeling. Daarom moeten vragen betreffende formulering en uitleg van het pact zo snel mogelijk worden
beantwoord.

4.2.3. Met betrekking tot het begrotingsbeleid wordt in de
GREB’s opnieuw beklemtoond dat het belangrijk is dat de in
het Groei- en Stabiliteitspact voor de middellange termijn
vastgelegde percentages in acht worden genomen. Het streven
om de overheidsbegrotingen in een fase van economische
stagnatie in evenwicht te brengen, zou wel eens een verder
obstakel kunnen zijn voor economische groei en de werkloosheid slechts aanwakkeren. Bij dat streven wordt geen rekening
gehouden met de hoge en nog altijd stijgende werkloosheidscijfers in de EU. Verlaging van de werkloosheid vormt evenwel
een belangrijke bijdrage tot de duurzaamheid van de overheidsbegrotingen.

4.2.4. Ook het begrotingsbeleid moet duidelijk gericht zijn
op de doelstellingen groei en werkgelegenheid. Dit beleid
werkte echter, niet in de laatste plaats wegens zelf opgelegde
beperkingen, eerder procyclisch omdat in periodes van verzwakking sterk werd bezuinigd.

4.2.5. Het Comité is ingenomen met de door de Commissie
gedurende de jongste maanden voorgestelde en door de Raad
— onder andere in de GREB’s — overgenomen stappen
naar flexibilisering van de toepassing van het Groei- en
Stabiliteitspact. Positief daarbij is vooral de bereidheid om de
automatische stabilisatoren hun volle effect te laten sorteren,
het vermijden van procyclisch gedrag en nadruk op de
bestaande schulden tegenover nieuwe schulden.

4.2.6. Het fundamentele probleem van het pact (een lage
groei van het BBP leidt tot hogere tekorten; de daaropvolgende
bezuinigingen op de uitgaven drukken de vraag en daardoor
ook de groei) blijft echter onopgelost. In het verleden werd
verzuimd om in tijden van sterke groei de overheidstekorten
terug te dringen en nu wordt als overgangsmaatregel voor
de eurolanden in de GREB’s gepleit voor een gefaseerde
vermindering van het structurele tekort met 0,5 procentpunt
per jaar. Ook dat werkt tijdens een recessie contraproductief
omdat procyclisch een toename van de vraag wordt verhinderd
en daardoor de conjunctuur wordt afgeremd. Daarom dringt
het Comité aan op een verdere herinterpretatie van het Pact,
zodat het begrotingsbeleid op de verschillende economische
situaties kan worden afgestemd.
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4.2.7. Vaak wordt geargumenteerd dat de geloofwaardigheid van het begrotingsbeleid bij de dringend noodzakelijke
versterking van het vertrouwen van investeerders en consumenten een sleutelrol speelt en dat die geloofwaardigheid in
gevaar komt als niet fors in de uitgaven wordt gesnoeid. Het
Comité meent echter dat de geloofwaardigheid alleen maar
groter kan worden als in het economisch beleid bij een
duidelijke verzwakking van de vraag blijk wordt gegeven
van een actieve bereidheid om op te treden om groei en
werkgelegenheid te bevorderen. Het EESC acht het verder
onwaarschijnlijk dat het op de internationale financiële markten als positief wordt aangemerkt dat tijdens een crisis
procyclisch wordt bezuinigd en als negatief wordt aangemerkt
dat voor een op groei gerichte koers wordt gekozen.

4.2.8. De ongenuanceerde benadering van tekorten dient te
worden vervangen door een visie waarin meer met structurele
en kwalitatieve aspecten van de overheidsbegrotingen rekening
wordt gehouden. Daarbij dienen de inkomsten en uitgaven
structureel meer op groei en werkgelegenheid te worden
gericht. In principe is het niet meer dan rechtvaardig dat
overheidsuitgaven voor grote investeringen die meerdere generaties ten goede komen ook over meerdere generaties worden
uitgesmeerd. In dit verband spelen er echter talrijke, nog
onopgeloste praktische problemen. Deze zijn deels van technische (bijv. definities en afbakeningen) en deels van politieke
aard. Daarom stelt het Comité momenteel een initiatiefadvies
op over het onderwerp „Begrotingsbeleid en de juiste investeringen”.

4.3.

Loonbeleid

4.3.1. Door de totstandbrenging van de Monetaire Unie is
het belang van het loonbeleid voor de macro-economische
ontwikkeling zeker groter geworden. Een verkeerd loonbeleid
dat niet met de algemene economische context in overeenstemming was, kon vroeger door middel van wisselkoersaanpassingen worden gecompenseerd. Die correctiemogelijkheid bestaat
nu niet meer.

4.3.2. Doordat het monetaire en het begrotingsbeleid in de
GREB’s onvoldoende kritisch worden bekeken, wordt in de
richtsnoeren aan het loon- en inkomensbeleid te veel betekenis
voor de macro-economische ontwikkeling toegekend. Het
belang van het loonbeleid in de beleidsmix wordt echter
kleiner als ook het monetaire beleid en het begrotingsbeleid
op passende wijze tot de gehele mix zouden bijdragen.

4.3.3. Het Comité is het in beginsel eens met de in de
GREB’s voorgestane consistentie tussen de nominale loonontwikkeling, de productiviteitsstijging en de inflatie op middellange termijn. Als de vaak geëiste gematigde, bescheiden,
beheerste of terughoudende loonakkoorden zouden betekenen
dat de lonen minder sterk stijgen dan de productiviteit, kan
het Comité het met die eis niet eens zijn. Het evenwicht tussen
factoren aan de vraag- en aanbodzijde zou dan immers
verloren gaan.
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4.3.4. Zuiver vanuit de aanbodzijde geredeneerd wordt de
factor arbeid relatief goedkoper door een gematigde loonstijging, maar er moet voor ogen worden gehouden dat de
lonen niet alleen een kostenfactor aan de aanbodzijde vormen,
maar dat ze aan de vraagzijde ook de belangrijkste bepalende
factor voor de interne vraag zijn. Loonmatiging heeft dus een
verzwakkend effect op de vraag en daarmee op groei en
werkgelegenheid. Macro-economisch gezien garandeert op de
middellange termijn een afstemming van de loonstijging op de
nationale productiviteitstijging dus evenwicht tussen voldoende ontwikkeling van de vraag en het concurrentievermogen in
termen van prijzen. Het loonbeleid moet derhalve verantwoord
zijn voor zowel de vraag- als de aanbodzijde en daarmee
voor groei en prijsstabiliteit. Dit vergt uiteraard de juiste
institutionele randvoorwaarden.
4.3.5. De sociale partners zijn als belangrijke deelnemer
aan de macro-economische dialoog ook bij de coördinatie van
het economisch beleid betrokken (zie hieronder, par. 4.6.4)
Analoog aan de opmerkingen over de onafhankelijkheid van
de ECB die in par. 4.1.6 zijn gemaakt, onderstreept het Comité
dat bij loononderhandelingen in elk geval de onafhankelijkheid
van de onderhandelende partijen in acht dient te worden
genomen. Het hierboven beschreven loonbeleid kan als voorbeeld dienen voor de wijze waarop met eerbiediging van
volstrekte autonomie van de onderhandelende partijen toch
een zekere eensgezindheid over fundamentele verbanden en
dus ook een betere coördinatie van het macrobeleid mogelijk
is.

4.4.

Economische hervormingen

4.4.1. A r b e i d s m a r k t e n
4.4.1.1. Het Comité is het ermee eens dat de menselijke
hulpbronnen beter moeten worden benut en dat meer mensen
moeten werken. In de GREB’s worden een aantal mogelijke
maatregelen genoemd die daaraan kunnen bijdragen. Daartoe
behoren in het bijzonder verbetering van de kwaliteit van
opleiding en bijscholing, maar ook modernisering van de
arbeidsmarkten en de arbeidsorganisatie, verhoging van de
mobiliteit, onderzoek naar de stimulerende effecten van heffingen en uitkeringen en de uitbouw van een sociale infrastructuur
waardoor het bijv. voor werkende ouders gemakkelijker wordt
om beroep en gezin te combineren.
4.4.1.2. Het EESC benadrukt dat de sociale partners volledig
bij zulke moderniseringsmaatregelen moeten worden betrokken. Daarbij moet het sociale evenwicht in acht worden
genomen, dienen de fundamentele belangen van de werknemers in aanmerking te worden genomen en moet een hoge
graad van sociale zekerheid worden gegarandeerd. Uiteindelijk
is de sociale samenhang immers één van de uitdrukkelijke
doelstellingen van het beleid van de Unie.
4.4.1.3. De principes van het loonbeleid werden door het
EESC al in par. 4.3 van dit advies belicht.

4.4.2. G o e d e r e n - ,
markten
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diensten-

en

kapitaal-

4.4.2.1. De verhoging van het groeipotentieel van de Unie
vergt een verdere stimulering van de productiviteit en de
dynamiek van de ondernemingen. Een consequenter gebruik
van de voordelen van de interne markt is daarvoor een
essentiële voorwaarde, bijv. door verhoging van het aantal
omgezette internemarktrichtlijnen.
4.4.2.2. Investeringen zijn de sleutel tot verhoging van
de productiviteit. Daartoe behoren naast groeibevorderende
investeringen in goederen ook steeds meer investeringen in
kennis en kwalificaties, met andere woorden in menselijk
kapitaal. Ook de toegang tot en het bredere gebruik van
nieuwe technologieën dienen te worden ondersteund. Op het
gebied van de Europese infrastructuurinvesteringen draagt het
EU-niveau een grote verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van sleutelprojecten (bijv. de trans-Europese netwerken).
4.4.2.3. Op het gebied van de diensten wordt in de GREB’s
terecht een zorgvuldig onderzoek naar de mogelijke effecten
van een volledige openstelling van de markten gevraagd. In
termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid weegt de
dienstensector in de VS beduidend zwaarder dan in de EU.
Hier worden veel diensten, die in de VS via de markt worden
verhandeld, door de staat gefinancierd. Toch verschilt ook
binnen de Unie het aandeel van de dienstensector substantieel
van lidstaat tot lidstaat. In de Scandinavische landen worden
veel diensten op sociaal vlak door de openbare sector verzorgd.
Een nadere analyse van de mogelijkheden om de Europese
dienstensector uit te breiden, moet niet alleen op efficiëntiekwesties zijn gericht, maar vooral ook op aangelegenheden
betreffende algemene beschikbaarheid (universaliteit) en kwaliteit van de diensten van algemeen belang. Tevens dient nader
onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de relatief
ongelijke belasting van de factoren arbeid en kapitaal.
4.4.2.4. Voorts zijn stimulerende randvoorwaarden voor de
ondernemingszin en de oprichting van nieuwe ondernemingen
nodig. Daartoe behoren een duidelijke en zo eenvoudig
mogelijke regelgeving, een transparant en zo eenvoudig mogelijk belastingstelsel en betere toegang tot financiering, wat
vooral voor het MKB belangrijk is.
4.4.2.5. Een „economisch gunstig of bedrijfsvriendelijk
klimaat” wordt meestal geïdentificeerd met beter functionerende markten, deregulering, liberalisering en meer concurrentie.
Benadrukt moet worden dat de regelgeving efficiënter gemaakt
moet worden. Een algemene en ongenuanceerde roep om
minder overheidsoptreden kan door het Comité echter niet
worden ondersteund. Het beklemtoont daarentegen de belangrijke rol van de overheid op terreinen als onderzoek en
ontwikkeling, structuurbeleid, ondersteuning van de regio’s en
milieubeleid. De voortschrijdende liberalisering verhoogt de
behoefte aan onafhankelijke en goed functionerende mededingings- en reguleringsinstanties die een ordentelijke overgang en
een doeltreffende, op democratisch geformuleerde, algemene
maatschappelijke principes gebaseerde controle van de geliberaliseerde terreinen mogelijk maken.
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Duurzaamheid

4.5.1. P e n s i o e n s t e l s e l s
4.5.1.1. De eerste prioriteit van de in Stockholm goedgekeurde driesporenstrategie om de uitdagingen van de vergrijzing aan te pakken is de verhoging van de arbeidsparticipatie.
Het Comité onderstreept het dringende karakter daarvan,
omdat elke verhoging van het aantal premiebetalers de noodzaak om de pensioenuitkeringen te herzien verkleint. In dit
verband verwijst het naar het reeds in par. 4.4.1.1 vermelde
belang van de sociale infrastructuur en maatregelen ten
behoeve van bijscholing. De in de GREB’s voorgestane beoordeling van de gevolgen van de immigratie wordt door het
Comité als positief beoordeeld. Daarbij moeten naast economische aspecten in het bijzonder de gevolgen voor de sociale
samenhang, zowel in het land van herkomst als in het land
van vestiging, worden geanalyseerd. Ook de vraag wanneer de
leerplicht eindigt is van belang voor de ontwikkeling van de
arbeidsparticipatie.
4.5.1.2. De tweede prioriteit van de strategie van Stockholm
is de betekenis van de overheidsschuld. In dat verband verwijst
het Comité naar zijn opmerking in punt 4.2.3 dat bestaande
schulden belangrijker zijn dan nieuwe.
4.5.1.3. De derde prioriteit in verband met de pensioenen
is de hervorming van de pensioenstelsels. Evenals de Raad
beschouwt het Comité een verhoging van de effectieve pensioenleeftijd in beginsel een zinvolle doelstelling voor zover
een en ander op basis van vrijwilligheid geschiedt en het de
individuele werknemer voordelen biedt. In de uitvoeringsvoorstellen moet namelijk rekening worden gehouden met het feit
dat er voor vele ouderen die graag willen werken, geen
passende banen bestaan. Een gebrek aan banen betekent voorts
meer werkloosheid onder ouderen en lagere pensioenen.
Hetzelfde geldt voor de roep om flexibelere stelsels. Ten
behoeve van de duurzaamheid van de pensioenstelsels dienen
er maatregelen te komen om de overstap van „grijze” arbeid of
zwartwerk naar een reguliere arbeidsverhouding te ondersteunen.
4.5.1.4. Uit lange-termijnoogpunt is het dringende noodzaak dat de mensen pas op latere leeftijd stoppen. Daarbij
moeten er specifieke maatregelen komen om nadelen voor
oudere arbeidskrachten te voorkomen. Daartoe behoren onder
meer verbetering van het vervolgopleidingssysteem, meer
flexibiliteit in de werktijden en betere medische begeleiding.
Het Comité wijst in dit verband op een aantal van zijn adviezen
waarin aandacht aan de problematiek van oudere werknemers
werd besteed. (1)

(1) PB C 14 van 16.1.2001 „Oudere werknemers”, PB C 48 van
21.2.2002 „Economische groei, fiscaliteit en betaalbaarheid van
de pensioenregelingen in de EU”, PB C 48 van 21.2.2003
„Ondersteuning van nationale strategieën ten behoeve van veilige
en betaalbare pensioenen”.
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4.5.2. E c o n o m i s c h e e n s o c i a l e s a m e n h a n g
4.5.2.1. Het Comité is het volkomen eens met de in de
GREB’s verdedigde stelling dat arbeid de beste bescherming
tegen armoede en uitsluiting is. Ook om redenen van sociale
en regionale samenhang dient daarom de hoogste prioriteit te
worden verleend aan een op groei en werkgelegenheid gericht
algemeen economisch beleid.
4.5.2.2. Als flankering van het macro-economisch beleid
zijn voor het inhaalproces vooral een betere opleidings- en
bijscholingsstructuur nodig, alsook investeringen in infrastructuur en in onderzoek en ontwikkeling. Wat de in de GREB’s
bepleite hervormingen van de sociale beschermingssystemen
en de arbeidsmarkten betreft, verwijst het Comité naar zijn
opmerkingen in par. 4.4.1.2.

4.5.3. D u u r z a a m h e i d v a n h e t m i l i e u
4.5.3.1. Het Comité onderstreept de noodzaak van en pleit
daarom voor inspanningen om de economische en ecologische
doelstellingen te bundelen. Onder verwijzing naar het KyotoProtocol zijn verdere inspanningen voor een efficiënter gebruik
van energie en grondstoffen, en voor meer gebruik van
duurzame energie, inderdaad geboden. Het Comité bevestigt
dat milieudoelstellingen in de regel niet zonder sturing van de
overheid kunnen worden bereikt omdat natuurlijke hulpbronnen en milieu „openbare goederen” zijn.
4.5.3.2. Het ondersteunt ook het streven om het veroorzakersbeginsel consequent toe te passen en de externe kosten te
internaliseren, met andere woorden om de maatschappelijke
kosten van exploitatie en gebruik van natuurlijke hulpbronnen
en de verwijdering ervan (inclusief definitieve opslag) in de
prijzen te verrekenen.
4.5.3.3. Voorts kan het Comité zich erin vinden dat met
name in de vervoersector meer met de reële kosten rekening
wordt gehouden. Ook op dit terrein moeten door de internalisering van de externe milieukosten distorsies aan de vraagzijde
tussen de verschillende vervoersmodi worden verminderd.

4.6.

Coördinatie van het economisch beleid

4.6.1. Europa heeft behoefte aan een samenhangend economisch beleid op alle niveaus om de vele uitdagingen aan te
kunnen gaan in de mondiale concurrentie van stelsels en
vestigingsplaatsen. Het Verdrag dient daartoe een passende
basis te bieden waarop een gecoördineerd economisch beleid
op Europees niveau kan worden uitgewerkt en waarmee kan
worden ingespeeld op de behoeften van de Economische en
Monetaire Unie. In zijn advies over de tenuitvoerlegging van
de GREB’s 2003 (2) is het Comité uitvoerig ingegaan op de even
belangrijke rol en de verantwoordelijkheid van de nationale
politiek.
(2) PB C 133 van 6.6.2003.
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4.6.2. Het Comité heeft al meermaals beklemtoond dat de
economie van de EU lijdt onder het feit dat voor twaalf landen
wel met succes een monetaire unie tot stand werd gebracht,
maar dat daarin geen efficiënt gecoördineerd of zelfs gemeenschappelijk Europees economisch beleid wordt gevoerd. In dit
advies geeft het EESC zijn mening over de GREB’s. Aspecten
van de coördinatie of uniformering van economisch beleid
gaan het kader van dit advies te buiten en worden daarom niet
besproken. Het gaat onder meer om problemen als de
economische organisatie en de institutionele hervormingen in
de Unie, die door de huidige IGC op basis van het door de
Conventie voorgelegde ontwerpgrondwet dienen te worden
opgelost. Het Comité verwijst in dit verband, en ook met
betrekking tot het herstel van het initiatiefrecht van de
Commissie, naar talrijke eerdere adviezen (1).
4.6.3. Het door het Italiaanse voorzitterschap voorgestelde
en door Commissie en Raad overgenomen investeringsprogramma voor infrastructuurprojecten moet zorgvuldig worden
besproken en onderzocht want met de nodige aanpassingen
kan het een belangrijke stap in de richting van versterking van
het gemeenschappelijk economisch beleid vormen.
4.6.4. Het EESC vindt het uiterst positief dat in de GREB’s
naar een betere coördinatie van het economisch beleid tussen
de verschillende actoren wordt gestreefd. Zowel in samenhang
met het loonbeleid als in het hoofdstuk over de eurozone
wordt terecht gewezen op het belang van de macro-economische dialoog (proces van Keulen) voor een evenwichtigere
economische ontwikkeling. Het Comité roept de nationale
regeringen, de ECB en de sociale partners ertoe op, al hun
verantwoordelijkheid jegens de Europese economie op zich te
nemen en gebruik te maken van hun handelingsvrijheid,
uiteraard zonder dat daardoor de onafhankelijkheid van betrokken wordt aangetast.
(1) PB C 125 van 27.5.2002 „Bijdrage van het Economisch en Sociaal
Comité tot de globale richtsnoeren voor het economisch beleid in
2002”, PB C 221 van 17.9.2002 „Coördinatie van de economische
politiek op lange termijn”, PB C 85 van 8.4.2003 „Economische
governance in de EU”.
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4.6.5. Positief is voorts dat in de GREB’s vooral de rol van de
sociale partners in dat coördinatieproces wordt onderstreept.
Volgens het EESC moet bovendien de drieledige sociale top ter
voorbereiding van zittingen van de Raad een echt overlegforum
voor groei en werkgelegenheid worden.
4.6.6. Het Comité wijst er nadrukkelijk op dat een betere
coördinatie van het economisch beleid niet alleen in de
eurozone onontbeerlijk is, maar voor de gehele Europese Unie
van het grootste belang is.
4.6.7. In dat verband wekt het verbazing dat in de op drie
jaar afgestemde richtsnoeren slechts in één enkele zin wordt
vermeld dat de Unie over enkele maanden tien nieuwe lidstaten
zal tellen. Er wordt alleen vastgesteld dat die landen ertoe
worden uitgenodigd, zich op de GREB’s te richten en dat bij de
bijstelling van de richtsnoeren in 2004 vooral op de nieuwe
lidstaten zal worden ingegaan. Het EESC beschouwt dat niet
als zeer vooruitziend omdat de uitbreiding ook voor de huidige
lidstaten sterk gewijzigde randvoorwaarden zal meebrengen.
4.6.8. Vooral de nu al gebrekkige coördinatie van het
economisch beleid zal door de uitbreiding nog verder worden
bemoeilijkt. Na de uitbreiding ontstaat immers in twee opzichten een nieuwe behoefte aan coördinatie: in de eerste plaats
binnen de verschillende beleidsterreinen (bijv. de interne
coördinatie van het loonbeleid), en in de tweede plaats tussen
de drie grote terreinen van het macrobeleid, waar de verschillen
door de uitbreiding duidelijk groter zullen worden.
4.6.9. Met betrekking tot een instrument van de coördinatie
van het economisch beleid, namelijk het Groei- en
Stabiliteitspact, waarschuwt het Comité vooral de nieuwe
lidstaten voor een te rigide interpretatie. Het valt namelijk niet
uit te sluiten dat deze groep lidstaten zal trachten om zo snel
mogelijk aan de criteria voor toetreding tot de EMU te voldoen
en zich daarbij zoveel mogelijk aan de voorschriften van het
pact zal proberen te houden. Dit kan een belemmering
vormen voor de investeringen die nodig zijn om verouderde
infrastructuur en achtergebleven sociale systemen te moderniseren.

Brussel, 11 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH

C 80/128

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

30.3.2004

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een Richtlijn
van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van de transparantievereisten die
gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een
gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG”
(COM(2003) 138 def. — 2003/0045 (COD))
(2004/C 80/31)
De Raad van de Europese Unie besloot op 8 april 2003, overeenkomstig artikel 262 van het EG-Verdrag,
het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het voornoemde voorstel.
De gespecialiseerde afdeling „Economische en Monetaire Unie — economische en sociale samenhang”,
die was belast met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden, heeft haar advies op
26 november 2003 goedgekeurd (rapporteur: de heer Simon).
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 404e zitting van 10 en 11 december 2003
(vergadering van 10 december) het volgende advies uitgebracht, dat met 110 stemmen vóór, bij
1 onthouding werd goedgekeurd.

1. De doelstellingen van de Commissie
1.1.
Onderhavig voorstel voor een richtlijn inzake de
transparantie van informatie over beursgenoteerde ondernemingen is een van de prioritaire acties van het Actieplan voor
financiële diensten (APFD), dat in maart 2000 door de
Europese Raad van Lissabon werd goedgekeurd. Voorts vormt
het een wezenlijk onderdeel van het huidige uitvoeringsprogramma van de Europese instellingen om de transparantie
betreffende beursgenoteerde ondernemingen en de kwaliteit
van hun financiële en boekhoudkundige verslaglegging te
verhogen. Naast onderhavig voorstel bevat het programma een
verordening waarbij beursgenoteerde ondernemingen worden
verplicht om vanaf 1 januari 2005 de International Accounting
Standards (IAS) toe te passen, de richtlijn inzake marktmisbruik
die aangescherpte bepalingen bevat betreffende de publicatie
van voorwetenschap en prijsgevoelige informatie, en de prospectusrichtlijn, waarbij een Europees prospectuspaspoort zal
worden ingevoerd, maar die tevens betrekking heeft op
scherpere informatievereisten wanneer effecten op het punt
staan om aan het publiek te worden aangeboden of tot de
handel op een gereglementeerde markt te worden toegelaten.
1.2.
Het voorstel, dat betrekking heeft op periodieke verslaglegging door emittenten en openbaarmaking van wijzigingen van belangrijke deelnemingen in hun kapitaal, strekt tot
verbetering van de bescherming van beleggers en verhoging
van de efficiëntie van de markten. Tevens wordt er in dat
verband gestreefd naar meer openheid van de internationale
financiële wereld ten aanzien van de gebruikte talen en
intensiever gebruik van nieuwe technologie voor de verspreiding van informatie. Ten slotte werd reeds in 2000 geopperd,
het voorstel te lanceren en verder vormt het, om de Europese
kapitaalmarkten te promoten, een reactie op wet- en regelgevende initiatieven, met name de Sarbanes Oxly Act, die in
de VS werden genomen naar aanleiding van schandalen die
twee jaar geleden opschudding veroorzaakten op de financiële
markten.
1.3.
Het is de bedoeling van de Raad dat het voorstel in
april 2004 in het kader van de codecisieprocedure zal worden
goedgekeurd.

2. De belangrijkste bepalingen van het voorstel

2.1.
In de eerste plaats moet erop worden gewezen dat het
voorstel gebaseerd is op de aanbevelingen van het verslag
Lamfalussy waarin in het kader van de codecisieprocedure
gepleit wordt voor een aanpak op vier niveaus van de
regulering van de effectenmarkten. Eerst worden de beginselen
en de beleidsopties geformuleerd (niveau 1 — waarop dit
voorstel zich bevindt), daarna stelt de Commissie, bijgestaan
door een regelgevend comité (het Europees Comité voor het
effectenbedrijf), de technische uitvoeringsvoorschriften vast
(niveau 2), vervolgens wordt de uitvoering gecoördineerd door
het Comité van Europese effectenregelgevers (niveau 3) en ten
slotte wordt het toezicht van de Commissie op de naleving
van het Gemeenschapsrecht versterkt (niveau 4).

2.2.
Het voorstel bevat bijgevolg slechts fundamentele
bepalingen en in voorkomend geval wordt voor de details
van de tenuitvoerlegging naar uitvoeringsmaatregelen van de
Commissie verwezen.

2.3.
Beseft dient te worden dat de gekozen procedurede
toezichthouders weliswaar veel handelingsvrijheid en flexibiliteit laat, maar dat er daarom in de teksten ook een tijdstip
moet worden aangegeven voor de effectieve convergentie van
de nationale regelingen betreffende de financiële markten.

2.4.
De belangrijkste bepalingen van het voorstel betreffen
het volgende:

2.4.1. Werkingsgebied: het voorstel heeft betrekking op
uitgevende instellingen waarvan effecten reeds tot de handel
op een in een lidstaat gelegen of aldaar opererende gereglementeerde markt zijn toegelaten (dus niet uitsluitend op beursgenoteerde emittenten).
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2.4.2. Vaststelling van een termijn voor de publicatie van
het jaarverslag: de betrokken vennootschappen publiceren hun
jaarverslag uiterlijk drie maanden na het verstrijken van het
boekjaar.
2.4.3. Publicatie van een halfjaarlijks verslag: de emittenten
publiceren hun gedetailleerd verslag over de eerste zes maanden van het boekjaar, waarvan de inhoud in het voorstel
wordt bepaald, uiterlijk twee maanden na het einde van de
verslagperiode.
2.4.4. Driemaandelijkse financiële informatie: emittenten
wier aandelen tot de handel op een gereglementeerde markt
zijn toegelaten, maken driemaandelijks informatie over het
eerste en het derde kwartaal van het boekjaar bekend. Deze
informatie omvat de geconsolideerde netto-omzet, het resultaat voor of na belastingen tijdens de verslagperiode en,
eventueel, een indicatie van de verwachte ontwikkeling van de
emittent gedurende minstens de rest van het lopende boekjaar.
De informatie wordt uiterlijk twee maanden na het verstrijken
van de verslagperiode bekend gemaakt.
2.4.5. Informatie over belangrijke deelnemingen: het voorstel bevat bepalingen betreffende het aantal drempels waarboven of waarbeneden de effectenhouder de emittent op de
hoogte moet stellen van het aantal stemrechten en het
kapitaal dat in zijn handen is gekomen als gevolg van de
drempeloverschrijding. Voorts bevat het voorstel een regeling
voor de publicatie van deze informatie door de emittent.
2.4.6. Gebruik van elektronische middelen voor verzending
van informatie naar de aandeelhouders: de lidstaat van herkomst staat toe dat de emittenten langs elektronische weg
informatie naar aandeelhouders verzenden, mits een besluit in
deze zin is genomen op een algemene vergadering.
2.4.7. Vereenvoudiging van de taalregeling: zijn effecten
toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in
zowel de lidstaat van oorsprong als een of meer lidstaten van
ontvangst, dan moet de informatie worden gepubliceerd in
een door de bevoegde autoriteiten van eerstgenoemde lidstaat
aanvaarde taal en, ter keuze van emittent, in een taal die door
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat of lidstaten van
ontvangst wordt aanvaard, dan wel in een taal die in internationale financiële kringen pleegt te worden gebruikt. De emittent
kan deze laatste taal kiezen in alle gevallen waarin de nominale
waarde per eenheid van deze effecten minstens 50 000 EUR
bedraagt. Deze regel geldt ook voor aandeelhouders in geval
van genoemde drempeloverschrijdingen.
2.4.8. Tijdige toegang tot gereglementeerde informatie: de
lidstaat van oorsprong verplicht de emittent ertoe, gebruik
te maken van media waarvan redelijkerwijs mag worden
aangenomen dat zij op zijn grondgebied en daarbuiten een
doeltreffende verspreiding van de informatie onder het publiek
garanderen. Voorts mag die lidstaat, de internetsites van
emittent daargelaten, geen keuzeverplichtingen ten aanzien
van de te gebruiken media opleggen.
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2.5.
Verder dient men zich te realiseren dat het hier
niet om een voorstel voor maximale maar voor minimale
harmonisatie gaat. De lidstaat van oorsprong kan namelijk,
in tegenstelling tot de lidstaat van ontvangst, de emittent
bijkomende informatieverplichtingen opleggen. Het Comité
beschouwt dit als een tussenfase en gaat ervan uit dat naar
maximale harmonisatie wordt gestreefd. Aan minimumharmonisatie kleven namelijk ernstige gebreken, zoals discriminatie van zowel emittenten als beleggers. Het valt dan ook te
hopen dat de Commissie binnen drie jaar met een actieprogramma komt om ervoor te zorgen dat gelijke behandeling
geen vrome wens blijft.

3. De door het voorstel opgeworpen vragen

3.1.
Het Comité kan in grote lijnen met dit zeer technische
voorstel instemmen. Verhoging van de financiële en boekhoudkundige transparantie van beursgenoteerde vennootschappen
is cruciaal voor het vertrouwen in het functioneren van de
financiële markten. Voorts is verdergaande harmonisatie van
de verplichtingen van deze vennootschappen onontbeerlijk
voor de integratie van de Europese financiële markten, hetgeen
een doelstelling van het Actieplan voor financiële diensten
vormt. Aan het voorstel kleven evenwel een aantal principiële
en technische bezwaren.

3.1.1. Driemaandelijkse informatie (artikel 6): hiet speelt
een belangrijke beginselkwestie voor het functioneren van
de financiële markten: volgens de Commissie zijn bepaalde
driemaandelijkse financiële en boekhoudkundige gegevens
onontbeerlijk voor beleggers om een juiste keuze te maken,
alsook voor gelijke toegang van beleggers tot informatie.
Verder hoeft niet meer te worden verstrekt dan de omzet
en het resultaat voor of na belasting. Er moet dus geen
resultatenrekening of balans worden opgesteld, hetgeen een
aanzienlijke kostenbesparing betekent. Ten slotte gaat de
Commissie ervan uit dat deze informatieverplichting de volatiliteit van de financiële markten niet zal vergroten.

3.1.1.1. Toch wordt er intensief over deze kwestie gediscussieerd: het bedrijfsleven en met name UNICE zijn fel tegen
deze verplichting gekant. Voorts heeft een aantal institutionele
beleggers laten weten dat ze er niet om gevraagd hebben.
Beleggers moeten reeds een enorme stroom gegevens verwerken en geven de voorkeur aan kwaliteits- en niet aan kwantiteitsverhoging.

3.1.1.2. Bovendien zadelt de verplichting de emittenten,
met name mkb’s, met niet te verwaarlozen kosten op. Wordt
de verplichting om driemaandelijks het resultaat bekend te
maken, veralgemeend, dan zouden beleggers wel eens meer
dan nu het geval is, kunnen overgaan tot korte-termijngedrag.
Dat kan de volatiliteit verhogen en een belemmering vormen
voor lange-termijnstrategieën van de ondernemingen, die
immers om de drie maanden hun resultaat moeten publiceren.
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Daarnaast heeft de bedrijsleiding minder tijd voor management, omdat deze zich meer met communicatie moet bezighouden. Het MKB zou daardoor wel eens kunnen worden
ontmoedigd om naar de beurs te gaan, hetgeen strijdt met een
van de doelstellingen van het plan-Lamfalussy.
3.1.1.3. Gegeven al deze bezwaren lijkt het beter om
stapsgewijs te werk te gaan en de verplichting te beperken tot
publicatie van de ontwikkeling van omzet en activiteiten
gedurende het eerste en het derde trimester, waarbij de
Commissie na drie jaar de zaak aan een evaluatie onderwerpt.
3.1.2. Controle van de informatie door de bevoegde autoriteiten (artikel 20): het is in dit stadium niet de bedoeling om
de rol van de toezichthouders van de lidstaten van oorsprong
betreffende de voorgestelde informatieverplichtingen te harmoniseren. Zij moeten er uitsluitend op toezien dat de
informatie binnen de voorgeschreven termijn wordt verstrekt.
De intensiteit van het toezicht varieert per lidstaat. In sommige
landen wordt de coherentie of zelfs de nauwkeurigheid van de
gegevens gecontroleerd alvorens deze worden gepubliceerd.
Dit kan een belangrijk verschil in behandeling van zowel
emittenten als beleggers opleveren.
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moeten worden gewogen. Derivaten horen dus niet in het
voorgestelde systeem en daarom moet de passage worden
geschrapt.

3.1.5. De termijn voor het jaarlijkse financiële verslag
(artikel 4): de uitgevende instelling moet haar jaarlijkse financiële verslag uiterlijk drie maanden na het einde van elk
boekjaar publiceren. Die termijn kan een probleem opleveren
vanwege het voorschrift dat het jaarverslag samen met de
gecontroleerde financiële overzichten openbaar moeten worden gemaakt. Dit impliceert publicatie van de stukken zoals
die aan de algemene vergadering van aandeelhouders moeten
worden voorgelegd en veel ondernemingen kunnen dat niet
binnen drie maanden.

3.1.3. De samenhang tussen de definitie van de lidstaat van
herkomst in het voorstel en die van de Prospectusrichtlijn (1)
(artikel 2): bepaling van de lidstaat van herkomst is voor zowel
emittent als belegger van belang omdat daardoor tevens wordt
bepaald, welke regeling op emittent van toepassing is.

3.1.6. De termijn voor de publicatie van het halfjaarlijkse
financiële verslag en het al dan niet dwingende karakter van de
controle op dit verslag (artikel 5): twee maanden na het
verstrijken van de eerste zes maanden van het boekjaar moet
een overeenkomstig de IAS-normen (IAS 34) opgesteld verslag
worden gepubliceerd. Deze termijn is te kort voor emittenten
die hun verslag voor publicatie laten controleren. De IASB
beveelt een dergelijke termijn overigens alleen aan voor nietgecontroleerde verslagen. Voorts kan krachtens artikel 5, lid 5,
via de comitologieprocedure een controle van het verslag
worden opgelegd. Daarnaast kunnen ook de lidstaten van
oorsprong dat doen. Een dergelijke, zware, verplichting moet
niet via comitologie in het leven worden geroepen.

3.1.3.1. De definitie in de voorgestelde „Tranparantierichtlijn” valt niet geheel samen met de definitie in artikel 2 van de
„Prospectusrichtlijn”: de drempel waarboven een emittent van
schuldpapier de „lidstaat van herkomst” kan kiezen bedraagt
in het voorstel een nominale waarde van 5 000 EUR en in de
Prospectusrichtlijn 1 000 EUR. Omwille van de samenhang
moet de drempel in het huidige voorstel ook 1 000 EUR
bedragen.

3.1.6.1. Verder moet, wat de inhoud van het verslag
betreft, worden aangegeven wat precies met „jaarverslag” wordt
bedoeld, want deze term heeft niet in alle lidstaten dezelfde
betekenis. Om praktische redenen verdient het de voorkeur,
slechts publicatie van geactualiseerde financiële gegevens uit
het laatste jaarverslag voor te schrijven. Op die manier
worden de ondernemingen niet met overdreven zware lasten
opgezadeld.

3.1.4. Uitbreiding van de openbaarmakingsverplichtingen
tot derivaten (artikel 2): uitbreiding van de publicatieplicht
betreffende stemrechten en deelnemingen tot derivaten (opties,
converteerbare obligaties en obligaties met warrant) leidt
tot problemen bij waardeberekeningen. Voor opties is een
openbaarmakingsplicht onmogelijk zolang deze nog niet zijn
uitgeoefend. Voor converteerbare obligaties geldt in wezen
hetzelfde: zolang de houder stilzit, bestaan de onderliggende
aandelen nog niet. Het is dus onmogelijk om voor afgeleide
instrumenten een waarde vast te stellen. Daarnaast is het
onduidelijk hoe bij de berekening van het totaal aan kapitaal
en stemrechten, en dus ook van de aandelen en stemrechten
van andere openbaarmakingsplichtigen, toekomstige aandelen

(1) Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het
prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan
het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG — 2001/0117
(COD), die op 15 juli 2003 werd goedgekeurd.

3.1.7. Kennisgeving van verwerving of overdracht van
belangrijke deelnemingen (artikel 9): de modaliteiten betreffende deze kennisgeving kunnen praktische problemen opleveren
voor vooral institutionele beleggers. Zo kan men zich afvragen
op welk niveau binnen een groep de deelnemingen van
de verschillende effectenbeherende dochters moeten worden
geconsolideerd. Dit werpt verder het probleem op van de
„Chinese muren” die deze actoren plegen te bouwen.

3.1.8. Aanvullende informatie voor het publiek (artikel 12):
de uitgevende instelling brengt het publiek onverwijld op de
hoogte van alle wijzigingen in de rechten van effectenhouders
en van nieuwe emissies van leningen. Ter wille van de
rechtszekerheid van de emittenten dient het woord „onverwijld” te worden gepreciseerd. De materie wordt namelijk
geregeld bij een besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders. In ieder geval kan er pas sprake zijn van
„onverwijld” nadat het bevoegde overgaan een besluit heeft
genomen.
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3.1.9. Tijdige toegang tot gereglementeerde informatie (artikel 17): dit is een belangrijk artikel omdat daarin het accent
wordt gelegd op snelle en efficiënte verspreiding van informatie
op zowel nationaal als internationaal niveau. In lid 2 van
dit artikel worden emittenten evenwel verplicht om elke
belanghebbende onverwijld kosteloos op de hoogte te brengen
van elke nieuwe openbaarmaking van gereglementeerde informatie of wijzigingen in reeds bekendgemaakte gereglementeerde informatie. Een dergelijke verplichting is te vaag en daarmee
te zwaar. De verplichting om iedereen die erom vraagt op de
hoogte te brengen, ook al kan dat via internet, kan ertoe leiden
dat emittent een onevenredig uitgebreid en duur gegevensbestand moet gaan aanhouden. Ook wordt op die manier

wellicht kwaadwilligen de mogelijkheid geboden om het
systeem te blokkeren.
3.1.10. Sancties (artikel 24): Onverminderd hun recht tot
het opleggen van strafrechtelijke sancties dragen de lidstaten
krachtens dit artikel zorg voor administratieve sancties indien
de bepalingen van de richtlijn niet worden nageleefd. Hier
speelt met name een probleem in verband met het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens. Administratieve sancties
zijn namelijk vergelijkbaar met strafrechtelijke sancties en een
cumulatie van beide is dus strijdig met het „ne bis in idem”beginsel.

VOORSTELLEN
Hoofdstuk 1 — Artikel 2.1.e) iv)
Opname van derivaten in de openbaarmakingsmethode

1.e) iv)

afgeleide effecten die een natuurlijke persoon
of juridische entiteit het recht geven op eigen
initiatief aandelen te verwerven waaraan
stemrechten bij de uitgevende instelling verbonden zijn, dan wel dergelijke aandelen
uitsluitend op initiatief van een derde over te
dragen;

schrappen

Hoofdstuk 1 — Artikel 2.1.i
Harmonisatie van de definities van „lidstaat van herkomst” in resp. de Prospectusrischtlijn en onderhavig voorstel

1.

i)

„lidstaat van herkomst”:

i)

ingeval het gaat om een uitgevende instelling
van obligaties met een nominale waarde per
eenheid van ten hoogste 5 000 EUR of om
een uitgevende instelling van aandelen:

ii)

i)

ingeval het gaat om een uitgevende instelling
van obligaties met een nominale waarde per
eenheid van ten hoogste 1 000 EUR of om
een uitgevende instelling van aandelen:

—

wanneer de uitgevende instelling in de
Gemeenschap gevestigd is: de lidstaat
waar zij haar statutaire zetel heeft;

—

wanneer de uitgevende instelling in de
Gemeenschap gevestigd is: de lidstaat
waar zij haar statutaire zetel heeft;

—

wanneer de uitgevende instelling in een
derde land gevestigd is: de lidstaat waar
zij overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn [.../.../EG] [Prospectus] de jaarlijks te
verstrekken informatie bij de bevoegde
autoriteit moet indienen;

—

wanneer de uitgevende instelling in een
derde land gevestigd is: de lidstaat waar
zij overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn [.../.../EG] [Prospectus] de jaarlijks te
verstrekken informatie bij de bevoegde
autoriteit moet indienen;

voor elke uitgevende instelling die niet onder
punt i) valt, de door de uitgevende instelling
gekozen lidstaat uit de lidstaten die haar
effecten tot de handel op een op hun grondgebied gelegen of werkzame gereglementeerde
markt hebben toegelaten, mits deze effecten
gedurende drie boekjaren, d.i. de geldigheidstermijn van de keuze van de uitgevende
instelling, tot de handel op deze gereglementeerde markt toegelaten blijven;

C 80/131

ii)

Ongewijzigd
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Hoofdstuk II — Artikel 4

Verlenging van de termijn voor publicatie van het jaarverslag tot vier maanden

1.

De uitgevende instelling maakt haar jaarlijks financieel verslag uiterlijk drie maanden na het einde
van elk boekjaar aan het publiek bekend en zorgt
ervoor dat dit publiekelijk beschikbaar blijft.

1.

De uitgevende instelling maakt haar jaarlijks financieel verslag uiterlijk vier maanden na het einde
van elk boekjaar aan het publiek bekend en zorgt
ervoor dat dit publiekelijk beschikbaar blijft.

Hoofdstuk II — Artikel 5

Verlenging van de termijn voor publicatie van het halfjaarlijke verslag en nadere aanduiding van de daarin te
actualiseren informatie

1.

De uitgevende instelling maakt haar halfjaarlijks
financieel verslag over de eerste zes maanden van
het boekjaar zo spoedig mogelijk na afloop van de
verslagperiode maar uiterlijk twee maanden na het
einde ervan bekend aan het publiek. Zij zorgt
ervoor dat het halfjaarlijks verslag publiekelijk
beschikbaar blijft.

2.

Het halfjaarlijks financieel verslag omvat:

1.

De uitgevende instelling maakt haar halfjaarlijks
financieel verslag over de eerste zes maanden van
het boekjaar zo spoedig mogelijk na afloop van de
verslagperiode maar uiterlijk drie maanden na het
einde ervan bekend aan het publiek. Zij zorgt
ervoor dat het halfjaarlijks verslag publiekelijk
beschikbaar blijft.

a)

de verkorte financiële overzichten;

a)

ongewijzigd

b)

een actualisering van het laatste jaarverslag
waarin is voorzien bij artikel 4, lid 5;

b)

een actualisering van de financiële informatie
van het laatste jaarverslag waarin is voorzien
bij artikel 4, lid 5;

c)

verklaringen van de bij de uitgevende instelling terzake verantwoordelijke personen, met
duidelijke vermelding van naam en functie,
dat, voorzover hun bekend, de gegevens in
het jaarlijks financieel verslag in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen
gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding een negatieve invloed kan hebben op de
strekking van het verslag.

c)

Ongewijzigd

Hoofdstuk II — Artikel 6

De driemaandelijkse informatieverplichting tot de netto-omzet

1.

Een uitgevende instelling waarvan aandelen tot
de handel op een gereglementeerde markt zijn
toegelaten, maakt driemaandelijkse financiële informatie over respectievelijk het eerste en het derde
kwartaal van het boekjaar bekend aan het publiek,
en dat zo spoedig mogelijk na afloop van de
desbetreffende verslagperiode van drie maanden
maar uiterlijk twee maanden na het einde ervan.
Deze zelfde uitgevende instelling zorgt ervoor dat
de driemaandelijkse financiële informatie publiekelijk beschikbaar blijft.

1.

Een uitgevende instelling waarvan aandelen tot
de handel op een gereglementeerde markt zijn
toegelaten, maakt ten minste de netto omzet in
respectievelijk het eerste en het derde kwartaal van
het boekjaar bekend aan het publiek, en dat zo
spoedig mogelijk na afloop van de desbetreffende
verslagperiode van drie maanden maar uiterlijk
twee maanden na het einde ervan. Deze zelfde
uitgevende instelling zorgt ervoor dat de driemaandelijkse financiële informatie publiekelijk beschikbaar blijft.
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De driemaandelijkse financiële informatie omvat
ten minste:
a)

geconsolideerde kwantitatieve gegevens, in
tabelvorm, over de netto-omzet en het resultaat vóór of na belastingen tijdens de desbetreffende verslagperiode van drie maanden;

a)

Schrappen

b)

een toelichting bij de activiteiten en resultaten
van de uitgevende instelling tijdens de desbetreffende verslagperiode van drie maanden;
en

b)

een toelichting bij de activiteiten; en

c)

indien de uitgevende instelling dit wenst,
een indicatie van de verwachte toekomstige
ontwikkeling van de uitgevende instelling
en haar dochterondernemingen welke ten
minste de rest van het lopende boekjaar
bestrijkt, met inbegrip van alle significante
onzekerheden en risico’s die deze ontwikkeling ongunstig kunnen beïnvloeden.

c)

indien de uitgevende instelling dit wenst,
een indicatie van de verwachte toekomstige ontwikkeling van de uitgevende instelling en haar dochterondernemingen
welke ten minste de rest van het lopende
boekjaar bestrijkt.

3.

Indien de driemaandelijkse financiële informatie,
dan wel een eventueel driemaandelijks financieel
verslag is gecontroleerd, worden het accountantsverslag en eventuele voorbehouden of verwijzingen
naar bepaalde aangelegenheden waarop de accountants in het bijzonder de aandacht vestigen zonder
een verklaring met voorbehoud af te geven, onverkort opgenomen. Hetzelfde geldt in geval van
een beperkte accountantscontrole. Indien geen
(beperkte) accountantscontrole van de driemaandelijkse financiële informatie heeft plaatsgevonden,
dan wordt dit door de uitgevende instelling vermeld.

3.

Schrappen

4.

De Commissie stelt volgens de procedure van
artikel 23, lid 2, uitvoeringsmaatregelen vast om
met de technische ontwikkelingen op de financiële
markten rekening te houden en een eenvormige
toepassing van de leden 1, 2 en 3 van dit artikel te
garanderen.

4.

Ongewijzigd

De Commissie dient met name:
a)

de tijdsspanne te specificeren gedurende welke gepubliceerde driemaandelijkse informatie
beschikbaar moet blijven voor het publiek,
alsook eventuele andere voorwaarden waaraan de uitgevende instelling in dat verband
moet voldoen;

a)

Schrappen

b)

indien dit voor specifieke categorieën uitgevende instellingen, zoals bijvoorbeeld kredietinstellingen, noodzakelijk blijkt, duidelijkheid te verschaffen over de termen „nettoomzet” en „resultaat vóór of na belastingen”;

b)

indien dit voor specifieke categorieën
uitgevende instellingen, zoals bijvoorbeeld krediet-nstellingen, noodzakelijk
blijkt, duidelijkheid te verschaffen over
de term „netto-omzet”;

c)

aan te geven welke informatie moet worden
verstrekt in de in lid 2, onder b), bedoelde
toelichting en in de in lid 2, onder c), bedoelde
indicatie van de verwachte toekomstige ontwikkeling van de uitgevende instelling;

c)

Ongewijzigd

d)

het karakter van de in lid 3 bedoelde beperkte
accountantscontrole te verduidelijken.

d)

Schrappen

C 80/133

C 80/134

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

30.3.2004

Hoofdstuk IV — Artikel 17
Nadere bepalingen betreffende de verspreiding van gereglementeerde informatie door emittent

2.

Een lidstaat van ontvangst mag uitgevende instellingen geen verplichtingen opleggen ten aanzien
van de voor de verspreiding van gereglementeerde
informatie te gebruiken media. Een lidstaat van
ontvangst mag uitgevende instellingen er echter
wel toe verplichten:

2.

Ongewijzigd

a)

gereglementeerde informatie op hun internetsites bekend te maken; in dat geval houdt de
lidstaat van ontvangst het publiek op de
hoogte van de internetsites van uitgevende
instellingen; en

a)

Ongewijzigd

b)

elke belanghebbende onverwijld en kosteloos
te waarschuwen van elke nieuwe openbaarmaking van gereglementeerde informatie of
wijziging in reeds bekendgemaakte gereglementeerde informatie, waarbij deze waarschuwing langs elektronische weg of, op
verzoek, op papier dient te geschieden.

b)

elke bezoeker van deze sites onverwijld en
kosteloos te waarschuwen van elke nieuwe
openbaarmaking van gereglementeerde informatie of wijziging in reeds bekendgemaakte gereglementeerde informatie.

Hoofdstuk V — Artikel 20
Minimumharmonisatie van de controle door de toezichtshouders

1., 2. en 3.

1., 2. en 3. Ongewijzigd

4.

4.

Aan een bevoegde autoriteit worden alle rechten
verleend die nodig zijn voor de vervulling van haar
taken.
Zij heeft ten minste het recht om:

Aan een bevoegde autoriteit worden alle rechten verleend die nodig zijn voor de vervulling
van haar taken. Zij dient zich te vergewissen
van de samenhang en duidelijkheid van de
krachtens deze richtlijn door uitgevende instellingen te verstrekken informatie.
Zij heeft ten minste het recht om: ...
a), b), c), d), e), f), g) en h): Ongewijzigd

5.

5. en 6.: Ongewijzigd

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van
de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft de BTW op postale dienstverlening”
(COM(2003) 234 def. — 2003/0091 (CNS))
(2004/C 80/32)
De Raad besloot op 13 mei 2003, overeenkomstig artikel 262 van het EU-Verdrag, het Europees
Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het voornoemde voorstel.
De gespecialiseerde afdeling „Economische en Monetaire Unie — economische en sociale samenhang”,
die was belast met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden, heeft haar advies op ...
goedgekeurd; rapporteur was mevrouw King.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 404e zitting van 10 en 11 december 2003
(vergadering van 10 december) het volgende advies uitgebracht, dat met 101 stemmen vóór, 4 stemmen
tegen, bij 6 onthoudingen werd goedgekeurd.

1. Het Commissievoorstel — Achtergrond

1.1.
Postdiensten zijn niet BTW-plichtig en de Commissie
wil deze in de Zesde BTW- Richtlijn (jaren ’70) vervatte
vrijstelling afschaffen.

1.2.

1.5.
De vrijstelling verschaft een concurrentievoordeel aan
de publieke postdiensten die leveren aan klanten die geen
BTW kunnen terugvorderen (individuen, financiële en nonprofitorganisaties), omdat deze klanten ondanks de verborgen
BTW toch een lagere prijs betalen (zie de door het Comité
samengestelde bijlage en vergelijk situatie 2, kolommen (c) en
(e) met situatie 3, kolommen (f) en (h).

De vrijstelling stoelt op twee redenen:

—

deze diensten werden beschouwd als door de staat
gesteunde activiteiten ten behoeve van het algemeen
belang, en het BTW-stelsel heeft daarvoor altijd een serie
vrijstellingen gekend;

—

toen het BTW-systeem werd ingevoerd, werd de postsector gekenmerkt door monopolies en een beperkt dienstenaanbod zonder enige vorm van concurrentie voor de
publieke postdienst.

1.3.
De BTW is een belasting op eindconsumptie en niet op
goederen en diensten die een commercieel bedrijf betrekt voor
op winst gerichte activiteiten. Omdat er geen onderscheid
wordt gemaakt tussen aankoop voor privé- of zakelijke
doeleinden, kan de op zakelijke aankopen betaalde BTW bij de
fiscus worden teruggevraagd.

1.4.
Bepaalde sectoren zijn vrijgesteld hetgeen betekent dat
er geen BTW hoeft te worden afgedragen over leveringen van
goederen of diensten. Maar dat houdt tevens in dat de op
aangetrokken diensten en goederen betaalde BTW niet kan
worden teruggevraagd. Er wordt dus exclusief BTW verkocht,
maar toch betaalt de consument de BTW die de leverancier niet
kan aftrekken. Deze zit namelijk „verstopt” in de verkoopprijs.

1.6.
De publieke postdiensten lijden daarentegen een concurrentienadeel ten opzichte van de particuliere diensten
wanneer zij leveren aan een voor de BTW geregistreerd bedrijf.
De eindprijs van de particuliere dienst ligt wellicht wat hoger,
maar het bedrijf kan de betaalde BTW terugvorderen waardoor
het over het algemeen per saldo minder betaalt. Dit wordt
aangetoond in de bijlage: men vergelijke situatie 2 in kolom (d)
met de situaties 3 in kolom (g) en 4 in kolom (j). Betrekt
een BTW-plichtige onderneming echter van een vrijgestelde
leverancier, dan zal het ook de verborgen BTW moeten
betalen zonder dat het deze echter kan aftrekken. Dat werkt
kostenverhogend. Brengt de onderneming vervolgens BTW
aan haar klanten in rekening, dan zal zij de toegevoegde
waarde mede op basis van de onzichtbare BTW berekenen en
daardoor zal de eindgebruiker meer BTW betalen. De Commissie schat dat dit soort ondernemingen momenteel goed is voor
meer dan 60 % van de door de openbare postbedrijven
gerealiseerde omzet aan postale diensten binnen de EG.

1.7.
De publieke exploitanten worden door de vrijstelling
met nog twee andere concurrentienadelen opgescheept. Omdat
zij de over aangetrokken goederen en diensten betaalde BTW
niet kunnen terugvorderen, zullen zij minder geneigd zijn te
investeren en meer in eigen handen nemen. Zo geeft de
Commissie het voorbeeld van de Britse openbare postdienst
die onlangs besloot om geen gebruik meer van spoordiensten
te maken en de post met eigen voertuigen over de weg te
vervoeren.
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2. Het Commissievoorstel — Aanbevelingen

2.1.
De Commissie is van mening dat de hierboven beschreven situatie, waarin particuliere en publieke exploitanten niet
op alle markten daadwerkelijk met elkaar kunnen concurreren,
steeds moeilijker te rechtvaardigen is omdat beide soorten
exploitanten en ook hun klanten op de een of andere
manier worden benadeeld. Verder geeft de situatie regelmatig
aanleiding tot klachten van zowel openbare als particuliere
exploitanten.

2.2.
Zij stelt daarom voor, de vrijstelling in te trekken en de
openbare postdiensten dus BTW-plichtig te maken. Zij beseft
daarbij dat het opleggen van het normale BTW-tarief voor alle
postdiensten betekent dat de door de particuliere klanten te
betalen prijs substantieel zal stijgen, hoewel niet geheel met
het niveau van het normale tarief omdat de postexploitanten
de voorbelasting immers kunnen terugvorderen.

2.3.
Om de negatieve gevolgen van haar voorstel voor de
consument te beperken, wil de Commissie de lidstaten de
mogelijkheid geven om voor geadresseerde brieven en kleine
pakjes (maximaal 2 kg) een verlaagd tarief in te voeren. Ook
een deel van de commerciële postdiensten zal van die verlaging
profiteren. Uit de bijlage blijkt dat de impact van het voorstel
op de consumentenprijzen te verwaarlozen valt. Zijn de
postdiensten eenmaal BTW-plichtig dan kunnen zij namelijk
de betaalde BTW aftrekken en daardoor dalen hun totale
kosten. De Commissie schat dat de kosten gemiddeld met zo’n
4,2 % zullen dalen, ook al zijn, afhankelijk van de lidstaat,
lonen en aanverwante kosten goed voor 40 tot 60 % van de
totale kosten.

2.4.
Niet-standaarddiensten, diensten in verband met ongeadresseerde post en diensten betreffende stukken zwaarder dan
2 kilo zullen onder de normale BTW-regels inzake de plaats
van verrichting van vervoersdiensten vallen en daarom niet in
aanmerking komen voor het verlaagde tarief.
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3.2.
Daarom is het Comité ervan overtuigd dat dezelfde
prioriteit moet worden toegekend aan de gevolgen voor de
consument op het gebied van betaalbare postdiensten en de
universele dienstverlening. Met de voorgestelde limiet van 2 kg
is die weg weliswaar ingeslagen, maar zij moet nog verder
gaan. Verder moet de Raad ervoor zorgen dat de particuliere
consument op geen enkele manier met vanwege intrekking
van de vrijstelling hogere posttarieven wordt geconfronteerd.

3.3.
Om de prijsstijgingen tot een absoluut minimum te
beperken stelt het Comité voor dat iedere lidstaat een dusdanig
tariefniveau kiest dat de intrekking geen gevolgen heeft voor
de particuliere klanten van de postdiensten.

3.4.
Het Comité ziet in dat bij afwezigheid van wetgeving
het Hof van Justitie tot toepassing van het standaardtarief zou
kunnen besluiten. Het Hof overweegt namelijk momenteel
hoe de huidige vrijstelling moet worden uitgelegd tegen de
achtergrond van een steeds meer vrijgemaakte postmarkt. In
dit verband is er vooral de zaak C-169/02 van belang (Dansk
Postordreforening vs. Skatteministeriet).

In deze zaak concludeerde advocaat-generaal Geelhoed dat een
lidstaat verplicht is BTW te heffen over diensten die niet zijn
„voorbehouden” in de zin van artikel 7 van Richtlijn 97/67/
EG, en dat het concept van „door openbare postdiensten
verrichte diensten” van artikel 13 (A), lid 1, onder a, van de
Zesde Richtlijn 77/388/EEG dient te worden uitgelegd als
tevens van toepassing zijnde op commerciële ondernemingen
voor zover deze diensten verlenen die in genoemd artikel 7
zijn voorbehouden.

Neemt het Hof deze interpretatie over, dan zouden alle diensten
die niet door de lidstaten zijn voorbehouden automatisch op
grond van een uitspraak van het Hof onder het standaardtarief
zou vallen.

4. Bijzondere opmerkingen
3. Algemene opmerkingen

3.1.
Het Comité is het met de Commissie eens dat de
vrijstelling van de door publieke exploitanten verrichte postdiensten distorsies in de hand werkt nu deze diensten in een
aantal lidstaten steeds verder worden geliberaliseerd. Het
constateert echter wel dat in haar voorstel niet wordt verwezen
naar de cruciale maatschappelijke rol van de gewone
brievenpost en andere postale diensten als onderdeel van de
universele verlening door de postdiensten waartoe de lidstaten
wettelijk verplicht zijn. Dit laatste houdt in dat deze diensten,
ook in afgelegen gebieden, tegen betaalbare tarieven voor
iedereen beschikbaar moeten zijn.

4.1.
Het Comité wijst erop dat particuliere exploitanten
belasten en de staatspost vrijstellen, strijdt met het neutraliteitsbeginsel, dat toch een van de verdiensten van de huidige
BTW-regeling vormt. Niettemin is het ervan overtuigd dat
prijsstijgingen en aantasting van de universele dienstverlening
aan de particuliere consument uit den boze zijn.

4.2.
Het vreest voorts dat wanneer de diensten volledig,
d.w.z. tegen het standaardtarief, worden belast, consumenten
en vrijgestelde organisaties met prijsstijgingen zullen worden
geconfronteerd.
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4.3.
Bijval verdient daarentegen de voorgestelde mogelijkheid, een verlaagd tarief in te voeren voor brievenpost omdat
op die manier personen en organisaties die geen recht op
aftrek hebben prijsstijgingen bespaard blijven.

4.4.
Het Comité is het er echter niet mee eens dat het er
niet toe doet dat ook het bedrijfsleven voor het lage tarief in
aanmerking komt. Financiële en verzekeringsondernemingen
zullen immers van de vrijstelling blijven profiteren, hetgeen
betekent dat de eindafnemer van de desbetreffende diensten
meer belasting gaat betalen. Hij blijft namelijk opdraaien voor
de in de prijzen van deze ondernemingen verborgen BTW.

4.5.
Het is het beste wanneer de intrekking van de vrijstelling zou samenvallen met de volledige liberalisering van de
sector.

4.6.
Het Comité kan zich verder vinden in de voorgestelde
bijzondere regels inzake de plaats van dienstverlening voor
alle brievenpost. Door die regels blijven de gevolgen van het
voorstel voor de eindconsument en de toezichtstelsels tot een
minimum beperkt.

4.7.
Voorts bestaat er geen bezwaar tegen het voorstel, de
normale BTW-regels inzake de plaats van dienstverlening
voor vervoer toe te passen op buitengewone diensten (bijv.
expresverzendingen) en diensten in verband met pakketten.
Deze komen dan niet voor het verlaagd tarief in aanmerking.
Het gaat hier doorgaans namelijk om dienstverlening aan het
bedrijfsleven, het marktsegment waarin de mededinging het
felst is.

4.8.
Het Comité is het er echter niet mee eens dat diensten
met betrekking tot ongeadresseerde post niet voor het lage
tarief in aanmerking komen. In een aantal lidstaten bestaat er
geen reden voor dat onderscheid. Liefdadigheidsinstellingen
aldaar proberen vaak via direct mail aan nieuwe donors en
geld te komen om hun doelstellingen te verwezenlijken.
Komen zij niet voor het verlaagd tarief in aanmerking, dan
lopen hun portokosten fors op. Voorts zou dit wel eens
overlast en complicaties voor de postdiensten teweeg kunnen
brengen, hetgeen haaks staat op het streven van de Commissie
naar vereenvoudiging van de controlesystemen.

4.9.
Er bestaat geen bezwaar tegen de algemene regel dat
postale diensten moeten worden behandeld als vervoersdiensten en postzegels als bewijs van betaling vooraf.

4.10. Bij het voorstel om verkoop van postzegels voor
verzameldoeleinden te beschouwen als levering van goederen
en deze tegen het normale tarief te belasten moet echter de
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volgende kanttekening worden geplaatst: dit mag alleen gelden
voor eerstedags-enveloppen of zegels die afkomstig zijn uit
een vooraf gespecifieerd gebied. Zo niet, dan worden de
postdiensten opgezadeld met de onaanvaardbaar zware last,
aankopen voor verzameldoeleinden van gewone aankopen te
onderscheiden.

5. Conclusies

5.1.
Het Comité benadrukt dat de verplichtingen van de
postdiensten op het gebied van de universele dienstverlening,
waarbij iedereen op betaalbare postale diensten kan rekenen,
overeind moeten blijven en even zwaar dienen te wegen als
het elimineren van mededingingsdistorsies op de postmarkt.
Verder mag, zoals opgemerkt, de opheffing van de vrijstelling
geen gevolgen hebben voor particuliere klanten.

5.2.
Het kan zich voorts vinden in het voorgestelde verlaagd
tarief voor brievenpost, maar vreest dat sommige lidstaten
daartoe niet zullen overgaan.

5.3.
Ook gaat het ervan uit dat de toezichthouders een
stokje zullen steken voor iedere poging van de postdiensten
om van de intrekking van de vrijstelling te profiteren om hun
tarieven te verhogen.

5.4.
De voorstellen van de Commissie voor diensten met
betrekking tot pakketten van meer dan 2 kg verdienen bijval.

5.5.
Hetzelfde geldt voor haar voorstellen betreffende de
behandeling van eindkosten en antwoordzendingen (port
betaald).

5.6.
Het Comité maakt zich zorgen over het voorstel
voor een bijzondere boekhoudkundige regeling voor BTWdoeleinden die de postdiensten verplicht tot het hanteren van
drie tarieven bij het in rekening brengen van BTW (standaard-,
verlaagd en nultarief). Het beveelt aan, de lidstaten vrij te
laten bij het uitwerken van een alternatieve methode om
te berekenen hoeveel BTW over postale verrichtingen is
verschuldigd.

5.7.
De ervaring heeft echter geleerd dat specifiek nationale
oplossingen vaak leiden tot verwarring, verschillen en inconsistenties op Gemeenschapsniveau. Ook al werkt een systeem
perfect binnen de ene lidstaat, dan nog kan het onverenigbaar
zijn met de stelsels van een of meer andere lidstaten. Het is dus
van het grootste belang dat systemen grensoverschrijdend niet
op fricties stuiten.
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5.8.
Daarom wordt de Commissie ten zeerste aanbevolen,
richtsnoeren voor de bijzondere regeling te formuleren, aan de
hand waarvan de postexploitanten een alternatieve methode
kunnen uitwerken voor de berekening van de over postale
verrichtingen verschuldigde BTW.
5.9.
De Commissie doet geen enkel voorstel betreffende de
wijze waarop zakelijke klanten de over postdiensten betaalde
BTW kunnen terugkrijgen. Deze materie wordt zelfs niet
genoemd. Het is vooral voor mkb’s cruciaal dat een eventueel
systeem, hoe het er ook uit zou zien, eenvoudig is en met
weinig lasten gepaard gaat.
5.10. Ook laat zij de impact van haar voorstellen op de
BTW-inkomsten van de lidstaten buiten beschouwing. Het lijkt
voor de hand te liggen dat, door de vrijstelling door heffingen
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te vervangen, de inkomsten zullen toenemen. Dat is echter
niet noodzakelijkerwijs het geval. Aan de ene kant gaat de
lidstaat namelijk BTW ontvangen over de verkopen van de
publieke postdiensten, maar aan de andere kant moet twee
keer worden gerestitueerd: aan de publieke post de over
aangetrokken goederen en diensten betaalde BTW en aan de
voor de BTW ingeschreven klanten de over de postale diensten
betaalde belasting. Die restituties zouden de inkomsten te
boven kunnen gaan, met name wanneer de inkomsten van de
postdienst grotendeels van BTW-plichtigen afkomstig zijn.
5.11. Ten slotte is het Comité het eens met de opmerking
van de Commissie dat de voorgestelde opheffing vermoedelijk
een licht positief effect zal hebben op de grondslag van de
eigen BTW-middelen van de Gemeenschap. Daaraan zal door
de invoering van een door de lidstaten voor postdiensten
gekozen tarief geen afbreuk worden gedaan.

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het thema „Belastingheffing in de
Europese Unie: gemeenschappelijke beginselen, convergentie van belastingregels en mogelijkheid
van stemming met gekwalificeerde meerderheid”
(2004/C 80/33)
Op 17 juli 2003 heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig artikel 29, lid 2, van
het reglement van orde besloten een advies op te stellen over het voornoemde thema.
De gespecialiseerde afdeling „Economische en Monetaire Unie — economische en sociale samenhang”,
die met de voorbereidende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 26 november 2003
goedgekeurd. De rapporteur was de heer Nyberg.
Tijdens zijn 404e zitting op 10 en 11 december 2003 (vergadering van 10 december) heeft het Europees
Economisch en Sociaal Comité het volgende advies uitgebracht, dat met 78 stemmen vóór en 23 stemmen
tegen, bij 15 onthoudingen, is goedgekeurd.

1. Inleiding

2. Bevoegdheden en besluitvorming — het EG-Verdrag
en de Europese Conventie over de toekomst van
Europa

1.1.
Het belastingbeleid is een onderdeel van de macroeconomische politiek dat altijd centraal staat in het politieke
debat, zowel op nationaal als EU-niveau. De verschillen tussen
de lidstaten zijn groot, niet alleen wat de belastingtarieven
betreft, maar ook al bij de berekening van de belastinggrondslag en bij de opzet van het belastingstelsel (inning, controle,
enz.).

2.1.
De vigerende belastingregels staan in de artikelen 9093 van het EG-Verdrag. Over de besluitvorming wordt in
artikel 93 het volgende bepaald:

1.2.
Daarnaast wordt ook door de verschillende politieke
partijen verschillend gedacht over de wenselijke ontwikkeling
van het belastingstelsel. Het probleem bij de discussie binnen
de EU over belastingen is dus enerzijds dat de visies van de
politieke partijen uiteenlopen en anderzijds dat politici uitgaan
van het belastingstelsel van hun eigen lidstaat, waardoor
verschillende referentiekaders worden gehanteerd. Bovendien
kunnen de besprekingen op twee niveaus worden gevoerd: dat
van alle lidstaten of dat van alleen de eurolanden.

2.1.1. „De Raad stelt op voorstel van de Commissie en na
raadpleging van het Europees Parlement en het Europees
Economisch en Sociaal Comité met eenparigheid van stemmen
de bepalingen vast die betrekking hebben op de harmonisatie
van de wetgevingen inzake de omzetbelasting, de accijnzen en
de andere indirecte belastingen, voorzover deze harmonisatie
noodzakelijk is om de instelling en de werking van de interne
markt binnen de in artikel 14 gestelde termijn te verzekeren.”
2.2.
De Europese Conventie over de toekomst van Europa
besprak diverse nieuwe besluitvormingsmogelijkheden op belastinggebied. De artikelen 90-92 zijn ongewijzigd gebleven
en hebben alleen een nieuwe nummering gekregen. In de tekst
die verder aan de intergouvernementele conferentie wordt
overgelaten, bevatten nu twee artikelen regels over de besluitvorming.
„Artikel III-62

1.3.
Het is dan ook moeilijk tot een gemeenschappelijke
visie op belastingkwesties te komen. De problemen kunnen al
beginnen bij de beschrijving van het belastingstelsel: de
definities van de belastingen verschillen per lidstaat en misschien komen niet alle soorten belasting in alle lidstaten voor.
Niettemin hoopt het Comité met dit advies de discussie aan te
zwengelen en een gemeenschappelijke kijk op belastingen en
de ontwikkeling daarvan een stap dichterbij te brengen.

2.2.1.

1.4.
Uitgangspunt van het advies zijn de Verdragsregels op
het gebied van het belastingbeleid alsook de besprekingen
binnen en voorstellen van de Europese Conventie over de
toekomst van Europa. Het Comité gaat ook kort in op de
ontwikkeling van de 15 belastingstelsels binnen de EU. Hoewel
het Comité heel goed beseft dat de EU in 2004 nieuwe lidstaten
zal opnemen, moest het zich wegens gebrek aan gegevens
beperken tot de huidige lidstaten.

2. Wanneer de Raad van Ministers met eenparigheid van
stemmen en op voorstel van de Europese Commissie besluit
dat de in lid 1 bedoelde maatregelen de administratieve
samenwerking of de bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking betreffen, wordt de Europese wet of kaderwet houdende vaststelling van deze maatregelen in afwijking
van lid 1 met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
aangenomen.”

1. De Raad van Ministers stelt bij Europese wet of kaderwet
maatregelen vast aangaande de harmonisatie van de wetgevingen inzake de omzetbelasting, de accijnzen en andere indirecte
belastingen, voorzover deze harmonisatie geboden is om de
werking van de interne markt zeker te stellen en concurrentieverstoringen te voorkomen. De Raad van Ministers besluit met
eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees
Parlement en van het Economisch en Sociaal Comité.
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„Artikel III-63

1. Wanneer de Raad van Ministers met eenparigheid van
stemmen en op voorstel van de Europese Commissie besluit
dat maatregelen inzake de vennootschapsbelasting betrekking
hebben op administratieve samenwerking of de bestrijding
van belastingfraude en belastingontduiking, stelt hij deze
maatregelen bij Europese wet of kaderwet met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen vast, voorzover zij nodig zijn
om de werking van de interne markt zeker te stellen en
concurrentieverstoringen te voorkomen.
2. De wet of kaderwet wordt na raadpleging van het
Europees Parlement en van het Economisch en Sociaal Comité
aangenomen.”
2.3.
Het eerste artikel (III-62) bestaat uit twee leden, waarvan het eerste in de plaats van artikel 93 komt. De formulering
van het artikel is gemoderniseerd en aangepast aan de benamingen die de Conventie in andere artikelen voorstelt. Nieuw is
dat harmonisatiemaatregelen niet alleen noodzakelijk kunnen
zijn in verband met het functioneren van de interne markt,
maar ook om concurrentieverstoringen tussen bedrijven te
voorkomen. In zowel artikel III-62 als III-63 staat „... om de
werking van de interne markt zeker te stellen en concurrentieverstoringen te voorkomen”. In sommige gevallen zou dan
aangevoerd kunnen worden dat een beoogde maatregel niet
aan beide voorwaarden voldoet. Om dit te voorkomen stelt
het Comité voor het woord „en” te veranderen in „of”.
2.3.1. Het tweede lid van artikel III-62 houdt een duidelijke
uitbreiding in, weliswaar niet van de bevoegdheden, maar
van de mogelijkheden om besluiten met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen te nemen. Eenparigheid van
stemmen blijft echter een vereiste bij alle maatregelen die
betrekking hebben op de belastinggrondslag en de belastingtarieven.
2.4.
Artikel III-63 maakt het mogelijk meer besluiten met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen te nemen doordat
de EU maatregelen kan treffen inzake administratieve samenwerking, belastingfraude en belastingontduiking op het gebied
van de vennootschapsbelasting. Voorheen gold dit slechts voor
indirecte belastingen.
2.5.
Beide artikelen bieden dus nieuwe mogelijkheden om
in een beperkt aantal gevallen besluiten met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen te nemen. De Raad dient echter
altijd met eenparigheid van stemmen te besluiten dat het
dan om administratieve samenwerking, belastingfraude of
belastingontduiking gaat. Dergelijke beslissingen behoren echter in de eerste plaats door de Commissie genomen te worden.
In zowel artikel III-62, lid 2, als artikel III-63, lid 1, zou daarom
de passage „de Raad van Ministers met eenparigheid van
stemmen en op voorstel van de Europese Commissie besluit
dat” geschrapt moet worden.
2.6.
De Conventie heeft ook voorstellen besproken om de
betrokken Verdragsartikelen ingrijpender te veranderen. Het
ging er daarbij vooral om de bevoegdheden uit te breiden tot
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andere gebieden dan de indirecte belastingen en besluiten over
bepaalde fiscale kwesties niet langer met eenparigheid van
stemmen maar met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
te nemen.
2.7.
In de artikelen 94 en 95 (III-64 en III-65) wordt
beschreven hoe de convergentie van de wetgeving inzake de
interne markt dient te verlopen. Daarbij worden belastingkwesties uitdrukkelijk uitgezonderd van de mogelijkheid om
met gekwalificeerde meerderheid te stemmen. Krachtens artikel 96 (III-66) kan de EU met gekwalificeerde meerderheid
besluiten nemen indien wettelijke bepalingen van de lidstaten
de concurrentie op de interne markt kunnen verstoren.
Aangezien geen expliciete uitzondering voor het belastingbeleid wordt gemaakt, zou het interessant zijn indien de
Commissie dit artikel bijvoorbeeld op het gebied van de
belastingen op ondernemingen zou uitproberen.
2.8.
Artikel 175 (III-180) biedt de rechtsgrondslag voor het
nemen van besluiten over belastingen op milieugebied met
eenparigheid van stemmen. Dit in tegenstelling tot algemene
besluiten over het milieubeleid, die met gekwalificeerde meerderheid van stemmen genomen kunnen worden.

3. Directe en indirecte belastingen

3.1.
Dat in het Verdrag regels over indirecte belastingen
zijn vastgelegd, komt omdat deze van wezenlijk belang zijn
voor het functioneren van de interne markt. Het onderscheid
tussen directe en indirecte belastingen wordt echter ook in alle
andere verbanden gebruikt.

3.2.
Daarnaast wordt vaak een indeling gemaakt in arbeid,
kapitaal en consumptie, waarbij over de eerste twee categorieën
directe belastingen worden geheven. Het beeld wordt nog
ingewikkelder door het feit dat inkomsten uit arbeid aan zowel
inkomstenbelasting als sociale premies worden onderworpen.
Gezien de grote verschillen in de belasting- en de premiedruk
op inkomsten uit arbeid moeten beide factoren bij vergelijkingen altijd in aanmerking worden genomen.

3.3.
Daarnaast kan zowel op nationaal, regionaal als lokaal
niveau belasting worden geheven. De verdeling tussen deze
drie niveaus loopt sterk uiteen.

3.4.
Een belastingsoort die iets belangrijker is geworden,
maar niet in bovenstaande categorieën ondergebracht kan
worden, betreft milieubelastingen. Milieubelastingen kunnen
in de productie- of in de consumptiefase worden geheven en
dus tot de directe of de indirecte belastingen behoren. Omdat
zij vaak „heffingen” worden genoemd, worden zij bij vergelijkingen van belastingen niet altijd meegerekend. Ongeacht hun
benaming dienen zij echter wel te worden meegenomen bij
gegevens over de belastingheffing.
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4. Vergelijkingen tussen de lidstaten
4.1.
Het Comité heeft zijn statistische gegevens overgenomen uit de publicatie „Structures of the taxations systems in
the European Union” van Eurostat. Deze gegevens zijn zeer
geschikt voor vergelijkingen, omdat zij niet alleen betrekking
hebben op de huidige belastingtarieven maar op de totale
belastingheffing. Voor iedere belasting wordt de feitelijk geïnde
belasting als percentage van de belastinggrondslag aangegeven.
Dit wordt „impliciete belastingen” („implicit tax rate”) genoemd. De hoogte van deze impliciete belastingen wordt
daarmee door zowel het belastingtarief als de berekening van
de belastinggrondslag beïnvloed. Vergelijkingen op basis van
alleen de belastingtarieven kunnen misleidend zijn omdat de
regels voor de berekening van de belastinggrondslag sterk
kunnen verschillen. Zo kan een hoog tarief toch weinig
belastinginkomsten opleveren indien er veel aftrekmogelijkheden zijn.
4.2.
De gegevens van Eurostat hebben betrekking op de
periode 1995-2001. Er vallen enkele algemene ontwikkelingen
te onderscheiden, bijvoorbeeld de tendens om de belastingheffing op arbeid te verminderen (na een periode waarin het
aandeel van deze belastingen was gestegen), pogingen om
de tarieven van de vennootschapsbelasting te verlagen en
tegelijkertijd de belastinggrondslag te verruimen, en verhogingen van de indirecte belastingen als een van de maatregelen
om het belastingstelsel milieuvriendelijker te maken. Dit laatste
is vaak gecombineerd met een verlaging van de belastingen op
arbeid. Ondanks deze algemene tendensen verschillen de
ontwikkelingen sterk per lidstaat. Besluiten die deze verschillen
mogelijk groter maken, moeten vermeden worden.
4.3.
Worden de lidstaten ingedeeld in groepen, dan is de
belangrijke positie van de directe belastingen kenmerkend
voor de Noordse landen, terwijl vooral Portugal en Griekenland
juist relatief hoge indirecte belastingen opleggen. In Denemarken, Groot-Brittannië en Ierland is het aandeel van de sociale
premies in verhouding laag.
4.4.
Bij vergelijkingen over een bepaalde periode moet men
zich realiseren dat veranderingen niet altijd betekenen dat het
belastingstelsel gewijzigd is. In de tweede helft van de jaren
’90, een periode van economische groei, zagen zowel huishoudens als bedrijven hun inkomsten toenemen. Dit leidde ertoe
dat de inkomsten uit de directe belastingheffing in beide
gevallen stegen, zoals duidelijk blijkt uit tabel II-4.2 in de
Eurostat-publicatie. Dit deed zich dus voor zonder dat de
tarieven of de regels voor de belastinggrondslagen waren
veranderd. Met het einde van de periode van economische
groei in 2001 viel ook de oorzaak van deze fiscale verandering
weg. Naar verwachting zijn de belastinginkomsten sindsdien
dan ook afgenomen, los van wijzigingen in belastingstelsel.
4.5.
De inning van de belastingen vindt in de lidstaten op
verschillende niveaus plaats. In Griekenland wordt slechts 1 %
van de belastingen door het lokale niveau geïnd, terwijl dat in
Denemarken een derde deel is. In alle Noordse landen speelt het
lokale niveau een grote rol bij de belastinginning. Daarentegen
bezet het regionale niveau in dit opzicht weer een belangrijke
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plaats in de „federale” landen: Duitsland, België, Spanje en
Oostenrijk. Deze verschillen zijn weliswaar van belang binnen
elke lidstaat, maar niet voor de relatie tussen de lidstaten.
Wel is het zo dat de uitvoering van EU-besluiten over
belastingkwesties in „federale” staten problemen kan opleveren
indien de bevoegdheid bij de deelstaten ligt.

4.6.
De lidstaten worden vaak ingedeeld op grond van de
totale belastingdruk. Kijkt men echter naar de belastingdruk
op arbeid, kapitaal en consumptie afzonderlijk, dan wordt het
beeld wel wat ingewikkelder. Zweden en Finland blijken dan
in alle drie categorieën hoge belastingen op te leggen, terwijl
in Denemarken consumptie wel zwaar wordt belast, maar
kapitaal weer niet. Groot-Brittannië en Ierland, landen met een
laag belastingniveau, heffen in feite vrij hoge belastingen op
kapitaal en consumptie. In Griekenland, ook een land met een
laag belastingniveau, zijn de consumptieve belastingen erg
hoog: zij leveren meer dan 40 % van de belastinginkomsten
op. Kijkt men eerst alleen naar het normale BTW-tarief, dan
blijken de totale consumptieve belastingen over het algemeen
verrassend hoog uit te vallen. Worden ook andere belastingen
op goederen meegerekend, en het effect van de verlaagde
BTW-tarieven, dan zien de verschillen tussen de landen er
enigszins anders uit. Maar liefst een derde van de belastinginkomsten van Luxemburg is afkomstig uit belastingen op
kapitaal. In Denemarken en Nederland is het aandeel van
milieubelastingen het grootst.

4.7.
Om te kunnen nagaan hoe effectief de belastingheffing
is, moeten de belastingtarieven worden afgezet tegen de
feitelijke belastinginkomsten. Indien een land ondanks relatief
hoge tarieven toch geen hoge belastinginkomsten heeft, komt
dat ofwel doordat de aftrekmogelijkheden te ruim zijn ofwel
doordat de belasting niet op een efficiënte manier wordt geïnd.
Aangezien de Commissie en Eurostat brede belastinggrondslagen als arbeid, kapitaal en consumptie hanteren, is het moeilijk
om de feitelijke belastingtarieven te vergelijken. Deze hebben
namelijk vaak slechts op een gedeelte van deze drie grote
gebieden betrekking.

4.7.1. De belastinggrondslagen die het meeste effect hebben
op belastingregels in andere landen, zijn te vinden bij de
belastingheffing op kapitaal. Het is echter enorm ingewikkeld
de kapitaalbelastingen te vergelijken om zo te achterhalen
waar de gevolgen voor andere landen het grootst zijn. De
belastingheffing op kapitaal kan worden onderverdeeld in vier
hoofdsoorten: vennootschapsbelasting, belasting op ontvangen rente, dividendbelasting en belasting op vermogensaanwas.
Het is niet genoeg om voor ieder van deze belastingvormen
alleen de tarieven te vergelijken, aangezien ook aftrekmogelijkheden e.d. verschillen. Evenmin volstaat het om slechts één
belastingvorm te bestuderen; het komt bijvoorbeeld namelijk
ook voor dat een lage vennootschapsbelasting samengaat met
een hoge belasting op dividend en vermogensaanwas. Voor al
deze belastingen geldt dat de belastingstelsels van andere
landen erdoor beïnvloed kunnen worden.
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4.8.
Het Comité is hier uitsluitend ingegaan op de tarieven
en de grondslagen van de belastingheffing zelf. Er mag echter
niet worden vergeten dat de verschillen tussen de landen voor
een groot gedeelte terug te voeren zijn op andere politieke
besluiten. Kinderkorting kan gezinnen bijvoorbeeld hetzelfde
financiële voordeel bieden als kinderbijslag, maar levert wel
minder belastinginkomsten op. En een lagere BTW op kinderkleding in plaats van kinderbijslag heeft weer een ander effect
op de belastingheffing. Uit de statistieken blijkt overigens ook
dat een lagere BTW niet altijd het gewenste prijseffect heeft. Een
begrotingstekort gaat gepaard met lagere belastinginkomsten,
maar met hogere wanneer het tekort teruggebracht moet
worden.

5. Waarom belastingen?

5.1.
De belastingstelsels van de Europese landen hebben
een lange geschiedenis achter de rug. Vandaag de dag maken
zij een vanzelfsprekend deel uit van een goed georganiseerde
democratische samenleving. Belastingen hebben echter niet
één, maar meerdere doelstellingen:
—

Hoofddoel is natuurlijk dat er geld binnen moet komen
voor de publieke sector en de publieke dienstverlening,
zodat er voor goede openbare voorzieningen gezorgd
kan worden. Hoeveel belasting geïnd wordt en hoe dat
gebeurt, hangt grotendeels af van de uiteenlopende
tradities van de landen en hun wens om bepaalde
gebieden al dan niet onder de publieke sector te laten
vallen.

—

De overheid beslist welke soorten belastingen geheven
worden en beïnvloedt zo de verdeling van inkomens en
de allocatie van economische hulpbronnen.

—

De omvang van de beroepsbevolking en hoeveel iemand
wil werken, zijn factoren die beïnvloed kunnen worden
door middel van de opzet van het belastingstelsel en de
samenhang tussen belastingstelsel en socialezekerheidsstelsel.

—

Naast financiële maatregelen zijn aanpassingen van het
belastingstelsel binnen de economische politiek de belangrijkste en de snelste manier om de conjunctuur te
beïnvloeden.

—

Bepaalde belastingen kunnen bedoeld zijn om markten
rechtstreeks te beïnvloeden. Het duidelijkste voorbeeld
hiervan zijn belastingen of heffingen op milieubelastende
activiteiten teneinde productie of consumptie te verminderen. Een ander voorbeeld is het opleggen van accijnzen
om het verbruik van bijvoorbeeld tabak of alcohol terug
te dringen.
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6. Belastinggrondslag en belastingtarieven
6.1.
Het feit dat Eurostat bij de berekening van de belastinginkomsten van de „impliciete belastingen”, dus van zowel de
belastinggrondslag als de belastingtarieven, uitgaat, toont
duidelijk aan dat beide onderdelen van doorslaggevend belang
zijn voor de belastingheffing. Tot nog toe werd in de algemene
discussie over belastingen veel te veel naar alleen de belastingtarieven gekeken.
6.2.
Aangezien de grootste controverse in de politiek de
belastingtarieven betreft, stelt het Comité voor dat eerst
de verschillen in de berekening van de belastinggrondslag
onderzocht worden. Vervolgens zou men dan gemeenschappelijke regels moeten voorstellen om de berekeningen meer op
elkaar af te stemmen. Daarna zou gediscussieerd kunnen
worden over de vraag of er minimumtarieven vastgesteld
moeten worden, omdat juist de tarieven tot verschillen in
belastinginkomsten leiden.
6.3.
De belastingtarieven leveren echter alleen al louter
statistische problemen op. Zo passen de lidstaten allerlei
uitzonderingen op het normale BTW-tarief toe. De mate
waarin de potentiële belastinggrondslag wordt benut, verschilt
daardoor per lidstaat. Samen met de hoogte van het normale
BTW-tarief heeft dit gevolgen voor de BTW-opbrengsten (1).
De verschillen in uitzonderingen zijn aanzienlijk en hebben
belangrijke gevolgen voor de inkomensverdeling en het herverdelingseffect van het belastingstelsel.
6.3.1. De Commissie heeft het volgende gesteld: „... het
fiscale beleid van de EU [moet], overeenkomstig de globale
richtsnoeren voor het economisch beleid, stimuleren dat de
nominale tarieven worden verlaagd terwijl de belastinggrondslag wordt verbreed, zodat economische distorsie in de belastingstelsels van de lidstaten kan worden teruggedrongen” (2).
Dit zou niet alleen moeten gelden voor de BTW, maar ook —
en wellicht belangrijker nog — voor andere belastingsoorten,
zoals vennootschapsbelasting en milieubelastingen.
6.3.2. Een ander verschil qua belastinggrondslag is dat in
sommige lidstaten slechts sommige activiteiten van de publieke
sector aan BTW onderworpen worden. Wil een land met een
omvangrijke publieke sector in dat geval net zoveel BTW
innen als een land met een kleine publieke sector, dan moet
het dus een hoger BTW-tarief hanteren. Om deze reden moet
de hoogte van het BTW-tarief door de lidstaat zelf bepaald
worden.

(1) Uit een Zweeds onderzoek blijkt dat het normale BTW-tarief in
Zweden verlaagd zou kunnen worden van 25 tot 21-22 % indien
dit tarief voor alle goederen en diensten ingevoerd zou worden.
Aangezien voor levensmiddelen een lager BTW-tarief geldt, zou
een dergelijke verandering echter grote gevolgen kunnen hebben
voor de inkomensverdeling.
(2) COM(2001) 260 def.
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6.4.
Uit de in de bijlage opgenomen tabellen over milieubelastingen blijkt dat er ook grote verschillen in de berekening
van de grondslag hiervan bestaan. Geen enkel land dat de
reputatie heeft milieubelastende activiteiten zwaar te belasten,
staat bij de landen met de hoogste inkomsten uit dergelijke
heffingen. Hiervoor kunnen twee redenen zijn: er zijn ruime
mogelijkheden tot belastingontwijking of de belastingen zijn
zo hoog dat de consument de betrokken producten daadwerkelijk vermijdt. Indien de belastinggrondslagen wat meer op
elkaar zouden worden afgestemd, zou het beginsel dat de
vervuiler betaalt meer effect kunnen sorteren dan met hoge
belastingtarieven alleen. Dat is niet alleen van belang voor het
milieu, maar ook om een „level playing field” tot stand te
brengen.

6.5.
Naast belastinggrondslagen en -tarieven, waarover
statistische gegevens gemakkelijk te verkrijgen zijn, is er nog
een ander terrein waarop de lidstaten verschillen: de opzet van
het belastingstelsel. Hoe en door wie worden de belastingen
geïnd? Wanneer gebeurt dat en hoe vaak? Hoe wordt dat
gecontroleerd? Wordt er gebruik gemaakt van moderne computertechniek en kunnen ambtenaren en burgers daarmee
omgaan? Zijn de procedures eenvoudig of is er sprake van
onnodige bureaucratische rompslomp?

6.6.
De antwoorden op deze vragen zijn van essentieel
belang voor de lidstaat, om te achterhalen hoeveel een bepaald
belastingtarief in werkelijkheid oplevert en tegen welke kosten.
Voor het functioneren van de interne markt is het wel erg
belangrijk dat de verschillende procedures meer op elkaar
worden afgestemd. Ondernemers in de internationale handel
hebben met meerdere belastingstelsels te maken, terwijl het
vaak al moeilijk genoeg is om wegwijs te worden in het
stelsel van één lidstaat. Dat levert dan ook vaak een grotere
belemmering op dan uiteenlopende belastingtarieven. Voor
het midden- en kleinbedrijf kan deze hindernis onoverkomelijk
zijn.

6.6.1. Dit soort zaken moet bij de verdere werkzaamheden
van de Commissie een belangrijke plaats innemen. Alleen
dan is een zekere gelijktrekking van de berekening van de
belastinggrondslagen voor de lidstaten aanvaardbaar. Daarnaast hoopt het Comité dat het nieuwe begrip „administratieve
samenwerking” betrekking heeft op alle vormen van samenwerking waarmee onnodige verschillen en bureaucratie uit de
weg geruimd kunnen worden.

6.6.2. De vraag of belastingstelsels met elkaar moeten gaan
concurreren, leidt altijd tot verhitte discussies. Het moet
volstrekt duidelijk zijn wat voor soort concurrentie bedoeld
wordt. Concurrentie hoeft namelijk niet altijd betrekking te
hebben op de tarieven of de grondslag. Vormen van concurrentie die tot efficiëntere en minder bureaucratische belastingstelsels leiden, moeten juist altijd aangemoedigd worden. Om de
deur open te zetten voor dit soort concurrentie waarbij het
meest succesvolle beleid eruit zal springen, stelt het Comité
voor een nieuwe „open coördinatiemethode” voor dergelijke
aspecten van het belastingbeleid te overwegen.
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7. Onderlinge afhankelijkheid en behoefte aan convergentie

7.1.
Naarmate de economische integratie tussen de lidstaten
voortschrijdt, gaan ook de verschillen tussen hun belastingstelsels een steeds grotere rol spelen. Deze verschillen zijn het
gevolg van uiteenlopende tradities; een land kan er bijvoorbeeld voor gekozen hebben om een betrekkelijk groot gedeelte
van de sociale dienstverlening in handen van de overheid te
geven, met als resultaat dus ook relatief hoge belastingen. In
een statische situatie zijn deze verschillen niet erg belangrijk;
aangezien ze al lang bestaan, heeft de economie zich eraan
aangepast. In een meer dynamische economie, en vooral
wanneer landen steeds meer integreren, kunnen veel verschillen in de belastingstelsels wel belangrijk zijn voor de manier
waarop de economieën samen functioneren.

7.1.1. De integratie van de markten werd bevorderd door
besluiten over de interne markt en de invoering van de
EMU. Verdere coördinatie, ook van de economische politiek,
waarvan het belastingbeleid deel uitmaakt, kan deze ontwikkeling nu een volgende impuls geven. Integratie gaat hand in
hand met meer concurrentie. Dit kan tot meer efficiëntie en
welvaart leiden. Indien de intensievere concurrentie leidt tot
efficiënter produceren is dat alleen maar positief voor de
onderneming, de werknemers en de economie als geheel.

7.1.2. Integratie houdt echter ook risico’s in, wanneer
landen de verhoogde concurrentiedruk niet aankunnen door
hun productiviteit op te voeren en dan hun toevlucht nemen
tot andere, gemakkelijkere methodes, zoals verlaging van het
niveau van de sociale bescherming en de milieubescherming,
of fiscale maatregelen. Dit soort veranderingen doet afbreuk
aan de positieve gevolgen van meer concurrentie. De problemen als gevolg van het tekortschietende concurrentievermogen
worden afgewenteld op werknemers en milieu of via belastingdumping naar andere landen. Binnen de wetgeving inzake de
interne markt zijn vaak — maar niet altijd — succesvolle
manieren gevonden om dergelijke verslechteringen op sociaal
en milieugebied tegen te gaan. Op fiscaal gebied is men hier
zelden in geslaagd.

7.1.3. Het verband tussen belastingbeleid en het onvermogen om een „level playing field” tot stand te brengen wordt
niet serieus genoeg genomen. Zo werd in het zgn. Primarolorapport ingegaan op een reeks maatregelen op het gebied
van de belastingen op ondernemingen die de mededinging
verstoren. De lidstaten hebben toegezegd de meest schadelijke
daarvan, 66 stuks, af te schaffen. Het Comité verwacht dat
de Commissie binnenkort een verslag uitbrengt over de
vorderingen die in dit verband geboekt zijn. Deze directe
fouten in de opzet van het belastingbeleid moeten verdwijnen.
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7.2.
De totstandbrenging van de interne markt en de
invoering van de gemeenschappelijke munt hebben al tot een
ontwikkeling in de richting van een „level playing field” geleid.
Op deze manier is door middel van politieke maatregelen
bepaald hoe ver de marktwerking mag gaan. Er valt over te
discussiëren in hoeverre deze maatregelen toereikend zijn en
of er geen betere maatregelen getroffen hadden kunnen
worden. Over het algemeen is men het er echter wel over eens
dat deze ontwikkeling het functioneren van de interne markt
ten goede is gekomen. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf
is het erg belangrijk dat belemmeringen worden weggenomen,
omdat het dan beter aan de „internationale” handel op de
interne markt kan deelnemen.
7.2.1. Het vaststellen van een kader voor de interne markt
om zo een „level playing field” te creëren, waarbinnen de
lidstaten kunnen concurreren, is een methode die toegepast
moet blijven worden. Vóór alles moeten er dringend die
besluiten op het gebied van het belastingbeleid worden getroffen die voor de concurrentievoorwaarden van wezenlijk belang
zijn. Daarbij moet echter wel worden voorkomen dat die
besluiten de totstandbrenging van de interne markt belemmeren. Zoals het Comité al in paragraaf 5.1 stelde, kunnen
belastingen ook worden ingezet als instrument van de economische politiek om bepaalde economische gedragingen te
stimuleren (of te bestraffen), met name in het streven naar een
duurzame ontwikkeling. Daarom dient een uitzondering te
worden gemaakt voor milieubelastingen die worden geheven
om een bepaalde ontwikkeling in een politiek ongewenste
richting te stoppen. Belastingen die de concurrentie
scheeftrekken, moeten op dezelfde manier worden beschouwd
als overheidssubsidies, omdat het effect ervan op de concurrentie in de interne markt hetzelfde is.
7.2.2. Indien er geen politieke maatregelen worden getroffen, zullen de scherpere concurrentievoorwaarden als gevolg
van de integratie een neerwaartse druk uitoefenen op die
belastingen en heffingen die de meest rechtstreekse gevolgen
voor bedrijven hebben. Verlaging van het belastingniveau is,
net als een andere onderlinge verdeling van de verschillende
belastingvormen, onjuist indien deze door de markt wordt
ingegeven. De wijzigingen in de vennootschapsbelasting die
diverse lidstaten de laatste tijd hebben doorgevoerd, hadden
alle betrekking op verlaging van de tarieven. Het gemiddelde
tarief in de EU-15 is gedaald van 32,42 % naar 29,7 %. Zijn
dergelijke aanpassingen wenselijk, dan moeten ze worden
doorgevoerd via politieke procedures waarbij de invloed van
de belastingstelsels van andere landen geen doorslaggevende
rol speelt.
7.3.
De meeste belastingen hebben geen rechtstreeks of
doorslaggevend effect op de interne markt. Ze kunnen uiteraard wel van groot belang zijn voor de manier waarop
de nationale markt functioneert. Dat het wenselijk is de
belastingstelsels meer op elkaar af te stemmen, moet dus
uitsluitend worden gezien in samenhang met het functioneren
van de interne markt.
7.4.
Aangezien indirecte belastingen van invloed zijn op de
interne markt, vallen zij in het EG-Verdrag dan ook onder de
bevoegdheid van de EU. De Conventie heeft hieraan bepaalde
bevoegdheden op het gebied van de vennootschapsbelasting
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toegevoegd. Er wordt echter alleen gesproken van administratieve samenwerking en belastingfraude en -ontduiking. Deze
maatregelen zijn wel belangrijk, maar bij lange na niet
toereikend om alle denkbare effecten van de vennootschapsbelasting op de interne markt te bestrijken.
7.4.1. Het is zeer positief dat de Conventie het niet alleen
heeft over maatregelen om het functioneren van de interne
markt te waarborgen maar ook over maatregelen om verstoring van de concurrentie te voorkomen. De definitie van het
begrip „concurrentieverstoring” is daarbij erg belangrijk; in dit
verband kan de discussie binnen de Primarolo-groep als
uitgangspunt dienen.
7.4.2. Of „administratieve samenwerking” toereikend is,
kan pas worden uitgemaakt wanneer duidelijk is wat precies
onder dit begrip wordt verstaan. Is het de bedoeling de regels
inzake de (wijze van) belastinginning, belastingcontrole, vorm
van formulieren e.d. meer op elkaar af te stemmen, dan is de
formulering aanvaardbaar. Is het slechts de bedoeling dat de
lidstaten elkaar helpen in het geval van personen die naar een
andere lidstaat verhuizen of om andere redenen transacties in
meerdere landen uitvoeren, dan is het begrip veel te beperkt.
7.4.3. Naast de beperkende formuleringen is de grootste
tekortkoming van de voorstellen dat niet alle belastingen die
de interne markt en de concurrentievoorwaarden kunnen
beïnvloeden, worden aangepakt. Daarbij valt bijvoorbeeld te
denken aan de belasting op inkomsten uit kapitaal, die zo
belangrijk is voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke
financiële markt in Europa en om in elk land gemakkelijk
toegang tot investeringskapitaal te krijgen. Anderzijds ontbreekt een verwijzing naar belastingen ter bescherming van
het milieu.
7.5.
De EU moet bevoegdheden krijgen op alle terreinen
die van invloed zijn op de interne markt en de concurrentievoorwaarden tussen de lidstaten. Dat geldt dus ook voor alle
belastingen en heffingen die een dergelijk effect sorteren. Het
zou niet nodig moeten zijn bij iedere kwestie telkens weer
overeenkomstig het Verdrag met eenparigheid van stemmen
te beslissen of de kwestie op EU-niveau behandeld moet
worden. Het Comité vindt dat niet alleen de bevoegdheidsterreinen uitgebreid moeten worden, maar dat ook geregeld
moet worden om welke aspecten het gaat (interne markt en
concurrentievoorwaarden) en of de besluiten met eenparigheid
dan wel gekwalificeerde meerderheid van stemmen genomen
moeten worden. Bij dit laatste mag niet worden vergeten dat
het in een Unie met 25 lidstaten nog moeilijker zal zijn om
besluiten op basis van eenparigheid van stemmen te nemen.

8. Welke besluiten zijn inmiddels genomen?
8.1.
Hoewel de formulering van de Verdragsartikelen te
wensen overlaat, zijn belangrijke belastingkwesties op de
agenda geplaatst en is de afgelopen jaren ook een aantal
besluiten genomen.
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8.2.
Na 14 jaar discussiëren nam de ministerraad op 3 juni
2003 een pakket maatregelen vol compromissen aan inzake
de belasting op inkomsten uit rente en de belastingen op
bedrijven. Men kan wellicht meer kritiek hebben op de manier
waarop dit besluit tot stand is gekomen dan op het besluit zelf.

8.2.1. Ten aanzien van de belasting op inkomsten uit rente
werd besloten dat elk land vanaf 2005 informatie over de
rente-inkomsten van buitenlanders aan het land van herkomst
zal doorgeven, zodat deze inkomsten daar belast kunnen
worden. De tien nieuwe lidstaten zullen in 2007 meedoen.
Uitzonderingen worden gemaakt voor Luxemburg, België en
Oostenrijk en de „belastingparadijzen” (Zwitserland, Monaco,
Liechtenstein, Andorra, San Marino, Gibraltar en de Britse
Kanaaleilanden), die een bronbelasting zullen heffen over het
spaartegoed van buitenlanders, waarvan drie vierde naar het
land van herkomst zal gaan. Deze bronbelasting bedraagt
aanvankelijk 15 %, maar wordt opgetrokken tot 20 % in 2008
en tot 35 % in 2011. Bovendien heeft de VS beloofd op
verzoek gegevens te verstrekken.

8.2.2. Deze besluiten kunnen behoorlijk vergaand genoemd
worden. Het effect van de maatregelen is echter beperkt, omdat
andere kapitaalinkomsten, zoals dividenduitkeringen, en bepaalde verzekeringsproducten er niet onder vallen.

8.2.3. Er zijn ook regels vastgesteld inzake royaltyinkomsten, zodat dubbele belastingheffing wordt voorkomen. Ten
aanzien van de vennootschapsbelasting hebben de lidstaten
een gedragscode afgesproken, waarin zij zich ertoe verplichten
66 nader omschreven concurrentieverstorende maatregelen af
te schaffen. De hoogte van de vennootschapsbelasting komt
hier dus niet aan de orde. Daarom dient te worden beseft dat
het pakket belastingmaatregelen in zijn huidige vorm nog
altijd tekortschiet, met name op het punt van de vennootschapsbelasting.

8.3.
Ook milieubelastingen hebben de afgelopen jaren op
de agenda gestaan. Krachtens artikel 175 (III-130) moeten
besluiten op dit vlak met eenparigheid van stemmen worden
genomen. Voorstellen om hier gekwalificeerde meerderheid in
te voeren werden door de Conventie verworpen. Ondanks de
vele Commissievoorstellen zijn er nog geen definitieve besluiten genomen, bijvoorbeeld over de richtlijn inzake de belasting
van dieselolie resp. biobrandstoffen. Op 27 oktober 2003
keurde de Raad een besluit goed inzake de belasting van
energieproducten, dat op 1 januari 2004 zal ingaan en de
verschillen in de belasting van de verschillende energiesoorten
zal verkleinen. Deze kwestie speelt al meer dan tien jaar en
moest meermaals op het niveau van de Europese Raad
behandeld worden.
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8.3.1. Dat de Commissie geen formele voorstellen over
zaken als verpakkingen, CO2-emissie van auto’s en vliegtuigbrandstoffen heeft ingediend, komt waarschijnlijk doordat
besluiten hierover met eenparigheid van stemmen genomen
moeten worden. Evenmin zijn er voorstellen om de belastingen
op bepaalde producten te diversifiëren op basis van milieuvriendelijkheid.
8.4.
Ondertussen heeft de Commissie wel voorstellen ingediend om de regels voor de toepassing van verlaagde BTWtarieven op bepaalde goederen meer op elkaar af te stemmen.
Zij acht een verschil van meer dan 10 procentpunten (1525 %) aanvaardbaar voor het functioneren van de interne
markt. Bij sommige uitzonderingen op het normale BTWtarief lopen de verschillen echter te ver op, tot wel 25 % (1).
9. Gekwalificeerde meerderheid en minimumtarieven
9.1.
Alle EU-besluiten over belastingen moeten met eenparigheid van stemmen worden genomen. Het voorstel van de
Conventie houdt een geringe versoepeling in, maar heeft geen
betrekking op de berekening van de belastinggrondslagen of
de belastingtarieven. Het Comité heeft er meermaals voor
gepleit de vereiste eenparigheid van stemmen bij belastingkwesties te heroverwegen.
9.1.1. Het gevolg van de vereiste eenparigheid van stemmen
is niet alleen dat er minder voorstellen worden goedgekeurd,
maar ook dat het enorm lang kan duren voordat er een
definitief besluit wordt genomen, zoals bij het besluit over
inkomsten uit spaargeld is gebleken. Dit laatste geval illustreert
ook dat de vereiste eenparigheid van stemmen door een
lidstaat gebruikt kan worden om zijn ideeën op andere
beleidsterreinen door te drukken. Een ander gevolg is dat de
Commissie soms niet eens voorstellen indient over kwesties
waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist, wanneer zij
tegenstand van een lidstaat verwacht. Daarnaast komt het ook
voor dat alleen de eurolanden een bepaald besluit nemen of
dat lidstaten slechts afspreken om intensiever samen te werken,
omdat de vereiste eenparigheid van stemmen voor dat besluit
niet haalbaar is. In dat geval blijft er dus sprake van een zekere
ongelijkheid; een besluit dat voor alle landen geldt, heeft dan
ook altijd de voorkeur.
9.1.2. Het Comité ziet slechts één uitweg uit deze moeilijke
situatie: de EU moet beschikken over de bevoegdheden en ook
de mogelijkheden om besluiten over belastingkwesties met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen te nemen, wanneer
de mogelijkheid van een land om zijn belastingen vast te
stellen sterk afhankelijk is van het optreden van de andere
24 lidstaten op de interne markt. Juist omdat het beleid van
het ene land gevolgen heeft voor de andere landen moet de
manoeuvreerruimte binnen de intergouvernementele conferentie worden benut om op meer onderdelen van het belastingbeleid gekwalificeerde meerderheid in te voeren. Bij sommige
belastingen is de soevereiniteit van de lidstaten eigenlijk schijn,
wanneer de interne markt in de praktijk bepaalt hoe ver hun
besluiten kunnen gaan. Een besluitvormingsrecht dat alleen in
theorie en niet in de praktijk bestaat, houdt in feite geen
soevereiniteit in.
(1) Zie EESC-advies over COM(2003) 397 def. — PB C 32 van
5.2.2004.
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9.2.
Wanneer de mobiele belastinggrondslagen steeds minder belast kunnen worden omdat de concurrentie op de
interne markt tot een neerwaartse „harmonisatie” van de
belastingtarieven leidt, verschuift het accent naar arbeid.
Gezien de demografische ontwikkelingen wordt deze belastingdruk op arbeid langzamerhand ondraaglijk. Nu de beroepsbevolking, die de kosten van de verzorgingsstaat betaalt, als
gevolg van de demografische veranderingen kleiner wordt,
wordt de behoefte aan een helder belastingstelsel dat als
rechtvaardig wordt beschouwd nog groter.

9.3.
Indien gekwalificeerde meerderheid wordt ingevoerd,
moet nauwkeurig worden aangegeven voor welke belastingen
dat gebeurt. Het is duidelijk dat de belastingen op bedrijven,
belasting op kapitaalinkomsten en op milieubelastende activiteiten daartoe behoren. Een algemene invoering van gekwalificeerde meerderheid van stemmen voor belastingkwesties is
absoluut niet aan de orde; het gaat alleen om belastingen die
van invloed zijn op het functioneren van de interne markt of
die de concurrentie kunnen verstoren, zoals de Conventie ook
heeft voorgesteld. Het belasten van bijvoorbeeld inkomsten uit
arbeid of onroerend goed blijft echter een zaak van de lidstaten
zelf; áls daarover al besluiten op EU-niveau worden genomen,
moet dat met eenparigheid van stemmen gebeuren. Een
duidelijke grens is echter moeilijk aan te geven. Sommige
belastingen, zoals de BTW en andere belastingen op goederen,
zijn in bepaalde opzichten van invloed op de interne markt.
Het is echter niet zo duidelijk dat de mogelijke gevolgen ervan
de concurrentie op de interne markt verstoren.

9.4.
Enerzijds moet dus worden aangegeven voor welke
soorten belastingen gekwalificeerde meerderheid wordt ingevoerd. Anderzijds moet duidelijk zijn dat er niet gestreefd
wordt naar harmonisatie, maar dat het alleen de bedoeling is
minimumtarieven vast te leggen. De lidstaten mogen hun
belastingen naar eigen inzicht bepalen, zolang zij het belastingniveau niet zover laten dalen dat andere lidstaten gedwongen
worden hierin mee te gaan om hun concurrentiepositie te
behouden. Is er een bepaald minimumtarief vastgesteld, dan
mag een lidstaat nog altijd zelf uitmaken of hij zijn hoger
belastingniveau handhaaft of zelfs nog verder optrekt. Dit zou
namelijk alleen gevolgen kunnen hebben voor de lidstaat zelf,
namelijk een negatief effect op zijn concurrentiepositie.

10.

Samenvatting en conclusies

10.1. Het belastingbeleid van de lidstaten verschilt niet
alleen qua belastingtarieven; ook de berekening van de belastinggrondslag en de opzet van de stelsels lopen uiteen. Om tot
een gemeenschappelijke visie op belastingkwesties te kunnen
komen, moet dus niet alleen een oplossing voor de verschillende politieke opvattingen worden gevonden.
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10.2. De veranderingen in het belastingbeleid die door
de Europese Conventie over de toekomst van Europa zijn
voorgesteld, houden in dat naast het functioneren van de
interne markt, ook verstoring van de concurrentie een reden
voor EU-maatregelen kan zijn. De Conventie stelt voor dat
besluiten inzake administratieve samenwerking, belastingfraude en belastingontduiking voortaan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen worden genomen, en dat dit niet
meer alleen voor de indirecte belastingen maar ook voor de
vennootschapsbelasting geldt.
10.3. Vergelijkingen tussen de lidstaten met betrekking tot
de belastingdruk op arbeid, kapitaal en consumptie en met
betrekking tot milieubelastingen leveren een gecompliceerd
beeld op. Uit gegevens over de vennootschapsbelasting blijkt
tevens dat veranderingen in de belastinginkomsten het gevolg
kunnen zijn van de economische omstandigheden, dus zonder
dat de belastingregels zelf gewijzigd zijn.
10.4. Belastingen worden in de eerste plaats geheven om
de publieke dienstverlening te kunnen financieren, en daarnaast ook om invloed uit te oefenen op de inkomensverdeling,
de markt (bijvoorbeeld het gebruik van milieubelastende
producten) en het arbeidsaanbod. Ook worden belastingen in
het kader van de economische politiek gebruikt om de
conjunctuur te beïnvloeden.
10.5. De lidstaten zouden eerst moeten proberen de regels
voor de berekening van de belastingen, aftrekmogelijkheden,
e.d. alsook het beheer en de efficiëntie van de stelsels meer op
elkaar af te stemmen voordat zij zich over de belastingtarieven
buigen. Verschillen buiten het vlak van de belastingtarieven
kunnen vaak grotere problemen opleveren, vooral voor kleine
bedrijven die zich op de interne markt willen begeven.
10.6. Naarmate de economische integratie voortschrijdt,
worden ook de verschillen in belastingstelsels van de lidstaten
steeds belangrijker. Integratie gaat hand in hand met meer
concurrentie, wat kan leiden tot meer efficiëntie en welvaart.
Het gevaar bestaat echter dat een land zijn toevlucht neemt
tot aantasting van de milieubescherming of van de sociale
voorwaarden of tot belastingverlagingen, indien het de concurrentie niet aankan door zijn productiviteit op te voeren. Op
deze manier wil het dan de bedrijven die aan concurrentie
worden blootgesteld, „beschermen”.
10.6.1. Maatregelen die de concurrentie verstoren, bijvoorbeeld op het gebied van de belastingen op bedrijven, moeten
afgeschaft worden. Er dient dan ook vaart gezet te worden
achter de ontwikkeling van het EU-belastingbeleid, zodat er
meer sprake is van een „level playing field”. Belastingen die de
concurrentie scheeftrekken, hebben hetzelfde effect op de
interne markt als rechtstreekse overheidssubsidies.
10.6.2. Bij de door de Conventie voorgestelde lichtere
besluitvormingsprocedures voor administratieve samenwerking en maatregelen om belastingfraude en belastingontwijking tegen te gaan, moet een en ander zo ruim geïnterpreteerd kunnen worden dat onnodige verschillen tussen de
belastingstelsels gereduceerd kunnen worden. Dit is belangrijk
om de interne markt beter te laten functioneren.
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10.7. Na 14 jaar discussiëren heeft de Raad besloten in de
periode tot 2011 geleidelijk een rechtvaardiger systeem voor
de belastingheffing op inkomsten uit rente in te voeren. De
belastingen op energie zullen na een besluit in het najaar van
2003 meer op elkaar afgestemd kunnen worden, terwijl de
besluitvormingsmachine op de meeste terreinen van milieubelastingen vastgelopen lijkt te zijn. Wat de vennootschapsbelasting betreft, is een begin gemaakt met de meest schadelijke
regels, maar het is nog een lange weg te gaan naar een
ingrijpendere regeling.
10.8. De EU moet beschikken over de bevoegdheden en
ook de mogelijkheden om besluiten over belastingkwesties
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen te nemen,
wanneer de mogelijkheid van een land om zijn belastingen
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vast te stellen sterk afhankelijk is van het optreden van de
andere lidstaten. Naarmate het moeilijker wordt de mobiele
belastinggrondslagen te belasten, zal de belastingdruk op de
vaste grondslagen, met name arbeid, toenemen.
10.8.1. Gekwalificeerde meerderheid van stemmen kan
alleen voor bepaalde belastingen worden ingevoerd, zoals
belastingen op bedrijven en de belasting van inkomsten uit
kapitaal en van milieubelastende activiteiten. Bovendien moet
er sprake zijn van maatregelen die het functioneren van de
interne markt belemmeren of de concurrentie verstoren. Het is
dus niet de bedoeling alle verschillen tussen de lidstaten die de
interne markt of de concurrentie verder niet beïnvloeden, weg
te werken. Gekwalificeerde meerderheid van stemmen mag
alleen gebruikt worden om minimumtarieven vast te leggen,
en dan dus nog alleen voor bepaalde belastingen.

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De grotere Europese nabuurschap:
een nieuw kader voor de betrekkingen met de oostelijke en zuidelijke buurlanden”
(COM(2003) 104 def.)
(2004/C 80/34)
De Commissie heeft op 3 april 2003 besloten om, overeenkomstig artikel 262 van het EG-Verdrag, het
Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het voornoemde thema.
De afdeling „Externe betrekkingen”, die met de voorbereidende werkzaamheden was belast, heeft haar
advies goedgekeurd op 21 november 2003 Rapporteur was mevrouw Alleweldt.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 404e zitting van 10 en 11 december 2003
(vergadering van 11 december) het volgende advies uitgebracht, dat werd goedgekeurd met algemene
stemmen.

1. Inleiding
1.1.
Het EESC heeft zich reeds in een vroeg stadium op
eigen initiatief gebogen over de vraag hoe de betrekkingen van
de EU met de landen die na de uitbreiding haar naaste buren
worden, in de toekomst gestalte zullen krijgen. Vanaf mei
2004 zal de politieke landkaart van Europa een andere aanblik
bieden, wat ook het EESC noopt tot een herbezinning op de
eigen externe betrekkingen. De kwestie is dermate urgent dat
er reeds nu voor moet worden gezorgd dat er geen nieuwe
scheidslijnen in Europa ontstaan, maar dat er een nieuwe
gemeenschappelijke ruimte van economische ontwikkeling en
sociale vooruitgang tot stand komt.
1.2.
Het EESC ziet zich in dit proces als een actieve speler,
die gaarne bereid is anderen te laten profiteren van de
kennis van zaken die het heeft opgedaan tijdens de fase van
samenwerking met de huidige kandidaat-lidstaten, en van de
professionele contacten die het heeft gelegd met partnerorganisaties in tal van Midden-, Zuid- en Oost-Europese landen.
2. Uitgangspunten van het advies
2.1.
De Europese Raad van Kopenhagen heeft in december
2002 niet alleen een besluit genomen over de uitbreiding van
de EU met tien nieuwe lidstaten, maar ook opgeroepen de
betrekkingen met de nabuurlanden van de uitgebreide EU aan
de oostelijke en zuidelijke grens te versterken. Daarbij is
afgestapt van het oorspronkelijke voornemen de nadruk
uitsluitend op Rusland en de andere oostelijke nabuurlanden
van de EU te leggen. De voorkeur is gegeven aan een strategie
die alle toekomstige buurlanden (1) omvat.
2.2.
De Europese Commissie heeft deze aanpak in haar
Mededeling van 11 maart 2003 gevolgd, zij het dat ze daarbij
de landen in verschillende groepen heeft ingedeeld en eigen
accenten heeft gelegd. De nadruk in het document valt op de
oostelijke nabuurlanden en op de landen in het zuidelijke
Middellandse-Zeegebied. De landen van de westelijke Balkan
alsmede Roemenië, Bulgarije en Turkije zijn uitdrukkelijk
buiten beschouwing gelaten.
(1) D.w.z. de landen van het zuidelijke Middellandse-Zeegebied, de
meest westelijk gelegen NOS-landen en Rusland.

2.3.
De betrekkingen met de vijf nabuurlanden in ZuidoostEuropa (2) zijn vastgelegd tijdens de topontmoetingen in Zagreb
(24 november 2000) en Thessaloniki (21 juni 2003) en ook
in het kader van het „stabiliteitspact” en de overeengekomen
associatiestrategie. Op dit moment stelt het EESC op verzoek van
het Italiaanse voorzitterschap een advies hierover op (3).
2.4. Zonder afbreuk te willen doen aan de bredere aanpak
van de Europese Commissie verkiest het EESC toch zich te
concentreren op de oorspronkelijk in de aanvraag voor een
initiatiefadvies bepleite focus op de drie „oostelijke nabuurlanden”, te weten Oekraïne, Wit-Rusland en de Republiek Moldavië.
In tegenstelling tot andere nabuurlanden is aan deze drie landen
tot nu toe nauwelijks aandacht besteed bij het uitwerken van
transnationale samenwerkingsverbanden en -strategieën. Ook
het EESC heeft zich met betrekking tot deze landen en de
mogelijkheden die hier worden geboden, nog niet expliciet
uitgesproken (4).
2.5.
De nabuurlanden in het zuidelijke Middellandse-Zeegebied krijgen in het kader van het „Barcelona-proces” terecht
al jaren de nodige politieke aandacht. Voor deze landen is ook
een eigen ontwikkelingsprogramma (MEDA) opgezet. Het
EESC is regelmatig betrokken bij deze samenwerking. Op de
Euro-mediterrane ministerconferentie van Barcelona (1995)
kreeg het de opdracht de werkzaamheden van de SERs (of
soortgelijke instanties) te coördineren, een opdracht waarvan
het zich inderdaad gekweten heeft. Ook nu nog wordt elk jaar
een Euro-mediterrane top georganiseerd, worden documenten
over specifieke onderwerpen uitgebracht en worden bilaterale
contacten met de maatschappelijke en beroepsorganisaties in
de regio onderhouden. Verder heeft het EESC de Commissie
geholpen met de uitvoering van projecten in het kader van het
MEDA-programma. In dit advies zal dan ook niet gedetailleerd
worden ingegaan op de mediterrane strategie van de EU:
hiervoor zij verwezen naar de documenten en activiteiten die
specifiek aan dit onderwerp zijn gewijd.
(2) Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië-Montenegro, Macedonië (FYROM) en Albanië.
(3) REX/153, studiegroep „De rol van het maatschappelijk middenveld in de nieuwe Europese strategie voor de westelijke Balkan”.
(4) Wel is aan de kwestie aandacht besteed in het kader van andere
dossiers, zoals de betrekkingen met Rusland, de Noordelijke
dimensie en de samenwerking op basis van de pan-Europese
vervoerscorridors (wat het laatste betreft al sinds het begin van de
jaren ’90).
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2.6.
In de Mededeling wordt maar weinig aandacht besteed
aan de betrekkingen met de Russische Federatie. De drie zuidelijk
daarvan aan de overzijde van de Zwarte Zee gelegen Kaukasuslanden Georgië, Armenië en Azerbeidzjan, die vanaf 2007 nabuurlanden van de EU worden, zullen op verzoek van de Raad
(juni 2003) pas in een volgend stadium aan bod komen.
3. Uitgangspunten van de strategie van de Commissie
t.a.v. het nabuurschapsbeleid
3.1.
Belangrijkste doel van het nabuurschapsbeleid van de
EU is „een ruimte van gemeenschappelijke waarden (vrede,
vrijheid, welvaart) te scheppen” en mogelijkheden te bieden
voor de versterking van Europa’s economische, maatschappelijke en politieke potentieel. In ruil voor politieke en economische hervormingen wordt de betrokken landen een betere
toegang tot de interne markt (1) — naar het model van de
Europese Economische Ruimte — in het vooruitzicht gesteld.
Vrijhandels- en samenwerkingsakkoorden, zoals die voor een
deel al bestaan m.b.t. de partnerlanden in het MiddellandseZeegebied, zijn nog niet eerder afgesloten met de oostelijke
nabuurlanden.
3.2.
De EU heeft een onmiskenbaar belang bij beveiliging
van haar buitengrenzen. De nieuwe nabuurlanden zouden
bereid moeten zijn om mee te werken bij de bestrijding
van illegale immigratie en zich moeten verplichten illegale
migranten terug te nemen. De samenwerking op het gebied
van binnenlandse zaken en justitie alsmede bij de bestrijding
van de georganiseerde misdaad en corruptie moet worden
verbeterd. Als tegenprestatie zou het grensverkeer kunnen
worden verbeterd en kunnen worden vergemakkelijkt door
afspraken over plaatselijke visumregelingen.
3.3.
Wat de onderlinge verdragen betreft wordt het fundament op dit moment gevormd door de partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomsten (PSO’s), die niet zozeer verder
uitgebreid als wel vollediger benut zouden moeten worden.
Op grond van deze overeenkomsten zouden voor elk nabuurland of voor elke regio afzonderlijk actieplannen met een
concreet schema voor de door te voeren hervormingen en
voor de verruiming van de toegang tot de EU-markt moeten
worden opgesteld. De kwestie van een eventuele toetreding zal
absoluut niet aan de orde komen: er zal noch in positieve noch
in negatieve zin op worden geantwoord. In dit verband wordt
verwezen naar artikel 49 van het EG-Verdrag (artikel 1, lid 2,
in het ontwerp van een grondwet voor Europa), op grond
waarvan de Unie open staat voor alle Europese staten „die haar
waarden eerbiedigen en zich ertoe verbinden deze gezamenlijk
te bevorderen”.
4. Resultaten van de studiereis naar de Republiek Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland
4.1.
Bovenstaande visie van de EU op haar nabuurschapsbeleid is besproken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en politieke kringen in de Republiek
Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland. Bij het bepalen van zijn
(1) D.w.z. tot de „vier vrijheden” (vrij verkeer van goederen, kapitaal,
personen en diensten).
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standpunt zal het EESC rekening moeten houden met datgene
wat in die landen wordt verwacht van de betrekkingen met de
EU, met de ongerustheid t.a.v. de nieuwe grenzen en met de
specifieke omstandigheden per land (2).
4.2.

De drie landen in kort bestek

4.2.1. Na in de Middeleeuwen deel te hebben uitgemaakt
van het Pools-Litouwse Rijk, daarna van het Russische keizerrijk en vervolgens van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken heeft Wit-Rusland op 26 augustus 1991 zijn onafhankelijkheid uitgeroepen. Sindsdien is het een zelfstandige republiek, die echter nauwe banden met Rusland is blijven onderhouden, waarmee het ook al een tijd lang in onderhandeling is
over een Unieverdrag. Wit-Rusland behoort tot de OESO en
had tot 1997 een gaststatus in de Raad van Europa, maar deze
is momenteel opgeschort wegens schending van de statuten.
Sedertdien hebben de EU en een groot aantal afzonderlijke
lidstaten de diplomatieke betrekkingen met het land sterk
verminderd of zelfs helemaal afgebroken.
4.2.2. Ook Oekraïne behoorde gedeeltelijk tot het PoolsLitouwse Rijk. Een deel van de Oekraïense Nationale Republiek,
zoals die aan het begin van de 20e eeuw bestond, was een van
de oorspronkelijke Sovjetrepublieken. Na 1945 werden NoordBoekovina en delen van Galicië en Oost-Slowakije bij Oekraïne
gevoegd, gevolgd door de Krim in 1954. Op 24 augustus
1991 riep Oekraïne zijn onafhankelijkheid uit. Het land is lid
van de VN en sinds 1995 ook van de Raad van Europa en
neemt deel aan de activiteiten van het Gemenebest van
Onafhankelijke Staten (GOS). Het is voorlopig nog geen lid
van de WTO.
4.2.3. Het „Vorstendom Moldavië” werd in 1812 als „Bessarabië” geannexeerd door het tsaristische Rusland. Sinds
27 augustus 1991 is de Republiek Moldavië een onafhankelijke
staat. In 1994 sprak de bevolking zich in meerderheid uit
tegen aansluiting bij Roemenië. De oostelijke, aan de Oekraïne
grenzende regio Transnistrië maakt sinds 1991 onder leiding
van de voormalige sovjetgeneraal Smirnov aanspraak op
autonomie, waardoor het land de facto in tweeën is gedeeld.
De Republiek Moldavië is lid van de WTO en neemt deel aan
het stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa.
4.3.

Fundamentele visie op het nabuurschapsbeleid van de EU

4.3.1. De scherpste kritiek op de benadering van de Europese Commissie komt van Oekraïense zijde. Men orienteert
zich daar zo sterk op de EU dat dit de stoot heeft gegeven tot
een hervormingsproces dat alle lagen van de maatschappij
doordringt, wat overigens niet wil zeggen dat iedereen dezelfde
invulling aan het begrip „hervormingen” geeft. De meeste
Oekraïense gesprekpartners vroegen om meer erkenning voor
Oekraïne als Europees land en als belangrijke strategische
partner van de uitgebreide EU. Het aanbod van de EU wordt
als teleurstellend en onduidelijk ervaren, omdat niet expliciet
wordt gesproken over een mogelijk lidmaatschap. Dit neemt
niet weg dat de geboden kansen met beide handen worden
aangegrepen omdat men al snel de positieve kanten van het
EU-initiatief is gaan inzien.
(2) De gesprekken werden gevoerd door een kleine afvaardiging van
de studiegroep, die van 5 tot 12 juli verbleef in Chisinau
(Republiek Moldavië), Kiev (Oekraïne) en Minsk (Wit-Rusland).
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4.3.2. Voor de Republiek Moldavië is toenadering tot de EU
ook een overlevingsstrategie, waarbij in de eerste plaats wordt
gedacht aan een volledige deelname aan het associatieproces
voor de landen van Zuidoost-Europa. Er wordt eerlijk erkend
dat de mogelijkheden van de PSO nog niet allemaal zijn
uitgeput. De Republiek Moldavië zou echt de kans willen
krijgen een eigen keuze te maken, of liever een evenwicht te
vinden tussen de machtige buurlanden waarvan het afhankelijk
is.
4.3.3. Wit-Rusland heeft nog niet uitgemaakt of het zich
meer op de EU dan wel op de Russsiche Federatie zal
oriënteren. Uit populistische overwegingen streeft de president
naar een Unie met Rusland, wat op tal van terreinen voelbaar
is in het dagelijkse leven. Een veelgehoorde kritiek is dat de EU
met haar beleid van afstand houden op een doodlopend spoor
is aanbeland en dat er te weinig gebeurt om de democratische
beginselen en waarden beter bekend te maken onder de
bevolking. Het zou evenwel verkeerd zijn om heel Wit-Rusland
over één kam te scheren met president Loekasjenko, zo liet
een deskundige weten. Inmiddels beginnen de betrekkingen
met de Russische Federatie ook steeds meer scheuren te
vertonen.

4.4.

Verwachte economische gevolgen

4.4.1. De Oekraïense economie wordt gekenmerkt door
een hoge groei (9,1 % in 2001) en een dalende inflatie (van
28,2 % in 2000 naar 1,2 % in 2001). Verder heeft het land een
groot ontwikkelingspotentieel, zowel in termen van grondstoffen en vruchtbare bodem als qua opleidingsniveau van de
bevolking. Veel van onze Oekraïense gesprekspartners zijn
echter bang dat de aanstaande uitbreding van de EU naar het
oosten eerder nadelig dan voordelig zal uitpakken voor hun
land. De handelsbetrekkingen met de huidige kandidaatlidstaten zullen in ieder geval voor kortere of langere tijd
ernstig verstoord raken. Nieuwe tarifaire en niet-tarifaire
belemmeringen en ook de Schengen-overeenkomst met haar
strenge grenscontroles en visumbepalingen hebben het tot nu
toe relatief vrije verkeer van personen en goederen met de
directe buurlanden drastisch ingeperkt.
4.4.2. De Republiek Moldavië is ook na het uitroepen van
de onafhankelijkheid economisch afhankelijk gebleven van de
Russische Federatie: 98 % van het aardgas komt uit Rusland en
door geldgebrek moet dit worden betaald door de verkoop
van aandelen in (staats)bedrijven. Bovendien zijn er op het
ogenblik nauwelijks buitenlandse investeerders. Moldavië is
met zijn lage groei en hoge inflatie de arme man van Europa
geworden: meer dan de helft van de bevolking leeft onder de
armoedegrens van 2 US-dollar per dag. Naar schatting 70 %
van de economie is grijs of zwart. De meeste van onze
Moldavische gesprekspartners vrezen dat de situatie nog zal
verslechteren door de uitbreiding van de EU, vooral als ook
Roemenië toetreedt, waardoor de zo belangrijke economische
betrekkingen tussen de twee landen bemoeilijkt zouden
worden.
4.4.3. De economische situatie in Wit-Rusland verslechtert
op alarmerende wijze. Vóór 1991 gold het land nog als
„montagehal van de Sovjet-Unie”, vooral op het gebied van
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wapenindustrie en fijne mechaniek, en had het een overeenkomstig hoog welvaartspeil. Het economische beleid van het
heersende regiem, dat elke „westerse modernisering” afwijst,
heeft ertoe geleid dat het aantal investeringen tot een kritisch
niveau is gedaald. Van de fabrieken ligt in feite 80 % stil, aldus
een goed geïnformeerde bron in Minsk. Op deze manier
kunnen het wel degelijk voorhanden potentieel en de geostrategisch gunstige ligging (als doorvoerland voor Russische
energieleveringen naar het westen en voor goederenexporten
naar het oosten) niet worden benut. De economische en
handelsbetrekkingen met de lidstaten van de EU hebben zo
weinig om het lijf dat het opschuiven van de buitengrenzen
van de Unie nagenoeg alleen voor de grensregio’s economische
gevolgen zal hebben.

4.5.

Beveiliging van de grenzen en illegale migratie

4.5.1. „Wat hebben wij er voor belang bij om de buitengrenzen van de EU te beveiligen?”, zo luidt een veelgehoorde
opmerking, die tekenend is voor de houding van deze landen
tegenover dit cruciale aspect van het EU-beleid. De grensproblematiek zou dan ook met meer begrip en een vooruitziender
blik moeten worden benaderd.

4.5.2. Het grote probleem is de steeds massalere emigratie,
vooral van goed opgeleide, relatief jonge mensen. Verschillende
bronnen schatten dat er op dit moment alleen al ruim vijf
miljoen Oekraïeners „illegaal, vaak onder het mom van heen
en weer reizende toerist” in het buitenland wonen en werken,
met name in de Russische Federatie en de Europese Unie,
waarbij Italië en Portugal er opvallend tussenuit springen. Deze
„buitenlandse Oekraïeners” maken per jaar ruim een miljard
euro over naar hun familie in het vaderland. In het geval van
Wit-Rusland en Moldavië ligt de situatie niet anders. Het is
dringend nodig dat men met elkaar aan tafel gaat zitten en
duidelijkheid wordt verschaft over de status en toekomst van
deze „illegalen”. Dit soort problemen laten zich niet oplossen
door het afsluiten van terugname-overeenkomsten.

4.5.3. Een ander — absoluut inacceptabel — probleem is
de grootschalige mensenhandel en de hiermee samenhangende
problemen, zoals gedwongen prostitutie en kindermisbruik.
De EU dient alles in het werk te stellen om het grensoverschrijdend onderzoek naar dit verschijnsel te bevorderen en de
bescherming van slachtoffers te verbeteren.

4.5.4. De beveiliging van de grenzen op grond van de
Schengen-overeenkomst zou zo weinig mogelijk ten koste
moeten gaan van het plaatselijke grensverkeer, de economische
betrekkingen en de vrijheid van verkeer in het algemeen. De
betrokken landen voelen zich ook in de steek gelaten als het
gaat om de opvang van afgewezen migranten uit derde landen,
die aan de nieuwe buitengrenzen van de EU op grond van
strengere controles worden tegengehouden. De bescherming
van deze mensen is een humanitair probleem.
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Het maatschappelijk middenveld (1): activiteiten en verwachtingen t.a.v. de EU

4.6.1. In alle drie de landen bestaat een uitgebreid netwerk
van maatschappelijke organisaties. Met zijn naar schatting
meer dan 20 000 lokale, regionale en nationale organisaties,
die op de meest verschillende terreinen actief zijn, spant
Oekraïne hierbij de kroon. Zelfs in Wit-Rusland wordt uitgegaan van 3 000 organisaties, waarvan 2 000 officieel geregistreerd. Overigens zeggen deze aantallen weinig over de
betekenis, de mate van onafhankelijkheid en de rechten van
deze organisaties. Slechts weinige zijn in staat zichzelf te
bedruipen, maar toch telt elk land wel een aantal organisaties
die een belangrijke maatschappelijke rol spelen (2).
4.6.2. De werkgevers- en werknemersorganisaties zijn te
vergelijken met die in de kandidaat-lidstaten. Voor WitRusland geldt echter dat een groot deel van de hervormde
vakbonden, die vroeger staatsorganisaties waren, worden
beheerst door het presidentiële machtsapparaat en daardoor
hun onafhankelijkheid hebben verloren. De koepelorganisaties
van particuliere bedrijven hebben nog niet veel om het lijf en
er is nauwelijks sprake van sectorale organisatiestructuren. De
kamers van industrie en koophandel daarentegen zijn zeer
actief en in een aantal gevallen onmisbaar als instrument bij
het onderhouden van de economische betrekkingen met het
buitenland. De organisaties werken redelijk met elkaar samen.
4.6.3. Alle gesprekspartners waren ervan overtuigd dat
het heel belangrijk is om samen met de maatschappelijke
organisaties in de EU en de Europese instellingen een forum
voor het uitwisselen van praktische ervaringen op te zetten. Er
bleek grote behoefte te bestaan aan informatie op allerlei
gebied: van verenigingsstructuren, economische contacten,
achtergrondinformatie over ondernemingen en dialoog- en
overlegstructuren tot onderwerpen als jeugdbeleid, consumentenbeleid, e-learning enz.
4.6.4. Het EESC bleek praktisch onbekend te zijn, wat alleen
maar des te meer interesse wekte voor zijn werkzaamheden en
de mogelijkheden om langs deze weg contacten te leggen. Er
was veel enthousiasme voor het opzetten van een institutionele
dialoog met het EESC, vooral omdat een dergelijk institutioneel
raamwerk, waarbinnen alle actoren van de civiele samenleving
met elkaar samenwerken, drempelverlagend werkt.
4.7.

Het steunbeleid van de EU

4.7.1. De meningen over de ervaringen, opgedaan met
het communautaire steunbeleid, vooral met TACIS, waren
verdeeld en voor een deel zeer kritisch. De kritiek spitste zich
toe op de bureaucratische rompslomp, die zich met name
voordoet voor het van start gaan van projecten. Men wilde o.a.
meer steun voor de ontwikkeling van de infrastructuur en
versterking van de organisaties zelf („institution building”), in
(1) Het is de bedoeling ter voorbereiding op het colloquium van
6 februari 2004 een gedetailleerde lijst van maatschappelijke
organisaties op te laten stellen.
(2) Ten tijde van de studiereis werden onmiskenbaar repressieve
maatregelen getroffen tegen de koepelorganisatie van NGO’s in
Wit-Rusland, die fungeert als resource centrum voor andere
organisaties op het platteland.
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plaats van uitsluitend aandacht voor de betrekkingen met
de centrale overheid. Ook werd meer grensoverschrijdende
samenwerking, vooral op lokaal en regionaal niveau, bepleit.
Verder was er nogal wat kritiek op de „ontoereikende continuïteit” (o.a. als gevolg van de beperkte periodes waarover
steun wordt verleend) en het ontbreken van meer gerichte
steunverlening, zoals bij het Phare-programma (dit gold met
name Oekraïne).
4.7.2. Daarnaast bleken de vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld zeer geïnteresseerd in nauwere
contacten met de EU (via diensten als TAIEX, zoals bij de
kandidaat-lidstaten), in regelmatige uitwisselingen van ervaringen (via TWINNING-projecten), en in integratie in de Europese
overlegstructuren. Hierop wordt nader ingegaan in het hoofdstuk „Aanbevelingen”.

5. Bijzondere opmerkingen van het EESC

5.1.

Toegang tot de interne markt en hervormingen

Het EESC acht het een goede zaak dat de Commissie nauwere
economische samenwerking in het vooruitzicht stelt en naar
eenzelfde uitgangspunt voor alle nabuurlanden streeft. Ook de
strategie om via jaarlijkse actieplannen snel concrete resultaten
te bereiken, wordt toegejuicht. Maar met het overdragen van
Europese waarden en het echt naderbij brengen van het
Europese maatschappijmodel heeft dit alles weinig van doen.
Men had er beter aan gedaan, uit de huidige toetredingsonderhandelingen de les te trekken dat ook de sociale en democratische dimensie deel is van het integratiebeleid. Er is veel voor te
zeggen om bij het stellen van voorwaarden wat verder in de
toekomst te kijken. Aan de ene kant kan men beperkt invloed
uitoefenen op interne hervormingen door markttoegang in het
vooruitzicht te stellen, aan de andere kant is het misschien niet
zo verstandig om de activiteiten helemaal stop te zetten als
bepaalde voorwaarden niet worden vervuld. In plaats daarvan
kan men beter het hervormingsproces blijven ondersteunen.

5.2.

De optie van een Europese economische ruimte

5.2.1. De in de Mededeling genoemde optie van een
Europese economische ruimte naar analogie van de huidige
EER is geen geschikte grondslag voor het nabuurschapsbeleid
van de EU. Karakteristiek voor de EER zijn een volledige
toepassing van de regels van de interne markt en de mogelijkheid om hier ook toezicht op uit te oefenen, gepaard aan een
zeer beperkte invloed op de beleidsbeslisingen van de EU. De
huidige EER-landen beschikken over concurrerende economische stelsels en stabiele politieke en sociale structuren, terwijl
ze er uit eigen vrije wil de voorkeur aan geven niet toe te
treden. Voor de oostelijke nabuurstaten is deze optie van een
Europese economische ruimte een illusie: als ze zouden
voldoen aan de voorwaarden, zouden ze net zo goed meteen
lid kunnen worden; als ze niet voldoen aan de voorwaarden,
dan zou toegang tot de interne markt averechts kunnen
uitpakken of economisch gezien zelfs zeer riskant zijn en zou
het gevaar van sociale dumping en scheeftrekking van de
concurrentieverhoudingen groot zijn.
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5.2.2. Voor alle drie de landen geldt dat de productiestructuur en handelspositie het op dit moment niet toelaten dat
men zich eenzijdig op de EU-markt oriënteert. Voor bepaalde
producten, bijv. op het gebied en landbouw en energie, is
men aangewezen op Rusland. Men is dus door de feitelijke
omstandigheden gedwongen een tweesporenbeleid te voeren
en een eigen evenwicht tussen de verschillende handelspartners
te vinden. Het is op dit moment nog te vroeg om te kunnen
zeggen in hoeverre de vorming van een gemeenschappelijke
economische ruimte van Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en
Kazachstan, zoals op 19 september 2003 te Jalta overeengekomen, toenadering tot de EU principieel in de weg staat.
5.3.

Al of geen lidmaatschap

Men heeft zich schromelijk vergist door te denken dat voorbij
kon worden gegaan aan de kwestie van een mogelijk EU-lidmaatschap. Alle pogingen om te komen tot een invulling van
het begrip „nabuurschap” zonder iets over een lidmaatschap te
zeggen, hebben eerder provocerend dan verduidelijkend gewerkt. Het zou beter zijn om hier open kaart te spelen. Hoewel
de EU voorlopig nog druk bezig is de huidige uitbreidingsronde
tot een goed einde te brengen, zal het toch geen kwaad kunnen
om tegelijkertijd de deur nadrukkelijk open te houden voor
nieuwe kandidaten (zie par. 3.3). Op die manier worden deze
landen nauwer betrokken bij de Europese integratie, wat een
belangrijke impuls voor het hervormingsproces is. De ontwikkelingen van de komende jaren zullen doorslaggevend zijn.
5.4.

De oostelijke dimensie

In het kader van de discussie over het nabuurschapsbeleid van
de EU heeft Polen zich geprofileerd met een pleidooi voor een
specifiek beleid ten aanzien van Wit-Rusland, Oekraïne en de
Russische Federatie, een soort „oostelijke dimensie”. De bedoeling is dat de EU zich intensiever bezighoudt met de problemen
die zich weldra zullen voordoen als haar grenzen oostwaarts
opschuiven, en dat zij de banden met deze landen nader aanhaalt. Polens pleidooi voor een „oostelijke dimensie” is dus een
oproep aan de EU om dit gebied in de toekomst tot een speerpunt van haar buitenlandse beleid te maken. Hoewel de uitgangsposities van deze landen overeenkomen, is er toch veel
voor te zeggen om afzonderlijke betrekkingen met deze landen
aan te knopen.
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6.1.2. Het EESC vindt het een goede zaak dat zowel
Oekraïne als de EU het actieplan voor 2004 zo snel mogelijk
rond willen hebben, en pleit in dat verband voor transparantie
en overleg met de Oekraïense maatschappelijke organisaties.
Het staat ook achter de aanbevelingen van het EP om de
betrekkingen met Oekraïne op te waarderen. In het kader
hiervan zal men zich ook moeten voorbereiden op het
aanknopen van nauwere handelsbetrekkingen met Oekraïne
en moeten bestuderen hoe het grensverkeer tussen de uitgebreide EU en Oekraïne gestalte kan krijgen zonder dat er een
visumplicht geldt.
6.1.3. De EU zou de elementen uit het Phare-programma
die op Oekraïne kunnen worden toegepast, moeten benutten
om het transformatieproces sneller vooruit te helpen.
Speciale aandacht dient ook uit te gaan naar de „Euregio
Karpaten” (het westelijke deel van Oekraïne) en naar de
grensoverschrijdende interregionale samenwerking in de regio,
waarvoor meer steun moet worden uitgetrokken in het kader
van het communautaire initiatief Interreg.
6.2.

Moldavië

6.2.1. Van het vinden van een oplossing voor het Transnistrië-conflict, waardoor het land de facto in twee delen is
opgesplitst, hangt het uiteindelijk af of een groot aantal
politieke en economische ontwikkelingsprojecten doorgang
kunnen vinden. De EU zou zich meer moeten inzetten voor
een snelle oplossing van het conflict en ertoe moeten bijdragen
dat de twee delen naar elkaar toe groeien.
6.2.2. In principe zijn in Moldavië dezelfde dringende
politieke en economische hervormingen geboden als in Oekraïne. Elk initiatief op het gebied van particulier ondernemen
wordt hier vaak in de kiem gesmoord door de uit armoede
voortkomende corruptie. Ondanks het feit dat Moldavië de
meeste steun per hoofd van de bevolking krijgt, verandert er
nauwelijks iets, noch structureel noch qua politiek klimaat.
6.2.3. Meer aandacht dient uit te gaan naar ondersteuning
van de maatschappelijke organisaties. Deze kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het oplossen van de hierboven
gesignaleerde problemen (met name bestrijding van corruptie).

6. Aanbevelingen per land
6.3.
6.1.

Oekraïne

6.1.1. Oekraïne is van alle Oost-Europese nabuurlanden het
meest ontwikkelde en wellicht ook het land dat het sterkst de
gevolgen ondervindt van de uitbreiding van de EU naar het
oosten. Het zal zijn rol van drijvende kracht in de regio ten
oosten van de EU pas volledig kunnen waarmaken als het
nog meer voortgang boekt op het gebied van onafhankelijke
rechtspraak en parlementaire democratie. Doorslaggevend in
dit proces zijn ingrijpende economische hervormingen en afstemming van de eigen regels en normen op die van de EU. De
nog resterende problemen (volgens de Commissie merendeels
van technische aard) die een officiële erkenning van Oekraïne
als markteconomie en toetreding tot de WTO nog in de weg
staan, dienen zo snel mogelijk te worden aangepakt.

Wit-Rusland

6.3.1. In het actieplan van de Europese Commissie voor
een toekomstig nabuurschapsbeleid t.a.v. Wit-Rusland zal
ondubbelzinnig aandacht moeten worden besteed aan een
ongehinderde toegang tot alle informatie en de ondersteuning
van onafhankelijke media.
6.3.2. De Europese Commissie zou zo snel mogelijk het in
Minsk gevestigde „filiaal” van haar delegatie in Kiev, dat alle
omstandigheden in aanmerking genomen voortreffelijk werk
verricht als „bureau voor de implementatie van technische
bijstand”, moeten omvormen tot een zelfstandige delegatie. Er
zouden meer activiteiten moeten worden ontplooid op het
gebied van pers en voorlichting, zeker met het oog op de
naderende parlements- en presidentsverkiezingen.
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6.3.3. De democratische structuren en maatschappelijke
organisaties kunnen niet worden ondersteund zonder kennis
van de plaatselijke omstandigheden en zonder contacten ter
plaatse. Zeker in het geval van Wit-Rusland geldt dat er geen
begin kan worden gemaakt met activiteiten in het kader van
Tacisprojecten die zich op dit terrein bewegen, zonder dat
vooraf afspraken worden gemaakt met de betrokken partners.
Doordat de EU haar betrekkingen met Wit-Rusland heeft
beperkt, zijn er grote problemen ontstaan op het punt van
onderlinge communicatie en wederzijds begrip.
6.3.4. Het EESC heeft met voldoening vastgesteld dat nu
scherper wordt toegezien op de schending van mensenrechten
in Wit-Rusland: enerzijds gebeurt dit door de EU, die daartoe
gebruik maakt van haar algemene tariefpreferenties, anderzijds
door de ILO, die is begonnen met een eigen mission of inquiry.

—

ontwikkeling van een gunstig ondernemingsklimaat, van
een adequaat kader voor de overgang naar een markteconomie, van preferentiële handelsbetrekkingen en van
instrumenten voor het bevorderen en beschermen van
investeringen;

—

humane juridische regels ter vergemakkelijking van een
vrij verkeer van personen aan de nieuwe buitengrenzen
van de EU om het contact tussen de „nieuwe buren” en
de nieuwe lidstaten van de EU zo weinig mogelijk te
belemmeren en vooral om te voorkomen dat er nieuwe
muren worden opgetrokken (1);

—

uitbreiding van de grensoverschrijdende samenwerking
bij de bestrijding van mensenhandel en internationale
misdaad;

—

bestrijding van de corruptie, die ook een zeer belangrijke
hinderpaal voor directe buitenlandse investeringen is;
hier kan men niet zonder de steun van onafhankelijke
maatschappelijke organisaties;

—

overgangsregelingen voor de illegale migranten uit deze
landen die in de EU verblijven (2);

—

gemeenschappelijke strategieën voor de bestrijding van
infectieziekten (HIV, tuberculose);

—

samenwerkingsprojecten op het gebied van milieu;

—

projecten ter bevordering van uitwisselingen op het
gebied van cultuur, wetenschap en onderwijs en de
oprichting van aparte EU-agentschappen voor geïnteresseerde nabuurlanden (3);

—

verbetering van het voorlichtingsbeleid van de EU door
de oprichting van Euro-infocentra en ondersteuning van
de vrije media, eventueel via uitwisselingsprogramma’s
voor journalisten;

—

intensivering van de berichtgeving over deze landen in de
EU;

—

introductie van programma’s voor grensoverschrijdende
samenwerking tussen de nieuwe lidstaten en de „nieuwe
buren”, met name op het gebied van onderwijs en
beroepsopleidingen alsmede op dat van economie en
burgermaatschappij.

7. Aanbevelingen t.a.v. alle drie de landen

7.1.

Aanbevelingen aan de Europese Commissie, de Raad en het
Europees Parlement

7.1.1. Het EESC staat achter het in juli 2003 bekrachtigde
voornemen van de Commissie om de politieke en economische
betrekkingen met de nieuwe oostelijke en zuidelijke nabuurlanden op te waarderen en om nauwer te gaan samenwerken met
deze landen, niet alleen op economisch terrein maar ook op
het vlak van binnenlandse zaken en op wetgevingsgebied
(harmonisatie). Om de toegang tot de interne markt van de EU
te vergemakkelijken pleit het voor een proactieve strategie,
met hieraan gekoppeld de invoering van technische normen,
de onderlinge integratie van vervoers-, energie- en telecommunicatienetwerken en het ondersteunen van de opbouw van een
adequaat juridisch-administratief kader voor het bedrijfsleven
(te denken valt aan zaken als intellectueel eigendom, oorsprongregels, institutionele opbouw, enz.).
7.1.2. De voorstellen voor het verwezenlijken van deze
doelstellingen binnen de Europese Commissie zelf zijn minder
overuigend. Samenwerking tussen de verschillende directoraten-generaal is weliswaar zinvol, maar alleen als expliciet en
duidelijk genoeg is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het
beleid en wie handelingsbevoegd is. Onder het begrip „Wider
Europe” vallen zowel Afrikaanse als Europese landen. Het
EESC zou graag willen dat de „oostelijke nabuurlanden” en
het „zuidelijke Middellandse-Zeegebied” van elkaar werden
gescheiden, zodat beter recht kan worden gedaan aan de
specifieke omstandigheden in deze landen en er met name
beter rekening kan worden gehouden met de reeds geformuleerde doelstellingen van het Euro-mediterrane partnerschap.
7.1.3. Het EESC hecht prioritair belang aan concrete projecten op de volgende terreinen:
—

gerichte steun voor de ontwikkeling van onafhankelijke
maatschappelijke organisaties en van de burgerdialoog;
ondersteuning van de sociale partners en versterking van
de sociale dialoog, met name op bedrijfsniveau;
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(1) Bijv. via het verlenen van langlopende visa die niets of slechts een
symbolisch bedrag kosten. De ervaringen die zijn opgedaan met
speciale regelingen voor het Fins-Russische grensverkeer, tonen
aan dat dit heel goed te verenigen is met een Schengengrens.
Onlangs zijn afspraken gemaakt voor gratis visa die gelden voor
het grensverkeer tussen Polen en Oekraïne en tussen Hongarije en
Oekraine alsmede m.b.t. Kaliningrad. Ondertussen is ook de
Europese Commissie gekomen met een goed voorstel t.a.v. lokaal
grensverkeer.
(2) Oekraïne en Portugal hebben onlangs een akkoord gesloten over
het tijdelijk verblijf van Oekraïense werknemers. Verder hebben
Portugal en Griekenland met Oekraïne bilaterale afspraken gemaakt over immigratiequota.
(3) De Europese Stichting voor Opleiding in Turijn heeft de drie
landen al sinds haar oprichting in het midden van de jaren ’90
betrokken bij haar activiteiten.

C 80/154

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

7.1.4. De Europese Commissie stelt voor om vanaf 2007
gebruik te maken van een nieuw financieringsinstrument voor
het nabuurschapsbeleid. Daarbij moet lering worden getrokken
uit de fouten die zijn gemaakt met het TACIS-programma: te
ingewikkelde bureaucratische procedures en en een te grote
afstand tot de reële maatschappelijke behoeften in de betrokken landen. Het EESC stelt voor om concrete projecten op het
gebied van infrastructuur, milieu en onderwijs te ondersteunen
alsmede de ontwikkeling van onafhankelijke maatschappelijke
organisaties en hun samenwerking met zusterorganisaties in
de EU te bevorderen. De nadruk bij de samenwerkingsprojecten
zou dienen te liggen op zaken als ontwikkeling van ondernemerszin en innovatie, economische transparantie en bestrijding
van corruptie, bevordering van sociale dialoog, bestrijding van
alle vormen van discriminatie, gelijke kansen voor man en
vrouw, versterking van plaatselijke bestuursorganen, milieubescherming en benutting van het culturele potentieel (cultureel erfgoed en culturele verscheidenheid).
7.1.5. Het EESC beveelt aan om de nationale actieprogramma’s en de projecten in het kader van het nabuurschapsbeleid op
elkaar af te stemmen en hiermee ook rekening te houden bij de
jaarlijkse herziening van de actieprogramma’s. Financiële ondersteuning zou dan kunnen worden gekoppeld aan het bestaan
van een „hervormingsprogramma voor de middellange termijn”.
Jaarlijkse voortgangsrapporten zouden er borg voor moeten
staan dat meer toezicht wordt uitgeoefend op de transparantie
en de resultaten. Er zouden m.b.t. deze rapporten ook overlegstructuren in de landen zelf in het leven moeten worden geroepen; het overleg zou zich niet moeten beperken tot de verschillende officiële organen en samen met de EU opgezette gemengde
comités. Wil een dergelijk initiatief kans van slagen maken, dan
zal er wel een vertrouwensband moeten worden opgebouwd en
mogen de doelstellingen van de nabuurschapsbetrekkingen niet
eenzijdig door de EU worden vastgesteld.
7.2.

Aanbevelingen voor vervolgwerkzaamheden van het EESC

7.2.1. De door het EESC al sinds jaren gevoerde „gestructureerde dialoog” met partnerorganisaties in de kandidaatlidstaten of in afzonderlijke regio’s (ACS, MERCOSUR) dan wel
op bilaterale grondslag (China, India) heeft naar behoren
gefunctioneerd. Dit instrument zou ook m.b.t. de drie oostelijke nabuurstaten moeten worden toegepast in de vorm van
„verbindingscomités”. Dit geeft de mogelijkheid om direct in
actie te komen en, denkend aan de langere termijn, zich voor
te bereiden op de oprichting van „gemengde raadgevende
comités” (GRC’s), die in principe binnen het kader van de
huidige PSO’s in het leven kunnen worden geroepen.
7.2.2. Om iets te doen aan het gesignaleerde gebrek aan
informatie dient de toegang tot de via Internet beschikbare
EESC-documenten en publicaties speciaal voor deze categorie
gebruikers te worden vergemakkelijkt. Bijzondere aandacht
verdienen organisaties op het gebied van milieu- en consumentenbescherming, die tot nu toe weinig mogelijkheden hebben
gehad vrijuit activiteiten te ontplooien.
7.2.3. Behalve met het tot ontwikkeling brengen van sterke
organisaties en een doeltreffende sociale en burgerdialoog zou
het EESC zich inhoudelijk vooral dienen bezig te houden met
het thema „omgang met illegale migranten”. Reeds in juni 2001
heeft het Comité t.a.v. dit onderwerp belangrijke voorstellen
gedaan (1).
(1) PB C 260 van 17.9.2001, blz. 104.
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7.2.4. Ontwikkeling van nauwe contacten met de maatschappelijke organisaties in de oostelijke nabuurlanden is een
zaak van de lange adem. Bij het uitstippelen van een strategie
voor de gehele EU kan dankbaar gebruik worden gemaakt van
de kennis van zaken en de contacten die de nieuwe lidstaten
hebben. Het valt aan te bevelen onder auspiciën van het EESC
een colloquium te organiseren, naar het voorbeeld van de
conferentie met de kandidaat-lidstaten, waarvoor ook vertegenwoordigers van de Russische Federatie moeten worden uitgenodigd. Dit zou een opmaat kunnen zijn voor verdere
activiteiten in het kader van de dialoog en samenwerking met
deze landen. Het colloquium zou bij voorkeur in het najaar
van 2004 in Brussel moeten plaatsvinden.
7.2.5. Het EESC en het EP moeten intensiever samenwerken
op alle mogelijke gebieden en ervaringen uitwisselen met de
respectieve verbindingscomités.
7.2.6. De volgende stappen die de Commissie en de Raad
zullen nemen, hebben vooral betrekking op de concrete
actieplannen. Het EESC kan hier een belangrijke bijdrage
leveren en zou hier dan ook een eigen rol kunnen spelen.
7.2.7. Het EESC dient als vertegenwoordiger van de georganiseerde civiele samenleving in de EU de nationale organisaties in de lidstaten ertoe aan te zetten om contact te zoeken
en banden aan te knopen met de civiele samenleving in de
toekomstige nabuurlanden, zulks ter bevordering van hun
democratische en sociale ontwikkeling.

7.3.

Overige suggesties

7.3.1. De „Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in
Europa” (OVSE), de Raad van Europa en de Verenigde Naties
verrichten belangrijk werk in de betrokken landen. De EU zou
haar eigen activiteiten daarop moeten afstemmen.
7.3.2. De nabuurlanden van de uitgebreide EU zullen des te
sneller in de buurt komen van het EU-gemiddelde, naarmate
ze meer kunnen profiteren van directe particuliere investeringen en langlopende kredieten. Daarom zouden deze landen
onmiddellijk toegang moeten krijgen tot de fondsen van de
Europese Investeringsbank (EIB) en de middelen van de
Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO).
7.3.3. De EU zou een overtuigender alternatief moeten
bieden voor het beleid van het Internationaal Monetair Fonds
(IMF) en de Wereldbank door aandacht te vragen voor sociaal
uitgebalanceerde hervormingen (met name ondersteuning van
de hervorming van de stelsels voor sociale bescherming).Van
hun kant zouden de Wereldbank en het IMF zich ertoe
moeten binden, de organisaties van de sociale partners en het
maatschappelijk middenveld te versterken. Dit zou moeten
geschieden in nauwe samenwerking met het EESC, de andere
Europese instellingen en de ILO.
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8. De rol van de Russische Federatie

8.1.
De toekomst van Wit-Rusland, Oekraïne en de Republiek Moldavië hangt in cruciale mate af van hun relatie met
de Russische Federatie. Daarom — maar ook om principiële
redenen, teneinde recht te doen aan de betekenis van Rusland
— zou het EESC er belang bij hebben nauwer samen te werken
met Rusland en de betrekkingen te intensiveren. Het Comité
zou daarmee rekening moeten houden bij het plannen van
zijn activiteiten en zou zijn contacten met de Russische
organisaties moeten intensiveren.
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8.2.
Het EESC neemt zich voor om zijn standpunt dienaangaande in een apart advies toe te lichten, uitgaande van de
herziene PSO en de „gemeenschappelijke strategie” van de EU
en haar lidstaten tegenover Rusland. Het is niet alleen zaak om
de samenwerking op het niveau van het maatschappelijk
middenveld te stimuleren en het wederzijdse begrip te bevorderen, maar ook om de hervormingen in dit land — b.v.
naar aanleiding van Ruslands toetreding tot de WTO — te
ondersteunen. Aan het in par. 7.2.4 bepleite colloquium — als
’opmaat’ voor verdere activiteiten — moeten uiteraard ook
vertegenwoordigers van Rusland kunnen deelnemen. Ten
slotte zouden ook rondetafelconferenties zoals met India
kunnen worden georganiseerd om de onderlinge betrekkingen
verder uit te bouwen en te consolideren.

Brussel, 11 december 2003.

De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening
van de Raad houdende verlenging tot 31 december 2005 alsmede wijziging van Verordening (EG)
nr. 2501/2001 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de
periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2004”
(COM(2003) 634 def. — 2003/0259 (ACC))
(2004/C 80/35)
De Raad heeft op 13 november 2003 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 262 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, te raadplegen over het voornoemde voorstel.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft besloten de heer Pezzini aan te wijzen als algemeen
rapporteur voor dit advies.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 10 en 11 december 2003 gehouden
404e zitting (vergadering van 10 december) het volgende advies uitgebracht, dat met 78 stemmen vóór,
bij twee onthoudingen, is goedgekeurd.

1. Inleiding
1.1.
De afgelopen decennia heeft de EU haar beleid inzake
handelspreferenties voor ontwikkelingslanden voortdurend
aangepast aan de veranderende omstandigheden. De laatste
grote herziening van het stelsel van algemene preferenties (SAP)
is op 1 januari 1995 in werking getreden, en had een looptijd
van tien jaar. Dit stelsel zal derhalve op 31 december 2004
aflopen, en dient bij die gelegenheid opnieuw te worden herzien.
1.2.
De Commissie was aanvankelijk van plan in september
2003 een voorstel voor een geheel nieuwe regeling voor de
periode na 31 december 2004 te publiceren. Uiteindelijk stelt
zij voor om de invoering van een nieuwe regeling nog een jaar
uit te stellen en een tussentijdse regeling voor te stellen voor
de tussenliggende periode. De bedoeling is dat die tussentijdse
regeling op enkele kleinere — voornamelijk technische —
aanpassingen na ongewijzigd blijft. De tienjarige periode voor
de nieuwe regeling zou moeten ingaan op 1 januari 2006.
1.2.1. De Commissie heeft besloten vooralsnog geen voorstellen voor meer ingrijpende aanpassingen in te dienen, o.m.
omdat zij de resultaten van de WTO-onderhandelingen in het
kader van de Ronde van Doha wil afwachten en wil voorkomen
dat haar voorstellen het welslagen van de onderhandelingen in
het gedrang brengen. Verder is haar besluit ook een gevolg van
de klacht die India bij de WTO tegen de Europese Unie heeft
ingediend. Hoewel deze klacht uitsluitend tegen de regeling
voor verdovende middelen gericht was, zal deze, indien zij niet
wordt ingetrokken, gevolgen hebben voor alle bijzondere
stimuleringsregelingen.

valt, is het volgens de Commissie wenselijk de graduatie niet
toe te passen op de kleinste landen, maar deze te concentreren
op de grootste begunstigde landen. Zij stelt derhalve voor dat
de graduatie niet van toepassing is op alle begunstigde landen
met een invoer in de Gemeenschap die gedurende ten minste
één van de referentiejaren minder dan 1 % vertegenwoordigt
van de totale invoer in de Gemeenschap van producten die
onder het SAP vallen. Tevens zullen de tariefpreferenties die
overeenkomstig kolom D van bijlage I van Verordening (EEG)
nr. 2658/87 werden ingetrokken, weer worden ingesteld.
2.1.1. Daarnaast wordt voorgesteld het bericht over de
komende jaarlijkse graduatie, dat ieder jaar in het Publicatieblad
wordt bekendgemaakt, niet meer te laten verschijnen, omdat
daarmee onzekerheid en verwarring wordt geschapen.
2.2.
De tweede wijziging betreft de bijzondere stimuleringsregeling ter bescherming van de rechten van werknemers.
Volgens de Commissie moet deze worden versterkt om als
extra prikkel te dienen voor de geleidelijke invoering van
de normen die zijn opgenomen in de verklaring van de
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Ook stelt zij voor
artikel 14, lid 2, dienovereenkomstig te wijzigen:
„2. De stimuleringsregeling ter bescherming van de rechten
van werknemers kan worden toegekend aan:
a)

landen waarvan de nationale wetgeving de wezenlijke inhoud van de normen omvat die zijn neergelegd in de ILOverdragen nr. 29 en nr. 105 betreffende gedwongen arbeid,
nr. 87 en nr. 98 betreffende de vrijheid tot het oprichten
van vakverenigingen en collectief onderhandelen, nr. 100
en nr. 111 betreffende non-discriminatie in arbeid en beroep en nr. 138 en nr. 182 betreffende kinderarbeid en die
deze wetgeving daadwerkelijk toepassen, of aan

b)

landen die op beduidende en geleidelijke wijze de invoering en toepassing van de wezenlijke inhoud van deze
normen ter hand nemen.”

2. Het voorstel van de Commissie
2.1.
Met het voorstel van de Commissie voor de tussenliggende periode wordt de bestaande regeling op twee punten
gewijzigd, terwijl de compatibiliteit met de richtsnoeren uit
1994 gewaarborgd is. De belangrijkste voorgestelde wijziging
heeft betrekking op de jaarlijkse aanpassing van het aanbod
via graduatie. De graduatie van landen/sectoren bestaat sinds
1996, maar werd pas dit jaar voor het eerst op jaarbasis
toegepast. Om te voorkomen dat er enig negatief gevolg
ontstaat voor landen met weinig handel die onder het SAP

2.3.
De evaluatie van de regeling inzake verdovende middelen, die oorspronkelijk zou plaatsvinden in 2004, is verschoven naar het „nieuwe” laatste jaar waarin de regeling wordt
toegepast (2005).
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3. Opmerkingen
3.1.
Het EESC stemt in met de grondgedachte achter het
besluit van de Commissie om de invoering van een nieuw,
definitief SAP uit te stellen en de bestaande regeling ten minste
tot 31 december 2005 te verlengen.
3.2.
Het EESC acht het een goede zaak dat de graduatie niet
van toepassing is op de begunstigde landen wier invoer in de
Gemeenschap minder dan 1 % vertegenwoordigt van de totale
invoer in de Gemeenschap van de producten die onder het
SAP vallen, omdat dit aansluit bij de basisbeginselen van
graduatie zoals uiteengezet in de richtsnoeren van 1994. Het
EESC is ermee ingenomen dat dit nieuwe mechanisme niet
vooruitloopt op de vraag of nieuwe wijzigingen nodig zijn in
het kader van het nieuwe SAP dat in 2006 in werking zal
treden.
3.2.1. Ook deelt het EESC het standpunt dat het geen zin
heeft om het bericht over de komende jaarlijkse graduatie nog
langer in het Publicatieblad bekend te maken als daarmee niets
nuttigs wordt bereikt.
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3.3.
Het EESC is ermee ingenomen dat de Commissie van
plan is de bijzondere stimuleringsregeling ter bescherming van
de rechten van werknemers te versterken, en hecht zijn
goedkeuring aan deze verandering.
3.4.
Het EESC stelt vast dat de evaluatie van de speciale
regeling inzake verdovende middelen is verschoven naar het
„nieuwe” laatste jaar waarin de regeling wordt toegepast
(2005), en kan zich hierin vinden.
3.5.
Het EESC gaat ervan uit dat voortaan op efficiëntere
wijze gebruik zal worden gemaakt van het SAP als middel om
tot de bescherming van milieu, consumenten, klimaat en
dieren aan te zetten, en dat deze functie van het SAP verder zal
worden uitgebouwd.
3.6.
Op verzoek van de heer Pascal Lamy, lid van de
Commissie, bereidt het EESC momenteel een verkennend
advies over het SAP voor, waarin het ingaat op kwesties die
verband houden met de invoering van een nieuw definitief
stelsel.

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De rol van het maatschappelijk
middenveld in de nieuwe strategie voor de Westelijke Balkan”
(2004/C 80/36)
In het kader van het werkprogramma van het Italiaanse voorzitterschap van de EU heeft de Italiaanse
permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie het Europees Economisch en Sociaal Comité op
8 april 2003 per brief verzocht een advies op te stellen over „De rol van het maatschappelijk middenveld
in de nieuwe strategie voor de Westelijke Balkan”.
De afdeling „Externe betrekkingen”, die met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was
belast, heeft haar advies op 21 november 2003 goedgekeurd. Rapporteur was de heer Confalonieri.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 404e zitting van 10 en 11 december 2003
(vergadering van 10 december) het volgende advies uitgebracht, dat met 110 stemmen, bij 1 onthouding,
is goedgekeurd.

1. Voorwoord
1.1.
Onderhavig document is opgesteld op aanvraag van
het Italiaanse voorzitterschap van de EU, dat om een specifiek
verkennend advies heeft verzocht over de rol van het maatschappelijk middenveld in het nieuwe Europese beleid t.o.v. de
Westelijke Balkan. Doel is na te gaan hoe het maatschappelijk
middenveld kan bijdragen aan de verwezenlijking van de
agenda van Thessaloniki voor de verschillende landen van dat
gebied en van de Europese Unie (1).
1.2.
In deze context wordt verwezen naar de Mededeling
van de Europese Commissie van 21 mei 2003 „De Westelijke
Balkan en Europese integratie” (2) en wordt de nadruk gelegd
op de aanhoudende inspanningen van het EESC ter ondersteuning van de oprichting en organisatie van representatieve
verenigingen en organen van het maatschappelijk middenveld
en van NGO’s, die van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van de democratie (3), zowel op regionaal als op nationaal
en Europees niveau.

2. Inleiding

verzekeren dat het complexe en gestructureerde proces dat
gericht is op samenhang en uitbreiding van de EU met de
vermelde vijf landen, leidt tot de verwezenlijking van concrete
doelstellingen op het gebied van sociale vooruitgang (4) die
voor de Balkanlanden en heel Europa belangrijk zijn.

2.2.
In de agenda van Thessaloniki (5) zijn de belangrijkste
actiegebieden aangegeven waarop de regeringen hun inspanningen moeten toespitsen, nl. ondersteuning van de oprichting
van democratische instellingen, economische ontwikkeling,
bestrijding van de georganiseerde misdaad en corruptie, en
regionale integratie en politieke samenwerking, zowel binnen
de regio als t.o.v. de EU.

2.3.
In het voorstel van de Europese Commissie dat op de
Top van Thessaloniki (6) is goedgekeurd, wordt de strategie
geschetst die het Associatie- en Stabilisatieproces (Stabilisation
and association process — SAP) moet versterken en de
weg moet vrijmaken voor pretoetredingsakkoorden met de
Balkanlanden, aan de hand van regelingen die ook voor de
andere kandidaat-lidstaten doeltreffend zijn gebleken. Op
politiek gebied heeft Thessaloniki voor een nieuwigheid gezorgd door het samenwerkingsprogramma te verrijken met de
instelling van partnerschappen voor Europese integratie (7).

2.1.
In de nieuwe strategie voor de Westelijke Balkan
bestaat de rol van het maatschappelijk middenveld erin te

(1) De landen van de Westelijke Balkan zijn: Albanië, Bosnië en
Herzegovina, Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië, Servië en Montenegro; ook de regio Kosovo wordt in
aanmerking genomen.
(2) Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement — COM(2003) 285 def.
(3) Met betrekking tot Midden- en Zuidoost-Europa, zie het EESCadvies „De economische en sociale gevolgen van de uitbreiding
voor de kandidaat-lidstaten”, PB C 85 van 8.4.2003, blz. 65,
alsmede het EESC-advies „Bevordering van de betrokkenheid van
maatschappelijke organisaties in Zuidoost-Europa — opgedane
ervaringen en toekomstige uitdagingen”, PB C 208 van 3.9.2003,
blz. 82.

(4) Over het begrip „sociale vooruitgang” in de Verklaring van
Kopenhagen, zie engagement n. 1-4. C. Turi, Comunità internazionale e sviluppo sociale: tendenze recenti (Internationale gemeenschap en sociale vooruitgang: recente tendensen); in La Comunità
internazionale, trimestriële uitgave SIOI, vol. LVI, n. 1, 2001,
blz. 53-74, Editoriale scientifica, Napels, 2001.
(5) De agenda van Thessaloniki voor de Westelijke Balkan: op weg
naar Europese integratie. Raad „Algemene zaken en externe
betrekkingen”, 16 juni 2003.
(6) Top EU — Westelijke Balkan — Verklaring van Thessaloniki,
Directoraat-generaal Externe betrekkingen, 21 juni 2003.
(7) De steunmaatregelen voor de Balkanlanden zijn gericht op
doelstellingen ter vergroting van de samenhang en gaan dus
verder dan een strategie voor de heropbouw; dit blijkt uit het
„Working Document: Greek Presidency Priorities for the Western
Balkans” van januari 2003.
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2.4.
In dit nieuwe kader van betrekkingen en samenwerking
tussen de EU en de Westelijke Balkan spelen de maatschappelijke organisaties een rol bij:
—

de vernieuwing van de wetten en instellingen, in de
zin van een participatieve democratie, een sociale en
burgerdialoog en een betere governance,

—

de stabilisering en totstandbrenging van een gezonde en
innoverende sociaal-economische en productieve omgeving,

—

het scheppen van nieuwe sociaal-culturele perspectieven
voor de consolidering in alle geledingen van de maatschappij van volledige wettelijkheid, een samenleving met
burgerzin, de interculturele dialoog, politiek pluralisme
en een goed begrip van Europa, ook in de Balkan.

2.5.
Uit de agenda van Thessaloniki blijkt hoe Europa lering
heeft getrokken uit de ervaring die met de landen van Middenen Oost-Europa is opgedaan en die lessen ook optimaal in
praktijk wil brengen. Er kan nog veel vooruitgang worden
geboekt wat de toepassing van democratische regelingen en de
markteconomie betreft; democratie wordt echter niet alleen
door een democratische regeringsvorm gegarandeerd, maar
vergt een complex netwerk van instellingen en zowel formele
als informele procedures. Vele democratische instellingen van
de landen die we thans onder de loep nemen, staan nog in hun
kinderschoenen en vertonen tendensen die als antidemocratisch kunnen worden beschouwd, zoals b.v. het centraliseren
van de informatie en de besluitvorming. Dit onderstreept eens
te meer het belang van samenwerking voor de verdere
ontwikkeling van de democratie, een grotere bewustwording
van sociale problemen en de tenuitvoerlegging van sociale en
economische initiatieven in lokale gemeenschappen (1).
2.6.
De aandacht mag echter niet alleen worden gericht op
zwakke punten en mogelijke risico’s die tot pessimisme en
defaitisme kunnen leiden; er moet daarentegen vooral op een
kritische manier worden gekeken naar de context waarin
bestaande mogelijkheden en troeven kunnen worden uitgespeeld om de rol van middenveldorganisaties in de Westelijke
Balkan te versterken.
2.7.
Een vergelijkend kader voor de „mogelijkheden, grenzen en vooruitzichten” van de sociale dialoog in de landen van
Zuidoost-Europa is door het EESC geschapen op basis van de
in 2002-2003 behaalde resultaten van het Phare-project
„Actieplan ter bevordering van de cultuur en praktijk van de
sociale dialoog en de betrokkenheid van maatschappelijke
organisaties en aanverwante netwerken in Zuidoost-Europa”,
dat werd beheerd door de Europese Stichting voor Opleiding
(ETF). Uit deze ervaring is in de eerste plaats gebleken dat
rechtstreeks contact en wederzijdse kennis onontbeerlijk zijn

(1) De realiteit van de samenwerking, 1997-1998. Ontwikkelingssteun in het jaarverslag van de internationale NGO’s. Deel over
westerse steunverlening aan de vroegere communistische landen
van Midden- en Oost-Europa, blz. 212-220. Movimondo en
Manitese (red.), Rosemberg en Sellier, Turijn, 1998.
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om realistische interventiestrategieën uit te stippelen die aan
de reële behoeften van de betrokkenen tegemoetkomen (2).
2.8.
Met betrekking tot de toestand in Zuidoost-Europa
rijzen er evenwel twee cruciale vragen voor de EU: hoe kunnen
ondubbelzinnige richtsnoeren voor de totstandbrenging van
een verzorgingsstaat en governance op basis van door de
Europese landen gedeelde waarden worden vastgesteld? Hoe
kunnen in Europa geconsolideerde beginselen en waarden
worden bevorderd, gelet op de uitdaging die de uitbreiding
vormt, en de gevaren die de globalisering meebrengt voor de
economische en productiesystemen, de arbeidsmarkt en dus
ook de levenskwaliteit in de Europese (kandidaat-)lidstaten en
de naburige gebieden (3)?
2.9.
In onderhavig document wordt om te beginnen ingegaan op drie zeer belangrijke aspecten van de rol van het
maatschappelijk middenveld, nl. het politiek-institutionele, het
economische en het culturele belang van de verschillende
componenten van de civil society, en op een aantal actuele
kenmerken van die civil society in de Westelijke Balkanlanden.
Vervolgens wordt een interpretatie van de agenda van Thessaloniki gegeven vanuit het oogpunt van het maatschappelijk
middenveld. Ten slotte wordt vanuit regionaal, nationaal en
Europees oogpunt een aantal mogelijkheden tot versterking
van dat middenveld naar voren geschoven.

3. Zeer belangrijke aspecten van de rol van het maatschappelijk middenveld
3.1.
De rol van het maatschappelijk middenveld, dat een
complex en heterogeen geheel vormt, is thans van cruciaal
belang voor het stabilisatie- en associatieproces en voor
de nieuwe strategie van Thessaloniki waarbij de Westelijke
Balkanlanden en de Europese Unie betrokken zijn.
3.2.
Alleen als het maatschappelijk middenveld een actieve
rol speelt, kunnen de programma’s voor ontwikkeling, samenhang en integratie van de EU werkelijk van betekenis worden
voor hun uiteindelijke bestemmelingen, nl. de burgers die nu
al Europeanen zijn of dat willen worden.
(2) Het dossier met de vergelijkende analyse, onder redactie van de
heer Marinkovic, kan worden verkregen bij het ETF. Het eindverslag van het project, de conclusies en de aanbevelingen werden
door de sociale partners van Zuidoost-Europa op 3-5 maart 2003
te Zagreb goedgekeurd.
(3) Dit zijn zeer ingewikkelde kwesties, ook vanuit het oogpunt van
de Europese regelgeving. Een van de belangrijkste ontwikkelingen
in het EU-integratieproces was de goedkeuring van het Handvest
van de grondrechten van de Europese Unie. Dit document is van
belang omwille van de doelstelling die eraan ten grondslag
ligt: op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze de politieke,
burgerlijke, economische en sociale rechten van de „Europese
burgers” vastleggen. Voor een vergelijkende analyse van dit
document, het Europees sociaal handvest en het Europees Verdrag
inzake de sociale zekerheid van de Raad van Europa, zie S. Bertozzi, I diritti socioeconomici dei cittadini nell’Europa del XXI secolo,
in La Comunità internazionale, vol. LVII, nr. 2, 2002, driemaandelijkse SIOI-uitgave, Editoriale Scientifica, Napels, 2003, blz. 233244.
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3.3.
Internationale programma’s kunnen alleen significante
resultaten opleveren voor de burgers als regeringen en overheidsinstellingen zich daar onvoorwaardelijk en op een transparante en bewuste wijze voor inzetten. De ontwikkeling van
de participatieve democratie en de sociale en economische
context is vooral een politieke, en niet alleen een technische
aangelegenheid.
3.4.
Het is van belang dat het maatschappelijk middenveld
een actieve rol speelt op de volgende gebieden:
—

sociaal-politiek en institutioneel gebied, aangezien het
maatschappelijk middenveld onontbeerlijk is voor de
totstandbrenging van de sociale en de burgerdialoog en
de participatieve democratie;

—

economisch en sociaal gebied, aangezien het maatschappelijk middenveld een belangrijke variabele is voor een
economische groei waarbij de menselijke factor in lokale
gemeenschappen niet in het gedrang komt;

—

sociaal en cultureel gebied, aangezien het maatschappelijk
middenveld de katalysator en bakermat is voor nieuwe
culturele perspectieven en actievormen, die openstaan
voor pluralisme in alle maatschappelijke uitingsvormen
daarvan en aanleunen bij de basiswaarden van de Europese Unie en de internationale samenwerking: burgerdialoog, eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, streven naar vrede en een betere
democratie, duurzame ontwikkeling.

3.5.
Over elk van deze zeer belangrijke aspecten spreekt
het maatschappelijk middenveld zich uit, waardoor het zich
profileert als een complex geheel van samenstellende delen.
Civil society moet worden gezien als een heterogeen geheel
van (1)
—

werknemers- en werkgeversorganisaties;

—

representatieve organisaties van andere economische en
sociale belangengroepen, zoals verenigingen van ondernemers of industriëlen en beroepsorganisaties en organisaties van de dienstensector;

—

niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) van mensen
die een gemeenschappelijk ideaal nastreven zoals milieuverenigingen, bijstandsorganisaties en mutualiteiten, consumentenverenigingen, verenigingen voor de bescherming van de mensenrechten, culturele organisaties en
verenigingen voor onderwijs en opleiding;

—

organisaties die voor de „achterban” opkomen: mannen/
vrouwen, jongeren, gezinnen, ouderen, of welke andere
vereniging ook die burgers in staat stelt om actief deel uit
te maken van de lokale gemeenschap;

—

religieuze organisaties.

(1) Voor een overzicht van de criteria op basis waarvan maatschappelijke organisaties als dusdanig kunnen worden aangemerkt en die
door het EESC aan de bevoegde overheden worden aanbevolen,
zie het EESC-advies in PB C 208 van 3.9.2003, blz. 82. De in dit
verkennend advies gehanteerde definities stemmen ook overeen
met de door UNDP en ETF goedgekeurde definities.
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3.6.
Het maatschappelijk middenveld omvat in de praktijk
alles wat tussen de individuele persoon en de overheid ligt. De
sociale en culturele identiteit van elke samenstellend deel van
het maatschappelijk middenveld hangt af van de aard van zijn
activiteiten, zonder dat daarmee uitsluitsel wordt gegeven over
de effectieve rol en bevoegdheden van ieder samenstellend
deel.
3.7.
Bij een ruime interpretatie van de sociale dialoog
kunnen al deze componenten aan bod komen, waarbij die
dialoog dus als een pluralistisch en multilateraal begrip wordt
opgevat. In de landen waarover dit advies gaat, blijft de sociale
dialoog in werkelijkheid echter beperkt tot — overigens niet
altijd erkende — onderhandelingen tussen overheidsinstanties
en representatieve organisaties op de arbeidsmarkt, d.w.z.
vakbonden en werkgeversorganisaties.

3.8.
Reeds op dit niveau van sociale dialoog en tripartiet
overleg bestaat twijfel over de effectieve onafhankelijkheid van
de sociaal-economische partners van regeringen, overheidsinstellingen en financiële belangengroepen die met de doelstellingen van de sociale dialoog niets van doen hebben.

3.9.
In de heterogene context van de vijf Westelijke Balkanlanden hebben vakbonden de langste traditie op het gebied
van sociale dialoog, vooral maar niet uitsluitend met overheidsinstanties en grote staatsondernemingen. Werkgeversorganisaties daarentegen zijn volledig nieuw in het sociaal-economische
landschap en komen vooral voort uit kleine en middelgrote
ondernemingen. De Kamers van koophandel en industrie
fungeren, daar waar ze bestaan en actief zijn, weliswaar als
werkgeversorganisaties, maar deze houden zich vooral bezig
met juridische en institutionele vraagstukken inzake reële
onafhankelijkheid, autonomie en belangenvertegenwoordiging (2). Ook de sociaal-economische raden (SER’s) van de
Westelijke Balkanlanden zijn pas recent ontstaan, en wel naar
aanleiding van het Stabiliteitspact en het Stabilisatie- en
associatieproces en de richtsnoeren van de Internationale
Arbeidsorganisatie (3).

3.10. T.a.v. de andere samenstellende delen van het maatschappelijk middenveld dan de vakbonden en de werkgeversorganisaties, is de situatie in de Westelijke Balkan veeleer
ingewikkeld en moeilijk te analyseren. Het gaat daarbij om een
breed scala aan maatschappelijke organisaties als resultaat
van een decennium van internationale samenwerking ter
bescherming van de mensenrechten en de meest achtergestelde
sociale groepen, maar ook van tal van technische maatregelen
ter ondersteuning van de civil society en lokale gemeenschappen (capacity building, empowerment, trasparency, accountability, training on sustainability, enz.).

(2) D. Marinkovic, Social dialogue in Southeast European countries,
in: Collection/texbook for Trade Union education, on line publicatie, Dragan Djuric (red.), juni 2003, blz. 15-18.
(3) Voor een comparatieve analyse van de sociale dialoog in de
verschillende landen, zie het desbetreffende dossier van de ETF,
Belgrado, juli 2002.
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3.11. Dit deel van het maatschappelijk middenveld valt
grotendeels samen met de NGO’s die op lokaal niveau
actief zijn. Opgemerkt zij evenwel dat deze onafhankelijke
organisaties niet mogen worden beschouwd als het resultaat
van lokaal gewortelde sociale bewegingen en dat zij evenmin
over de lokale capaciteit beschikken om behoeften te identificeren en op een autonome manier aan deze lokale behoeften
tegemoet te komen. Vele NGO’s fungeren als sociale dienstverleners maar zijn in grote mate afhankelijk van grote internationale geldschieters (internationale financiële instellingen of IFI,
agentschappen van de VN en grote internationale NGO’s
waarvan zij een exponent zijn) en kunnen aanleiding geven tot
een — ook onderlinge — competitie op de private markt
voor welzijnszorg. Het gaat in feite om een systeem van
dienstverlening dat zichzelf plaatselijk in stand houdt (1).
3.12. De echte uitdaging bestaat er voor de lokale gemeenschappen dus in de vaardigheden en dienstverleningscapaciteit
van NGO’s die op verschillende terreinen actief zijn, over te
dragen op onafhankelijke maatschappelijke instellingen en
organisaties en aldus een eigen onafhankelijk middenveld te
creëren en te versterken.
3.13. Om in het kort de huidige toestand van de maatschappelijke organisaties in de Westelijke Balkanlanden te beschrijven moet worden verwezen naar het overgangsproces dat al
die landen gemeen hebben: dit is niet alleen een postcommunistische maar ook een na-oorlogse overgangsperiode,
waarin niet alleen moest worden opgebouwd wat er nooit
was geweest, maar ook moest worden hersteld wat op
gewelddadige manier was verwoest door oorlog, haat en
criminaliteit.
3.14. Het maatschappelijk middenveld is zelf het meest
treffende voorbeeld daarvan. Wat een autonoom en onafhankelijk middenveld en de politieke, sociale, economische en
mensenrechten betreft, moeten de vijf Balkanlanden thans de
leemten opvullen die tijdens de totalitaire regimes op dat
gebied bestonden of zijn ontstaan. Bovendien moet dit allemaal
gebeuren terwijl zij geconfronteerd worden met de sociale
kosten van het economische overgangsproces en ze nog
nauwelijks de tijd hebben gehad om zich in de sociale context
en het leven van alledag te bevrijden van het nationale
etnocentrisme en de dwang van de etnische afkomst.
3.15. Samenvattend kan worden gesteld dat de toestand
van het maatschappelijk middenveld in de Westelijke Balkan
en de versterking van zijn rol in de politieke en sociale
democratisering van het gebied thans worden bepaald door
een synergie van de volgende vier factoren:
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—

de ontwikkelingen die voortvloeien uit een strenge toetsing van de verschillende landen aan de EU-beleidsmaatregelen (met inbegrip van de richtsnoeren van de Internationale Arbeidsorganisatie en de SER’s);

—

tendensen die voortkomen uit concrete ervaringen die
zijn opgedaan met internationale samenwerking en uit de
autonome capaciteit van andere samenstellende delen
van het maatschappelijk middenveld dan de sociale
en economische partners om te innoveren en zich te
profileren;

—

het vermogen van regeringen en overheidsinstellingen
om niet alleen op al deze verschillende uitdagingen
te reageren, maar ook om concrete hervormingen op
institutioneel, economisch en sociaal niveau ten uitvoer
te leggen, die de problemen doeltreffend kunnen wegwerken en aan de verwachtingen van de lokale gemeenschappen tegemoet komen.

4. Maatschappelijk middenveld, democratie, opbouw
van een institutioneel bestel
4.1.
Een mogelijke definitie van de term social governance
is: alle wijzen waarop het maatschappelijk middenveld kan
deelnemen aan de besluitvormingsprocessen die voor een land
van cruciaal belang zijn (2).
4.2.
Het belang en de doeltreffendheid van de maatschappelijke participatie aan politieke besluitvormingsprocessen hangt
echter niet alleen af van het bestaan van een dynamisch
maatschappelijk middenveld dat voldoende gestructureerd is
en teruggesteund wordt door een adequaat wetgevingskader
dat bevoegdheden en actiegebieden vastlegt, maar wordt ook
wezenlijk bepaald door:
—

het niveau van administratieve en politieke decentralisatie
op lokaal vlak;

—

een toestand van vrede, of waarin in ieder geval geen
conflicten zijn;

—

de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden door de overheid en door deelnemers aan
internationale partnerschappen (zoals b.v., in de context
van samenwerkingsprogramma’s, buitenlandse of lokale
NGO’s die op basis van een mandaat van internationale
organisaties of agentschappen actief zijn).

de autonome capaciteit van sociale en economische
partners om te innoveren en zich te profileren in de
context van de hervormingen die door de verschillende
landen met het oog op het overgangsproces worden
doorgevoerd;

4.3.
Met deze beknopte gegevens zij de aandacht gevestigd
op twee kritieke factoren, waarop reeds van meerdere kanten
is gewezen en die van belang zijn voor de huidige toestand
van de sociale dialoog en de maatschappelijke participatie in
de Westelijke Balkanlanden, alsmede voor een mogelijke
strategische versterking ervan met het oog op aansluiting bij
het EU-beleid.

(1) Actuele informatie over dit onderwerp werd verstrekt in het
kader van de aan de civil society gewijde vergadering van het
Waarnemingscentrum voor de Balkan. Zie de website voor
onafhankelijke informatie, en met name het dossier over de rol
van NGO’s en het maatschappelijk middenveld in de Europese
integratie, Claudio Bazzocchi (red.), januari 2002: htto://www.osservatoriobalcani.org.

(2) Deze definitie komt o.m. voor in het Human development report
— Albanië 2002 Challenges of Local governance and Regional
development, uitgebracht door HDPC — Human development
promotion center van Tirana, onder auspiciën van het UNDP —
United Nations development programme, deel 5, „Democratic
governance framework”, blz. A1.

—
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4.4.
De eerste kritieke factor betreft de houding van regeringen en overheidsinstellingen t.o.v. het maatschappelijk middenveld en zijn samenstellende delen. „Vastgesteld werd dat
deze de belangrijkste belemmering voor de burgerdialoog
vormt. Slechts in een klein aantal gevallen waren overheden
bereid middenveldorganisaties aan echt overleg te laten deelnemen of waren ze bereid de noodzaak van dergelijk overleg
te erkennen. In sommige gevallen zou er een betere wettelijke
basis voor middenveldorganisaties moeten komen (1).”
4.5.
Het is van belang dat alle regeringen en overheidsinstellingen in de Westelijke Balkanlanden, op basis van een nieuwe
bewustwording en de EU-richtsnoeren, van deze houding
afstappen. Er mag niet langer van worden uitgegaan dat het
maatschappelijk middenveld in een democratische samenleving een ideologische tegenstelling vormt met en optreedt in
de plaats van overheidsinstellingen en –besturen. Daarentegen
moet het middenveld, als vertegenwoordiger van gemeenschappelijke belangen of op grond van specifieke of sectorale
bevoegdheden of bevoegdheden op specifieke actiegebieden,
en met rechtstreeks verkregen kennis van de behoeften van
individuele personen en sociale groepen, een aanvullende rol
spelen, via overeengekomen procedures voor raadpleging van
en overleg met de andere partijen, waarbij een synergiewerking op gang wordt gebracht.
4.6.
De autonomie en onafhankelijkheid van maatschappelijke organisaties t.o.v. overheidsinstellingen is niet alleen een
belangrijk democratisch principe maar ook een waarde die op
materiële en andere wijze moet worden ondersteund. Of het
maatschappelijk middenveld kan groeien en tot volle wasdom
kan komen, hangt in wezen af van de positieve wisselwerking
tussen economische, fiscale en sociale beleidsmaatregelen, op
elk niveau van planning en tenuitvoerlegging, alsmede van een
open politiek debat.
4.7.
De tweede kritieke factor is het wederzijdse wantrouwen dat heerst tussen de belangrijkste vertegenwoordigers van
de arbeidsmarkt, de werkgeversorganisaties en de vakbonden,
m.a.w. tussen de deelnemers aan de sociale dialoog die thans
in de landen van de Westelijke Balkan plaatsvindt (2).
4.8.
Deze factor houdt nauw verband met het meer algemene probleem van het ontbreken van een uniform model van
een verzorgingsstaat en van uniforme richtsnoeren en normen
voor de totstandbrenging van de sociale dialoog. Het gevolg
daarvan is dat er in de publieke opinie en de collectieve
ervaring duidelijk verschillende politieke interpretaties en
praktijken naast elkaar bestaan, die ook door de verschillende
samenstellende delen van het maatschappelijk middenveld
worden gedragen.
4.9.
In dit verband heeft het EESC er reeds op gewezen dat
er dringend meer aandacht moet worden geschonken aan
deze kwesties, door de communautaire richtsnoeren beter te
coördineren en meer steun te geven aan de tenuitvoerlegging
en ontwikkeling van sociale stelsels die op ondubbelzinnige
beginselen zijn gebaseerd en aan de echte behoeften van de
afzonderlijke landen tegemoetkomen (3).
(1) Zie het EESC-advies in PB C 208 van 3.9.2003, blz. 82.
(2) D. Marinkovic, op. cit., blz. 11-18.
(3) Zie het EESC-advies in PB C 85 van 8.4.2003, blz. 65.
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4.10. Wat meer in het algemeen de publieke bewustwording en opinie betreft, is het van belang dat de overheid, niet
alleen in de landen van de Westelijke Balkan maar ook in de
Europese Unie, zorgt voor kwaliteitsinformatie door met meer
openheid en onpartijdigheid over de sociale kosten van de
overgang te spreken.
4.11. Ook in dit verband speelt het maatschappelijk middenveld, en met name de componenten ervan die het recht op
informatie in het contact met de media verdedigen, een
sleutelrol.
5. Maatschappelijk middenveld, economische groei en
ontwikkeling van het individu
5.1.
Ontwikkeling wordt volgens de meest moderne en
ruimst aanvaarde interpretatie ervan beschouwd als een algemeen proces van economische, sociale, culturele en politieke
aard, dat erop gericht is het welzijn van de gehele bevolking
en alle individuen afzonderlijk voortdurend te vergroten op
basis van actieve, vrije en substantiële participatie aan dat
proces en aan een billijke verdeling van de voordelen die eruit
voortvloeien (4).
5.2.
Het maatschappelijk middenveld en de sociale dialoog
zijn noodzakelijk om ontwikkeling, als mensenrecht, te garanderen; deze ontwikkeling is gebaseerd op de globale werking
van dat middenveld, d.i. van al zijn componenten en niet
uitsluitend van componenten die de arbeidsmarkt, werkgeversorganisaties of vakbonden vertegenwoordigen. Om het belang
van het maatschappelijk middenveld voor ontwikkeling te
illustreren, verwijzen wij naar hetgeen de UNDP omschrijft
als „de voorzieningen voor menselijke ontwikkeling in de
samenleving”.
5.3.
Economische groei, die een belangrijke factor voor de
ontwikkeling van de mensheid is, wordt pas dan ontwikkeling
van het individu als de groei van het particuliere inkomen
billijk is en de economische groei aanleiding geeft tot openbare
investeringen in ontwikkeling van het individu, onderwijs,
gezondheidszorg, basiszorg en sociale dienstverlening. De
ontwikkeling van het individu hangt ook af van de „niet
bezoldigde” arbeid van mannen en vrouwen in het gezin of
voor de samenleving, door zorgtaken te verrichten of activiteiten van collectief belang op touw te zetten, b.v. voor het milieu
of het cultureel of natuurlijk erfgoed (5).
5.4.
Het maatschappelijk middenveld dat actief is in al zijn
samenstellende delen, vormt een indicatie van gezonde sociaaleconomische en politieke randvoorwaarden waar ruimte is
voor innovatie, verandering, creativiteit bij ondernemers en
bereidheid om over de grenzen heen te kijken. De tussen de
EU en de Westelijke Balkanlanden gelanceerde programma’s
voor ontwikkeling, samenhang en integratie moeten hiervan
een weerspiegeling zijn.
(4) Zie de Verklaring van Kopenhagen en met name de preambule
van de Verklaring over het recht op ontwikkeling, waarin de
ondeelbaarheid en onafhankelijkheid van de verschillende aspecten van het ontwikkelingsproces worden bevestigd. Voor meer
toelichting, zie C. Turi, op. cit., blz. 55.
(5) UNDP, 10e rapport over de menselijke ontwikkeling. De globalisering, Rosemberg en Sellier, 1999, blz. 61.
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6. Maatschappelijk middenveld, cultureel pluralisme en
internationale samenwerking
6.1.
De omvang van de zeer ingrijpende sociaal-culturele
veranderingen die de Balkanlanden de laatste tien jaar hebben
ondergaan, kan niet alleen worden weergegeven door te
verwijzen naar de overgang naar een markteconomie en
naar pluralistische en liberale sociaal-politieke regelingen. De
bevolking van de westelijk Balkan heeft zwaar te lijden gehad
onder:
—

het gevaar van politieke en sociale instabiliteit;

—

de armoede;

—

de aantasting van de legaliteit en de schending van de
grondrechten;

—

de gewelddadigheid van de georganiseerde misdaad;

—

de ernstige aantasting van het demografisch evenwicht
als gevolg van de rampzalige, gedwongen verplaatsing
van hele gemeenschappen door conflicten, wildgroei van
steden en een grote uitstroom van arbeidskrachten;

—

het op de spits drijven van „etnische” verschillen, d.w.z.
de schandelijke manipulatie van historische en culturele
gegevens als de verschillende talen, religies, tradities en
waarden, herinneringen en leefwijzen.

6.2.
Het gaat bij dat laatste om een erfgoed uit het
verleden en het heden, dat vertekend en verdraaid wordt voor
verwerpelijke politieke en materiële doeleinden, in een context
van conflicten, onderdrukking en wijd verspreid geweld,
waardoor burgerzin en culturele diversiteit met voeten worden
getreden. De inspanningen die op het vlak van middelen en
vaardigheden moeten worden geleverd om al deze toegebrachte schade ongedaan te maken, mogen niet minder groot
zijn dan de investeringen die voor de ontwikkeling en de
economische en institutionele liberalisering van de Westelijke
Balkan zijn gepland.
6.3.
Niettemin is er, weliswaar met grote verschillen tussen
de verschillende gebieden, reeds veel vooruitgang geboekt wat
betreft de stabiliteit van lokale instellingen en de economische
groei; met inachtneming van de verschillende culturele waarden en lokale tradities moet er evenwel nog veel voor de hele
bevolking van de Balkan worden gedaan voordat de democratie
en de rechtsstaat in het hele gebied kan worden gegarandeerd.
Het is overduidelijk dat één enkele uitzonderlijke situatie het
evenwicht van de hele regio ernstig in gevaar kan brengen.
6.4.
De hierboven vermelde veranderingen kunnen, minder
nog dan de eerder genoemde veranderingen, van hogerhand
worden opgelegd, maar moeten binnen de bevolking zelf, in
het collectieve leven van alledag, hun oorsprong vinden. De
hele Balkanregio is tegenwoordig dan ook in de ban van het
concept van een nieuwe civil society, die gebaseerd is op de
bevordering en bescherming van de mensenrechten en de
fundamentele vrijheden, en het vermogen om de burgerdialoog
en maatschappelijke participatie weer op gang te brengen

C 80/163

zodat lokale problemen kunnen worden opgelost zonder
dat verschillen in etnische afkomst daarbij een struikelblok
vormen. Dit streven ligt ook ten grondslag aan het werk van
vele NGO’s die zich op basis van internationaal al dan niet
religieus vrijwilligerswerk inzetten voor solidariteitsacties of
acties voor de gemeenschap en lokale instellingen, met name
ter bescherming van de rechten van minder begunstigde
burgers, minderjarigen en vrouwen.
6.5.
De ervaring, de kennis en het vermogen van dit soort
maatschappelijke organisaties om rechtstreeks of via culturele
kanalen in actie te komen, moeten uit de sfeer van noodsituaties en isolement worden gehaald. Dergelijke organisaties
moeten worden geïnstitutionaliseerd, waardoor hun activiteiten ten goede kunnen komen aan de maatschappelijke omgang
in en de democratie van lokale gemeenschappen.Eens te meer
dient hierbij de belangrijke rol te worden onderstreept die
adequate processen van politieke decentralisering (1) in de
uitoefening van de democratie vanaf de basis kunnen spelen.

7. De ervaring die met internationale samenwerking is
opgedaan, ten dienste stellen van de civil society en
de lokale gemeenschappen
7.1.
In de agenda van Thessaloniki wordt tussen de regels
een cruciaal vraagstuk aangesneden, nl. het verband tussen
internationale steunverlening, lokale middelen en culturele
benaderingen.
7.2.
In de Westelijke Balkan moet er opnieuw een goede
band worden gesmeed tussen burgers en overheid, tussen
afzonderlijke individuen en gemeenschap, tussen burgers en
hun grondgebied; aldus zullen de betrokken landen een eind
kunnen maken aan de mentaliteit waarbij alles van humanitaire
hulp en buitenlandse investeringen wordt verwacht, zonder
besef van de eigen verantwoordelijkheid.
7.3.
De rol van het maatschappelijk middenveld is van
cruciaal belang in dit verband.
7.4.
Tegenover de tekortkomingen en de kwetsbaarheid
van de maatschappelijke organisaties die in hoofdstuk 3 aan
de orde werden gesteld, hebben tien jaar van internationale
samenwerking ook enkele troeven en sterke kanten van het
maatschappelijk middenveld en de lokale gemeenschappen in
de Westelijke Balkan aan het licht gebracht (2).

(1) Een en ander heeft betrekking op de territoriale bestuursniveaus
en de lokale besturen.
(2) Ter informatie, zie de gids voor de landen van Midden- en OostEuropa en de Balkan. Politiek en economisch jaarboek, CeSPI, Il
Mulino, Bologna; C. Bazzocchi, „Il ruolo di ONG e società
civile nell’integrazione europea” (De rol van NGO’s en van het
maatschappelijk middenveld in de Europese integratie) op de
website: http://auth.unimondo.org, 7.2.2002.
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7.5.
Kort samengevat zij hierbij gedacht aan vaardigheden
en goede praktijken ter versterking van democratiseringsprocessen vanaf de basis, ter bevordering van economische
ontwikkeling uitgaande van overblijvende lokale hulpbronnen
en de participatieve inzet van externe hulpbronnen, en ter
ontwikkeling van het sociale en menselijke kapitaal, in al zijn
diversiteit.
7.6.
Een interessant verschijnsel om even bij stil te staan,
zijn de agentschappen voor lokale democratie (ALD) in
Zuidoost-Europa en hun acties ter bevordering van de democratie in de lokale gemeenschappen.
7.7.
De 11 thans operationele ALD komen voort uit een
organisatie die in 1993 in Straatsburg, met instemming van de
Raad van Europa en met name het Congres van lokale en
regionale overheden, is opgericht. Bedoeling is dat alle ALD als
een netwerk functioneren om het proces van stabilisatie en
regionale ontwikkeling in het kader van het Stabilisatiepact te
versterken. Programma’s voor gedecentraliseerde samenwerking worden bevorderd door de totstandbrenging van partnerschappen tussen lokale overheden in de EU en de Balkan,
NGO’s en andere organisaties van het maatschappelijk middenveld (1).
7.8.
Behalve wat deze ervaringen met gedecentraliseerde
samenwerking betreft, kan onmogelijk een beschrijving worden gegeven van àlle soorten internationale samenwerking in
de Balkan die door maatschappelijke organisaties worden
beheerd; wel kan worden gesteld dat het maatschappelijk
middenveld actief is op steeds preciezere en specifiekere
actiegebieden als:
—

institution building (institutionele opbouw);

—

lokale ontwikkeling;

—

opleiding en empowerment van menselijk en maatschappelijk kapitaal, met inachtneming van het beginsel van
gelijkheid van kansen;

—
—

vreedzaam samenleven en burgerzin, interculturele dialoog en respect voor de culturele verschillen;
immigratie en mobiliteit van de burgers, alsmede de
specifieke problematiek van vluchtelingen, gedeporteerde
en uitgewezen personen.

7.9.
Al deze acties passen in een perspectief van horizontale
samenwerking tussen de verschillende landen van het gebied
en van verticale samenwerking met Europa.
7.10. Mits op adequate wijze door nationale en internationale instellingen ondersteund en benut, kan de samenwerking
van maatschappelijke organisaties en lokale instellingen een
belangrijke strategische rol spelen binnen de ruimere en gestructureerde agenda van Thessaloniki. Het gaat daarbij om een
(1) De ALD houden zich bezig met projecten op het gebied van
economische ontwikkeling, Europese integratie, grensoverschrijdende samenwerking, versterking van de lokale instellingen,
humanitaire steunverlening en bescherming van de mensenrechten. Voor meer informatie, zie de website http://www.idaaonline.org, waar ook het in mei 2003 uitgebrachte verslag van tien
jaar activiteiten te vinden is.
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samenwerking die vooral geactiveerd wordt door permanente
dialoog en door het creëren van mechanismen die representatieve middenveldorganisaties, die met de sociaal-economische,
politieke en culturele thema’s in de verschillende landen voeling
houden, in netwerken kunnen doen samenwerken.
8. De rol van maatschappelijke organisaties ten aanzien
van de agenda van Thessaloniki
8.1.
Wanneer men de rol van het maatschappelijk middenveld in de nieuwe Europese strategie voor de Westelijke Balkan
analyseert, moet ervan worden uitgegaan dat de Europese
integratie niet alleen een kwestie is van regeringen en overheidsinstanties, maar een uitdaging vormt voor alle maatschappelijke krachten in de samenleving.
8.2.
Vanuit dit oogpunt kan worden gesteld dat in de ruime
context van de in de agenda van Thessaloniki vastgestelde
acties er ook specifieke actiegebieden voor maatschappelijke
organisaties in Europa en de Balkan zijn.
Institutionele versterking
8.3.
In het vooruitzicht van de inschakeling van Technical
assistance information exchange office (TAIEX), een bureau
dat technische bijstand moet leveren bij de aanpassing van
nationale wetgevingen aan het acquis, en van het gebruik van
het instrument van jumelage (waardoor ambtenaren van de
lidstaten hun knowhow op het gebied van openbaar bestuur
kunnen inbrengen), heeft het maatschappelijk middenveld tot
taak informatie te verstrekken en erop toe te zien dat
deze technische interventies en uitwisselingen tot concrete
processen leiden, waarbij op lokaal niveau innoverende vaardigheden worden geïntroduceerd die op de verschillende
niveaus van governance een positieve invloed kunnen hebben.
Bestrijding van de georganiseerde misdaad en corruptie, verwezenlijking van volledige legaliteit en politieke samenwerking
8.4.
Bij de samenwerking in het kader van het gemeenschappelijke buitenlandse en veiligheidsbeleid, m.b.t. justitie
en binnenlandse zaken en de totstandbrenging van een rechtsstaat, dient het maatschappelijk middenveld een actieve rol te
spelen om een cultuur van volledige legaliteit op alle niveaus
van het maatschappelijk leven te bevorderen en te verspreiden,
alsmede om het vertrouwen van de burgers in de overheid te
versterken. Verder dient het de reële behoeften te vertolken
op het gebied van vrij verkeer van burgers en goederen,
migratiebeleid en terugkeer van vluchtelingen. Het kan zich
uitspreken over eventuele vorderingen op dit gebied, alsmede
over falend beleid.
Economische ontwikkeling
8.5.
Participatie van het maatschappelijk middenveld is de
enige manier om ervoor te zorgen dat maatregelen op
macroeconomisch en infrastructuurgebied niet afwijken van
de doelstellingen inzake economische en maatschappelijke
ontwikkeling, waarbij die ontwikkling in de lokale gemeenschappen geworteld moet zijn en ook door die gemeenschappen en hun burgers als vooruitgang moet worden ervaren.
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Toegang tot communautaire programma’s

—

8.6.
Het maatschappelijk middenveld kan onmogelijk buiten beschouwing worden gelaten bij belangrijke acties die via
de Europese samenwerking in de Balkanlanden kunnen worden
gelanceerd op het gebied van onderwijs en opleiding, energiebronnen en met name niet hernieuwbare energiebronnen als
water. Er zij evenwel gewezen op de dringende noodzaak
degelijke informatie te verstrekken over de voorwaarden en
eisen m.b.t. de toegang van verschillende maatschappelijke
organisaties en partnerschappen tot communautaire programma’s.

De Wereldbank en het IMF moeten er ook toe bijdragen de
organisaties van sociale partners en van het maatschappelijk
middenveld te versterken, in samenwerking met het EESC en
andere EU-instellingen, en ook met de IAO.

Door alle actielijnen heen
8.7.
Het maatschappelijk middenveld speelt bovendien een
belangrijke rol bij de verspreiding van informatie en kennis, en
moet ervoor zorgen dat het publiek zich bewust is van de weg
die de EU en de Westelijke Balkan zijn ingeslagen, alsmede van
de moeilijkheden en mogelijkheden die deze meebrengt.

9.2.
Ter versterking van de rol van het maatschappelijk
middenveld in lokale context wordt voorgesteld samenwerking
en systematische links tussen de verschillende samenstellende
delen van het maatschappelijk middenveld te stimuleren en te
ondersteunen, teneinde:
a)

het vermogen van de sociale en economische partners
om advies te geven en diensten te verlenen, te vergroten
door te bevorderen dat deze zelfstandig tegemoet komen
aan de behoeften van de burgers en de lokale gemeenschappen. Daarvoor moeten banden worden aangegaan
en stelselmatig worden samengewerkt met andere maatschappelijke organisaties (bv. organisaties die voor bevolkingsgroepen opkomen of uit solidariteit activiteiten
ontplooien) en NGO’s die bij lokale ontwikkelingsprojecten betrokken zijn;

b)

het belang van andere maatschappelijke organisaties dan
de sociaal-economische partners te onderstrepen. Hierbij
wordt gedoeld op organisaties die onafhankelijker zijn
van overheids- en gecentraliseerde instellingen dan met
name de sociaal-economische partners, maar die daardoor ook kwetsbaarder zijn, zich gemakkelijker laten
isoleren en snel hun actiecapaciteit kunnen verliezen. Het
belang van die organsisaties kan worden vergroot door
contacten en systematische interactie met de sociaaleconomische partners, waardoor informatie kan worden
verkregen over de reële behoeften van de burgers en de
lokale gemeenschappen, alsmede over ervaringen en
praktijken die succesvol waren.

9. Perspectieven voor versterking van de maatschappelijke organisaties
9.1.
Ter bevordering van de samenhang en de integratie
van de Westelijke Balkan in de EU is het van belang de
belangrijkste obstakels te overwinnen die actieve en doeltreffende participatie van alle samenstellende delen van het
maatschappelijk middenveld in de weg staan. Het EESC
heeft reeds gewezen op de noodzaak van een uitgebreidere
participatie en raadpleging van de sociale partners en de andere
maatschappelijke organisaties teneinde ervoor te zorgen dat er
in de Westelijke Balkan een echt constructieve sociale en
burgerdialoog wordt gevoerd (1). In dit stadium kunnen de
volgende mogelijkheden worden overwogen:
—

—

gebruikmaken van de internationale partnerschappen,
door de continuïteit te verzekeren van de initiatieven op
het gebied van financiering, hulpbronnen en vaardigheden, in overeenstemming met de actieprogramma’s waarin de agenda van Thessaloniki voorziet. Of de agenda van
Thessaloniki kan worden verwezenlijkt, hangt vooral af
van de mate waarin maatschappelijke organisaties in
regionale of Europese partnerschappen projecten in het
kader van communautaire programma’s zullen voorstellen of uitvoeren.
het ideologische wantrouwen overwinnen en een brug
slaan tussen overheidsinstellingen, lokale besturen en
maatschappelijke organisaties, alsmede streven naar communicatie en systematische links tussen de verschillende
samenstellende delen van het maatschappelijk middenveld, zowel in ieder afzonderlijk land als tussen de
betrokken landen in een regionaal netwerk. Daarbij
moeten gemeenschappelijke modellen op het gebied van
samenhang en social governance worden toegepast, die
in overeenstemming zijn met de Europese richtsnoeren.

(1) Zie het EESC-advies in PB C 208 van 3.9.2003, blz. 82.

Last but not least: voor al hun activiteiten netwerken
vormen tussen Europese organisaties en organisaties van
de Balkanlanden.

De wederzijdse voordelen die uit de samenwerking van de
verschillende samenstellende delen van het maatschappelijk
middenveld voortvloeien, kunnen aldus als hefboom fungeren
voor de empowerment en self-reliance van de civil society in
haar geheel, ten overstaan van de overheids- en gecentraliseerde
instellingen; een en ander kan met name worden verwezenlijkt
door:
—

belang te hechten aan de behartiging van de collectieve
belangen;

—

de mensenrechten te eerbiedigen en de burgers vrije
toegang tot de sociale en burgerdialoog te bieden, hun
politieke inspraak te geven en van solidariteitsacties te
laten profiteren;

—

raadpleging, overleg en de mogelijkheid om voorstellen
te doen binnen het bereik van alle deelnemers aan het
politieke en maatschappelijke leven te brengen.
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9.3.
Ook wordt voorgesteld om voor meer aansluiting bij
Europese modellen van samenhang en sociale governance te
zorgen. Aldus wordt onderstreept dat het noodzakelijk is de
rol van het maatschappelijk middenveld te versterken door
regelingen te treffen en onder toezicht te houden die dialoog
en coördinatie mogelijk maken op nationaal en regionaal
niveau, en met de Europese Unie.

10.

Wederzijds begrip, dialoog en actieve samenwerking

10.1. Daar thans vaststaat dat de betrokken landen tot de
EU zullen toetreden, moet het maatschappelijk middenveld
voor zichzelf preciese en meetbare doelstellingen vaststellen
om de sociale dimensie van het integratieproces te concretiseren in op nationaal, regionaal en Europees niveau verwachte,
tastbare resultaten.

10.2. Ook al hebben alle Westelijke Balkanlanden dezelfde
doelstelling, toch zijn de wegen ernaartoe zeer verschillend:
ieder land heeft andere oplossingen nodig en het zal niet overal
evenveel tijd kosten. Voorts lopen er in het kader van de
nieuwe Europese strategie voor de Westelijke Balkan processen
van middellange tot lange termijn voor de verwezenlijking van
de institutionele toetredingsovereenkomsten en processen van
korte tot middellange termijn voor de verwezenlijking van
pretoetredingsovereenkomsten, waarbij meerdere communautaire beleidsvormen een rol spelen.

10.3. Doel van dit verkennend advies is het belang in het
licht te stellen van wederzijds begrip en het besef van
de culturele verschillen en de specificiteit van de lokale
samenlevingsvormen in het huidige stadium van het
Stabilisatie- en Associatieproces (SAP).

10.4. In een poging om deze algemene suggesties in
concrete samenwerkingsvoorstellen om te zetten, wijst het
EESC op twee mogelijke gebieden waarop actie de kloof op
informatie-, kennis- en actiegebied tussen maatschappelijke
organisaties van de EU en hun tegenhangers in de Westelijke
Balkan kan verkleinen.

10.5. Het eerste actiegebied sluit volledig aan bij de door de
agenda van Thessaloniki geboden mogelijkheden, en heeft
betrekking op:
—

onderwijs en beroepsopleiding op alle niveaus, om alle
vaardigheden aan te leren die voor maatschappelijke
organisaties van belang zijn (vakbonden, werkgeversorganisaties, vertegenwoordigers van andere belangen en
NGO’s);
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—

uitwisseling van ervaringen en goede praktijkvoorbeelden
tussen maatschappelijke organisaties in Europa en de
Westelijke Balkan, in samenwerking met lokale ondernemingen en instellingen;

—

voorlichting en communicatie met het grote publiek en
op sectoraal niveau.

10.6. Eerder opgedane ervaringen hebben aanwijzingen
opgeleverd waarvan onmiddellijk gebruik kan worden gemaakt. Zo is met name het besef gegroeid dat investeringen in
menselijke hulpbronnen slechts op middellange tot lange
termijn renderen en de duidelijke wil vergen om te kapitaliseren
in immateriële goederen, zoals de kennis, knowhow en
vaardigheid die noodzakelijk zijn om werkzaam te zijn in
maatschappelijke organisaties, d.i. om beroepen uit te oefenen
waardoor burgers „democratie bedrijven” (1).
10.7. Het tweede actiegebied betreft het model van gemeenschappelijke raadgevende comités (GRC’s), dat reeds door
andere kandidaat-lidstaten werd gehanteerd, alsmede de aanpassing daarvan, qua werkwijze en termijnen, aan de specifieke
situatie van de landen van de Westelijke Balkan (2).
10.8. De uitdaging bestaat er eens te meer in om op twee
fronten tegelijk op te treden, nl. zowel in het kader van de
Europese samenwerking met elk land afzonderlijk, naar gelang
van de plaatselijke behoeften en de specifieke situatie, als in
het kader van de regionale samenwerking, die een reële
Europese dimensie heeft en voor Europa van strategisch belang
is.
10.9. In dit verband zij erop gewezen dat het een goede
zaak zou zijn ruimte te scheppen en te vrijwaren voor ruim
multilateraal overleg tussen de vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld van de EU en van de Balkanlanden, over de grote horizontale thema’s die in het kader van de
integratie en de uitbreiding aan de orde zijn, zoals b.v. handel
en productiemogelijkheden, vervoer en duurzaamheid van het
milieu, conflictbeheersing en internationale veiligheid, lokale
ontwikkeling en armoedebestrijding.
10.10.
Het is ten slotte van belang het potentieel van het
maatschappelijk middenveld te gebruiken voor discussie en
overleg, zodat niet alleen recht wordt gedaan aan de vertegenwoordiging van de verschillende samenstellende delen van het
maatschappelijk middenveld, maar ook de directe vaardigheden, organisatiecapaciteiten, netwerken en multilaterale partnerschappen van die organisaties voor grote samenwerkingsprojecten kunnen worden benut.

(1) Hierbij zij verwezen naar de „Conclusies en aanbevelingen” van
het document dat de sociale partners van Zuidoost-Europa op 35 maart 2003 te Zagreb hebben goedgekeurd (bijlage B bij het
advies PB C 208 van 3.9.2003) , alsmede naar andere documenten
van de ETF.
(2) Met betrekking tot Slovenië kan formeel worden verwezen naar
artikel 115 van de Associatieovereenkomst.
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Conclusies

11.1. Volgens dit verkennend advies kan alleen het maatschappelijk middenveld ervoor zorgen dat internationale samenwerkings- en actieprogramma’s voor al hun uiteindelijke
bestemmelingen ook werkelijk resultaten opleveren. Door
de organisatie en de coördinatie van het maatschappelijk
middenveld van de EU en de kandidaat-lidstaten te versterken,
óók door het model van gemeenschappelijke raadgevende
comités toe te passen, kunnen de kansen hierop worden
vergroot, in het belang van alle burgers van de huidige en de
toekomstige lidstaten van de Europese Unie. Het maatschappelijk middenveld speelt in de Westelijke Balkanlanden en de EU
ook een cruciale rol in het licht van de grote dreiging die
volgens de publieke opinie thans uitgaat van de ongebreidelde
globalisering of van andere algemene risico’s als:
—

de kwetsbaarheid van economische productiesystemen
en de Europese arbeidsmarkten;

—

het gebrek aan solidariteit van het beleid voor sociale
zekerheid en bescherming;

—

het cultuurgebonden onbegrip voor de participatieve
democratie naar Europese traditie;

—

het verdraaien van ontwikkelingsdoelstellingen: ontwikkeling moet immers gericht zijn op het individu en
duurzaam zijn. Economische groei alleen, zonder sociale
vooruitgang, is niet de bedoeling.

11.2. De Europese Unie kan de Westelijke Balkan tal van
vooruitzichten bieden via pretoetredingsakkoorden, waarin
voor ieder land afzonderlijk belangrijke voorwaarden worden
vastgesteld. Door die voorwaarden wordt het mogelijk verschillende landen onderling te vergelijken en te toetsen aan een
Europees referentiemodel. Ook kan op die manier het risico
worden verkleind dat ernstige institutionele en conjuncturele
tekortkomingen het proces van toenadering van de vijf landen
tot de Europese Unie belemmeren.
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11.3. Het EESC hoopt ten slotte dat goed geplande en
doelgerichte activiteiten op touw zullen worden gezet die een
wezenlijke en permanente dialoog tussen vertegenwoordigers
van het maatschappelijk middenveld in de EU en hun tegenhangers in de Westelijke Balkanlanden mogelijk zullen maken.
Hierbij zij gedacht aan:
—

acties voor de follow-up van de door werkgroepen in het
EESC ondernomen activiteiten, met inbegrip van een
monitoring van de tenuitvoerlegging van de agenda van
Thessaloniki en de in deze context geplande partnerschappen;

—

de lancering van projecten voor de oprichting van
gemeenschappelijke raadgevende comités (GRC’s), op
passende tijdstippen en op een wijze die het best aan
de specifieke situatie in elk land is aangepast, nauw
aansluitend bij de aanwijzingen van de Commissie en de
Raad betreffende de vooruitgang die wordt geboekt bij de
tenuitvoerlegging van de institutionele akkoorden tussen
de verschillende landen en de EU, zoals ook met de
andere kandidaat-lidstaten is gebeurd;

—

acties ter ondersteuning van een Europese strategie om
specifieke voorwaarden te stellen (landbouw-, handels- en
veiligheidsbeleid, regelgeving, vervoer- en energiesector);

—

de organisatie van een internationale topconferentie over
„de rol van het maatschappelijk middenveld in de nieuwe
Europese strategie voor de Westelijke Balkan”. Tijdens die
topconferentie moet worden gewezen op de rol van de
maatschappelijke organisaties en op de prioriteiten die
moeten worden gesteld. Ook moet de aandacht worden
gevestigd op de verschillende toetredings- en pretoetredingsprocessen en moet er voldoende ruimte zijn voor
overleg over de prioritaire thema’s in de context van de
integratie en uitbreiding van de EU, zoals de sociale
samenhang, de versterking van de democratische instellingen, economische groei en duurzame ontwikkeling.

Brussel, 10 december 2003.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH

