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I
(Resoluties, aanbevelingen en adviezen)

ADVIEZEN

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ
464e PLENAIRE ZITTING OP 14 EN 15 JULI 2010

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Het bevorderen van een doelmatige
samenwerking bij het beheer van de programma's van het cohesiebeleid op basis van goede
praktijken in de periode 2007-2013” (verkennend advies)
(2011/C 44/01)
Rapporteur: Jan OLSSON
Mevrouw Wallström, vice-voorzitter van de Europese Commissie, verzocht het Europees Economisch en
Sociaal Comité op 23 februari 2009 een verkennend advies op te stellen over het onderwerp:
Het bevorderen van een doelmatige samenwerking bij het beheer van de programma's van het cohesiebeleid op basis van
goede praktijken in de periode 2007-2013.
De gespecialiseerde afdeling Economische en Monetaire Unie – economische en sociale samenhang, die met
de voorbereidende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 23 juni 2010 goedgekeurd.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting
(vergadering van 14 juli 2010) onderstaand advies uitgebracht, dat met 141 stemmen vóór en 1 stem tegen,
bij 3 onthoudingen, is goedgekeurd.

1. Conclusies en aanbevelingen
1.1
Het EESC is stellig van mening dat echt en diepgaand
partnerschap de doeltreffendheid en het algemene succes
van het cohesiebeleid van de EU aanzienlijk verbetert. Part
nerschap is een instrument voor duurzame, economische en
sociale ontwikkeling: het zorgt ervoor dat de financiële midde
len van de EU zijn afgestemd op de behoeften van de actoren in
het veld. Het vergroot de zichtbaarheid van de EU en versterkt
de democratie. Succesvol partnerschap moet gebaseerd zijn op
een langetermijnperspectief van echte participatie, waarbij
particuliere partners een net zo actieve rol kunnen spelen als
overheidsinstanties. SAMENWERKEN DOE JE NIET ALLEEN.

1.2
De huidige regelgeving biedt nog steeds te veel ruimte
voor nationale interpretatie van het begrip „partnerschap”. Deze

regels moeten worden aangescherpt; met name artikel 11 van
de algemene Verordening 1083/2006 moet worden aangepast.
Het EESC stelt voor dit artikel in de toekomst op een paar
punten te wijzigen en aldus minimumvoorwaarden voor
partnerschap vast te stellen.

1.3
Het EESC betreurt dat de Commissie zich de laatste tijd
meer met procedures en minder met reële resultaten heeft be
ziggehouden. Het EESC is er vast van overtuigd dat de Com
missie, als hoeder van het partnerschapsbeginsel, een grotere
en veel proactievere rol moet spelen. De Commissie moet er
samen met de lidstaten, regio's en het maatschappelijk midden
veld voor zorgen dat dit beginsel op basis van de open coör
dinatiemethode meer wordt toegepast.
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1.4
Voortdurende capaciteitsopbouw is voor de partners van
cruciaal belang: sociale partners en maatschappelijk middenveld
moeten in alle operationele programma's een beroep kunnen
doen op technische bijstand.
1.5
Het EESC onderstreept dat globale subsidies een zeer
efficiënt instrument zijn om echte participatie van partners, met
name kleine ondernemingen en organisaties uit de sociale eco
nomie, tot stand te brengen en dat zij daarom door alle lid
staten veelvuldig moeten worden gebruikt in zowel de
ESF- als EFRO-programma's.
1.6
Het EESC pleit ook voor een terugkeer naar vereen
voudigde programma's in het kader van de communautaire
initiatieven die op sociale innovatie en lokale ontwikkeling
zijn gericht.
1.7
De structuur en voorschriften van de programma's
zouden de uitvoering van het partnerschapsbeginsel in het
Europese cohesiebeleid na 2013 moeten vergemakkelijken. Dat
is ook de strekking van het verslag-Barca, waarin vooral aan
dacht wordt besteed aan het verband tussen een place-based
approach (nadruk op de lokale dimensie) en partnerschap, dat
met name voor het EFRO van belang is en deel zou moeten
uitmaken van de Europa 2020-strategie.
1.8
Om een grotere betrokkenheid van het maatschappelijk
middenveld in alle stadia van het cohesiebeleid te waarborgen
moet in overleg met de betrokken Europese partners een Euro
pese gedragscode worden opgesteld.
1.9
Vereenvoudiging is vereist om de positieve impact van
programma's, met name in het geval van projecten waarbij
kleinere spelers zijn betrokken, te vergroten. Het toezicht op
projecten moet gerationaliseerd worden. De uitvoering van
betalingen aan kleinere spelers moet soepeler en sneller ver
lopen door gebruik te maken van vooruitbetalingen en geld
tijdig over te maken.
1.10
Het EESC is zich ervan bewust dat er geen standaard
aanpak bestaat. Toch kunnen en moeten goede praktijken
wijd verspreid worden. Dergelijke goede praktijken zijn in
kaart gebracht en beschreven in de bijlage bij dit advies. De
Commissie moet bijdragen aan de verspreiding daarvan.
1.11
In de meeste lidstaten spelen regio's een cruciale rol bij
de toepassing van het partnerschapsbeginsel. Het EESC stelt
daarom voor dat regio's die hun ervaringen willen delen en
goede praktijken willen verspreiden een netwerk van „top
regio's op het gebied van partnerschap” opzetten en vindt
dat het Comité van de Regio's een uitgelezen kandidaat is om
als mentor te fungeren voor zo'n netwerk.
2. Inleiding
2.1
In februari 2009 verzocht de Europese Commissie het
EESC om een verkennend advies op te stellen over „Het bevor
deren van een doelmatige samenwerking bij het beheer van de
programma's van het cohesiebeleid op basis van goede praktij
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ken in de periode 2007-2013”. Dit advies moet ook „helpen bij
het opstellen van het toekomstig cohesiebeleid”. Het EESC werd
verzocht zich vooral te buigen over de verschillende aspecten
van partnerschap en betrokkenheid van het maatschappelijk
middenveld bij de ontwikkeling van het cohesiebeleid. „Ver
ticaal” partnerschap in de openbare sfeer, d.w.z. tussen de Euro
pese Commissie, de lidstaten en regionale, lokale en andere
overheden, valt echter buiten het bestek van dit advies.
2.2
Dit advies is mede het resultaat van nauwe samenwer
king met de diensten van de Commissie. De rapporteur heeft
veel veldwerk verricht en samen met leden van het EESC, na
tionale sociaaleconomische raden, sociale partners en andere
maatschappelijke organisaties goede praktijken in kaart gebracht
en gedocumenteerd. In Katowice, Porto en Schwerin zijn hoor
zittingen gehouden, die werden aangevuld met veldbezoeken
aan diverse andere lidstaten. Ook het Europees Parlement en
het Comité van de Regio's hebben een waardevolle bijdrage
geleverd.
3. Het partnerschapsbeginsel en zijn geschiedenis
3.1
Het partnerschapsbeginsel is een van de hoekstenen van
het cohesiebeleid van de EU. Het vindt zijn oorsprong in het
Verdrag van Rome van 1957, toen het Europees Sociaal Fonds
werd opgericht. In 1988 werd een nieuwe stap gezet, toen het
beginsel werd aangemerkt als gemeenschappelijk instrument
voor de structuurfondsen. In het begin was partnerschap enkel
een zaak van traditionele economische en sociale actoren; nu
zijn ook „andere geschikte instanties die representatief zijn voor het
maatschappelijk middenveld, milieupartners, niet-gouvernementele or
ganisaties en instanties die tot taak hebben de gelijkheid van vrouwen
en mannen te bevorderen” erbij betrokken (1). Deze ontwikkeling
weerspiegelt de strategische EU-doelstelling van goed bestuur,
die onlangs opnieuw werd bevestigd in de EU 2020-strategie.
3.1.1
In artikel 11 van de algemene verordening worden de
reikwijdte en de wijze van toepassing van het partnerschaps
beginsel vastgesteld. De lidstaten betrekken de relevante partners
bij de verschillende stadia van de programmering. Verder moe
ten zij de op nationaal, regionaal en lokaal vlak meest repre
sentatieve partners op economisch, sociaal, milieu- en ander
gebied aanwijzen „overeenkomstig de huidige nationale voorschriften
en gebruiken”. Elk jaar raadpleegt de Commissie de organisaties
die de economische en sociale partners op Europees niveau
vertegenwoordigen.
3.2
De verordening voorziet in „globale subsidies”; het be
heer van dergelijke middelen kan worden toevertrouwd aan
bemiddelende instanties, waaronder instanties die actief zijn
op het gebied van de regionale ontwikkeling en nietgouvernementele organisaties (art. 42).
3.2.1
Technische bijstand kan worden verleend aan alle part
ners, de begunstigden van de bijstand uit de fondsen en het
grote publiek. Voorbeelden hiervan zijn informatieverspreiding,
netwerkvorming, bewustmaking, bevordering van samenwer
king en uitwisseling van ervaring (art. 45-46).
(1) Zie art. 11 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad be
treffende de structuurfondsen.
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3.3
Overeenkomstig art. 163 van het VWEU en art. 104 van
de genoemde verordening van de Raad spelen de sociale part
ners een bijzondere rol in het Europees Sociaal Fonds (ESF). Bij
het beheer van het ESF wordt de Commissie bijgestaan door een
commissie bestaande uit vertegenwoordigers van regeringen,
vakbonden en werkgeversorganisaties.
3.4
Voor het ESF wordt het partnerschapsbeginsel verder
uitgewerkt in Verordening (EG) 1081/2006.
3.4.1
Hierin wordt met name de aandacht gevestigd op goed
bestuur, partnerschap, capaciteitsopbouw en de ervaringen die
zijn opgedaan met het Equal-programma en op de belangrijke
rol die de sociale partners en andere belanghebbenden hierbij
spelen (preambule en artikel 5).
3.4.2
Het ESF moet partnerschappen, pacten en initiatieven
bevorderen via netwerkvorming van de betrokken belangheb
benden, zoals sociale partners en niet-gouvernementele organi
saties op transnationaal, nationaal, regionaal en plaatselijk ni
veau (artikel 3, lid 1, sub e)). Dit moet gepaard gaan met acties
ter versterking van de institutionele capaciteit (artikel 3, lid 2,
sub b)).
3.4.3
Het ESF moet vooral de rol van de sociale partners en
de sociale dialoog in de convergentieregio's versterken. Met
name ngo's moeten actief worden betrokken bij programma's
op het gebied van sociale integratie, gelijkheid van mannen en
vrouwen en gelijke kansen (art. 5).
3.4.4
Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar innovatieve
activiteiten in het kader van het partnerschap (art. 7).
3.5
In tegenstelling tot de ESF- of ELFPO-Verordening bevat
Verordening (EG) 1080/2006 betreffende het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) geen specifieke bepalingen
over partnerschap. Volgens het EESC moet het EFRO zich meer
focussen op kleine ondernemingen, innovatie en lokale ontwik
keling en daarbij instrumenten gebruiken die partnerschap ten
goede komen (bijv. doelgerichte maatregelen, globale subsidies).
4. Partnerschap in de praktijk
4.1
De factoren die belangrijk zijn voor het welslagen en de
doeltreffendheid van het cohesiebeleid en die worden toege
schreven aan het partnerschapsbeginsel, kunnen als volgt wor
den samengevat:
— er worden standpunten en kennis aangedragen die de situ
atie „in het veld” weergeven;
— er wordt beter tegemoet gekomen aan de behoeften en ver
wachtingen van de partners;
— door „lokaal te gaan” kan nog beter worden ingespeeld op
de situatie van bedrijven, werknemers en de burger in het
algemeen;
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— milieu, gendergelijkheid en maatregelen ter bestrijding van
sociale uitsluiting krijgen een prominentere rol in de pro
gramma's;
— de toegevoegde waarde van geïntegreerd beleid wordt zicht
baarder;
— partnerschap is een fundamenteel instrument van collectief
engagement en draagt bij tot een grotere doeltreffendheid
van publieke uitgaven en overheidsbeleid;
— partners brengen het cohesiebeleid van de EU dichter bij de
burger.
4.2
Succesvol partnerschap is echter in hoge mate afhanke
lijk van de vraag of overleg en participatie zijn verankerd in de
nationale en politieke cultuur. Waar dit het geval is, zijn de
partners meer betrokken en in staat om programma's en pro
jecten te formuleren en zelfs te implementeren.
4.3
De ervaring leert dat de tenuitvoerlegging van het part
nerschapsbeginsel in de loop der jaren lijkt te zijn verbeterd,
ook al denken de partners daar verschillend over. Er blijven
belangrijke obstakels bestaan, die van land tot land, en soms
ook binnen de landsgrenzen, verschillen. Toch heeft het maat
schappelijk middenveld in sommige lidstaten het idee dat er in
vergelijking met de programmeringsperiode 2000-2006 sprake
is van enige terugval.
4.4
De afgelopen jaren heeft de Commissie zich meer dan
ooit geconcentreerd op formaliteiten en auditvoorschriften.
Kleine ondernemingen en organisaties hebben minder mogelijk
heden om projecten uit te voeren. Er zijn praktisch geen mid
delen meer om kleine projecten te steunen. De communautaire
initiatieven zijn afgeschaft en de meeste lidstaten zijn er niet in
geslaagd deze programma's in hun reguliere beleid op te nemen.
4.5
Partnerschap wordt nog steeds formalistisch bekeken: er
is vaak wantrouwen tussen de overheden en de partners omdat
zij geen gemeenschappelijke of duidelijke visie hebben op het
doel van hun partnerschap. Het is niet helemaal duidelijk wat
het maatschappelijk middenveld is en welke rol het speelt; dit
wordt nog versterkt door de onduidelijke bepalingen van de
verordening en door het feit dat overheden partnerschap als
een extra last beschouwen. De legitimiteit en representativiteit
van partners wordt in twijfel getrokken en de vrees bestaat dat
uitgebreide en tijdrovende raadplegingen de tenuitvoerlegging
van programma's vertragen.
4.6
Bijgevolg zijn de raadplegingsprocedures vaak inadequaat
omdat zij te bureaucratisch en te technisch zijn en partijen
onvoldoende tijd wordt gegund. Er gaapt een diepe informatiek
loof tussen de bevoegde instanties en de partners. Vaak worden
de laatsten slechts gedeeltelijk betrokken bij de beleidsvorming
en –uitvoering. En wie niet voor vol wordt aangezien, daar
wordt ook niet naar geluisterd. Er bestaat ook verzet tegen
nieuwe denkwijzen en innovatieve ideeën. De huidige regels
en de uitvoering werken niet echt in het voordeel van partner
schap. Met als gevolg dat de partners ontmoedigd raken en
afhaken.
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4.7
Om hun rol als partner te vervullen moeten veel sociaal
economische spelers en ngo's over de juiste kennis, organisatie,
professionele capaciteit en financiële middelen beschikken. Het
is bijzonder moeilijk voor kleine organisaties om aan alles deel
te nemen.

4.8
Onderzoek van Business Europe wijst op een significante
verbetering in de programmeringsperiode 2007-2013 ten op
zichte van de periode daarvoor, dankzij het feit dat autoriteiten
en sociale partners meer ervaring hebben opgedaan, de discus
sies transparanter zijn geworden en de raadplegings- en uitvoe
ringsprocedures beter worden georganiseerd. Doorgaans wordt
de betrokkenheid op nationaal niveau positiever beoordeeld dan
op regionaal niveau. In de landen die pas zijn toegetreden tot de
EU kan zeker nog het een en ander worden verbeterd, maar dat
geldt ook voor de landen die al langer lid zijn van de EU.
BusinessEurope wijst op de discrepantie tussen een korte raad
plegingsprocedure en een langdurig uitvoeringsproces en ver
zoekt om een betere terugkoppeling vanuit de raadplegings
procedure.

4.9
UEAPME is voorstander van een bottom-up en „think small
first” benadering, aangepast aan de behoeften van lokale onder
nemingen en gemeenschappen. Partnerschap moet worden ont
wikkeld binnen een kader van multilevel en multi-actor governance.
UEAPME wijst erop dat horizontale subsidiariteit, d.w.z. gelijk
tijdige betrokkenheid van de sociaaleconomische partners op
Europees, nationaal en lokaal niveau, een succesfactor is. De
administratieve en financiële regels moeten worden vereenvou
digd en er is behoefte aan grotere voorschotten, evenals aan
globale subsidies, die erg effectief zijn. Volgens UEAPME zijn
er regio's waarin kleine ondernemingen slechts 1 tot 2 % van de
beschikbare EU-middelen ontvangen. Om een beroep te kunnen
doen op de beschikbare middelen moeten kleine en middelgrote
ondernemingen samenwerken via partnerschappen en interme
diaire organisaties. Technische ondersteuning is hierbij onmis
baar. UEAPME verzoekt de Commissie een vademecum te pu
bliceren over hoe het geld kan worden gebruikt.

4.10
ETUC is van mening dat er in de laatste programme
ringsperiode niet zo veel is verbeterd. Het eist een duidelijker
omschrijving van partnerschap in de verordening en wil graag
minimumvoorwaarden. De kwaliteit van partnerschap hangt in
belangrijke mate af van de bereidheid van autoriteiten om het
principe toe te passen. ETUC is het ermee eens dat nationale en
regionale partnerschappen beter werken dan lokale partner
schappen. Het is belangrijk om ervaring te delen. Interregionale
samenwerkingsprogramma's moeten worden uitgebreid, met
name door interregionale vakbondsraden erbij te betrekken.
ETUC heeft een handboek gepubliceerd, dat gebaseerd is op
de praktische ervaring van zijn leden, over hoe vakbonden
met het ESF kunnen werken.

4.11
In februari 2010 publiceerden de Europese sociale part
ners (ETUC, BE, CEEP) een gezamenlijk verslag over het ESF. De
belangrijkste conclusie is dat capaciteitsopbouw van cruciaal
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belang is om de doeltreffendheid van het fonds te verbeteren.
Andere gesignaleerde zwakke punten zijn administratieve star
heid en een beperkt begrip van partnerschap in sommige lid
staten. De sociale partners pleiten voor een sterker partnerschap
tussen henzelf en de lokale/regionale overheden.

4.12
Het Europees netwerk van verenigingen ter bestrijding
van de armoede (EAPN) vindt dat raadpleging op brede schaal
en grondig moet gebeuren, dat er verschillende organisaties bij
moeten worden betrokken en een veelheid van methoden moet
worden gehanteerd. Deelname moet worden vergoed en bijeen
komsten moeten voldoende frequent zijn. Voor EAPN is het
belangrijk dat de lessen die uit Equal kunnen worden getrokken,
worden meegenomen in het ESF en dat daarbij bijzondere aan
dacht wordt besteed aan innovatie, partnerschap, gender main
streaming en transnationaliteit. Kleine projecten moeten meer
ruimte krijgen, net als in de vorige programmeringsperiode.

4.13
ECAS stelt voor dat de lidstaten en regio's voor elke
programmerings- en projectfase een plan opstellen voor infor
matie, consultatie en participatie. Deze plannen moeten worden
gepubliceerd en geëvalueerd binnen een kader van multilevel
governance en partnerschap dat alle lokale leiders samenbrengt.
Voorts suggereert ECAS dat regio's die graag het voortouw
nemen wat betreft het delen van ervaring, een praktijkgemeen
schap opzetten.

4.14
In een rapport dat in 2008 werd gepubliceerd door het
Center for Community Organizing (CCO) van de Tsjechische repu
bliek, analyseerde het SF-team, bestaande uit ngo's uit Middenen Oost-Europa partnerschap in zes landen (Bulgarije, Honga
rije, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije); de conclusie luidde
dat de beperkte capaciteit van ngo's het grootste manco is. Ook
bleek de politieke steun voor partnerschap nauwelijks aanwezig
te zijn. Ngo's moeten hun deskundigen en managers opleiden
via technische ondersteuning van programma's; deze ondersteu
ning wordt veelal rechtstreeks gebruikt door de overheidsinstan
tie. De selectieprocedure voor deelname aan de toezichtcomités
en andere organen moet zorgvuldiger worden gevolgd.

4.15
Volgens een op case studies gebaseerd verslag van het
Europees Parlement (2) is het overhevelen van bestuur naar la
gere overheden belangrijk, net als het oprichten van intermedi
aire platforms of coördinatieorganen en informele netwerken.
Ook moeten de programma's minder ingewikkeld worden. Voor
zaken als beleidsleren en capaciteitsopbouw moeten specifieke
maatregelen, zoals strategische discussies, transnationale acties,
ondersteunende structuren en verspreiding van goede praktij
ken, worden genomen.
(2) „Governance and partnership at national and regional levels, and basis for
projects in the field of regional policy”, Rapporteur Jean-Marie Beaupuy,
goedgekeurd door het Europees Parlement op 21.10.2008.
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5. Algemene opmerkingen
5.1
Het EESC is ervan overtuigd, en heeft er in eerdere ad
viezen ook herhaaldelijk op gewezen, dat echt en diepgaand
partnerschap tot een doelgerichter en doeltreffender gebruik
van de structuurfondsen en bijgevolg tot meer succesvolle pro
jecten leidt. Partnerschap moet gebaseerd zijn op een langeter
mijnperspectief van echte participatie, waarbij particuliere part
ners een net zo actieve rol kunnen spelen als overheidsinstan
ties. Echt partnerschap leidt tot een win-winsituatie voor alle
betrokkenen.

5.2
De burger moet centraal staan in alle beleidsmaatregelen
van de Gemeenschap. Daarom is het van groot belang dat bij
partnerschap in het kader van de structuurfondsen van onder af
te werk wordt gegaan en alle burgers en hun organisaties de
kans krijgen om betrokken te worden bij het cohesiebeleid en
de projecten die uit hoofde hiervan worden gefinancierd. Waar
het partnerschapsbeginsel als een rode draad door programme
ring en uitvoering loopt, leidt dat tot actieve deelname van
burgers en het maatschappelijk middenveld aan het cohesiebe
leid en daarmee tot een versterking van de democratie.

5.3
Een cultuur van echt partnerschap tot stand brengen is
een leerproces. Partners moeten in staat worden gesteld om op
voet van gelijkheid deel te nemen aan alle uitvoeringsstadia van
het cohesiebeleid. Gebleken is dat de middelen voor capaciteits
opbouw een cruciale rol hebben gespeeld bij het efficiënter
maken van partnerschap. Daarom moeten dergelijke middelen
voor alle partners, zowel in de publieke als in de particuliere
sector, en voor alle operationele programma's, niet alleen in de
convergentieregio's, worden gebruikt. Voorts is er ook dringend
behoefte aan „gezamenlijke opleiding” van publieke en particu
liere partners.

5.4
Er is sprake van een gebrek aan evenwicht tussen part
ners op het vlak van invloed en macht, toegang tot informatie,
financiële middelen, beroepscapaciteit enz. Voor de periode na
2013 is er dringend behoefte aan een kader dat een nieuw
evenwicht tussen de publieke autoriteiten en de particuliere
sector tot stand brengt door middel van een bestuursmodel
dat gebaseerd is op het partnerschapsbeginsel waarin de regio
nale en lokale dimensie evenals particuliere sociale en economi
sche actoren centraal staan.

5.5
Alle particuliere en publieke partners moeten elkaar ver
trouwen en niet alleen aan hun eigenbelang denken; dat vergt
een mentaliteitsverandering. Het is hoog tijd voor een nieuwe
dialoogcultuur, die uitgaat van „think small first” en rekening
houdt met de behoeften van lokale ondernemingen en organi
saties. Overheidsinstanties moeten openstaan voor de input die
wordt geleverd; particuliere partners moeten geëngageerd zijn,
hetgeen kan worden gestimuleerd door meer particuliere cofi
nanciering toe te staan in de projecten. Partners moeten van
meet af aan worden betrokken, zodat zij een beslissende en
constructieve rol kunnen spelen.
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5.6
Sociale partners zijn belangrijke sociaaleconomische ac
toren en moeten net als organisaties uit de sociale economie en
ngo's hun zegje kunnen doen. Het is belangrijk om pluralisme
te bevorderen door ook kleine innovatieve ondernemingen, or
ganisaties en andere actoren die in de toekomst een belangrijke
rol kunnen spelen een stem in het kapittel te geven. Maar
partnerschap moet ook flexibel en doelgericht zijn en worden
afgestemd op de specifieke vereisten van de diverse pro
gramma's.

5.7
Zoals gezegd bepalen politieke cultuur, traditie en erva
ring hoe het partnerschapsbeginsel in de lidstaten in de praktijk
wordt gebracht. Aangezien deze enorm verschillen in een Unie
met 27 lidstaten, is er niet één homogeen model dat geschikt is
voor alle situaties. Daarom moeten goede praktijken worden
uitgewisseld in een wederzijds leerproces; alle belanghebbenden
dragen verantwoordelijkheid voor de verspreiding van goede
praktijken en zorgen aldus voor een grotere doeltreffendheid
van de fondsen.

5.8
Verantwoordelijkheden, rechten en plichten binnen het
partnerschap verschillen naar gelang van de respectieve rol en
status van de partners. Dit geldt met name wanneer het recht
van participatie botst met de beslissingsbevoegdheden inzake
financiële kwesties. Toch hoeven deze verschillen geen proble
men op te leveren indien alle partners streven naar een con
sensus op het vlak van strategie en financiering.

5.9
Op grond van de huidige verordening zijn de lidstaten
belast met de toepassing van het partnerschapsbeginsel volgens
de nationale voorschriften en gebruiken. Volgens het EESC be
staat er een sterke en dringende behoefte aan Europese mini
mumvoorwaarden voor het organiseren van kwalitatief hoog
waardige partnerschappen. Daarom is het EESC van mening dat
het EFRO zijn focus meer moet richten op kleine ondernemin
gen, innovatie en lokale ontwikkeling en dat het daarbij instru
menten moet gebruiken die partnerschap ten goede komen,
zoals doelgerichte maatregelen, globale subsidies enz.

5.10
Om partnerschap te versterken kan en moet de pro
grammering in het algemeen worden aangepast. Dit kan worden
gedaan door programma's zowel qua doel als reikwijdte doel
gerichter te maken en beter af stemmen op de problematiek
(bijv. geografisch gebied, sector, taak).

5.11
Dat de structuur van een programma direct bepalend is
voor de slaagkansen van een partnerschap bleek duidelijk uit
communautaire initiatieven als Equal en Urban II, waarbij part
nerschap een expliciete vereiste was. Uit het feit dat ondertussen
een punt is gezet achter deze initiatieven kan worden geconclu
deerd dat het partnerschapsbeginsel minder belangrijk wordt
geacht dan in de programmeringsperiode 2000-2006. Veel lid
staten zijn er niet in geslaagd de ervaring met Equal in de
huidige programmeringsperiode te mainstreamen, ondanks het
feit dat de ESF-Verordening hiertoe een voorziening bevat.
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5.12
Leader, het programma voor het platteland, was vanaf
het begin voorloper wat de toepassing van het partnerschaps
beginsel betreft. Al is het niet langer een communautair initia
tief, toch is de Leader-methode een verplicht onderdeel van
de programma's voor plattelandsontwikkeling in de huidige
programmeringsperiode. Dat is enerzijds te danken aan het
succes van het initiatief en anderzijds het gevolg van de stren
gere bepalingen van artikel 6 van de ELFPO-Verordening (EG)
1698/2005. Doel is lokale spelers actief te betrekken bij het
opzetten van territoriale allianties voor endogene lokale ontwik
keling. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van een lokaal
partnerschap, bekend als „lokale actiegroep” (LAG). Op lokaal
besluitvormingsniveau zijn de sociaaleconomische partners en
het maatschappelijk middenveld in de meerderheid. Leader
steunt op nationale plattelandsnetwerken, die bestaan uit een
breed partnerschap dat de schakel vormt tussen de lokale pro
jecten en het nationale en Europese niveau.

5.13
Het EESC betreurt dat de Commissie zich de laatste tijd
steeds meer met procedurele en formele zaken heeft bezigge
houden en zich meer op auditing heeft gericht dan op reële
resultaten. Het EESC beklemtoont dat de Commissie krach
tiger en proactiever moet optreden ten aanzien van de toe
passing van het partnerschapsbeginsel. Met een terugkeer naar
wat in het verleden de filosofie van het cohesiebeleid was, moet
de Commissie een echte betrokken „partner” worden in plaats
van alleen maar een waarnemer.
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versterking van het Jeremie-programma om de steun aan kleine
ondernemingen en hun organisaties te bevorderen.

5.17
Het EESC dringt nogmaals aan op de integratie en
coördinatie van alle fondsen die verband houden met het
cohesiebeleid van de Unie; ook moeten de activiteiten van het
ELFPO en het Europees Visserijfonds worden uitgevoerd in de
vorm van enkele operationele programma's. Een dergelijke inte
gratie bevordert efficiënt partnerschap aangezien partners
meestal een holistische kijk op ontwikkeling hebben. Volgens
het EESC valt ook te pleiten voor het actief nastreven van
integratie in het nationale beleid, zodat dubbel wordt geprofi
teerd van een geïntegreerde aanpak op Europees en nationaal
niveau.

5.18
Dit verzoekt ligt volledig in de lijn van het verslagBarca van april 2009 (3), waarin de rol van partnerschap met
het maatschappelijk middenveld wordt beklemtoond en wordt
gehamerd op het belang van de territoriale dimensie voor de
Europese eenwording. Partnerschap is cruciaal voor een effectief
en goed gebruik van het geld. In het verslag wordt beklemtoond
dat lokale actoren tot actie moeten worden aangespoord en
burgers via een openbaar debat bij een en ander moeten worden
betrokken. Barca stelt voor om in 2010-2012 een echt strate
gisch debat met het maatschappelijk middenveld te houden
voordat het cohesiebeleid na 2013 wordt vormgegeven.

6. Europese initiatieven voor verbetering
5.14
Het EESC heeft vastgesteld dat ingewikkelde administra
tieve en financiële procedures in verband met programma's en
projecten van de structuurfondsen een verlammende, ontmoe
digende en zelfs ontradende werking hebben, met name voor
zeer kleine, kleine en middelgrote ondernemingen en sociaal
economische organisaties die een beroep willen doen op de
structuurfondsen. Voor het EESC is vereenvoudiging van der
gelijke procedures op zowel Europees als nationaal niveau der
halve, net als snellere uitbetalingen, een absolute en dringend
noodzakelijke voorwaarde om tot een succesvol partnerschap te
kunnen komen.

5.15
Het is gebleken dat globale subsidies een buitengewoon
efficiënt middel zijn om het beheer van de fondsen beter af te
stemmen op de begunstigden en hun behoeften. Deze subsidies
zijn vooral nuttig gebleken bij de financiering van kleine pro
jecten. Het EESC betreurt dat deze regeling in de huidige periode
flink is beperkt ten opzichte van de periode 2000-2006. Het
pleit ervoor dat alle lidstaten uitgebreid gebruik maken van
de globale subsidies in beide fondsen en dat de begunstigden
zelf hun verantwoordelijkheid nemen, zodat het enorme poten
tieel van het mkb en de sociale economie kan worden vrij
gemaakt.

5.16
Meer en nauwere betrokkenheid van de EIB zou een
welkome aanvulling zijn op dit punt. Het EESC pleit ook voor

6.1
Volgens het EESC is een reeks verplichte en vrijwillige
acties op Europees en nationaal niveau noodzakelijk om vaker
en beter gebruik te maken van partnerschap in de structuur
fondsen en om wat wordt gezien als goede praktijken in part
nerschap uit te breiden tot alle lidstaten. Het EESC wenst dat de
verschillende verordeningen worden aangepast. Afgezien daar
van is ook een gedragscode nodig en moet de Commissie dui
delijker richting aangeven.

6.2
Het EESC stelt voor artikel 11 van de algemene Verorde
ning 1083/2006, waarin de voorschriften voor partnerschap
zijn vervat, in een toekomstige nieuwe verordening als volgt
te wijzigen (zie bijlage I voor een geconsolideerde tekst met
alle voorgestelde wijzigingen).

6.2.1
De woorden „overeenkomstig de huidige nationale voor
schriften en gebruiken” in lid 1 moeten worden aangevuld met
„en na daarover overeenstemming te hebben bereikt met de relevante
partners”. Alleen als met de partners overeenstemming kan wor
den bereikt over de aard van dat partnerschap, kan het proces
echt worden gerechtvaardigd en tot meer succesvolle projecten
leiden. Het EESC onderschrijft de voorzieningen die reeds zijn
getroffen in het kader van het Comité van het ESF om vast te
stellen wie de relevante partners zijn; deze specifieke voorzie
ning zou voor alle structuurfondsen moeten gelden.
(3) An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place Based Approach to
meeting European Union Challenges and expectations – mei 2009.
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6.2.2
Het EESC vindt dat in artikel 11 absoluut zou moeten
worden vermeld dat de Commissie, de lidstaten en het maat
schappelijk middenveld samen toezicht houden op de tenuit
voerlegging van het partnerschapsbeginsel. De open coördinatie
methode (OCM) is hiervoor uitermate geschikt. De Commissie
stelt samen met de lidstaten doelstellingen, indicatoren en richt
snoeren vast, vergelijkt prestaties, wisselt goede praktijken uit en
vergelijkt beoordelingen via onderlinge toetsing.

6.2.3
De OCM wordt erkend in het Verdrag van Lissabon
(zie de artt. 149, 153, 156, 168, 173 en 181 van het VWEU).
Het EESC stelt voor om een soortgelijke formulering toe te
voegen aan artikel 11: „De Commissie kan in nauw overleg met
de lidstaten initiatieven nemen om richtsnoeren en indicatoren vast te
stellen, de uitwisseling van beste praktijken te regelen en de nodige
elementen met het oog op periodieke controle en evaluatie te verzame
len”. Ook de belangrijkste Europese organisaties die de sociale
partners en het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen
moeten hierbij worden betrokken.

6.2.4
De raadpleging van Europese economische en sociale
partners „moet minstens twee keer per jaar” plaatsvinden en daarbij
moeten ook de in art. 11, lid 1, sub c) genoemde vertegen
woordigende instanties worden betrokken, evenals organisaties
voor plattelandsontwikkeling, zodat een link wordt gelegd naar
het ELFPO. Dergelijke raadplegingen zouden nu al moeten wor
den georganiseerd, als onderdeel van een echt strategisch debat
op Europees niveau voorafgaand aan het toekomstig cohesiebe
leid na 2013 (zie Barca).

6.2.5
Het EESC stelt ook voor om verbeteringen aan te bren
gen in de specifieke Europese raadplegingsprocedure van elk
fonds. Het Comité van het ESF zou, zonder afbreuk te doen
aan de bevoorrechte rol van de sociale partners, na passend
overleg een beperkt aantal waarnemers uit andere vertegen
woordigende organisaties van belanghebbenden moeten opnemen.

6.2.6
Het EESC pleit met klem voor wijziging van de EFROen ELFPO-Verordeningen en voor het opnemen hierin van de
onder artikel 5 inzake „goed bestuur en partnerschap” van de ESFVerordening uitgewerkte visie. Het Comité stelt ook voor om in
de nieuwe EFRO-Verordening een partnerschapscomité op te
nemen.

6.2.7
Het EESC onderstreept met name dat „een toereikende
hoeveelheid middelen moet worden uitgetrokken voor capaciteitsopbouw
ten behoeve van alle particuliere partners” en stelt daarom voor om
als richtsnoer 10 procent van de voor technische bijstand toe
gekende middelen opzij te zetten voor capaciteitsopbouw en
onderwijs in alle operationele programma's. Ook Europese
opleidingen die het nationale niveau ten goede komen en daar
mee ook de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken
bevorderen, verdienen steun.
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worden gerationaliseerd. Betalingen, financiële waarborgen en
voorfinanciering moeten sneller worden geregeld en worden
aangepast aan de behoeften van de begunstigden, vooral wan
neer het kleine spelers betreft. De huidige mogelijkheden voor
voorfinanciering blijven ondanks een aantal door de Commissie
in 2009 voorgestelde verbeteringen ver beneden de maat.
6.4
Om aan de minimale eisen voor een kwalitatief hoog
staand partnerschap te voldoen stelt het EESC voor dat de
Commissie samen met vertegenwoordigers van de onder
artikel 11 genoemde categorieën partners een gedragscode ont
wikkelt voor de uitoefening van het partnerschapsbeginsel aan
de hand van de volgende richtsnoeren:
— de betrokken publieke en particuliere partners stellen vanaf
het begin samen een plan op voor informatie, raadpleging
en participatie ten aanzien van de programmering, uitvoe
ring en evaluatie, met duidelijke doelstellingen en een route
kaart die moet worden gevolgd;
— de bevoegde autoriteiten brengen verslag uit over hoe zij
rekening hebben gehouden met het partnerschapsbeginsel
in hun voorstellen en rapporten; de standpunten van de
partners worden duidelijk weergegeven en voorzien van do
cumentatie;
— het partnerschap is zelf verantwoordelijk voor de wijze
waarop het zijn leden kiest voor de beheerscomités en
andere adviesorganen die in het kader van de structuurfond
sen zijn opgericht; selectie vindt plaats aan de hand van
belangstelling, representativiteit en een open houding ten
aanzien van nieuwe, toegewijde en innovatieve actoren;
— alle partners moeten bij alle operationele programma's een
beroep kunnen doen op technische bijstand voor capaci
teitsopbouw, coördinatie en vertegenwoordiging; de partners
zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en het beheer van
de projecten;
— het partnerschap moet van meet af aan worden betrokken
bij het vaststellen van de criteria voor het selecteren van
projecten;
— partnerschap moet een criterium zijn voor projecten die
worden gefinancierd uit de fondsen;
— transnationaal partnerschap moet worden gestimuleerd;
— er moeten indicatoren worden opgesteld voor efficiënt be
heer vanuit het oogpunt van de begunstigden;
— procedures en controles moeten worden vereenvoudigd;

6.3
Om tot de noodzakelijke vereenvoudiging te komen
moet volgens het EESC de auditing en controle van projecten

— betalingen aan begunstigden moeten sneller plaatsvinden;
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— langetermijnstrategieën moeten in de beheerscomités of in
andere geschikte instanties die verbonden zijn aan het nati
onaal strategisch referentiekader worden besproken.
6.5
In geval van een grondige herziening van de operatio
nele programma's tijdens de programmeringsperiode moet het
partnerschapsbeginsel streng worden nageleefd en worden be
klemtoond.
6.6
Het EESC stelt voor dat regio's die hun ervaringen willen
delen en goede praktijken willen verspreiden een netwerk van
„topregio's op het gebied van partnerschap” opzetten. Een
embryonale vorm daarvan bestaat al (4). Om een dergelijk initia
tief te stimuleren stelt het EESC voor om samen met het Comité
van de Regio's en de Europese Commissie hiertoe de aanzet te
geven. Het Comité van de Regio's is een uitgelezen kandidaat
om als mentor te fungeren voor zo'n netwerk.
6.7
Tot slot stelt het EESC voor dat de Commissie een werk
groep opricht die bestaat uit alle relevante partners op Europees
niveau om ervoor te zorgen dat het partnerschapsbeginsel van
uit verschillende hoeken wordt belicht en te voorkomen dat
staatssteun en aanbestedingsvoorschriften een negatief effect
hebben op partnerschap.
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de lokale spelers te voldoen: het innovatieve partnerschap
(vakbonden/coöperaties/banken) dat zich over de globale subsi
dies in Toscane (I) ontfermt (Esprit); het strategische en toe
genomen gebruik van globale subsidies in Poitou-Charentes
(F); de territoriale werkgelegenheidsafspraken in Oostenrijk
en het decentrale beheer van het ESF in Baden-Württemberg
(D). Ook de lokale actiegroepen in het kader van Leader moeten
in dit verband worden genoemd.

7.5
Het dynamisch verbeteren en ontwikkelen van het part
nerschapsbeginsel is ook een goede praktijk. Polen is een voor
beeld van een land waar het beheer van de fondsen in handen is
van werkgroepen waarin partners een doorslaggevende rol spe
len. De nationale kaderovereenkomst (Protocollo d'Intesa) in
zake partnerschapsregels in Italië en de follow-up daarvan in
sommige regio's, waaronder Puglia, zijn goede voorbeelden die
navolging verdienen.

7.6
Het EESC merkt op dat de nationale en/of regionale
sociaaleconomische raden doorgaans slechts gedeeltelijk betrok
ken zijn, met uitzondering van de Italiaanse CNEL, die een grote
rol speelt bij de regionale beleidsvorming en evaluatie t.a.v.
Mezzogiorno (Zuid-Italië). In Portugal, Frankrijk (regionaal ni
veau) en Malta bijv. nemen de sociaaleconomische raden deel
aan de programmeringsfase.

7. Goede praktijken
7.1
Tijdens het opstellen van dit advies werden goede prak
tijken gedefinieerd vanuit het perspectief van de betrokkenheid
en rol van de particuliere partners, niet de overheidsinstellingen.
De gevallen die in een aparte bijlage worden beschreven, zijn
slechts voorbeelden. Er zijn natuurlijk nog andere gevallen.
7.2
Goede praktijken zijn beoordeeld vanuit vier perspectie
ven: toegang tot partnerschap, empowerment van partners, be
sluitvormingspartnerschappen en gerichte partnerschappen.
7.3
Goede praktijken op een van deze gebieden betekent niet
noodzakelijkerwijs dat de praktijken over de hele linie goed zijn.
Anderzijds kan een goede praktijk betrekking hebben op twee
of meer gebieden. Er zijn enkele gevallen die bijzondere aan
dacht verdienen, zoals de systematische partnerschapsaanpak in
heel Engeland; het succesvolle Peace Programme for Reconciliation
in Noord-Ierland waarin lokale partnerschappen en betrokken
heid van de burgerbevolking centraal staan; het partnerschaps
beheer van alle fondsen (inclusief ELFPO) voor een geïntegreerde
ontwikkeling in Mecklenburg-Vorpommern (D), het unieke
beheer door het maatschappelijk middenveld (Fundación
ONCE en anderen) van een operationeel ESF-programma (E),
de ondersteunende structuur voor de derde sector in Wales
(3-SET).

7.7
Wat de toegankelijkheid betreft rijst de vraag welke part
ners worden geselecteerd en hoe. Partners moeten worden aan
gewezen via een transparante en legitieme procedure. Selectie is
normaal gezien geen probleem bij de sociale partners maar wel
bij ngo's en vooral wanneer het om kwetsbare en marginale
groepen als gehandicapten, ex-gevangenen, Roma en andere
etnische minderheden gaat.

7.7.1
De verantwoordelijkheid voor selectie bij het maat
schappelijk middenveld leggen is een goede praktijk. Een inte
ressant voorbeeld daarvan is te vinden in de Tsjechische repu
bliek (kiesstelsel).

7.8
Enkele interessante voorbeelden van capaciteitsopbouw
en empowerment van partnerschappen zijn:

— het aanleren van sociale dialoog (bijv.Tsjechische republiek);

— het opbouwen van beroepscapaciteit in de partnerorganisa
ties (Mezzogiorno, Duitsland, Spanje, Poitou-Charentes, Slo
venië);

7.4
Alle vier de perspectieven van goede praktijken zijn te
zien in een aantal interessante gevallen waarbij de structuur
fondsen expliciet worden ingezet om aan de behoeften van

— het opzetten van specifieke kenniscentra of „waarnemings
posten” („Kompetenzstellen” in Duitsland, 3-SET in Wales);

(4) Bijv. Reves (partnerschap regionale/lokale overheden en sociale eco
nomie), Bankwatch Network, IQ-Net (regionale bestuursorganen en
onderzoeksinstellingen), het ECAS-initiatief en de praktijkgemeen
schap van beheersautoriteiten van het ESF.

— het uitwerken van handboeken en richtsnoeren voor part
nerschapsorganisaties op nationaal (bijv. DGB Brandenburg
in Duitsland) en Europees niveau (ETUC, EAPN, Bankwatch).

11.2.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

7.9
In sommige gevallen is de besluitvorming over welk
project gefinancierd moet worden overgedragen aan organisaties
in het partnerschap. Globale subsidies zijn slechts één voorbeeld
(Italië, VK, Frankrijk). Het Zweeds model (Västra Götaland en
andere partnerschappen in het kader van de structuurfondsen)
en het operationele programma van de eerder genoemde Fun
dación ONCE zijn andere voorbeelden.
7.10
Een paar programma's zijn op geografische regio's,
groepen, sectoren, gemeenschappen of specifieke taken gericht
en zijn daarom normaal gesproken ook nauw verbonden met
een specifieke groep van partners die ook echt bevoegd zijn om
besluiten te nemen. Het Peace Programme in Noord-Ierland en de
Groeiforums (Denemarken) maar ook de lokale initiatieven die
in par. 7.4 zijn genoemd, behoren tot deze categorie van goede
praktijken.
8. Voorgestelde wijzigingen van het huidige artikel 11 van
Verordening 1083/2006 van de Raad:
VERORDENING (EG) Nr. 1083/2006 VAN DE RAAD
van 11 juli 2006
houdende algemene bepalingen inzake het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees So
ciaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 1260/1999
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c) andere geschikte instanties die het maatschappelijk mid
denveld vertegenwoordigen, milieupartners, nietgouvernementele organisaties, en instanties die tot taak
hebben de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevor
deren.
Elke lidstaat wijst de meest representatieve partners op na
tionaal, regionaal en plaatselijk niveau en op economisch,
sociaalmaatschappelijk en milieugebied en andere gebieden
aan, hierna de „partners” genoemd, in overeenstemming met
de nationale voorschriften en gebruiken, waarbij hij er re
kening mee houdt dat de gelijkheid van vrouwen en man
nen moet worden bevorderd, en dat tot duurzame ontwik
keling moet worden bijgedragen door integratie van de eisen
betreffende milieubescherming- en verbetering.
2.
Het partnerschap wordt uitgeoefend met volledige in
achtneming van de institutionele, juridische en financiële
bevoegdheden van elke partnercategorie als gedefinieerd in
lid 1. Het partnerschap heeft betrekking op de voorbereiding
en de uitvoering van, het toezicht op en de evaluatie van de
operationele programma's. De lidstaten betrekken in voor
komend geval alle relevante partners, en met name de re
gio's, tijdig bij de verschillende stadia van de programmering
en de uitvoering, met inachtneming van de voor elk stadium
vastgestelde termijn.

Artikel 11
Partnerschap
1.
De doelstellingen van de fondsen worden nagestreefd
in het kader van nauwe samenwerking, hierna partnerschap
te noemen, tussen de Commissie en de lidstaat. De lidstaat
organiseert in voorkomend geval, overeenkomstig de hui
dige nationale voorschriften en gebruiken na daarover over
eenstemming te hebben bereikt met de relevante partners,
een partnerschap met autoriteiten en instanties als:
a) de bevoegde regionale, plaatselijke, stedelijke en andere
overheden;
b) de economische en sociale partners;

De Commissie kan, in nauw contact met de lidstaten, initia
tieven nemen om richtsnoeren en indicatoren vast te stellen,
de uitwisseling van beste praktijken te regelen en de nodige
elementen met het oog op periodieke controle en evaluatie
te verzamelen.
3.
Elk jaar Minstens twee keer per jaar raadpleegt de
Commissie de verenigingen die de in par. 1 b) en c) ge
noemde economische en sociale partners op Europees ni
veau vertegenwoordigen, over de bijstandsverlening uit de
fondsen. De Commissie stelt samen met hen een Europese
gedragscode op inzake de toepassing van het partnerschaps
beginsel.

Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De gevolgen van de vergrijzing voor
de gezondheidszorg en socialezekerheidsstelsels” (verkennend advies)
(2011/C 44/02)
Rapporteur: mevrouw HEINISCH
Bij schrijven van 18 september 2009 heeft mevrouw WALLSTRÖM, vicevoorzitster van de Europese Com
missie, het Europees Economisch en Sociaal Comité verzocht, om overeenkomstig artikel 262 van het EGVerdrag, een verkennend advies op te stellen over:
„De gevolgen van de vergrijzing voor de gezondheidszorg en socialezekerheidsstelsels”
De gespecialiseerde afdeling Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap, die met de voorbereidende werk
zaamheden was belast, heeft haar advies op 16 juni 2010 goedgekeurd.
Het Comité heeft tijdens zijn 464e zitting van 14 en 15 juli 2010 (vergadering van 15 juli) met
89 stemmen vóór, bij 5 onthoudingen, het volgende advies goedgekeurd:

1. Aanbevelingen
1.1
Om „de gevolgen van de vergrijzing voor de gezond
heidszorg en socialezekerheidsstelsels” het hoofd te bieden,
zijn volgens het EESC de volgende maatregelen geboden:
1.1.1

Op nationaal niveau:

— ondersteuning van regionale en lokale netwerken van alle
betrokkenen ter verwezenlijking van de doelstelling „ge
zondheid en ouderdom”;
— opname van een verplichte verzekering voor verzorging op
oudere leeftijd (bijv. zorgverzekering) in de nationale wetgeving;

— verankering van „gezond ouder worden” als horizontaal
thema;

— openstelling van nationale gezondheids- en socialezeker
heidsstelsels voor experimenten met nieuwe modellen, met
aansluitende evaluatie, met het oog op een dynamisch
systeem;

— uitbreiding van preventie en van gezondheidsbevordering en
-educatie in alle leeftijdsgroepen;

— flexibilisering van systemen voor extra betalingen en extra
verzekeringen;

— verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg voor
ouderen en hun verpleging;

— uitwerking en uitvoering van nationale strategieën en beleid
voor levenslang leren (LLL) op nationaal, regionaal en lokaal
niveau;

— integratie van palliatieve zorg in het zorgaanbod;

— garanderen dat gezin, beroep en verzorging kunnen worden
gecombineerd;

— ontwikkeling en aanpassing van op bepaalde leeftijdscatego
rieën afgestemde therapieën, met deelname van ouderen aan
klinisch onderzoek en onderzoek naar comorbiditeit;

— uitbreiding van onbetaalde arbeid;

— ontwikkeling van op ouderen afgestemde zorginstellingen en
alternatieve leefvormen;

— erkenning van het waardevolle werk en de behoeften van
verpleegkundigen.
1.1.2

Europees niveau:

— onder verwijzing naar de conclusies van de EPSCO-Raad van
30 november 2009: uitwerking van een actieplan voor ge
zond en waardig ouder worden;

— evaluatie via health technology assessment (HTA) van ver
zorging op afstand (telecare) en van technologische oplos
singen, inclusief door de omgeving gesteund wonen (Am
bient Assisted Living, AAL), en andere gezondheidstechnolo
gieën (verpleegomgeving) die gericht zijn op zelfstandig le
ven, alsmede op efficiëntie en kwaliteit van de ouderenzorg;

— het thema „Actief, gezond en waardig ouder worden” tot een
prioriteit maken in de Europa 2020-strategie;

— aanleg van algemene, decentrale en dicht bij de woonplaats
aanwezige infrastructuur voor een direct contact tussen ou
deren en medici en verplegenden („deïnstitutionalisering”);

— noodzakelijke harmonisatie van terminologie, definities, eva
luatie-instrumenten, vademecums, criteria, procedures, enz.
Deze kwestie speelt al 20 jaar, maar tot nu toe is er niet veel
vooruitgang geboekt;
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— ruime aandacht voor actief, gezond en waardig ouder wor
den in de „Europese” jaren 2010 (Jaar van armoedebestrij
ding en sociale uitsluiting), 2011 (Jaar van het vrijwilligers
werk) en 2012 (Jaar van actief en gezond ouder worden en
solidariteit tussen de generaties), alsook tijdens de in die
periode plaatsvindende voorzitterschappen van de Raad;
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en gezondheid”; van LLL naar „Leren om lang te leven”
(Learning for a long life);

— uitwerking van een nieuwe visie op ouderdom, ook in de
media;

— integratie van vergrijzing in de planning van het gemeen
schappelijk onderzoeksprogramma van de Commissie (Joint
Programming);

— opstellen van Europese richtsnoeren om gezin, beroep en
verzorging te kunnen combineren.

— uitwerking van een Europees Handvest van de rechten van
hulp- en verplegingsbehoevende mensen;

2. Algemene opmerkingen

— oprichting van een speciale interdisciplinaire werkgroep in
de Commissie voor „Ouderdom en gezondheid” (inclusief
gezondheidszorg, verpleging, pensioenen en financiële houd
baarheid);

2.1.1
De samenlevingen in de EU vergrijzen door een hogere
levensverwachting van de burgers. Volgens schattingen van Eu
rostat zal het aandeel mensen die 65 jaar of ouder zijn, stijgen
van 17,1 % in 2008 tot 30 % in 2060. De gemiddelde verhou
ding tussen de beroepsbevolking (15-64 jaar) en 65-plussers zal
verschuiven van 4:1 tegenwoordig naar 2:1 in 2050.

— oprichting binnen het EESC van een „rondetafel”, een „cate
gorie” of een „permanente studiegroep” voor „actief, gezond
en waardig ouder worden in een dialoog tussen de genera
ties”, voor de uitwerking van een overkoepelende strategie
op deze gebieden;

2.1.2
Daardoor zal, bij afnemende geboortecijfers, het aantal
niet-actieven op de arbeidsmarkt stijgen in verhouding tot het
aantal actieven.

— opname van gerontologie en demografisch onderzoek als
prioriteit in het 8e kaderprogramma;

— opzet van een project „Ouderen en kennisoverdracht” bin
nen de actie „Wetenschap en samenleving”;

— verzameling en vergelijking van gezondheidsdoelstellingen
van de lidstaten en het bindende karakter daarvan;

— ondersteuning van de lidstaten bij de uitvoering van boven
genoemde maatregelen aan de hand van de Structuur- en
Cohesiefondsen en de opencoördinatiemethode;

— steun bij de uitwisseling van goede praktijken voor indivi
duele ICT-oplossingen, bijv. in het kader van het INTERREGprogramma, met steun via de Structuurfondsen;

— ondersteuning van grensoverschrijdende Health Technology
Assessments (HTA) voor de evaluatie van nieuwe ICT-oplos
singen, die de verzorgingsbehoeften van ouderen betreffen;

— permanente voorlichting over levenslang leren (LLL) en de
uitwisseling en coördinatie van Europese opleidings- en bij
scholingsprogramma's waarin de nadruk ligt op „Ouderdom

2.1 Inleiding

2.1.3
Een recente mededeling van de Commissie (1) stelt dat
de regeringen maar weinig tijd hebben om maatregelen uit te
voeren ter oplossing van de vergrijzingsproblemen, d.w.z. voor
dat de meeste mensen van de babyboomgeneratie met pensioen
gaan. Daarom heeft de Commissie het EESC op 18 september
2009 verzocht een verkennend advies uit te werken om na te
gaan hoe de inspanningen van de lidstaten t.a.v. de aanpak van
dit vraagstuk gesteund kunnen worden met gemeenschappelijke
initiatieven op het gebied van gezondheid. Dit advies is geba
seerd op diverse eerdere EESC-adviezen (2).

2.1.4
De Raadsvoorzitterschappen van de Tsjechische Repu
bliek (1e halfjaar 2009), Zweden (2e halfjaar 2009) en Spanje
(1e halfjaar 2010) hebben van gezond, waardig en actief ouder
worden een agendapunt gemaakt.

2.1.5
De samenleving en degenen die met gezondheidsbeleid
belast zijn, moeten een nieuwe visie op ouderdom ontwikkelen,
die recht doet aan de demografische veranderingen en ouderen
in hun waarde laat.

2.1.6
Niet een verouderende bevolking, maar ongezond ou
der worden leidt tot hogere uitgaven. Daarom worden in dit
advies vooral maatregelen voor gezond ouder worden aanbevolen.
(1) COM(2009) 180 final.
(2) Zie de lijst met EESC-adviezen op: http://www.eesc.europa.eu/
sections/soc/index_en.asp.
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2.2 Verdere ontwikkeling en innovatie van gezondheids- en socialezekerheidsstelsels en de gezondheidszorg
2.2.1
De vergrijzing vereist dat de organisatie en capaciteit
van gezondheids- en socialezekerheidsstelsels, de gezondheids
zorg en andere ondersteunende diensten verder uitgebreid wor
den om i) tegemoet te komen aan de behoeften van ouderen, ii)
te garanderen dat hulpbehoevenden de hulp krijgen om een
menswaardig en zelfstandig leven te kunnen blijven leiden, en
iii) alle bevolkingsgroepen, ongeacht leeftijd, geslacht, financiële
status en woonplaats, gelijke toegang te bieden tot hoogwaar
dige gezondheidszorg (inclusief gezondheidsbevordering, pre
ventie, behandeling, revalidatie en palliatieve zorg).

2.2.2
Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar het be
roep dat ouderen op gezondheids- en socialezekerheidsstelsels
zullen doen, maar ook naar de eigen verantwoordelijkheid die
de mensen tijdig en preventief kunnen nemen voor hun oude
dag, en dus naar de eisen die de samenleving aan oudere men
sen stelt.

2.2.3
Om de gezondheidszorg voor alle ouderen en hun
behoefte aan langdurige verpleging met behulp van communau
tair beleid te steunen, zou de EU de gezondheidsdoelstellin
gen (3) van de lidstaten en het bindende karakter daarvan moe
ten verzamelen en vergelijken. Voorts moet in kaart gebracht
worden in hoeverre preventie en gezondheidsbevordering op dit
moment al deel uitmaken van de gezondheidsstelsels.

3. Specifieke opmerkingen
3.1 Gebieden die bijzondere aandacht verdienen
3.1.1 P r e v e n t i e
3.1.1.1
Reeds bij de geboorte van de mens begint het proces
van gestage veroudering. Daarom is het van belang dat het
gehele leven, binnen de grenzen van het mogelijke, onder goede
omstandigheden verloopt. Waar het op aankomt, is een goed
begin en een goed einde van het leven. Gezond ouder worden
begint ruim voor de pensioenleeftijd en wordt onder andere
beïnvloed door de levens- en arbeidsomstandigheden en de aan
wezigheid van hulpbronnen. Voor wie dit beseft, klinkt de eis
van verantwoord ouder worden alleen maar logisch (4). Op een
verantwoorde wijze ouder worden vergt levenslang leren. Daar
toe moeten nieuwe gezondheidsstrategieën en beleidsvormen
voor levenslang leren (LLL) worden uitgewerkt op nationaal,
regionaal en lokaal niveau die alle soorten onderwijs omvatten
(formeel, niet formeel en informeel). Dit betreft alle leerfasen,
van de kleuterschool tot bij- en nascholing. Behoud van gezond
heid in eigen verantwoordelijkheid door actieve deelname aan
preventieve maatregelen (voeding, sport, gezond leven, vermij
ding van risicofactoren enz.), gezondheidsbevordering en -edu
catie helpt ouderen om zo lang mogelijk thuis en in de
(3) Zie: European Observatory on Health Systems and Policies
http://www.euro.who.int/en/home/projects/observatory/activities/
research-studies-and-projects
(4) „Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen”.
(Psalm 90,12).
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vertrouwde sociale omgeving te blijven wonen. Verder moet de
rol van technologie in dit verband permanent ontwikkeld en
geëvalueerd worden.

3.1.1.2
Preventie in gezondheidsstelsels moet meer bevor
derd worden. Zij kan ervoor zorgen dat mensen langer actief
blijven op de arbeidsmarkt en dat zij zich beter hieraan kunnen
aanpassen. Hoogwaardige arbeidsbescherming en verbetering
van de ergonomie op de arbeidsplaats kunnen wezenlijk bijdra
gen aan een gezond en langer arbeidzaam leven en zijn tegelijk
een antwoord op de demografische uitdaging.

3.1.1.3
Aan de hand van met de leeftijd veranderende en aan
de vaardigheden en behoeften aangepaste activiteiten (bijv. van
uitvoerende naar voorbereidende, of ook adviserende en bege
leidende tot en met managementsactiviteiten) kan de arbeidstijd
verlengd worden. Dit betekent ook dat ouderen langer geïnte
greerd zijn in sociale en sociaal-economische contexten en dat
zo stimulerende prestatieprikkels aanwezig blijven. Zo kunnen
de bijkomende, gezonde levensjaren omgezet worden in extra
gevulde en productieve jaren. Dit veronderstelt natuurlijk de
aanwezigheid van passende begeleidende en kwalificatiemaat
regelen om het beoogde proces op gang te brengen en voort
te zetten (levenslang leren, beroepskwalificaties inclusief de cer
tificatie van tijdens de carrière verworven vaardigheden enz.).
Ten behoeve van gezonde arbeidsvoorwaarden moeten op de
werkvloer gezondheidsbevordering, ziekte- en ongevallenpreven
tie aangeboden worden.

3.1.1.4
Na het afsluiten van een carrière is sociale integratie
in de samenleving en de socioculturele omgeving heel belang
rijk. Sociale isolatie voorkomen betekent depressies voorkomen.
Juist ouderen kunnen hun sociale vaardigheden en ervaring
doorgeven, bijv. via onbetaald werk. Maar ook de jeugd moet
op deze mogelijkheid gewezen worden.

3.1.2 D i e n s t v e r l e n i n g i n d e g e z o n d h e i d s z o r g
3.1.2.1
Er wordt steeds meer waarde gehecht aan op de
patiënt toegesneden medische dienstverlening en aan de betrok
kenheid van patiënten bij de ontwikkeling en mede-uitvoering
van die diensten.

3.1.2.2
Chronische ziekten (diabetes, rheuma, hartaandoenin
gen) en degeneratieve ziekten van het zenuwstelsel (dementie en
Alzheimer), van het bewegingsapparaat en de ogen, maar ook
gevallen van kanker, nemen op hogere leeftijd toe. Dit stelt
bijzondere eisen aan medische beroepen, de diagnostiek, de
behandelwijze en aan de zorgsector als geheel.

3.1.2.3
Er moeten medische diensten komen voor geïnte
greerde en gepersonaliseerde verpleging, waarbij de patiënt cen
traal staat.
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3.1.2.4
Betere en meer toegespitste opleidingen in de ge
zondheidszorg zijn geboden. Zorgpersoneel (artsen, apothekers,
verpleegkundigen) en onderzoekers moeten meer vertrouwd
worden gemaakt met de kenmerken van geriatrische genees
kunde en in die zin ook meer opgeleid en bijgeschoold worden.
Wie een medisch beroep uitoefent, moet ook een specifieke
opleiding krijgen over het belang van maatregelen voor gezond
heidsbevordering en preventieve maatregelen op hoge leeftijd
(bijv. voorkomen van vallen, gezonde voeding, enz.).
3.1.2.5
Ontwikkeling en aanpassing van op de leeftijd afge
stemde therapieën: multimorbiditeit, veranderde stofwisseling op
latere leeftijd en vaak ook multitherapieën vergen exacte kennis
van de interferentie tussen organen en systemen in het lichaam
van ouderen. Een en ander verlangt bijzonder medicatiebeheer
en de selectie en aanpassing van medicatie en dosering aan de
stofwisseling van oudere mensen. Gepersonaliseerde verzorging
in openbare apotheken met interactietests, alsook goede ICT in
openbare apotheken, die informatie over geneesmiddelen en
hun onderlinge reacties bieden, kunnen helpen om ongewenste
bijwerkingen van geneesmiddelen tot een minimum te beperken
en de behandeling succesvol af te sluiten.
3.1.2.6
Een meer direct en permanent contact tussen senio
ren en medewerkers in de medische zorg en verpleging is ge
boden. Dit is des te belangrijker naarmate ouderen meer be
hoefte aan verpleging hebben: zo kan er beter voor worden
gezorgd dat behandelingen aanslaan en isolatie en depressie
worden verhinderd.
3.1.3 V e r p l e e g d i e n s t e n
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3.1.3.4
Daartoe dient er een dekkende, decentrale en bij de
woonplaats gelegen infrastructuur te komen voor verzorging
aan huis („deinstitutionalisering”). Niet-institutionele verpleeg
infrastructuur die over alle noodzakelijke diensten beschikt (am
bulante zorg, bezoekende verpleging, beperkte hulpverlening)
moet gestimuleerd worden. Dit moet uitmonden in een organi
satie op regionaal niveau en een verbeterde structurele financie
ring om te waarborgen dat er niet alleen in de steden maar ook
overal op het platteland adequate instellingen en structuren
aanwezig zijn.
3.1.3.5
Graadmeter voor een samenleving is de manier
waarop ze met ouderen omgaat. Vrijwilligerswerk heeft in de
omgang met ouderen en hun verzorging een bijzondere bete
kenis gekregen. Voortaan moet elke burger, gelet op zijn mo
gelijkheden jegens zieken, gehandicapten en ouderen, zijn ver
antwoordelijkheid nemen, maar ook voor deze inzet beloond
worden.
3.1.4 O n d e r z o e k o p d e g e n o e m d e t e r r e i n e n
De vergrijzing dient in de planning van het gemeenschappelijk
onderzoeksprogramma van de Commissie (Joint Programming) te
worden geïntegreerd. Aansluitend op de projecten „WhyWeAge”
en „Futurage” van het 7e kaderprogramma dienen in het
8e kaderprogramma gerontologie (onderzoek naar ouderdom
en het ouder worden) en demografisch onderzoek prioriteiten
te zijn. Het zou ook zinvol zijn om een thema als „Ouderen en
kennisoverdracht” in de actie „Wetenschap en samenleving” van
DG „Onderzoek” onder te brengen. In dit verband zijn de vol
gende onderzoeksgebieden van belang:

3.1.3.1
De kwaliteit van verpleegdiensten moet door het stel
len van normen gewaarborgd, gecontroleerd en geëvalueerd
worden. Er dient een Europees handvest te komen voor de
rechten van hulp- en verplegingbehoevende mensen, om hen
onder andere te beschermen tegen geweld in de verpleging.
Nieuwe technologieën (bijv. AAL) die het zelfstandig leven mo
gelijk maken, kunnen hieraan bijdragen. Maar potentieel nieuwe
technologieën moeten goed beoordeeld worden en mogen in
geen geval leiden tot nieuwe nationale ongelijkheden in de
zorgsector en in de verpleging.

3.1.4.1 Preventieonderzoek

3.1.3.2
Voor ouderen dient het uitgangspunt „rehabilitatie ter
voorkoming van verpleging” te zijn. De traditionele verpleging
mag geen éénrichtingsverkeer zijn: men moet uit het ziekenhuis
ook weer terug naar huis kunnen gaan. De bestaande medische
en verpleeginstellingen komen nog te weinig aan deze eis tegemoet.

— Wat zijn de gevolgen van verschillende, door geslacht, cul
tuur en migratie bepaalde levensstijlen voor gezond ouder
worden?

3.1.3.3
Er moeten op ouderen gerichte ziekenhuizen en ver
pleeginstellingen en alternatieve woonmogelijkheden worden
ontwikkeld: vereist is een soepele en omkeerbare overgang tus
sen gezondheid/ziekte/verpleging/sociaal leven, die indien nodig
goede genees- en verpleegkundige zorg biedt en ouderen zo
lang mogelijk een verblijf in een „normale”, dat wil zeggen
generatie-overschrijdende omgeving biedt. Dit vergt een goede
coördinatie van medische zorg en verpleging. Tegelijk dienen er
naast instellingen voor langdurige verpleging ook meer statio
naire en ambulante tehuizen en instellingen te komen voor
palliatieve geneeskunde en moet er aan een „verzorghuiscultuur”
gewerkt worden.

— Welke preventieve maatregelen komen de fysieke, zintuige
lijke, cognitieve en sociale vaardigheden ten goede?

— Welke preventiemogelijkheden zijn voor het behoud van de
gezondheid op de werkplaats van belang met het oog op de
toekomst?
— Welke lange-termijngevolgen hebben bepaalde levensstijlen
voor de gezondheidstoestand in het algemeen en voor som
mige ziekten?

— Hoe kan men vallen en botbreuken vermijden?

— Hoe kan men mensen motiveren om hun gezondheid en het
verouderingsproces verantwoord onder ogen te zien (bevor
dering van gezond gedrag, prikkels aan ouderen om maat
regelen te nemen met het oog op de eigen gezondheid)?
— Hoe kan aangezet worden tot een gedragswijziging om beter
te integreren in de sociale omgeving?
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3.1.4.2 Onderzoek naar ziekten en therapieën

3.1.4.4 Onderzoek naar het gezondheidsstelsel

— m.b.t. epidemiologie en etiologie van ouderdomsziekten, ter
verbetering van de preventiemogelijkheden;

— Het onderzoek in de openbare gezondheidszorg moet zich
richten op gezondheidsstelsels en langdurige verpleging, als
mede op de integratie van diensten en de ontwikkeling van
een „routekaart” voor geriatrisch onderzoek. Er moet beke
ken worden of de gezondheids- en socialezekerheidsstelsels
in de lidstaten toegerust zijn voor de uitdagingen van de
vergrijzing. Welke betekenis heeft bijv. preventie? Welk aan
deel heeft preventie in de uitgaven in de volksgezondheid?
Hoeveel mensen worden thuis of in instellingen verpleegd?

— m.b.t. het biologische verouderingsproces, van de wieg tot
het graf;
— m.b.t. multimorbiditeit, chronische ziekten, kanker, hartziek
ten, rheuma en aandoeningen aan het bewegingsapparaat,
achteruitgang van het zicht (bijv. grijze staar), neurodegene
ratieve ziekten als Alzheimer, enz. In dat verband moet ook
gekeken worden naar verbetering van de diagnosemogelijk
heden om sneller diagnoses te stellen en dus eerder met
therapie te kunnen beginnen;
— m.b.t. behandelingen van ouderen voor specifieke ouder
domsziekten; de biochemische processen met gevolgen
voor de resorptie, de stofwisseling en de werkzaamheid
van geneesmiddelen, alsook voor medicatie en dosering
moeten beter begrepen worden en in de behandeling aan
bod komen; vaak ontbreekt daartoe de therapeutische basis,
omdat klinische experimenten en tests van geneesmiddelen
hoofdzakelijk onder jonge volwassenen plaatsvinden.
3.1.4.3 Onderzoek naar verpleegmethoden
— Hoe kunnen nieuwe technologieën ontwikkeld worden die
aan de behoeften van ouderen tegemoetkomen?
— Wat is de optimale verpleegomgeving en de bijbehorende
optimale vorm van dienstverlening?
— Hoe kunnen de kwalificaties en arbeidsomstandigheden ver
beterd worden, mede gelet op de nieuwe technologieën voor
verplegend personeel?
— Hoe kunnen technische oplossingen (bijv. robotica) helpen
om de taak van verzorgende familieleden te verlichten en
om de arbeidsomstandigheden van professionele verzorgers
te verbeteren, waarbij de integriteit en waardigheid van de
patiënt intact blijven?
— Hoe kan het zorgaanbod aangepast worden aan de behoef
ten en eisen van ouderen die verpleging nodig hebben?
— Welke nieuwe concepten kunnen bijdragen aan de ontwik
keling en ondersteuning van thuiszorg? Hiertoe behoren ook
de economische ondersteuning en erkenning door de sa
menleving van verzorgende familieleden (bijv. de mogelijk
heid tot een tussen werkgever en werknemer overeengeko
men tijdelijk kortere werktijd in verband met verzorging,
erkenning in het pensioenstelsel, verpleeggeld, enz.).
— Hoe kunnen verpleging, pijntherapie en stervensbegeleiding
voor een menswaardig levenseinde anders vorm gegeven
worden?

— Hoeveel wordt er bespaard dankzij vrijwiligerswerk en vrij
willige verpleging; hoeveel onbetaald werk verrichten met
name vrouwen thuis?
— Onderzoek naar gezondheidsresultaten en evaluatie van ge
zondheidstechnologie (HTA) zijn met name nodig voordat
nieuwe technologieën en eHealth bij de behandeling en ver
pleging van ouderen toegepast worden. Maken deze techno
logieën in de praktijk waar wat ze beloven? Hebben de
kwetsbaarste groepen profijt van deze technologieën?
— Samen met de lidstaten moet klinisch en sociaaleconomisch
onderzoek verricht worden naar de doeltreffendheid en
doelmatigheid van investeringen ter verbetering van de ge
zondheid en de verpleging van ouderen.
— Hoe kunnen de raakvlakken tussen gezondheidszorg en so
ciale voorzieningen verbeterd worden?
3.1.5 O n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n
3.1.5.1
Tegenover de moeilijkheden die de vergrijzing ver
oorzaakt, staan grote mogelijkheden. Het gaat dan met name
om nieuwe producten en diensten voor een verouderende sa
menleving. De „economische factor ouderdom” kan zich ont
wikkelen tot economische motor met meer groei en werkgele
genheid in de dienstverlening voor gezondheid, nieuwe techno
logieën, geneesmiddelen, medische producten, geneeskundige
technieken, en verder op het gebied van toerisme en „wellness”.
Volgens schattingen van de Commissie kunnen de gevolgen van
de vergrijzing op de uitgaven voor de gezondheid aanzienlijk
zijn: de overheidsuitgaven op dit gebied zullen volgens de ra
mingen tot 2060 stijgen met 1,5 procentpunt van het BBP.
Nieuwe producten en diensten moeten ontwikkeld en op de
markt gebracht worden. In dat verband wordt de waardeschep
ping bepaald door het marktvolume, de prijs en de mate van de
meerwaarde.
3.1.5.2
Terwijl voor de „primaire gezondheidsmarkt” de mo
gelijke kostenbesparing op de eerste plaats komt en dus zal
bepalen of Ambient Assisted Living (AAL) in het pakket van de
zieken- en verzorgingsfondsen wordt opgenomen, kan de „se
cundaire gezondheidsmarkt” hier veel vrijer en flexibeler op
reageren. Hiertoe dienen belast- en betaalbare bedrijfsmodellen
te worden ontwikkeld die zichzelf via verkoop, verhuur of lea
sing kunnen bedruipen. Tegelijk moet gewaarborgd zijn dat de
„secundaire gezondheidsmarkt” geen ongelijkheden in de hand
werkt.
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3.1.5.3
De uitwerking en uitwisseling van sociaal-economi
sche gegevens over de gevolgen van de invoering van verpleeg
technologieën moeten bevorderd worden, bijv. op basis van de
huidige proefprojecten in het kader van het programma voor
concurrentievermogen en innovatie. Tegelijk verdient ook de
uitwisseling van goede ICT-praktijken in verband met oplossin
gen voor meer levenskwaliteit op hogere leeftijd ondersteuning,
bijv. in het kader van het programma INTERREG en door ge
bruik te maken van de Structuurfondsen. Dit onderzoek dient
de standpunten te beoordelen van gebruikers van de technolo
gie, met name ten aanzien van de gebruiksvriendelijkheid en de
voordelen van de technologie.
3.1.5.4
De technologische vooruitgang en nieuw ontwik
kelde methoden voor vroege herkenning en behandeling zijn
weliswaar de belangrijkste oorzaak van de gestegen kosten in
de zorg, toch kunnen zij op den duur, mits doeltreffend toege
past, zeker ook kosten besparen. De evaluatie van voor de
gezondheid relevante procedures (Health Technology Assess
ment, HTA) moet een grotere rol gaan spelen om de omvang
en kostenstijging van diensten in de gezondheidszorg en de
verpleging te bepalen. Doeltreffende invoering en doeltreffend
beheer van nieuwe technologieën zijn daarom doorslaggevend
voor het toekomstige verloop van de kosten. Nieuwe technolo
gieën kunnen en mogen echter het directe contact tussen ou
deren en het medisch en verplegend personeel niet vervangen
en dienen betaalbaar te zijn.
3.1.6 F i n a n c i ë l e h a a l b a a r h e i d
3.1.6.1
In bijna alle lidstaten komen de kosten van ouderen
zorg en verpleeghulp voor ouderen ten laste van de socialeze
kerheidsstelsels, wat een duurzame en gewaarborgde financie
ring van de desbetreffende systemen veronderstelt.
3.1.6.2
Afhankelijkheid van verpleging houdt nog steeds een
armoederisico in, zeker voor gepensioneerden met een klein
pensioen of geringe inkomsten. Veel Europeanen op leeftijd
kunnen zich geen passende verpleging veroorloven. Daarom
moeten er in de komende decennia in alle EU-landen, overeen
komstig de nationale sociale voorzieningen (socialeverzekerings
stelsels of met belastinggeld gefinancierde systemen), verpleeg
kostenverzekeringen komen en dienen reeds bestaande verzeke
ringen aan de vergrijzing aangepast te worden om te garanderen
dat elke burger, met inachtneming van het communautair recht,
de nationale wettelijke voorschriften en gewoontes en de indi
viduele behoeftes, toegang heeft tot verpleegdiensten. Zulke ver
zekeringen moeten niet alleen betrekking hebben op instellin
gen maar ook op ambulante zorg.
3.1.6.3
Het onderbrengen van een deel van de langdurige
verpleging bij de particuliere verzekeringen moet weloverwogen
gebeuren en in samenspraak met de betrokken partijen om te
voorkomen dat deze trend de toegang tot deze diensten be
moeilijkt. De lidstaten moeten ook voor de toekomst garande
ren dat ouderen algemene toegang hebben tot eerstelijnszorg en
preventie. Dit ambitieuze streven vereist de inzet van alle be
schikbare financieringsinstrumenten: de wettelijke socialezeker
heidsstelsels alsook de aanvullende mechanismen.
3.1.6.4
Op grond van nieuwe vergoedingsstructuren moeten
ook verre verwanten voor de verzorging van behoeftige familie
leden een zorgtoelage kunnen ontvangen. Ook dan moet
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natuurlijk de kwaliteit van de verpleging gegarandeerd zijn!
Voorts moet er, naar analogie van het moederschapsverlof,
ook een zorgverlof ingevoerd worden. Voorts moeten er, in
overleg met de sociale partners, in het kader van de sociale
dialoog (zoals in het geval van ouderschapsverlof), mogelijkhe
den uitgewerkt worden voor het combineren van gezin, beroep
en verpleging.
3.1.6.5
De financiële druk op de socialezekerheidsstelsels kan
door een reeks nationale maatregelen verminderd worden. Te
denken valt aan het ruimer voorschrijven van generieke genees
middelen, een lagere btw op geneesmiddelen en onderhandelin
gen met de farmaceutische industrie over de prijsvorming.
3.2 Lokale netwerken – „De kleinste eenheid is de meest doeltreffende
en staat dicht bij de burger”
3.2.1
Al naar gelang hun gezondheid kunnen ouderen veel
voor een samenleving betekenen. Door persoonlijke of arbeids
omstandigheden komen tegenwoordig steeds minder huishou
dens voor met leden van diverse generaties. In deze lacune
kunnen particuliere of gemeentelijke actoren met lokale net
werkstructuren voorzien, want de structuren voor basisvoorzie
ningen moeten op regionaal en lokaal niveau worden aangepast
om een behoorlijke mate van steun en hulp te waarborgen.
3.2.2
Lokale netwerken zijn bijvoorbeeld platformen van ge
meentelijke actoren, sociale partners, ngo's en bestuurders uit de
gezondheidszorg, gericht op samenwerking en de coördinatie
van de dienstverlening. Zulke initiatieven bieden goede moge
lijkheden voor steun uit het Cohesiefonds en de Structuurfond
sen. Europa dient te werken aan modellen voor goede praktij
ken, zoals initiatieven voor meer mogelijkheden t.a.v. „actief
burgerschap” en zelfhulp op het gebied van „verzorging en
verpleging aan huis”.
3.2.3
Kangoeroewoningen zijn ook een nieuwe vorm van
generatie-overschrijdende uitwisseling buiten het gezin: het
werk van kleuterscholen, jeugd- en seniorenclubs wordt onder
één dak samengebracht (5).
3.2.4
Andere diensten, zoals 24-uursverzorging (vooral van
dementen), moeten hieraan worden toegevoegd.
3.3 Europees gezondheidsbeleid
3.3.1
De gezondheidsstelsels van de lidstaten moeten ant
woorden vinden voor de problemen van de vergrijzing en in
die zin uitgebreid worden. Niet vergeten mag worden dat or
ganisatie en inrichting van de gezondheidsstelsels ook volgens
het Verdrag van Lissabon taak en verantwoordelijkheid van de
lidstaten zijn en dat de instellingen van de EU de lidstaten bij
deze opgave slechts ondersteunen. De gezondheidsstelsels van
de lidstaten lopen erg uiteen op grond van hun organisatie
(behalve overheidssystemen volgens het Beveridge- of Bismarck
model en mengvormen zijn er ook privé verzekeringen), hun
ontwikkeling, hun economische veerkracht en de eisen en ver
wachtingen die eraan gesteld worden. Overeenkomstig het
Handvest van de Grondrechten moet het recht op toegang tot
medische zorg echter gewaarborgd blijven.
(5) http://www.mehrgenerationenhaeuser.de.
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3.3.2
De opencoördinatiemethode (OCM) kan ertoe bijdra
gen dat het gezondheidsbeleid efficiënter vorm krijgt en uitge
voerd wordt. De samenwerking dient zich toe te spitsen op de
uitwisseling van ervaringen en het leveren van praktijkvoorbeel
den met betrekking tot de drie hoofdthema's: toegang, kwaliteit
en financiële haalbaarheid op de lange termijn.
3.3.3
Volgens het subsidiariteitsbeginsel is ook de vormge
ving van het sociaal beleid in eerste instantie een bevoegdheid
van de lidstaten. De EU kan de nationale overheden echter via
steunmaatregelen de helpende hand bieden, bijv. door aanvul
ling of bevordering van de samenwerking tussen de lidstaten.
Op sociaal gebied blijkt de OCM een nuttig instrument om de
sociale bescherming volgens de principes toegang, aanpassing
en duurzaamheid te verbeteren.
3.3.4
Het thema „actief, gezond en waardig ouder worden”
moet een prioriteit worden van de Europa 2020-strategie, in de
vorm van een actieplan. Dit vergt een intensievere en per
manente samenwerking tussen de DG's van de Commissie.
Daartoe is een specifieke interdisciplinaire werkgroep „Ouder
dom en gezondheid” nodig die zich buigt over „gezondheids
zorg, verpleging, pensioenen en financiële haalbaarheid”. Er
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moet gewerkt worden aan uitbreiding van preventie en van de
gezondheidsbevordering en -educatie en aan de integratie van
deze uitgangspunten in alle beleidsterreinen, die voor de lidsta
ten richtinggevend moeten zijn.
3.3.5
Het EESC moet het thema „actief, gezond en waardig
ouder worden” in een permanente dialoog tussen de generaties
verder uitdiepen, in de vorm van een „rondetafel”, een „catego
rie” of een „permanente studiegroep”, zodat er een multidiscipli
naire demografiestrategie kan worden uitgewerkt.
3.3.6
De EU dient de lidstaten met middelen uit de Struc
tuurfondsen en het Cohesiefonds te steunen bij de uitvoering
van nationale maatregelen.
3.3.7
Voorts pleit het EESC voor permanente steun aan het
levenslang leren op het gebied van „ouderdom en gezondheid”
op Europees niveau en voor de ontwikkeling van eigen strate
gieën om dit beginsel op nationaal, regionaal en lokaal niveau
gestalte te geven.

Brussel, 15 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De toegevoegde waarde van
een gemeenschappelijk Europees asielstelsel voor asielzoekers en de Europese lidstaten”
(verkennend advies)
(2011/C 44/03)
Rapporteur: de heer PÎRVULESCU
In een brief d.d. 16 februari 2010 heeft mevrouw Milquet, vicepremier en minister van Werk en Gelijke
Kansen, het Europees Economisch en Sociaal Comité verzocht om namens het toekomstige Belgische
voorzitterschap en overeenkomstig art. 304 van het Verdrag betreffende de werking van de Europee
Unie een verkennend advies op te stellen over:
De toegevoegde waarde van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel voor asielzoekers én de Europese lidstaten.
De afdeling Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap, die met de voorbereidende werkzaamheden was
belast, heeft haar advies op 16 juni 2010 goedgekeurd.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting
(vergadering van 14 juli 2010) onderstaand advies uitgebracht, dat met 133 stemmen vóór en 1 stem tegen,
bij 8 onthoudingen, werd goedgekeurd.

1. Conclusies
1.1
Het Europees Economisch en Sociaal Comité juicht het
toe dat de Europese instellingen zich proactief opstellen op het
gebied van asielzaken en dat de lidstaten graag vooruitgang
willen boeken op dit beleidsterrein.

1.2
Hoewel de instabiliteit en de gevaren in de wereld het
immigratie- en asielbeleid van de Europese Unie op allerlei ma
nieren onder druk zetten (1), is het Comité van mening dat de
diverse bezuinigingsmaatregelen in verband met de economi
sche crisis het niveau en de invulling van de bescherming van
vluchtelingen en asielzoekers niet mogen aantasten. De politieke
identiteit van de Europese Unie staat of valt met de bescherming
van mensenrechten. Zowel intern als extern zal de geloofwaar
digheid van de EU als politieke en democratische entiteit op het
spel komen te staan, als dit laatste niet meer kan worden ge
waarborgd.

1.3
Nu het VWEU in werking is getreden, bieden de uitbrei
ding van de bevoegdheden van de EU op dit terrein en de
verandering van de besluitvorming mogelijkheden om een ge
meenschappelijke Europese asielruimte te creëren. Toch bestaan
er ook gevaren. De politieke en bestuurlijke slagkracht kan wel
eens onvoldoende zijn om de hooggespannen verwachtingen
waar te maken.

1.4
Het Comité is van oordeel dat een goed werkend ge
meenschappelijk Europees asielbeleid de meest efficiënte en
duurzame manier is om tegemoet te komen aan de bescher
mingsbehoefte van personen in risicosituaties en om de gevol
gen daarvan voor de lidstaten aan te pakken.
(1) Een voorbeeld is het risico in verband met de achteruitgang van het
milieu en de daarmee gepaard gaande conflicten.

1.5
Het beschouwt personen die internationale bescherming
genieten, niet als een economische of administratieve last, maar
als waardevolle partners van hun gastlanden en -gemeenschap
pen. In hun herkomstlanden kunnen ze veranderingen in gang
helpen zetten en zo de democratie en de rechtstaat helpen
versterken en de bescherming van mensenrechten helpen ver
beteren. Met de aangeleerde competenties kunnen ze een sleu
telrol spelen in de economische en sociale ontwikkeling van
zowel het gastland als het herkomstland.

1.6
De vraag of het gemeenschappelijk Europees asielstelsel
(CEAS) al dan niet een succes wordt, hangt af van een aantal
cruciale factoren, zoals de daadwerkelijke bescherming van
mensenrechten, de solidariteit tussen lidstaten, de harmonisatie
van de wetgeving en het beleid ter zake, de verbetering van de
invulling van de bescherming en de daarmee samenhangende
financiering van de Europese instellingen die verantwoordelijk
zijn voor het asielbeleid. Het is vooral belangrijk dat het grote
publiek, het maatschappelijk middenveld en de regeringen van
de lidstaten vertrouwen krijgen in een gemeenschappelijk Euro
pees asielbeleid. Dit kan worden bereikt door het beleid snel ten
uitvoer te leggen en vooral door concrete resultaten te boeken
bij proefmaatregelen.

1.7
Doordat de lidstaten er verschillende asielstelsels op na
houden, rijzen de kosten de pan uit. Door middel van het CEAS
kunnen de kosten inzichtelijker worden gemaakt en worden
teruggedrongen, omdat vooral de wetgeving vereenvoudigd
wordt (minder beroepsprocedures en herhaalde aanvragen en
minder mogelijkheden van misbruik van de procedures), maar
ook omdat de bevoegde Europese instellingen (zoals het Euro
pees ondersteuningsbureau voor asielzoekers) actie kunnen on
dernemen en de taken van de nationale overheden kunnen
overnemen. Op die manier wordt het gemakkelijker om goede
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praktijken uit te wisselen, personeel op te leiden en – heel
belangrijk – asielzoekersstromen door te sturen.

2. Inleiding
2.1
Voor de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (RVVR)
is een beslissende fase aangebroken. Sinds 1999 heeft de Raad
twee vijfjarenplannen aangenomen: het programma van Tam
pere (1999-2004) en het Haags programma (2004-2009). Na
tien jaar zijn de in Tampere geformuleerde doelstellingen slechts
gedeeltelijk verwezenlijkt. De EU is nog altijd geen gemeen
schappelijke ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. De vorde
ringen van het gemeenschappelijke immigratie-, asiel- en gren
zenbeleid zijn aanzienlijk, maar niet overal gelijk.

2.2
Het programma van Stockholm zal ten uitvoer worden
gelegd na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon,
waardoor veel maatregelen uit dit verdrag volgens de gewone
wetgevingsprocedure van de Raad en de medebeslissingspro
cedure van het Europees Parlement zullen worden goedgekeurd.
Hierdoor zal de EU ambitieuzere doelstellingen kunnen formu
leren en een proces in gang zetten dat nu in bepaalde lidstaten
nog op weerstand stuit.

2.3
Met de ratificatie van het Verdrag van Lissabon, en het
daarin opgenomen Handvest van de grondrechten, heeft de EU
aanzienlijk meer taken en bevoegdheden erbij gekregen op het
gebied van asielzaken. De uitbreiding van die bevoegdheden
biedt meer mogelijkheden om de doelstellingen op het gebied
van immigratie en asiel te verwezenlijken. Toch bestaat daarbij
ook het gevaar dat de betrokken partijen de genomen besluiten
niet steunen. Slaagt men er niet in om de spanningen en onef
fenheden weg te nemen die inherent zijn aan zo'n heikel vraag
stuk en die al bij de ontwikkeling van het beleid zichtbaar
waren, dan komen de tot nu toe geboekte vorderingen wellicht
in gevaar en ziet het er voor de toekomst somber uit.

2.4
Het programma van Stockholm is het resultaat van een
raadpleging waarin de voorstellen uit het Europees pact inzake
immigratie en asiel (2), de rapporten van de Future Group over
interne en justitiële aangelegenheden (3) en de door de Commis
sie ontvangen bijdragen aan de openbare raadpleging „Vrijheid,
veiligheid en recht: hoe ziet de toekomst eruit? Raadpleging
over de prioriteiten voor de komende vijf jaar” (in september
en november 2008) zijn overgenomen en uitgevoerd. In juni
2009 publiceerde de Commissie de mededeling „Een ruimte van
vrijheid, veiligheid en recht ten dienste van de burger: meer
vrijheid in een veiligere omgeving” (4), waarover het Comité
een advies heeft uitgebracht (5).

2.5
Het idee van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel
(CEAS) als onderdeel van de ruimte van vrijheid, veiligheid en
(2) Europees Pact inzake immigratie en asiel, Raad van de Europese
Unie, Brussel, 13440/08, 24 september 2008.
(3) Rapport van de groep over het toekomstige interne-veiligheidsbeleid
(The Future Group), „Freedom, Security, Privacy: European Home
Affaris in an Open World” (Vrijheid, veiligheid, privacy: Europees
binnenlands beleid in een open wereld), juni 2008.
(4) COM(2009) 262.
(5) PB C 128 van 18.5.2010, blz. 80.
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recht vloeit voort uit het streven naar een effectieve tenuitvoer
legging van het Verdrag van Genève met betrekking tot de
status van vluchtelingen (1951) en uit de waarden die ten
grondslag liggen aan de mensenrechten en door alle lidstaten
worden gedeeld. Met onder meer de goedkeuring van de vier
instrumenten van het huidige acquis is er tussen 1999 en 2006
aanzienlijke vooruitgang geboekt. Richtlijn 2004/83/EG van de
Raad (de „Kwalificatierichtlijn”) biedt gemeenschappelijke criteria
waarmee kan worden bepaald wie er voor internationale be
scherming in aanmerking komt. Ook voorziet de richtlijn in
een minimaal niveau van ondersteuning aan beschermelingen
in alle lidstaten. Op grond van het Haags programma en het
programma van Stockholm moet de Europese Commissie de
vooruitgang in de eerste fase evalueren en voor het einde van
2010 een reeks maatregelen voorleggen aan de Raad en het
Europees Parlement.

2.6
Al sinds 2002 is het Comité betrokken bij de ontwikke
ling en tenuitvoerlegging van een gemeenschappelijk Europees
asielstelsel. Het heeft daartoe talrijke adviezen opgesteld over
onder meer het Groenboek over het toekomstig gemeenschap
pelijk Europees asielstelsel (6) en het asielbeleidsplan (7).

2.7
In het asielbeleidsplan („Policy Plan on Asylum”) (8), dat
op 17 juni 2008 werd goedgekeurd, stelt de Commissie voor
om ter afronding van de tweede fase van het CEAS de bescher
mingsnormen op te trekken en ervoor te zorgen dat die con
sequent in de gehele EU worden toegepast. In het Europees pact
inzake immigratie en asiel, dat op 17 oktober 2008 door de
Raad is goedgekeurd, wordt nogmaals steun uitgesproken voor
dit beleid en de geformuleerde doelstellingen. De in het beleids
plan voorgestelde herziening van de Kwalificatierichtlijn is on
derdeel van een breder pakket aan maatregelen, zoals de her
ziening van de Dublin- en de Eurodac-verordening en de Richt
lijn opvangvoorzieningen (9), en het op 19 februari 2009 goed
gekeurde voorstel voor de oprichting van het Europees onder
steuningsbureau voor asielzaken (EASO) (10). Tot de maatregelen
behoort ook de versterking van de externe dimensie van het
asielbeleid via onder meer een EU-programma voor hervestiging
en ontwikkeling van regionale beschermingsprogramma's.

2.8
In aanloop naar het voorzitterschap van de Raad van de
Europese Unie heeft de Belgische regering het Comité verzocht
om een verkennend advies op te stellen over het asielvraagstuk.
In de officiële raadplegingsbrief staat dat internationale bescher
ming van personen in risicosituaties een van de belangrijkste
uitdagingen is voor de EU en de lidstaten. De afgelopen jaren is
er onophoudelijk gewerkt aan de verwezenlijking van de voor
naamste doelstelling, nl. de ontwikkeling van een gemeenschap
pelijk Europees asielbeleid. Zo zijn er normen opgesteld op het
gebied van internationale bescherming, taken geformuleerd en
nieuwe instellingen opgericht. Desondanks deinzen veel lidsta
ten ervoor terug om de wetgeving en maatregelen daadwerkelijk
te harmoniseren. Zonder steun van de lidstaten dreigt de wet
gevende en institutionele eenwording in Europa inefficiënt en
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )

PB C 204 van 9.8.2008, blz. 77.
PB C 218 van 11.9.2009, blz. 78.
COM(2008) 360 final.
COM(2008) 815 final; COM(2008) 820 final; COM(2008) 825
final.
(10) COM(2009) 66 final.
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duur te worden. De lidstaten zien nog niet goed in wat de
voordelen zijn van een gemeenschappelijk Europees asielbeleid
en dragen ook nog niet echt hun verantwoordelijkheden.

2.9
Het Comité heeft op dit vlak constructieve voorstellen
geformuleerd en is blij met de vooruitgang die in de EU en de
lidstaten is geboekt. Het heeft zich openlijk uitgesproken voor
de principes en waarden die de naleving van de fundamentele
rechten van de mens bevorderen. Ook heeft het maatregelen
voorgesteld om vluchtelingen die internationale bescherming
genieten, te helpen zich persoonlijk en professioneel te ont
plooien. Toch heeft het meerdere malen moeten wijzen op de
beperkingen en inconsequenties in de ontwikkeling en uitvoe
ring van het Europese beleid. De aanpassing van de maatregelen
en instrumenten op dit terrein dient in overleg te gebeuren. Dit
vereist een werkelijke dialoog tussen de lidstaten, de Europese
instellingen, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven
en lokale gemeenschappen.

3. Algemene opmerkingen
De toegevoegde waarde van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel
voor asielzoekers en de lidstaten
3.1
Door de voordelen van het CEAS te onderstrepen bestaat
er een gerede kans dat het vertrouwen van de betrokken par
tijen en meer in het bijzonder de lidstaten in de opbouw van
zo'n stelsel wordt hersteld.
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in ieder geval in de beginfase, meer bescherming krijgen. Om de
verwachte resultaten te kunnen boeken mag harmonisatie niet
gebaseerd zijn op de kleinste gemene deler op het gebied van
bescherming.

3.6
De wijze waarop internationale bescherming wordt inge
vuld, is een heikel punt in het asielbeleid. De lidstaten verschil
len op dit vlak onderling veel meer dan op het punt van de
procedures voor het verlenen van die bescherming. Door een
ruimere invulling te geven aan bescherming, bijv. via erkenning
van kwalificaties en toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt,
kunnen personen die internationale bescherming genieten, hun
persoonlijke welvaart en die van de gemeenschap helpen ver
beteren.

3.7
Voor een bevredigende ondersteuning van het asielbeleid
moeten de gespecialiseerde instellingen (met name Frontex en
het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken) over een
helder mandaat beschikken, voldoende financiële middelen ont
vangen om hun taken te kunnen vervullen en een transparante
werkwijze hanteren, zodat de procedures worden nageleefd en
de grondrechten van asielzoekers en personen die internationale
bescherming genieten, worden gerespecteerd. Financiële onder
steuning aan efficiënt werkende instellingen is de beste manier
om te laten zien wat de voordelen zijn van een echt gemeen
schappelijk asielbeleid.

4. Specifieke opmerkingen
3.2
Het Comité kan zich vinden in de doelstellingen die de
EU heeft geformuleerd met betrekking tot de vervolmaking van
het CEAS. Wel wijst het op de kloof tussen de Europese doel
stellingen en de praktijken in de lidstaten, die nog wel eens
groter zou kunnen worden door de economische crisis en de
sociale en politieke gevolgen daarvan.

3.3
Het gemeenschappelijk asielstelsel vereist een stevige ver
ankering in een aantal gemeenschappelijke waarden en begin
selen die ervoor zorgen dat de EU en de lidstaten in hun beleid
de menselijke waardigheid en veiligheid centraal stellen.

3.4
Door de onevenredige druk waaraan de lidstaten staan
blootgesteld en de verschillen in het aantal ingewilligde asiel
aanvragen, de hoeveelheid aangevochten beslissingen en de om
vang van de secundaire bewegingen, wordt het impliciete soli
dariteitsbeginsel tussen de lidstaten niet nageleefd.

3.5
Met hun neiging om de harmonisatie van de wetgeving
en maatregelen in eigen land te beperken ondermijnen de lid
staten de grondslagen van het CEAS. Harmonisatie is geen stain-de-weg voor het asielbeleid, maar juist het belangrijkste in
strument om de voordelen van het CEAS tastbaar te maken.
Harmonisatie zal de bestuurlijke en financiële druk op de lid
staten wegnemen en er bovendien voor zorgen dat asielzoekers,

4.1
Het Comité is van mening dat de verschillende aspecten
van het asielbeleid nauw met elkaar samenhangen. De vraag of
dat beleid al dan niet een succes wordt, hangt af van een aantal
cruciale factoren, zoals de daadwerkelijke bescherming van
mensenrechten, de solidariteit tussen lidstaten, de harmonisatie
van de wetgeving en het beleid ter zake, de verbetering van de
invulling van de bescherming en de daarmee samenhangende
financiering van de Europese instellingen die verantwoordelijk
zijn voor het asielbeleid. Het Comité pleit vooral voor herstel
van het vertrouwen van het grote publiek, het maatschappelijk
middenveld en de nationale regeringen in een gemeenschappe
lijk Europees asielbeleid. Dit kan worden bereikt door het beleid
snel ten uitvoer te leggen en vooral door concrete resultaten te
boeken bij proefmaatregelen.

Naleving van mensenrechten tijdens het hele traject naar internationale
bescherming
4.2
Het Comité blijft erbij dat er op het gebied van inter
nationale bescherming geen minimale, maar gemeenschappelijke
normen moeten komen (11). Deze normen moeten ervoor zor
gen dat de grondrechten van personen die internationale be
scherming vragen, meer worden gerespecteerd dankzij:

— garanties voor toegang tot het grondgebied;
(11) PB C 204 van 9.8.2008, blz. 77, en PB C 218 van 11.9.2009,
blz. 78.
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— de vrijheid om te kiezen waar het verzoek om asiel en
bescherming wordt geformuleerd;
— het eerste onderzoek van de verdragsrechtelijke status en
vervolgens van het verzoek om subsidiaire bescherming (uit
sluitend wanneer niet aan de voorwaarden voor de eerste
status is voldaan);
— een verbod op uitzetting wanneer het leven van verzoeker in
het herkomstland of in het laatste doorgangsland in gevaar
is;
— de opschortende werking van een beroep tegen uitzetting
zolang een dergelijk besluit niet door een bevoegde rechter
is genomen, teneinde dit recht op beroep volledig te doen
gelden, conform de rechtspraak van het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens;
— speciale bescherming voor (vermeende) minderjarigen;
— eerbiediging van de autonome rechten van personen, en met
name van vrouwen, om een beschermingsverzoek in te die
nen.
4.3
Het is van cruciaal belang dat asielzoekers zich tijdens de
aanvraagprocedures in hun eigen taal kunnen uitdrukken en
gedurende het hele traject kunnen rekenen op gratis juridische
bijstand.
4.4
De weigering om iemand internationale bescherming te
bieden dient met duidelijke redenen te worden omkleed. Ook
moet de betreffende persoon worden geïnformeerd over de
mogelijkheden voor het aantekenen van beroep en de daarvoor
geldende termijnen. De uitzetting dient te allen tijde tot aan het
einde van de beroepsprocedure te worden opgeschort (12).
4.5
Tot bewaring mag slechts worden overgegaan als alle
alternatieven zijn uitgeput en alleen als een bevoegde rechter
een uitspraak heeft gedaan met naleving van het recht op ver
dediging overeenkomstig het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (13).
Tegen genomen besluiten moet in beroep kunnen worden ge
gaan.
4.6
Het Comité wijst met name op de positie van vrouwen,
die in vergelijking met mannen veel meer moeilijkheden onder
vinden bij het aanvragen van asiel en het verkrijgen van de
vluchtelingenstatus. Een ander probleem dat in het asielbeleid
speelt, is dat van minderjarigen. Het Comité acht het van groot
belang dat hun belangen op effectieve wijze worden behartigd
en dat hun veiligheid wordt gewaarborgd.
4.7
Het is verontrustend dat nevenverschijnselen van immi
gratie en de opvang van asielzoekers, zoals mensenhandel en
misbruik, onvoldoende in samenwerking met de lidstaten en
derde landen, in het bijzonder de doorgangslanden, worden
(12) Zie het EESC-advies van 28 april 2010 over het Voorstel voor een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende mini
mumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de verlening
of intrekking van internationale bescherming (herschikking),
COM(2009) 554 final 2009/0165 (COD), van rapporteur de heer
Pezzini.
(13) PB C 317 van 23.12.2009, blz. 110.
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aangepakt. Landen die het Verdrag van Genève van 1951 niet
hebben geratificeerd, kunnen op het gebied van asielbeleid geen
partnerlanden van de EU zijn. Het succes van het asielbeleid
staat of valt met een gedegen institutioneel akkoord met de
doorgangslanden, die vaak een oogje toeknijpen als de rechten
en veiligheid van personen in risicosituaties worden geschonden.

Meer solidariteit tussen de lidstaten op basis van gemeenschappelijke
belangen en gedeelde verantwoordelijkheid
4.8
Vanwege de verschillen in vluchtelingenstromen neigen
sommige lidstaten ertoe om strengere regels in te voeren voor
de verlening van internationale bescherming. Via het gemeen
schappelijk asielbeleid zouden deze lidstaten een effectieve on
dersteuning moeten krijgen bij de behandeling van aanvragen
en vooral bij de verbetering van de invulling van de bescher
ming. Het Comité gaat ermee akkoord dat er voor het verlenen
van die ondersteuning een nieuwe procedure komt ter opschor
ting van Dublin-overdrachten naar een verantwoordelijke lid
staat die onder extra druk staat (14).

4.9
Er kleven allerlei voordelen aan intensivering van de
samenwerking met lidstaten die aan zo'n extra druk worden
blootgesteld. In de eerste plaats zullen de secundaire bewegin
gen tussen de lidstaten afnemen. Door een evenwichtigere ver
deling van de asielaanvragen tussen de lidstaten kan het proces
beter beheersbaar worden gemaakt en kan er worden gezorgd
voor een betere integratie van personen die internationale be
scherming genieten in de lidstaten.

Effectieve harmonisatie voor een betere bescherming van personen in
risicosituaties
4.10
De behandeling van asielaanvragen is een bevoegdheid
van de lidstaten, die hun nationale wetgeving onvoldoende heb
ben geharmoniseerd, waardoor er nog altijd verschillende ge
woontes naast elkaar bestaan. Zo wordt de situatie in het her
komstland op verschillende manieren beoordeeld, ontbreekt het
aan een gemeenschappelijke aanpak op Europees niveau, is de
bestuurlijke slagkracht niet overal dezelfde en is er geografisch
gezien een ongelijke verdeling van het aantal aanvragen om
internationale bescherming. Het gevolg is dat de lidstaten lang
niet allemaal hetzelfde niveau van bescherming bieden en er dus
geen einde komt aan de secundaire bewegingen van vluchtelin
gen binnen de EU (15).

4.11
Het is noodzakelijk dat asielaanvragen met behulp van
een gemeenschappelijke databank kunnen worden geanalyseerd.
Het Comité heeft reeds meerdere malen gepleit voor de afschaf
fing van de lijsten van „veilige” landen. In plaats daarvan zou er
een systeem moeten komen waarbij de risico's in derde landen
zowel afzonderlijk als op communautair niveau „in real time”
worden beoordeeld. De bedoeling is dat het EASO deze taak op
zich neemt. Voor het gemeenschappelijk beoordelingssysteem
moet gebruik worden gemaakt van een aantal gemeenschappe
lijke definities voor onder meer „actoren van bescherming” en
„binnenlandse bescherming”.
(14) PB C 317 van 23.12.2009, blz. 115.
(15) PB C 218 van 11.9.2009.
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4.12
Het Comité denkt dat niet-statelijke actoren van be
scherming nuttige diensten kunnen verlenen, die op korte ter
mijn soms zelfs onmisbaar kunnen zijn, vooral als het gaat om
de aanpak van humanitaire problemen. De bescherming van
personen op een bepaald grondgebied is echter louter een
taak van overheidsinstanties en mag in geen geval, zelfs niet
gedeeltelijk, aan deze actoren worden toevertrouwd. Er kan
eigenlijk alleen worden gesproken van binnenlandse bescher
ming als het grondgebied voor het merendeel wordt gecontro
leerd door een centrale overheid die bereid en in staat is om
intern de orde te handhaven, om een minimaal niveau van
openbare voorzieningen te bieden en om de rechten en veilig
heid van individuele burgers voldoende te beschermen.

4.13
Het is goed dat men vanuit inhoudelijk oogpunt de
twee bestaande beschermingsstatussen (vluchtelingen en per
sonen die subsidiaire bescherming zoeken) door één status wil
vervangen. Het EESC heeft dit reeds meerdere malen bepleit,
aangezien dit een manier is om personen in risicosituaties in
de toekomst meer bescherming te bieden en beter te laten
integreren in de lidstaten. Bovendien hoeft samenvoeging van
de twee statussen niet direct of indirect te leiden tot een ver
slechtering van het niveau en de invulling van de bescher
ming (16). Die zal er juist op vooruitgaan.

4.14
Het feit dat de coördinatie van het asielbeleid nu in
handen is van de nationale regeringen, betekent niet dat er
moet worden overgestapt op een geheel andere aanpak. Som
mige lidstaten (zoals Nederland en Zweden) hebben op dit vlak
een aantal goede praktijken ontwikkeld die andere lidstaten tot
overeenkomstige maatregelen zouden kunnen inspireren. De
betekenis van goede praktijken wordt onderschat. Ze kunnen
als voorbeeld dienen voor de uitvoering van het asielbeleid en
de kosten van experimenten op nationaal niveau helpen terug
dringen.
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nationale bescherming genieten tot beroepsopleidingen (17). Dit
zijn immers belangrijke stappen op weg naar hun economische
en maatschappelijke integratie en naar een betere kwaliteit van
leven. De toegang tot de arbeidsmarkt moet worden verbeterd
door een actief antidiscriminatiebeleid en door stimulerings
maatregelen voor het bedrijfsleven.

Een grotere rol en meer financiële middelen voor de met asielbeleid
belaste organen
4.17
Het Comité vindt dat het Europees Ondersteunings
bureau voor asielzaken zo snel mogelijk operationeel moet wor
den. Het moet over voldoende middelen beschikken om zijn
vanuit logistiek oogpunt complexe en intensieve activiteiten te
kunnen ontplooien. Het moet bijvoorbeeld snel werk maken
van de ontwikkeling van het gemeenschappelijk Europees sys
teem voor de beoordeling van risico's in derde landen, dat een
belangrijk onderdeel is van het asielbeleid. Met een passende
financiering zou het bureau de voordelen van gemeenschappe
lijke instellingen en procedures op Europees niveau onder de
aandacht kunnen brengen. Het bureau dient samen te werken
met andere EU-organen en vooral met de regeringen van de
lidstaten.

4.18
Er moet nog eens goed worden gekeken naar de finan
ciering van de verschillende aspecten van het asielbeleid. Er
moet niet alleen meer geld beschikbaar worden gesteld, maar
het geld moet ook worden besteed aan instrumenten waarmee
optimale resultaten kunnen worden geboekt en waarmee daad
werkelijk steun kan worden verleend aan de lidstaten. Solidari
teit heeft ook een financieel aspect, dat niet over het hoofd mag
worden gezien. Het Europees Vluchtelingenfonds moet het bij
voorbeeld doen met een begroting van circa 5 miljoen euro,
hetgeen is veel te weinig is om zinvolle ondersteuning te bieden
bij de communautaire en nationale tenuitvoerlegging van het
asielbeleid.

Een betere invulling van internationale bescherming
4.15
De nationale maatregelen en programma's op dit terrein
lopen zeer uiteen, hoewel deze intuïtieve bewering nog niet met
een uigebreide analyse in de lidstaten kan worden gestaafd.
Zolang proactieve maatregelen ontbreken, zal het verlenen
van internationale bescherming een dode letter blijven en wor
den degenen die deze status genieten, eigenlijk gediscrimineerd.
Vakbonden en werkgeversorganisaties zouden moeten worden
betrokken bij de uitwerking en uitvoering van het asielbeleid op
nationaal niveau.

4.16
Het is goed dat er bepalingen worden opgenomen in
zake de erkenning/gelijkstelling van diploma's en kwalificaties
en de vereenvoudiging van de toegang van personen die inter
(16) EESC-advies van 28 april 2010 over het Voorstel voor een richtlijn
van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumnormen
voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen
als personen die internationale bescherming genieten, en de inhoud
van de verleende bescherming (herschikking), COM(2009) 551 fi
nal/2 – 2009/0164 (COD), van rapporteur de heer Pîrvulescu.

4.19
Het Comité is bezorgd over een aantal praktijken waar
aan nationale regeringen en het agentschap Frontex zich schul
dig maken bij de uitzetting van personen die wellicht internatio
nale bescherming nodig hebben (18). Dergelijke acties, die steeds
vaker en op steeds grotere schaal voorkomen, moeten op vol
ledig transparante en verantwoorde wijze plaatsvinden (19).
Frontex zou moeten samenwerken met het Europees Onder
steuningsbureau voor asielzaken om schending van de mensen
rechten te voorkomen. Het uitzetten van personen naar landen
of gebieden die voor hen onveilig zijn, is duidelijk in strijd met
het non-refoulementbeginsel.
(17) Idem.
(18) Zie het rapport „Pushed Back, Pushed Around Italy's Forced Return
of Boat Migrants and Asylum Seekers, Libya's Mistreatment of Mi
grants and Asylum Seekers” (Gesol en gesleep: de door Italië terug
gestuurde en door Libië mishandelde bootvluchtelingen en asielzoe
kers), HRW 2009.
(19) Het EESC is ingenomen met het voornemen van de Commissie om
de tenuitvoerlegging van de procedures op dit terrein transparanter
te maken.
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4.20
Het Comité acht (20) opleiding van gespecialiseerde me
dewerkers van Frontex noodzakelijk voor de verbetering van:
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— de voorbereiding van functionarissen op het gebied van het
Europees asielrecht.

— de coördinatie van de operationele samenwerking tussen de
lidstaten;
— de vaststelling van gemeenschappelijke normen op het ge
bied van scholing;
— de steun aan lidstaten bij het organiseren van opvang- en
repatriëringsmaatregelen, met behulp van culturele bemid
delaars;

4.21
De uitbreiding van het takenpakket van de instellingen
op asielgebied dient gepaard te gaan met een grotere betrok
kenheid van het maatschappelijk middenveld bij de besluitvor
ming over en de tenuitvoerlegging van het asielbeleid. Dit zal de
geloofwaardigheid van het gemeenschappelijk beleid ten goede
komen en zorgen voor een blijvende verbetering van de ge
bruikte instrumenten.

Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI

(20) Zie het EESC-advies van 28 april 2010 over het Voorstel voor een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende mini
mumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de verlening
of intrekking van internationale bescherming (herschikking),
COM(2009) 554 final 2009/0165 (COD), van rapporteur de heer
Pezzini.
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De open coördinatiemethode en de
sociale clausule in het kader van de Europa 2020-strategie” (verkennend advies)
(2011/C 44/04)
Algemeen rapporteur: Jan OLSSON
Laurette Onkelinx, Belgisch vice-premier en minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, heeft het
Europees Economisch en Sociaal Comité (hierna: EESC) in een brief d.d. 28 april 2010, overeenkomstig
artikel 304 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU), namens het
komende Belgische EU-voorzitterschap om een verkennend advies verzocht over
De open coördinatiemethode en de sociale clausule in het kader van de Europa 2020-strategie.
Het bureau van het EESC heeft de gespecialiseerde afdeling Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap op
25 mei 2010 opgedragen om dit verkennende advies voor te bereiden.
Gezien het spoedeisende karakter van deze werkzaamheden heeft het EESC tijdens zijn op 14 en 15 juli
2010 gehouden 464e zitting (vergadering van 15 juli 2010) Jan Olsson als algemeen rapporteur aange
wezen en onderstaand advies uitgebracht, dat met 61 stemmen vóór en geen stemmen tegen, bij 2
onthoudingen, werd goedgekeurd.

1. Conclusies en aanbevelingen
1.1
Het EESC is ingenomen met het initiatief van het Belgi
sche EU-voorzitterschap om de horizontale sociale clausule te
benutten en een versterkte open coördinatiemethode (hierna:
OCM) toe te passen, omdat hieruit kan worden afgeleid dat
het streven naar sociale samenhang gelijke tred moet hou
den met inspanningen om het economische beleid beter te
coördineren, zodat alle doelstellingen van de Europa 2020strategie kunnen worden verwezenlijkt.
1.2
De horizontale sociale clausule en de OCM kunnen ech
ter alleen doeltreffend worden toegepast als het maatschappe
lijk middenveld daar daadwerkelijk in alle stadia en op alle
bestuursniveaus bij wordt betrokken. De Commissie zou
ieder jaar een governance-verslag over die participatie moeten
opstellen. Het EESC zou de Commissie daarbij kunnen helpen
en stelt voor dat middelen uit het PROGRESS-programma be
schikbaar worden gesteld voor proefprojecten op het gebied van
participatie. Ook suggereert het om een code van meest ge
slaagde methoden uit te werken in het streven naar partici
patieve governance bij de toepassing van de OCM.
1.3
Er is dringend behoefte aan coördinatie met aandacht
voor de wisselwerking tussen doelstellingen en beleids
maatregelen. Dit zou het overkoepelende richtsnoer moe
ten zijn waarvan steeds wordt uitgegaan bij de toepassing van
de sociale clausule en de OCM. De Commissie zou leiding
moeten geven aan deze coördinatie en daarin moeten worden
geassisteerd door het comité voor sociale bescherming (hierna:
SPC) en het comité voor werkgelegenheid (hierna: EMCO).
Voornoemde comités zouden voortaan vertegenwoordigers
van externe belanghebbenden moeten toelaten.
1.4
De toepassing van de horizontale sociale clausule
moet effect sorteren. Er zouden t.a.v. alle geïntegreerde
richtsnoeren voor werkgelegenheid en economisch beleid
sociale-effectbeoordelingen moeten worden opgesteld, die
openbaar worden gemaakt en worden meegenomen bij de toe
passing van de OCM. Bij die sociale-effectbeoordelingen moet
vooral worden gekeken naar consequenties voor de werkgele
genheid, het aantal mensen dat in armoede leeft en de sociale
risico's.
1.5
Het EESC is voorstander van een versterkte OCM,
omdat werkgelegenheid, sociale bescherming en maatschappe
lijke integratie dan niet het ondergeschoven kind van de huidige

crisis worden. De toepassing van de OCM zou lokaler moeten
worden en aan doelgerichte acties in het kader van het Euro
pees Sociaal Fonds moeten worden gerelateerd. Wederzijdse
beoordelingen (peer reviews) op grond van wat lidstaten van
elkaar kunnen leren, zouden nationale routekaarten voor
maatschappelijke samenhang moeten opleveren. Bij de indica
toren die worden gebruikt, zou vooral ook moeten worden
gekeken naar kwalitatieve welzijnscriteria. Alhoewel het
EESC het Europees Platform tegen armoede steunt, is het
van mening dat de toepassing van de OCM en van de horizon
tale sociale clausule ook kan bijdragen aan de opzet van andere
kerninitiatieven.
2. Achtergrond
2.1
Het Belgische EU-voorzitterschap heeft het EESC ver
zocht om een verkennend advies waarin antwoord wordt gege
ven op de volgende vragen: Hoe kan met behulp van de Europa
2020-strategie en een versterkte OCM de maatschappelijke sa
menhang in Europa worden bevorderd? Welke praktische rol
kan de horizontale sociale clausule spelen voor de sociale di
mensie van het EU-beleid? Hoe kan aan die praktische rol in
vulling worden gegeven?
2.2
Dit verkennend advies zal worden gebruikt voor de con
ferentie die het Belgische EU-voorzitterschap op 14 en
15 september a.s. over „EU-coördinatie op sociaal gebied in
de context van de Europa 2020-strategie” zal houden.
2.3
De Commissie benadrukt in haar Mededeling over de
Europa 2020-strategie dat inspraak moet worden gegeven aan
de sociale partners en maatschappelijk organisaties op alle ni
veaus. Zo stelt zij dat „ook het Economisch en Sociaal Comité en het
Comité van de Regio’s … sterker bij Europa 2020 (moeten) worden
betrokken”.
2.4
De Europese Raad heeft op 17 juni jl. overeenstemming
bereikt over vijf „kerndoelen” voor de verwezenlijking van de
Europa 2020-strategie (arbeidsparticipatie, O&O, broeikasgas
sen, onderwijs en maatschappelijke integratie) en stelde daarbij
vast dat deze doelstellingen onderling zijn verweven en elkaar
versterken. De basis voor een „krachtigere economische governance”
is gelegd doordat prioriteit is gegeven aan de „versterking van de
coördinatie van het economisch beleid”. Voorwaarde voor de succes
volle verwezenlijking van de kerndoelen is dat er doeltreffende
regelingen zijn om er toezicht op te houden. Verder komt de
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Europese Raad overeen om „20 miljoen mensen een uitweg uit het
risico op armoede … te bieden”, terwijl het de lidstaten vrij blijft
staan om nationale streefdoelen vast te leggen t.a.v. ten minste
één van de volgende drie indicatoren: risico op armoede, mate
riële deprivatie en werkloze huishoudens.

laten treden. Governance en maatschappelijke samenhang moe
ten voor lange tijd de voornaamste aandachtspunten blijven.
Het EESC dringt er bij de Hongaarse regering op aan om hier
ook voorrang aan te geven tijdens het komende Hongaarse EUvoorzitterschap.

2.5
De Europa 2020-strategie bestaat uit een mix van EU- en
nationale maatregelen voor een „slimme, duurzame en inclusieve
groei”. De vijf kerndoelen worden geruggensteund door tien
geïntegreerde richtsnoeren voor werkgelegenheid en economisch
beleid en de bedoeling is dat er zeven kerninitiatieven worden
gelanceerd. De lidstaten zullen op de nationale omstandigheden
afgestemde nationale streefdoelen en uitvoeringsbepalingen vast
leggen en nationale hervormingsprogramma's uitwerken.

3.3
Belangrijk is echter ook dat de bepalingen van het Hand
vest van grondrechten in aanmerking worden genomen bij de
consolidering van beleidsinstrumenten die bedoeld zijn om so
ciale vooruitgang te bewerkstelligen.

2.6
In de in het VWEU (Verdrag van Lissabon) opgenomen
horizontale sociale clausule staat dat de EU „Bij de bepaling en de
uitvoering van haar beleid en optreden … rekening (houdt) met de
eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau van werk
gelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming, de
bestrijding van sociale uitsluiting alsmede een hoog niveau van onder
wijs, opleiding en bescherming van de volksgezondheid.”
2.7
Deze horizontale sociale clausule sluit aan bij de andere
horizontale bepalingen van het VWEU: gendergelijkheid (artike
len 8 en 10), milieubescherming (artikel 11) en consumenten
bescherming (artikel 12) - artikelen die zijn ingevoerd met het
Verdrag van Amsterdam – en het artikel tegen discrìminatie dat
onderdeel was van het Verdrag van Lissabon.
2.8
De OCM maakte deel uit van het instrumentarium van
de strategie van Lissabon van 2000. Kort gezegd houdt dit
model in dat de Raad doelstellingen vastlegt, waarna de lidstaten
op grond daarvan actie- en hervormingsplannen uitwerken, ter
wijl de gemaakte vorderingen worden gemeten aan de hand van
benchmarking, indicatoren, peer reviews en de uitwisseling van
meest geslaagde methoden (best practices). Voor bepaalde beleids
terreinen van het Verdrag van Lissabon heeft dit OCM-model
ook een rechtsgrondslag (artikelen 149, 153, 156, 168, 173 en
181 van het VWEU).

3.4
Het EESC heeft altijd al benadrukt dat governance zonder
echte participatie van burgers en maatschappelijke organisaties,
op alle niveaus en in alle stadia, een wassen neus is. Er moet
met de sociale partners en andere belanghebbende partijen over
eenstemming worden bereikt over sociaal-economische hervor
mingen, omdat de kans dat de kerndoelstellingen kunnen wor
den verwezenlijkt, dan alleen maar groter wordt.
3.5
De sociale partners en vertegenwoordigers van het maat
schappelijk middenveld moeten beslist nauw worden betrokken
bij de vaststelling van de nationale streefcijfers en hervormings
programma's, de toepassing van de horizontale sociale clausule
en de versterking van de OCM. De meningen van maatschap
pelijke organisaties moeten ook meewegen als de Commissie en
de Raad streefdoelen vaststellen en nagaan hoeveel vooruitgang
er al is geboekt.
3.6
De Europa 2020-strategie moet worden toegepast op
nationaal, regionaal én lokaal bestuursniveau. Bij de uitstippe
ling en tenuitvoerlegging van sociale beleidsmaatregelen van de
EU moeten „top down”-initiatieven van de EU in wisselwerking
staan met een „bottom up”-benadering. Daarom moeten maat
schappelijke organisaties echte en doeltreffende samenwerkings
verbanden aangaan met lokale en regionale overheden/parle
menten: samen kunnen dan regionale streefdoelen worden vast
gesteld en geschikte beleidsmaatregelen worden uitgewerkt. Die
benadering strookt ook met een doeltreffende toepassing van
het partnerschapsbeginsel dat voortaan van kracht zou moeten
worden t.a.v. het gebruik en de toewijzing van de middelen van
de structuurfondsen, waarbij profijt wordt getrokken van de
synergie tussen de Europa 2020-strategie en het Europees Soci
aal Fonds (1).

3. Algemene opmerkingen
3.1
Europa werkt toe naar meer coördinatie van het eco
nomische beleid om de huidige ernstige sociaal-economische
crisis te overwinnen. Volgens het EESC moet sociale vooruit
gang gelijke tred houden met economische hervormingen, om
dat de doelstellingen van de Europa 2020-strategie anders on
mogelijk allemaal kunnen worden verwezenlijkt. Daarom moe
ten de economische, sociale en milieudimensies van deze stra
tegie beslist met elkaar in verband worden gebracht. Geïnte
greerd beleid waarvan de diverse onderdelen elkaar versterken,
vergen de consolidering, coördinatie en versterking van alle
instrumenten.
3.2
Tegen deze achtergrond juicht het EESC toe dat het
Belgische EU-voorzitterschap het zwaartepunt legt bij de hori
zontale sociale clausule en een versterkte OCM als middelen om
governance en maatschappelijke samenhang op de voorgrond te

3.7
Het EESC pleit ook voor actieve betrokkenheid van na
tionale SER's en aanverwante organisaties.
3.8
De Commissie zou verder, samen met het jaarlijkse
voortgangsverslag over de nationale hervormingsprogramma's,
een „governance-verslag” moeten uitbrengen over participatieve
governance in het kader van de toepassing van de OCM en de
horizontale sociale clausule. Het Europees Parlement, het EESC
en het Comité van de Regio's zouden over dit governance-ver
slag moeten worden geraadpleegd. Het EESC zou gebruik kun
nen maken van zijn netwerk van SER's en aanverwante organi
saties om toe te zien op de mate waarin het maatschappelijk
middenveld bij een en ander wordt betrokken. Het zou zelfs
eigen rapporten kunnen uitbrengen.
(1) EESC-advies „Doelmatige samenwerking in het cohesiebeleid” (rap
porteur: Olsson – ECO/258).
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gendergelijkheid en consumentenbescherming zijn in eerste in
stantie van informele aard.

3.9
Er is dringend behoefte aan coördinatie met aandacht
voor de wisselwerking tussen de kerndoelen, de geïntegreerde
richtsnoeren en de kerninitiatieven. Voor de Commissie is de
belangrijke strategische rol weggelegd van „coördinatiecoördinator”. De geïntegreerde richtsnoeren zouden echt „geïn
tegreerd” moeten zijn, in de ware betekenis van het woord, nl.
dat alle beleidsmaatregelen samenhang moeten vertonen en op
alle streefdoelen moeten zijn gericht. Integratie in die zin moet
het overkoepelende richtsnoer zijn bij de invoering van regelin
gen om de horizontale sociale clausule toe te passen en de OCM
te versterken. Het verband tussen beide instrumenten zou kun
nen worden versterkt door bij de OCM gebruik te maken van
de resultaten die bij de toepassing van de horizontale sociale
clausule worden bereikt.

4.2
Sociale-effectbeoordelingen maken volgens het EESC on
losmakelijk deel uit van de monitoring van de Europa 2020strategie. Via die beoordelingen zouden doeltreffende regelingen
in het leven moeten worden geroepen waardoor sociale risico's
kunnen worden geëvalueerd. De resultaten van deze socialeeffectbeoordelingen zouden moeten worden gepubliceerd en
in het openbaar moeten kunnen worden besproken. Belangrijk
is vooral dat wordt gekeken naar de consequenties voor de
werkgelegenheid en voor het aantal mensen dat in armoede
dreigt te vervallen.

3.10
Het EESC steunt dan ook tot op grote hoogte de sug
gesties die het SPC op 21 mei jl. in zijn bijdrage aan de nieuwe
Europese strategie heeft gedaan (2). Het SPC wil dat de horizon
tale sociale clausule in de preambule van de richtsnoeren voor
het economische beleid wordt opgenomen en voert aan dat de
geïntegreerde visie van de Europa 2020-strategie met zich mee
brengt dat er behoefte is aan een thematische beoordeling en
een voortgangsverslag over de sociale dimensie ervan.

4.3
De Commissie moet haar verantwoordelijkheid nemen,
daarin geassisteerd door het SPC en het EMCO. De Europese
sociale partners en andere sleutelorganisaties moeten hier actief
bij worden betrokken. Hun opvattingen moeten als bijlage bij
de sociale-effectbeoordelingen worden gevoegd. De Commissie
heeft met de geïntegreerde effectbeoordeling weliswaar al gere
geld dat sociale effecten worden beoordeeld, maar is nog niet
erg ver gevorderd als het gaat om de zichtbaarheid en het
gebruik van die systemen.

3.11
Het EESC vindt dat SPC en EMCO uitstekend werk
verrichten en meer invloed moeten krijgen als de instrumenten
inzake de sociale dimensie eenmaal zijn versterkt. Verder sug
gereert het EESC dat niet alleen regeringen in die comités ver
tegenwoordigd zouden moeten zijn, maar ook de sociale part
ners en andere relevante maatschappelijke organisaties. Ook
zouden SPC en EMCO vaker bijeen moeten komen met ver
tegenwoordigers van de betrokken partijen op zowel Europees
als nationaal niveau. Bovendien behoort het tot de taken van de
vertegenwoordigers van de lidstaten die zitting hebben in SPC
en EMCO, om in hun land overleg met de sociale partners en
andere relevante maatschappelijke organisaties te organiseren en
daaraan deel te nemen.

3.12
Het EESC steunt het voorstel van de Commissie om
communicatiemiddelen uit te werken waardoor burgers, werk
nemers, ondernemingen en hun representatieve organisaties in
spraak wordt gegeven. Het initiatief van de Commissie om de
maatschappelijke realiteit in de EU in kaart te brengen, kan
dienen als één model; die exercitie zou meer op vaste basis
kunnen worden georganiseerd, ook op lokaal niveau. Dat neemt
niet weg dat de sociale partners en maatschappelijk organisaties
zelf ook moeten komen met initiatieven voor de wijze waarop
gebruik wordt gemaakt van de horizontale sociale clausule en
de OCM. Daarom stelt het EESC voor dat proefprojecten op dit
gebied met middelen uit het PROGRESS-programma worden
gefinancierd.

4. Specifieke opmerkingen over de horizontale sociale
clausule
4.1
De effecten van de ruim tien jaar geleden in het Verdrag
vastgelegde horizontale clausules inzake milieubescherming,
(2) Raad 9964/10.

4.4
Economisch beleid en begrotingsconsolidering moeten
beslist tot meer werkgelegenheid, minder armen en betere soci
ale rechten leiden. Daarom moeten sociale-effectbeoordelingen
met name betrekking hebben op alle tien geïntegreerde richt
snoeren voor werkgelegenheid en economisch beleid. Zonodig
moeten echter ook andere maatregelen die worden genomen
om de vijf kerndoelen te verwezenlijken, worden geëvalueerd.
4.5
Ook de lidstaten en regio's moeten sociale-effectbeoor
delingen uitvoeren.
4.6
Op zijn laatst eind december 2010 moet er een eerste
verslag zijn uitgebracht. Dat verslag moet worden verwerkt in
het eerste jaarlijkse tussentijdse verslag over de toepassing van
de Europa 2020-strategie.
5. Specifieke opmerkingen over de OCM
5.1
Het EESC heeft dikwijls kritiek gehad op de OCM, omdat
de verhoopte resultaten zijn uitgebleven. De OCM werkt niet en
is onbekend in de lidstaten. De sociale partners en andere maat
schappelijke organisaties worden er onvoldoende bij betrokken.
5.2
Toch konden ook verbeteringen worden vastgesteld, met
name op het gebied van maatschappelijke integratie, en het
EESC heeft inmiddels in meerdere adviezen met klem aange
drongen op de toepassing van de OCM op nieuwe beleidster
reinen (gezondheidszorg, jongerenbeleid, demografische ontwik
kelingen, immigratie en asielrecht e.d.).
5.3
Het EESC is er vast van overtuigd dat de OCM in de
huidige crisis kracht moet worden bijgezet om te voorkomen
dat sociale bescherming en het beleid voor maatschappelijke
integratie op een zijspoor worden gezet.
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5.4
Het EESC staat volledig achter de oprichting van het
Europees Platform tegen Armoede, waarvan een instrument
moet worden gemaakt dat bedrijven, werknemers en de burgers
in het algemeen prikkelt om praktische maatregelen tegen maat
schappelijke uitsluiting te nemen. Dit platform en de OCM
zullen elkaars werking alleen maar versterken. Toch vindt het
EESC dat de OCM ook kan bijdragen aan de verwezenlijking
van andere kerninitiatieven, vooral in combinatie met de in het
kader van de horizontale clausule uitgevoerde sociale-effect
beoordelingen.

5.5
Het EESC heeft voorgesteld om de OCM kracht bij te
zetten door voor alle lidstaten verplichte doelstellingen voor de
verwezenlijking van de Europa 2020-strategie vast te leggen.
Die opvatting is terug te vinden in meerdere adviezen, zoals
in het onlangs uitgebracht advies over de werkgelegenheidsricht
snoeren (3). In dat laatste advies wordt gepleit voor ambitieuzere
en beter meetbare doelstellingen voor werkgelegenheid, onder
wijs en maatschappelijke integratie, gesteund door een betere
beleidscoördinatie. Ook staat het EESC volledig achter de op
roep van zijn Tweejaarlijkse Conferentie in Florence om in de
Europa 2020-strategie specifieke indicatoren op te nemen waar
mee kan worden nagegaan in hoeverre vroegtijdig onderwijs het
risico verkleint op maatschappelijke uitsluiting in het latere le
ven.

5.6
Daarbij tekent het EESC echter wel aan dat het de lid
staten vrijstaat om zelf de meest geschikte indicatoren te kiezen
(zie par. 2.4), met als implicatie dat alle relevante indicatoren bij
de toepassing van de OCM moeten worden gebenchmarked. Het
mag niet zo zijn dat lidstaten kerndoelstellingen kunnen ontlo
pen. Geen enkele lidstaat kan de ogen sluiten voor het aantal
mensen dat in armoede dreigt te vervallen, zoals blijkt uit de
dienovereenkomstige inkomens-indicator (4). Ook zou de inspi
ratiebron voor de nationale doelstellingen een echte participa
tieve dialoog met de belanghebbenden moeten zijn.
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decentraliseren, wordt beleidsintegratie meer op de voorgrond
geplaatst, wat hard nodig is.
5.9
Het is volgens het EESC van het allergrootste belang dat
participatieve governance bij de toepassing van de OCM wordt
gebenchmarked, vooral als het gaat om de participatie van
maatschappelijke organisaties. Benchmarking kan in de vorm
van indicatoren, wederzijdse beoordelingen (peer reviews), exerci
ties om van elkaar te leren en de uitwisseling van geslaagde
methoden (best practices). Commissie en SPC zouden daartoe
samen – en in overleg met de voornaamste Europese belang
hebbenden - een code van geslaagde methoden kunnen opstel
len. Deze code zou op de volgende criteria kunnen worden
gebaseerd (5):
— opzet van de dialoog:
— alle relevante belanghebbenden moeten eraan deel
nemen;
— de aard van de dialoog, d.w.z. dat echte participatie moet
worden aangemoedigd. Een dialoog moet meer zijn dan
alleen maar voorlichting en raadpleging;
— lokale en regionale overheden moeten erbij worden be
trokken door middel van participatieve actieplannen e.d.;
— ook nationale SER's moeten erbij worden betrokken;
— belanghebbenden moeten op tijd worden betrokken bij alle
stadia van de beleidsvorming
— de uitkomst van de dialoog moet worden gedocumenteerd;
— er moeten nationale/regionale streefcijfers worden vast
gelegd;
— er moeten indicatoren met een follow up worden vastgelegd;

5.7
De lidstaten moeten volgens het EESC meer prikkels
krijgen om hun verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld door
dat een duidelijke koppeling wordt gelegd met toewijzingen via
het ESF. Een dergelijke benadering wordt nog sterker onder
bouwd als het zwaartepunt in de operationele programma's
van dat fonds nog meer dan nu bij maatschappelijke integratie
wordt gelegd. Dit streven zou moeten worden ondersteund
door efficiënte samenwerking met de sociale partners en maat
schappelijke organisaties.

5.8
De OCM moet meer op de lokale realiteit worden gericht
(„go local”): samen met de plaatselijke overheden en organisaties
moeten er lokale en regionale actieplannen worden uitgewerkt.
Zo wordt vormgegeven aan een participatieve bottom up-bena
dering en de coördinatie van partners en beleid, ook met mid
delen uit de structuurfondsen. Door de OCM op die manier te
(3) EESC-advies van 27 mei 2010 (algemeen rapporteur: Greif - CESE
763/2010).
(4) Voor die indicator is de armoedegrens bepaald op minder dan 60 %
van het middenkomen.

— belanghebbenden moeten deelnemen aan peer reviews, exer
cities om van elkaar te leren en de uitwisseling van ge
slaagde methoden;
— belanghebbenden moeten meewerken aan praktische maat
regelen ten gunste van werkgelegenheid en maatschappelijke
integratie.
5.10
Voorstellen op grond van „gemeenschappelijke begin
selen” zouden ondubbelzinnig moeten worden gekoppeld aan
de OCM. Die „gemeenschappelijke beginselen” zijn aanbevelin
gen aan de lidstaten die bijvoorbeeld zijn gedaan in het kader
van het EU-beleid inzake de thematische strategieën betreffende
flexizekerheid, actieve integratie en actief oud worden.
5.11
Op den duur moet de toepassing van de OCM leiden
tot het gebruik van andere instrumenten zoals „versterkte sa
menwerking” tussen de lidstaten of gebruikmaking van de com
munautaire methode.
(5) Zie o.m. „Coördinatie van EU-beleid na 2010: streven naar een
nieuwe governance-structuur” door Jonathan Zeitlin.

11.2.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

5.12
De indicatoren moeten over méér dan alleen maar eco
nomische prestaties gaan: zoals de Stiglitz-commissie (6) bepleit,
moeten er ook indicatoren inzake maatschappelijk welzijn wor
den vastgelegd. Eerder al heeft het EESC gewezen op kwantita
tieve en kwalitatieve indicatoren van sociaal beleid zoals gen
dergelijkheid, werkgelegenheid voor jongeren, „werkende ar
men”, mensen met een handicap, kwaliteitsbanen, armoede on
der kinderen en jongeren, inkomensverdeling, stelsels voor mi
nimale inkomens en inkomsten en toegang tot gezondheidszorg
en sociale dienstverlening. Ook is een praktische indicator voor
gesteld voor de kwaliteit van het bestaan op zes verschillende
gebieden (7). Verder zijn er kwalitatieve indicatoren voorgesteld
om kwaliteit en toegankelijkheid te meten in relatie tot de ver
wachtingen van de burgers en tot gebruikersbetrokkenheid en
-vriendelijkheid.
5.13
Het EESC benadrukt nogmaals dat belanghebbenden
moet worden gevraagd om mee te werken aan de uitwerking
en beoordeling van de op Europees, nationaal en regionaal
niveau vast te leggen indicatoren.
5.14
Belangrijk is ook dat de lidstaten verslag uitbrengen van
de vorderingen die met elke afzonderlijke doelstelling worden
gemaakt, met gebruikmaking van Europese indicatoren die on
derling vergelijkbaar zijn, en ook kunnen worden aangepast. Op
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die manier kan een „ranglijst” worden opgesteld, zoals in het
Kok-verslag is gesuggereerd (8), en kan een diagnose worden
gesteld op grond waarvan nationale en lokale actoren de nodige
verbeteringen kunnen doorvoeren en/of hun eigen gedrag kun
nen bijsturen.
5.15
Efficiënte systemen om van elkaar te leren, geslaagde
methoden uit te wisselen en niet-wettelijke maatregelen te be
nutten, moeten een zaak zijn van besluitvormers op alle be
stuursniveaus. De sociale partners en andere belanghebbende
maatschappelijke organisaties beschikken over unieke kennis
en hebben een schat aan ervaring met sociaal en arbeidsmarkt
beleid opgedaan. Daarom moeten zij worden betrokken bij de
opsporing en evaluatie van mogelijkheden om geslaagde metho
den over te dragen, vooral als het gaat om innoverende maat
regelen.
5.16
Wederzijdse beoordelingen (peer reviews) door lidstaten
zouden sterker moeten worden onderbouwd door de sociale
partners en andere relevante belanghebbenden hierbij te betrek
ken. Tussentijdse evaluaties op grond van wederzijds leren en
best practices zouden moeten uitmonden in openbare aanbeve
lingen aan de lidstaten in de vorm van een routekaart voor
maatschappelijke samenhang.

Brussel, 15 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI

(6) Commissie voor de meting van economische prestaties en sociale
vooruitgang.
(7) Zie EESC-advies van 22-10-2008 „Voorbij het BBP – maatstaven voor
duurzame ontwikkeling” (rapporteur: Siecker) (PB C 100 van
30.4.2009, blz. 53-59).

(8) Verslag van de door Wim Kok voorgezeten groep op hoog niveau
van november 2004 „Facing the Challenge – The Lisbon Strategy for
Growth and Employment” (De uitdaging oppakken – De Lissabonstra
tegie voor groei en werkgelegenheid).
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De ontwikkeling van de sociale
uitkeringen”
(2011/C 44/05)
Algemeen rapporteur: de heer VERBOVEN
Mevrouw Laurette ONKELINX, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft
het Europees Economisch en Sociaal Comité in naam van het toekomstige Belgische voorzitterschap en
overeenkomstig artikel 304 van het VWEU op 29 april 2010 schriftelijk verzocht een verkennend advies op
te stellen over het volgende onderwerp:
De ontwikkeling van de sociale uitkeringen
Op 25 mei 2010 heeft het bureau van het Europees Economisch en Sociaal Comité besloten de afdeling
Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden te
belasten.
Gezien de urgentie van de werkzaamheden heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité tijdens zijn op
14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting (vergadering van 14 juli 2010) de heer VERBOVEN als algemeen
rapporteur aangewezen en vervolgens het volgende advies met 66 stemmen vóór en 3 stemmen tegen, bij
10 onthoudingen, goedgekeurd.
1. Conclusies en aanbevelingen
1.1
Het EESC is verheugd dat aan de ontwikkeling van de
sociale uitkeringen een speciale conferentie gewijd is binnen het
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.
Het Comité erkent dat sociale bescherming een belangrijk in
strument is voor herverdeling, sociale samenhang en solidariteit
en een centrale plaats moet innemen binnen het Europese pro
ject. Meer bepaald omvatten de sociale grondrechten het recht
op een toereikende uitkering voor wie met bepaalde sociale
risico's geconfronteerd wordt, alsook het recht op sociale bij
stand en huisvestingssteun voor wie over onvoldoende middelen
beschikt. Het EESC herinnert eraan dat het op 30 november
2009 een verklaring aangenomen heeft waarin het de Commis
sie vraagt een sociaal actieprogramma (1) uit te voeren dat even
veel respect garandeert voor sociale grondrechten als voor me
dedingingsregels en economische vrijheden.
1.2
Het EESC beklemtoont de rol van sociaal beleid als pro
ductiefactor. Het wijst er nogmaals op dat adequaat arbeids
markt- en sociaal beleid bijdraagt tot zowel sociale rechtvaar
digheid als tot economische efficiëntie en productiviteit. De kern
van het Europese sociale model ligt in een goede combinatie
van economische efficiëntie en sociale vooruitgang (2). Of het
Europese project bij de bevolking ingang zal vinden, zal afhan
gen van de efficiëntie van het beleid op dit vlak. Overigens mag
men de belangrijke stabiliserende rol van sociale bescherming
op de economie – in periodes van hoog- zowel als laagcon
junctuur – niet onderschatten (3).
1.3
Door de huidige economische en sociale crisis is een
ambitieuze Europese strategie voor de periode van nu tot
2020 noodzakelijker dan ooit. Deze nieuwe, door de Commis
sie gedefinieerde strategie (4) is onlangs goedgekeurd op de Eu
ropese Raad van 17 juni 2010 en zal in september formeel
door het Parlement goedgekeurd worden. Ze betreft vier actie
(1) EESC-advies – PB C 27 van 03.02.2009.
(2) EESC-advies – PB C 309 van 16.12.2006.
(3) Europese Commissie, Comité voor sociale bescherming, Gezamenlijk
verslag over sociale bescherming en sociale inclusie 2010, manuscript,
februari 2010.
(4) Commissiemededeling COM(2010)2020.

terreinen: kennis en innovatie, economische duurzaamheid,
werkgelegenheid, sociale integratie. Het EESC onderschrijft
deze multidimensionale aanpak die erop gericht is „slimme,
duurzame en inclusieve groei” te ondersteunen, maar betreurt
dat de aanbevelingen uit zijn vorig advies De Lissabonstrategie na
2010 op belangrijke punten niet opgevolgd zijn. Het is met
name belangrijk „eigen richtsnoeren [te ontwikkelen] met meet
bare doelstellingen voor een gelijke behandeling van man en
vrouw in de strijd tegen arbeidsomstandigheden met gebrekkige
sociale bescherming, bij de overstap naar een CO2-arme eco
nomie, armoedebestrijding (ook onder werknemers) en het
voorkómen van sociale uitsluiting (bijv. passende steun in geval
van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, alsook voor de toe
gang tot overheidsdiensten)” (5).
1.4
Het EESC stelt tevreden vast dat in de Europa 2020strategie een speciaal richtsnoer is opgenomen ter bevordering
van de sociale integratie en de armoedebestrijding, waarbij het
engagement wordt aangegaan „ten minste 20 miljoen mensen
een uitweg uit het risico op armoede en uitsluiting te bieden” (6).
In 2010, uitgeroepen tot Europees Jaar van armoedebestrijding,
is het absoluut noodzakelijk om maatregelen te nemen om
iedereen die door armoede wordt getroffen, te helpen daaraan
te ontsnappen.
1.5
De Raad is van mening dat een duurzame, kwalitatieve
en behoorlijk betaalde baan de beste manier is om aan sociale
uitsluiting te ontsnappen. Er moeten structurele maatregelen
genomen worden om een arbeidsmarkt te creëren waar nie
mand uit de boot valt (7). Het EESC herinnert eraan dat er op
9 december 2009 in het kader van de sociale dialoog een
kaderakkoord gesloten is voor een inclusieve arbeidsmarkt. In
dit kaderakkoord bevestigen de sociale partners hun bereidheid
om een inclusieve arbeidsmarkt te promoten, Europa's potenti
eel aan arbeidskracht maximaal te benutten, de werkgelegenheid
te verhogen en de kwaliteit van de banen te verbeteren, met
aandacht voor vorming en de ontwikkeling van vaardigheden.
(5) EESC-advies – PB C 128/3 van 18.05.2010, par. 4.4.
(6) Europese Raad, 17.06.2010, Conclusies, EUCO 13/10.
(7) Zie voetnoot 5.
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1.6
Het EESC treedt het Europees Parlement bij in diens
Resolutie van 6 mei 2009 over de actieve inclusie van personen
die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten (8), meer bepaald in de
eerste overweging „dat actieve inclusie niet in de plaats mag
komen van sociale inclusie, aangezien kwetsbare groepen die
niet op de arbeidsmarkt kunnen participeren recht hebben op
een waardig leven en een volwaardige participatie in de samen
leving, en dat daarom iedereen over een minimuminkomen
moet kunnen beschikken en toegang moet hebben tot betaal
bare, hoogwaardige sociale voorzieningen, ongeacht of hij in
staat is op de arbeidsmarkt te participeren”.

1.7
Het EESC herinnert er ook aan dat het in zijn advies van
12 juli 1989 over armoede (9) de invoering van een sociaal
minimum heeft bepleit, dat tegelijk bedoeld is als vangnet
voor de armen en als stimulans voor hun reïntegratie in de
samenleving. Het betreurt dat aan dit advies, noch aan de Aan
beveling van de Raad van 24 juni 1992 inzake gemeenschap
pelijke criteria met betrekking tot toereikende inkomsten en
prestaties in de stelsels van sociale bescherming (10), tot op
heden geen passend gevolg is gegeven. Volgens het EESC
moet daarom overwogen worden geleidelijk aan tot een systeem
van inkomenszekerheid en gegarandeerde sociale dienstver
lening te komen, aan de hand van een nieuw instrument dat
rekening houdt met de specifieke situatie van elke lidstaat en dat
het nationale beleid inzake armoedebestrijding ook op een effi
ciëntere manier ondersteunt. In deze context is het belangrijk
dat de terugdringing van de armoede als doelstelling in de
Europa 2020-strategie opgenomen is.

1.8
Wat de sociale vervangingsinkomens betreft, wijst het
EESC erop dat ze niet allemaal ter sprake komen in het overleg
binnen de open coördinatiemethode (OCM) inzake sociale be
scherming. Dit overleg is erop gericht om, door de vastlegging
van doelstellingen en gemeenschappelijke indicatoren en door
de uitwisseling van goede praktijken, de socialezekerheidsstelsels
te hervormen wat betreft pensioenen, gezondheidszorg, lang
durige zorg en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.
Uitkeringen voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, zwanger
schap, invaliditeit, werkongevallen of beroepsziekte worden dus
niet behandeld. Het EESC beveelt aan alle vervangingsinkomens
aan bod te laten komen in de werkzaamheden van de OCM
inzake sociale bescherming. In het bijzonder raadt het aan een
controlesysteem in te voeren om na te gaan of de toegekende
uitkeringen voldoende hoog zijn.
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in rekening moet worden gebracht. Andere belangrijke elemen
ten zijn bijvoorbeeld de beschikbaarheid, de efficiëntie en de
kwaliteit van de kinderopvang, van toegankelijkheidsvoorzienin
gen voor gehandicapten, van arbeidsbemiddeling voor werkzoe
kenden, alsook van vorming, onderwijs en gezondheidszorg (11).
Bijgevolg benadrukt het EESC nogmaals dat het de OCM ver
sterkt zou willen zien met meetbare doelstellingen inzake soci
ale bescherming, vooral wat betreft het niveau van de vervan
gingsinkomens en de dekking, maar ook wat betreft de toegang
tot openbare diensten (12). Bovendien stelt het Comité vast dat
de OMC inzake sociale bescherming geen specifieke aandacht
schenkt aan de veralgemening van activeringsprogramma's. Het
beveelt aan binnen het Comité voor sociale bescherming te
onderzoeken of deze activeringssystemen de waarden solidari
teit, verantwoordelijkheid en cohesie wel op een evenwichtige
manier respecteren.

1.10
Het EESC benadrukt de essentiële rol die vertegenwoor
digers van het maatschappelijk middenveld en de sociale part
ners kunnen spelen in alle kwesties die verband houden met de
modernisering van de socialezekerheidsstelsels en de versterking
van de OCM als democratisch proces.

2. Inleiding en situering
2.1
Sociale bescherming vormt een belangrijk herverdelingsen solidariteitsmechanisme. Voor de organisatie en financiering
ervan zijn de lidstaten bevoegd. Aangezien elke lidstaat dus een
eigen systeem heeft, neemt sociale bescherming binnen de Euro
pese Unie veel verschillende vormen aan. Toch staat sociale
bescherming centraal in het Europese project, zoals blijkt uit
artikel 9 van het Verdrag betreffende de werking van de Euro
pese Unie (13). Ook artikel 34 van het Handvest van de grond
rechten (14) erkent en respecteert:

— enerzijds, het recht op toegang tot socialezekerheidsvoorzieningen
en sociale diensten die bescherming bieden in geval van moeder
schap, ziekte, arbeidsongevallen, afhankelijkheid, ouderdom of ver
lies van arbeid;

— anderzijds, het recht op sociale bijstand en op bijstand ten be
hoeve van huisvesting, teneinde al diegenen die niet over voldoende
middelen beschikken een waardig bestaan te verzekeren.

1.9
Het EESC herinnert eraan dat onze socialezekerheidsstel
sels enkel gemoderniseerd kunnen worden als er een doeltref
fend evenwicht wordt bereikt tussen, enerzijds, stimuli om het
aanbod aan arbeidskrachten te verhogen, en, anderzijds, maat
regelen die gericht zijn op een toereikende en kostenefficiënte
sociale bescherming. Wat het aanbod aan arbeidskrachten be
treft, is het inkomen volgens het EESC niet de enige factor die

2.2
Behalve het verzekeren van een behoorlijk inkomen voor
personen die niet werken of die met sociale risico's te maken
krijgen, moet sociale bescherming ook gericht zijn op begelei
ding tijdens de overgang naar ander werk, en in het bijzonder
op goede integratie op de arbeidsmarkt.

(8) Europees Parlement, Resolutie van 06.05.2009, 2008/2335(INI).
(9) EESC-adviezen – PB C 221 van 28.08.1989 en PB C 128/15 van
18.05.2010.
(10) Aanbeveling 92/441/EEG van de Raad van 24.06.1992 – PB L 245
van 26.08.1992.

(11) EESC-advies – PB C 302/86 van 07.12.2004.
(12) EESC-adviezen – PB C 128/10 van 18.05.2010 en PB C 302/86
van 07.12.2004.
(13) Art. 9 VWEU – PB C 115 van 09.05.2008.
(14) Handvest van de grondrechten – PB C 364 van 18.12.2000.
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2.3
Toen Europa met de gevolgen van de financiële crisis van
2008 werd geconfronteerd, hebben de socialezekerheidsstelsels
er niet alleen voor gezorgd dat de bevolking van het ergste
gespaard bleef, maar hebben ze op economisch vlak ook een
contracyclische en stabiliserende rol gespeeld (15). Als er nu geen
ambitieuze convergentiemaatregelen genomen worden, kunnen
deze stelsels in het gedrang komen door mededingingspraktij
ken van bepaalde lidstaten die via een vermindering van de
sociale uitgaven investeringen van buitenlands kapitaal proberen
aan te trekken. Deze tendens is al een realiteit op het vlak van
verloning en fiscaliteit en dreigt zich nu door te zetten op
sociaal gebied (16).
2.4
Bij de aanvang van de nieuwe Europa 2020-strategie zij
er nogmaals op gewezen dat economische en werkgelegenheids
groei op zich geen garantie zijn voor meer sociale samenhang.
De afgelopen tien jaar is de ongelijkheid in veel gevallen toe
genomen en blijven armoede en sociale uitsluiting een groot
probleem in de meeste landen van de Unie (17). Het EESC wijst
er bovendien op dat maatregelen om dit soort fenomenen tegen
te gaan niet enkel a posteriori met betrekking tot de uitkeringen
genomen moeten worden, maar ook op een preventieve en
proactieve wijze armoede moeten zien te voorkomen. Een con
creet voorbeeld hiervan is kinderarmoede, die de hele verdere
levensweg van de betrokkenen kan bepalen.
2.5
Vandaag de dag staan de sociale bescherming in het
algemeen en de sociale uitkeringen in het bijzonder voor vier
belangrijke uitdagingen:
— de gevolgen van de crisis met enerzijds verhoogde uitgaven
voor werkloosheid door grootschalig banenverlies en ander
zijds druk op de overheidsfinanciën die hierdoor ontstaat.
Om te vermijden dat mensen verstrikt raken in langdurige
werkloosheid is het belangrijk dat de stelsels voor sociale
bescherming verder gemoderniseerd worden tot een dyna
misch, betrouwbaar en duurzaam systeem waarin men ge
makkelijk (opnieuw) een goede job kan vinden;
— de vergrijzing, die verstrekkende gevolgen heeft voor de
pensioenen en de gezondheidszorg. In het kader van de
solidariteit tussen generaties is het nodig om het niveau
van de pensioenen veilig te stellen en om te investeren in
fenomenen die met de vergrijzing verband houden, zoals de
steun aan hulpbehoevenden;
— de onaanvaardbare toename van de armoede en de ongelijk
heid. De nieuwe Europa 2020-strategie stelt ambitieuze
doelstellingen op het gebied van armoedebestrijding. Om
deze doelstellingen te halen is het nodig dat de lidstaten
binnen talrijke beleidsdomeinen gecoördineerde actie onder
nemen, in samenwerking met de sociale partners en het
maatschappelijke middenveld;
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Europese burgers laten blijken dat ze hoge verwachtingen
hadden inzake nieuwe en efficiënte sociale maatregelen, die
sociaal vooruitstrevend en economisch duurzaam zijn.

3. Toereikende vervangingsinkomens
3.1
In onze socialezekerheidsstelsels is een belangrijke rol
weggelegd voor sociale bijdragen die een inkomen verzekeren
in geval van werkloosheid, pensionering, ziekte of handicap.
Ongeacht hun financieringsmethoden, basisbeginselen (verzeke
rings- of solidariteitsprincipe) of toekenningsvoorwaarden, heb
ben al deze uitkeringen de bedoeling een behoorlijk en stabiel
inkomen te garanderen voor personen die door sociale risico's
getroffen worden. Daardoor bieden ze een belangrijk houvast,
zowel voor individuele personen als binnen de samenleving in
haar geheel. Ze mogen dan ook niet als een last beschouwd
worden, maar als een productieve investering die iedereen ten
goede komt.

3.2
De mondialisering, de technologische veranderingen, de
beginnende vergrijzing van de bevolking en – recenter – de
economische crisis van 2008 hebben de Europese economieën
en samenlevingen grondig door elkaar geschud en ingrijpende
veranderingen teweeggebracht binnen de socialezekerheidsstel
sels in het algemeen en de vervangingsinkomens in het bijzon
der. Het zogenoemde moderniseringsbeleid van de laatste twin
tig jaar is er vooral op gericht de overheidsfinanciën van de
lidstaten te saneren en de economische groei veilig te stellen,
onder andere door een hoge werkgelegenheidsgraad. Daardoor
worden sociale uitkeringen nu vooral gezien als een middel om
deelname aan de arbeidsmarkt te stimuleren.

3.3
Het Comité is zich er terdege van bewust dat het be
schermingsniveau dat deze uitkeringen bieden erg afhangt van
de overheidsfinanciën, die momenteel zwaar onder druk staan
door de gevolgen van de economische crisis en de uitdagingen
die een verouderende bevolking met zich meebrengt. Toch wil
het er nogmaals op wijzen dat het gekant is „tegen ieder initia
tief dat de solidariteit, die aan de basis ligt van de sociale
bescherming en die Europa zulke goede diensten bewijst, in
gevaar brengt” (18). Uitkeringen die de levensstandaard tot op
zekere hoogte vrijwaren zijn essentieel om te zorgen voor een
betere verdeling van goederen en inkomsten, net als voor hech
tere sociale samenhang. In dit licht benadrukt het Comité het
belang van de mechanismen die de uitkering aanpassen aan de
veranderende levensstandaard. Daarom vindt het Comité het
ook nodig binnen de OCM een controlesysteem in te voeren
om na te gaan of de toegekende uitkeringen toereikend zijn.

— de noodzaak het welzijn en de sociale samenhang onder de
Europese bevolking te verbeteren. De laatste jaren hebben de
(15) Europese Commissie, Comité voor sociale bescherming, Groei, werk
gelegenheid en sociale vooruitgang in de EU – Kernboodschappen, manu
script, september 2009.
(16) Klaus Busch, World Economic Crisis and the Welfare State – Possible
solutions to reduce the economic and social imbalances in the world eco
nomy, Europe and Germany, International Policy Analysis, FriedrichEbert-Stiftung, februari 2010.
(17) Zie voetnoot 15.

3.4
Het EESC vraagt een sociaal actieprogramma op te zet
ten, gebaseerd op positieve samenwerking tussen de staten, met
als doel op te treden tegen „wedijver over nivellering (lees:
verslechtering) van zaken als sociale rechten, sociale bescher
ming en arbeidsomstandigheden” (19).
(18) Zie voetnoot 5.
(19) Zie voetnoot 1.
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3.5 Werkloosheid: naar een betere sociale bescherming – een investe
ring in economisch concurrentievermogen en maatschappelijke
integratie
3.5.1
De werkloosheidsverzekering is een noodzakelijk soci
aal voordeel, aangezien elke werknemer erdoor beschermd
wordt tegen de gevolgen van een ontslag of herstructurering.
Ze heeft als doel voor een toereikend inkomensniveau te zor
gen, de basisvoorwaarde om mobiliteit op de arbeidsmarkt – en
dus een terugkeer naar de arbeidsmarkt – te garanderen (20).

3.5.2
Een werkloosheidsverzekering mag zich niet beperken
tot het uitkeren van vergoedingen, maar dient ook gepaste en
stimulerende maatregelen te omvatten om opnieuw een kwali
tatief hoogstaande job te vinden. Binnen dit actief beleid dienen
werklozen persoonlijk begeleid te worden en toegang te krijgen
tot „kwalificerende” vorming (21). Daarnaast zijn andere belang
rijke elementen de beschikbaarheid, de efficiëntie en de kwaliteit
van de kinderopvang, van toegankelijkheidsvoorzieningen voor
gehandicapten, van onderwijsinstellingen en van openbare ge
zondheidszorg (22). Al deze elementen zijn noodzakelijk voor
een vlotte doorstroming op de arbeidsmarkt en zouden dan
ook door de overheid tot stand moeten worden gebracht.

3.5.3
Daarnaast is het EESC van mening dat het nodig is om
maatregelen te nemen die op structurele wijze een arbeidsmarkt
tot stand brengen waar echt niemand uit de boot valt (23). Hier
bij dient nogmaals verwezen te worden naar het raamakkoord
voor een inclusieve arbeidsmarkt dat op 9 december 2009
gesloten is in het kader van de sociale dialoog. In dit raam
akkoord bevestigen de sociale partners hun bereidheid om een
inclusieve arbeidsmarkt te promoten, Europa's potentieel aan
arbeidskracht maximaal te benutten, de werkgelegenheid te ver
hogen en de kwaliteit van de banen te verbeteren, met aandacht
voor vorming en de ontwikkeling van vaardigheden.

3.5.4
Volgens het Comité is gecoördineerd beleid noodzake
lijk om werk lonend te maken en ervoor te zorgen dat werken
inderdaad financieel interessanter is. Dankzij gecoördineerd so
ciaal en fiscaal en loonbeleid zouden laaggeschoolden en men
sen met een laag inkomen lonend werk moeten kunnen vinden
en zo aan armoede en werkloosheid ontsnappen (24).

3.5.5
Via een combinatie van werkloosheidsuitkeringen en
een dynamisch arbeidsmarktbeleid is het mogelijk de economie
te stabiliseren en mensen aan te sporen zich actief aan verande
ringen aan te passen: hiertoe dienen hun vaardigheden verbeterd
te worden en dienen er efficiënte initiatieven te komen rond
omscholing en de zoektocht naar werk (25). Toch moet erover
(20) Florence Lefresne, „Regard comparatif sur l’indemnisation du chô
mage: la difficile sécurisation des parcours professionnels”, Chronique
internationale de l’IRES 115, november 2008, p. 23.
(21) Zie voetnoot 18.
(22) Zie voetnoot 11.
(23) Zie voetnoot 5.
(24) Zie voetnoot 11.
(25) Zie voetnoot 2.
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gewaakt worden dat het huidige activeringsbeleid van de lidsta
ten wel op een evenwichtige manier de waarden solidariteit,
verantwoordelijkheid en cohesie respecteert en dat het geen
risico inhoudt op ongelijkheid, sectorale verschillen of beperking
tot atypisch, laaggeschoold of weinig betaald werk. Bovendien
zou men zich moeten hoeden voor strengere criteria voor werk
loosheidssteun, zeker in tijden van een economische crisis
waarin weinig vraag is naar arbeidskrachten. Het risico bestaat
namelijk dat de uitgesloten personen in een nóg onzekerdere
situatie terechtkomen, wat hun (her)integratie op de arbeids
markt ernstig kan belemmeren. Dit afstotingsbeleid kan ook
leiden tot verschuivingen naar andere vormen van sociale be
scherming, bijvoorbeeld sociale bijstand of arbeidsongeschikt
heid. Dit is echter niet wenselijk.

3.6 Toereikende pensioenen en de uitdagingen van de vergrijzing
3.6.1
Aangezien in Europa het aantal gepensioneerden toe
neemt en de beroepsbevolking in verhouding afneemt, heeft de
Europese Unie de lidstaten aangemoedigd hun pensioenstelsels
te hervormen om voor toereikende en duurzame pensioenen te
blijven zorgen. Deze hervormingen zijn gebaseerd op de vol
gende pijlers: aansporingen om langer te werken, stimulansen
voor aanvullende pensioenen, nauwere banden tussen de sociale
bijdragen en de uitkeringen, uitkeringen die rekening houden
met een langere levensduur, passende financiering van het mini
mumpensioen, toekenning van zorgkrediet binnen de pensioen
rechten en automatische of semiautomatische herzienings
mechanismen.

3.6.2
In de 27 EU-landen blijft het armoederisico bijzonder
hoog bij personen ouder dan 65 (gemiddeld 20 %, tegen 17 %
voor de bevolking in haar geheel), en dan vooral bij vrouwen
(22 %). Het verschil tussen het niveau van de pensioenen en het
inkomensniveau van de rest van de bevolking vormt dus een
probleem. Pensioenen hebben tot doel de gepensioneerden te
verzekeren van een inkomen, ter vervanging van en in verhou
ding tot het loon dat ze kregen tijdens hun beroepsleven. In de
toekomst zal het nodig zijn de niveauverschillen tussen de pen
sioenen van mannen en vrouwen te verminderen, maar ook om
te zorgen voor een correcte dekking van het ouderdomsrisico
bij werknemers die een atypisch beroep of een atypische carrière
hebben gekend. Het onderscheid dat op de arbeidsmarkt nog
altijd bestaat tussen mannen en vrouwen heeft ernstige gevolgen
voor de opgebouwde rechten, en dus ook voor de pensioen
vooruitzichten van vrouwen (26). Het Comité wijst er ook op dat
er in de strijd tegen armoede onder ouderen een sleutelrol
weggelegd is voor een veralgemeend systeem van minimumpen
sioenen. Het EESC dringt erop aan dat het Comité voor sociale
bescherming en de OCM hier bijzondere aandacht aan schen
ken.

3.6.3
De openbare pensioenstelsels vormen de belangrijkste
bron van inkomen voor gepensioneerden. Daarom is het abso
luut noodzakelijk alles in het werk te stellen om ervoor te
zorgen dat ze duurzaam en betaalbaar blijven. Het EESC is
van mening dat de financiering van deze openbare stelsels het
(26) Zie voetnoot 11.
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best kan worden gegarandeerd via een hoge werkgelegenheids
graad en via bijkomende financieringsmaatregelen zoals die in
bepaalde lidstaten genomen worden. De pensioenstelsels in
kwestie zijn gebaseerd op het solidariteitsprincipe en creëren
solidariteit tussen en binnen de generaties, wat de sociale sa
menhang ten goede komt. Bovendien laten ze toe pensioen
rechten op te bouwen tijdens periodes van werkloosheid of
van loopbaanonderbreking wegens ziekte of om familiale rede
nen. De financiële stabiliteit van deze stelsels heeft zichzelf
bewezen tijdens de financiële crisis van 2008.

rekening te houden met het behoud van een aanvaardbare le
vensstandaard, maar ook met specifieke uitgaven waar de zieke
of gehandicapte mee te maken krijgt. Er is hier ook een cruciale
rol weggelegd voor beleidsmaatregelen die toegankelijke en
kwalitatieve gezondheidszorg garanderen, en die de ontwikke
ling van infrastructuur en sociale diensten bevorderen om zorg
afhankelijken een waardig leven te laten leiden (vb. thuiszorg,
hulp door derden, enz.).

3.6.4
Naast de officiële pensioenstelsels hebben zich ook
aanvullende stelsels ontwikkeld. Aangezien deze stelsels gepen
sioneerden een extra inkomen verschaffen, moeten ze worden
opengesteld voor alle werknemers. Toch mogen ze geen alter
natief zijn voor de betaalbaarheid van de officiële pensioenen,
en deze zeker niet in vraag stellen. Bij het invoeren en uitwer
ken van deze aanvullende stelsels moet, in het belang van de
premiebetalers en de gepensioneerden, rekening worden gehou
den met een aantal eisen en dient er in samenspraak met de
sociale partners een regulerend kader op Europees niveau ont
wikkeld te worden. De aanvullende pensioenstelsels mogen niet
louter beleggingsfondsen zijn die een individueel pensioen ga
randeren, maar zouden erop gericht moeten zijn het levensrisico
te dekken en een inkomen te verzekeren voor periodes van
ziekte, of zelfs van economische werkloosheid of afwezigheid
om familiale redenen. Alle werknemers binnen een sector of
bedrijf zouden toegang moeten krijgen tot deze aanvullende
stelsels, waarin mannen en vrouwen ook op gelijke voet behan
deld worden. Bovendien is het belangrijk dat de sociale partners
betrokken worden bij de invoering van en de controle op het
beheer van de stelsels. Tot slot is het van belang om beleggin
gen met een positieve impact op de werkgelegenheid te stimu
leren en speculatie te ontmoedigen.

4. Minimuminkomens en sociale integratie

3.7 Arbeidsongeschiktheid: een essentieel vangnet in geval van ziekte
of handicap
3.7.1
Naast werkloosheidsuitkeringen en pensioenen omvat
ten de vervangingsinkomens ook de uitkeringen in geval van
arbeidsongeschiktheid, handicap, arbeidsongeval of beroep
ziekte. Hierbij is niet enkel de toereikendheid van het vervan
gingsinkomen aan de orde, maar ook de terugkeer naar of de
toegang tot de arbeidsmarkt. Het EESC vindt het belangrijk te
verwijzen naar het standpunt dat het ingenomen heeft in een
eerder advies over sociale integratie (27). Een inkomen is een
noodzakelijke, maar niet per se toereikende voorwaarde voor
een onafhankelijk bestaan. In veel gevallen wordt te weinig
prioriteit toegekend aan de reïntegratie van deze mensen op
de arbeidsmarkt, ondanks wettelijke bepalingen hiertoe. Prakti
sche regelingen voor de begeleiding en ondersteuning bij het
vinden of weer oppakken van betaald werk zijn vaak omslachtig
en niet doeltreffend.

3.7.2
Mensen die niet in staat zijn te werken, moeten echter
kunnen rekenen op inkomenssteun die een waardig leven mo
gelijk maakt. Hierbij dient de toegekende steun niet enkel
(27) Zie voetnoot 5.

4.1
In zijn advies van 12 juli 1989 over armoede (28) heeft
het EESC reeds de invoering van een sociaal minimum bepleit,
dat tegelijk bedoeld is als vangnet voor de armen en als stimu
lans voor hun reïntegratie in de samenleving. Naar dit advies
wordt verwezen in de Aanbeveling van de Raad van 24 juni
1992 inzake gemeenschappelijke criteria met betrekking tot
toereikende inkomsten en prestaties in de stelsels van sociale
bescherming (29). Daarin wordt aanbevolen gaandeweg een in
komensgarantie in te voeren in de socialezekerheidsstelsels van
de lidstaten, binnen de vijf jaar. Bijna 20 jaar later, in het Euro
pees Jaar 2010 van de bestrijding van armoede, moet worden
vastgesteld dat deze vragen en aanbevelingen dode letter geble
ven zijn. In 2008 heeft de Commissie in haar Aanbeveling van
3 oktober 2008 over actieve inclusie (30) duidelijk gesteld dat de
Aanbeveling van 1992 „een referentie-instrument [blijft] voor
het beleid van de Gemeenschap op het gebied van armoede en
sociale exclusie en niets van haar relevantie [heeft] verloren,
hoewel nog meer moet worden gedaan om haar volledig ten
uitvoer te leggen”.Nog recenter heeft het Parlement, in zijn
Resolutie van 6 mei 2009 over de actieve inclusie van personen
die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten (31), „de lidstaten [ver
zocht] voor passende inkomenssteun te zorgen, teneinde ar
moede en sociale uitsluiting te bestrijden” en gewezen „op de
noodzaak van passende inkomenssteun op basis van de Aan
bevelingen 92/441/EEG en 2008/867/EG, die adequaat, trans
parant, voor iedereen toegankelijk en betaalbaar op lange ter
mijn moet zijn”.

4.2
Net als de Raad in zijn Aanbeveling van 24 juni 1992 is
het EESC van mening dat de inkomensgarantie vastgelegd moet
worden op grond van de levensstandaard in elke lidstaat. Daar
bij moet dus rekening gehouden worden met de juiste indica
toren, zoals het gemiddelde of mediaaninkomen per lidstaat, de
consumptiegegevens over de gezinnen, het eventuele wettelijke
minimumloon of het prijsniveau. Bovendien kan het minimum
inkomen aangepast of aangevuld worden om aan specifieke
behoeften tegemoet te komen. Verschillende lidstaten kennen
immers al een systeem van huisvestingssteun, alsook maatrege
len om de toegang tot de gezondheidszorg te garanderen of een
zorgverzekering voor zwaar zorgbehoevenden. Het Comité
(28) EESC-adviezen – PB C 221 van 28.08.1989 en PB C 128/10 van
18.05.2010.
(29) Zie voetnoot 10.
(30) Aanbeveling 2008/867/EG van de Commissie van 3 oktober 2008
– PB L 307 van 18.11.2008.
(31) Zie voetnoot 8.
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steunt het initiatief van het Parlement (32) dat de Aanbeveling
van de Raad van 1992 wenst te verbeteren en dat verduidelijkt
dat „de sociale bijstand in een minimuminkomen dient te voor
zien dat volstaat om een waardig leven te kunnen leiden, ten
minste op een niveau dat boven de „armoedegrens” ligt”. Toch
moet er gelet worden op eventuele wisselwerkingen tussen deze
inkomensgarantie, al dan niet in combinatie met andere steun,
en andere sociale uitkeringen. Er moet vermeden worden dat
personen die een andere sociale uitkering genieten niet in een
minder gunstige situatie terechtkomen, wat duidelijk negatieve
gevolgen zou hebben.

groeiende aantal „werkende armen” en om degenen die ver van
de arbeidsmarkt af staan, daadwerkelijk uitzicht op werk te
bieden”. Volgens het Comité dient men bovendien aandacht te
hebben voor de situatie van hen die niet aan de arbeidsmarkt
kunnen deelnemen door hun leeftijd, gezondheidstoestand of
handicap. Nogmaals gaat het akkoord met het Europees Parle
ment (34) dat stelt dat „actieve inclusie niet in de plaats mag
komen van sociale inclusie” en „dat daarom iedereen over een
minimuminkomen moet kunnen beschikken en toegang moet
hebben tot betaalbare, hoogwaardige sociale voorzieningen, on
geacht of hij in staat is op de arbeidsmarkt te participeren”.

4.3
Het EESC herinnert eraan dat de invoering van een mini
muminkomen moet stroken met een beleid van actieve sociale
integratie en kwalitatieve sociale diensten. Hierbij onderschrijft
het Comité het standpunt van het Europees Parlement (33), dat
„de lidstaten de aanbeveling [doet] om de invoering van een
minimumloonbeleid actief te overwegen als middel tegen het

4.3.1
Het EESC is van mening dat een geleidelijke invoering
van een inkomensgarantie nodig is om de doelstelling inzake
armoedebestrijding te halen die in de Europa 2020-strategie
opgenomen is. Hiertoe dient een nieuw instrument overwogen
te worden om op een efficiëntere manier het armoedebestrij
dingsbeleid van de lidstaten te ondersteunen.

Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI

(32) Zie voetnoot 8.
(33) Zie voetnoot 8.

(34) Zie voetnoot 8.
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Kinderwelzijn en armoede onder
kinderen” (verkennend advies)
(2011/C 44/06)
Algemeen rapporteur: Brenda KING
Laurette Onkelinx, Belgisch vicepremier en minister van sociale zaken en gezondheidszorg, heeft in een brief
d.d. 28 april 2010 het Europese Economisch en Sociaal Comité (hierna: EESC) overeenkomstig artikel 304
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie namens het toekomstige Belgische EUvoorzitterschap om een verkennend advies verzocht over
Kinderwelzijn en armoede onder kinderen.
Het bureau van het EESC heeft de afdeling Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap op 25 mei 2010
opgedragen om dit advies voor te bereiden.
Gezien het spoedeisende karakter van deze werkzaamheden heeft het EESC tijdens zijn op 14 en 15 juli
2010 gehouden 464e zitting (vergadering van 14 juli) Brenda King als algemeen rapporteur aangewezen en
onderstaand advies uitgebracht, dat met 113 stemmen vóór en 6 stemmen tegen, bij 14 onthoudingen,
werd goedgekeurd.

1. Conclusies en aanbevelingen
1.1
Momenteel dreigen in de EU 20 miljoen kinderen in
armoede te vervallen. Er zijn procentueel zelfs meer arme kin
deren (20 %) dan arme volwassenen (16 %), terwijl de armoede
vanwege de crisis nog veel meer slachtoffers dreigt te gaan
maken. Alleen al het feit dát er arme kinderen zijn in de EU,
vormt het bewijs dat hun basisrechten worden geschonden.

1.2
Nu niets doen tegen armoede onder kinderen, gaat later
ten koste van het welzijn in de EU. De Europa 2020-strategie
kan alleen tot een goed einde worden gebracht als de jongere
generatie onderwijs heeft genoten en gezond en hoopvol is. De
EU heeft gefaald met haar beleid om de meest kwetsbaren in de
samenleving te beschermen: aan dat vernietigende oordeel valt
niet te ontkomen als wordt gekeken naar het grote aantal kin
deren dat in armoede dreigt te vervallen en naar de mate waarin
armoede van generatie op generatie wordt overgedragen.

1.3
Aan de problematiek van kinderwelzijn en armoede on
der kinderen zitten veel facetten. Uit een aantal rapporten blijkt
dat meerdere factoren (materiële ontbering, gebrek aan toegang
tot basisgezondheidsdiensten, fatsoenlijke huisvesting, behoorlijk
onderwijs e.a.) daaraan bijdragen. Algemeen wordt aangenomen
dat die factoren onderling verweven en afhankelijk zijn. Aan dat
laatste moet recht worden gedaan in de oplossingen die worden
geboden.

1.4
Miljoenen kinderen maken een slechte start in het leven,
omdat ze arm zijn en ontbering lijden, en worden daardoor
geremd in hun persoonlijke ontwikkeling. Ingrijpen in een
vroeg stadium van het leven van een kind kan heel vaak de
rest van zijn leven gunstig beïnvloeden. Er moet beslist beleid
wordt uitgestippeld om kinderen, en dan vooral ook kinderen
uit de onderkant van de maatschappij, altijd de kans te geven
om hun talenten te ontwikkelen en zo hun steentje bij te dragen
aan de samenleving van de toekomst.

1.5
In dit Europees Jaar van de bestrijding van armoede en
sociale uitsluiting is het EESC ingenomen met het politieke
engagement waarvan de Raad blijk geeft met zijn besluit om
armoedereductie tot een van de vijf voornaamste doelstellingen
van de EU voor 2020 te maken. De bedoeling is om „het aantal
Europeanen dat onder de nationale armoedegrens leeft, … met 25 %
… (te) verminder(en), door ruim 20 miljoen mensen een uitweg uit de
armoede te bieden” (1).

1.6
Wel betreurt het EESC dat er geen apart streefcijfer is
vastgelegd voor de vermindering van armoede onder kinderen,
noch voor het bevorderen van hun welzijn, temeer daar de EU
en de lidstaten daaraan sinds 2000 politieke aandacht schenken
en al tal van verschillende initiatieven hebben genomen.

1.7
Het valt toe te juichen dat een van de zeven kerninitia
tieven de oprichting van een Europees Platform tegen armoede
is, met als doel om „… de sociale en territoriale cohesie (te) ver
sterken zodat iedereen kan delen in de groei en de werkgelegenheid, en
mensen die met armoede en sociale uitsluiting te kampen hebben, een
menswaardig bestaan kunnen opbouwen en actief kunnen deelnemen
aan de samenleving”.

1.8
Het EESC bepleit met klem dat dit platform wordt ge
bruikt als uitgangspunt voor de uitbanning van armoede onder
kinderen en de bevordering van kinderwelzijn. Dit kan door
voor een benadering te kiezen die specifiek op kinderen gericht
en multidimensioneel is en waarvoor wordt uitgegaan van de
rechten van kinderen. Ook zou deze aanpak kunnen worden
onderbouwd met specifieke doelstellingen waarin kinderen en
gezinnen met kinderen centraal staan.
(1) Volgens de EU-definitie leven „mensen die in armoede dreigen te
vervallen” in gezinnen waarvan het totale inkomensequivalent min
der is dan 60 % van het nationale equivalent van het middeninko
men van gezinnen (om de schaal van equivalenten te bepalen, wordt
gebruik gemaakt van de gewijzigde equivalentenschaal van de
OESO).
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1.9
Het EU-netwerk van onafhankelijke deskundigen inzake
maatschappelijke integratie heeft erop gewezen dat bepaalde
groepen van kinderen een hoog risico op extreme armoede
lopen. Daartoe moeten worden gerekend:
i. kinderen die in instellingen leven of hebben geleefd, straat
kinderen, misbruikte, mishandelde of verwaarloosde kinde
ren, kinderen van wie de ouders geestesziek zijn, kinderen in
de opvang, dak- of thuisloze kinderen en kinderen die het
slachtoffer zijn van huiselijk geweld of mensenhandel;
ii. kinderen met een handicap, kinderen uit etnische minder
heidsgroepen, Roma-kinderen, jonge asielzoekers en immi
granten;
iii. kinderen die in zeer arme en geïsoleerde plattelandsgebieden
leven waar veel basisvoorzieningen ontbreken en kinderen
die in uitgestrekte buitenwijken van grootsteden wonen.
1.10
Het Handvest van grondrechten van de EU behelst rech
ten van kinderen. De EU heeft dus een krachtig mandaat om in
te staan voor het overleven en de bescherming en ontwikkeling
van kinderen. Er moeten in het Europees Platform tegen ar
moede speciaal voor bovengenoemde kwetsbare kinderen indi
catoren en doelstellingen worden vastgelegd.
1.11
Het EESC steunt de oproep aan de Commissie om over
kinderwelzijn en armoede onder kinderen een alomvattende
aanbeveling uit te brengen. In die aanbeveling zouden belang
rijke beleidsdoelstellingen en streefcijfers moeten worden vast
gelegd en de randvoorwaarden moeten worden gecreëerd voor
voortdurende monitoring, uitwisseling, onderzoek en onderlinge
beoordelingen (peer reviews) als bijdrage aan de verwezenlijking
van de armoededoelstelling van de Europa 2020-strategie.
2. Achtergrond
2.1
Armoede onder en maatschappelijke uitsluiting van kin
deren is een vraagstuk dat sinds 2000 een steeds grotere rol is
gaan spelen in de sociale OCM (open coördinatiemethode) en
waarop uitdrukkelijk wordt gewezen in alle gemeenschappelijke
rapporten over sociale bescherming en maatschappelijke integratie
(2002-2004). Volgens de Europese Raad moeten de lidstaten
de nodige maatregelen treffen om „het aantal kinderen dat in
armoede leeft snel aanzienlijk te verminderen, waarbij alle kinderen
ongeacht hun sociale achtergrond gelijke kansen worden geboden” (2).
2.2
In het door het Luxemburgse EU-voorzitterschap in
2005 gelanceerde initiatief „Voortzetting van het EU-proces in
zake sociale integratie” wordt uitdrukkelijk opgeroepen om de
problematiek van kinderen in alle vormen van beleid mee te
nemen (children mainstreaming) en in EU-verband minstens één
indicator met betrekking tot het welzijn van kinderen vast te
stellen. De Commissie schenkt in haar in 2006 uitgebrachte
Mededeling over de rechten van kinderen speciaal aandacht
aan het vraagstuk van de maatschappelijke integratie van kin
deren en aan de rol van het EU-proces inzake sociale integratie.
In januari 2008 is officieel goedkeuring gehecht aan een analy
tisch verslag en aanbevelingen van een task-force van de EU
voor kinderarmoede en het welzijn van kinderen. Eind 2009
heeft de Commissie in een werkdocument over de Europa
(2) Europese Raad te Brussel, 23 en 24 maart 2006, Conclusies
7775/06 rev. 1, punt 72.
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2020-strategie erkend dat het vraagstuk van de armoede onder
en maatschappelijke uitsluiting van kinderen behoort tot de
sociale langetermijnproblemen van de EU die door de financiële
en economische crisis alleen nog maar ernstiger zijn geworden.
In maart van dit jaar heeft een consortium onder leiding van het
Tarki Social Research Institute in opdracht van de Commissie
een uitvoerig verslag over kinderwelzijn en armoede onder kinderen in
de EU uitgebracht.
2.3
In het Verdrag van Lissabon (2009) wordt de bevorde
ring van de rechten van kinderen bekrachtigd als officiële doel
stelling van de EU. Commissievoorzitter Barroso heeft op de
conferentie waarop het startsein voor 2010 als Europees Jaar
van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting is gegeven,
een pleidooi gehouden om het risico op armoede vóór 2020
voor alle burgers te verkleinen, maar dan vooral voor kinderen
en ouderen, „omdat de huidige cijfers onduldbaar zijn”. België
dat in het tweede halfjaar van 2010 het EU-voorzitterschap
bekleedt, heeft de bestrijding van armoede onder kinderen en
de bevordering van kinderwelzijn bovenaan zijn prioriteitenlijst
geplaatst.
3. Armoede onder kinderen en kinderwelzijn
3.1 Armoede onder kinderen
3.1.1
Alle lidstaten van de EU kampen met het probleem
van kinderwelzijn en armoede onder kinderen. Alleen zijn er
van lidstaat tot lidstaat – en in sommige landen zelfs van regio
tot regio - grote verschillen in de mate waarin dit probleem
speelt en de ernst ervan. Zo blijkt uit het EU-SILC-onderzoek
van 2007 (3) het volgende:
— 20 % van alle kinderen in de EU dreigt in armoede te ver
vallen (4), terwijl dat percentage voor de hele bevolking 16 %
is. Het „risico op armoede” is in alle lidstaten van de EU
groter voor kinderen, behalve in Cyprus, Denemarken, Est
land, Finland, Duitsland en Slovenië (in Letland is het risico
voor kinderen even groot). Het percentage kinderen dat in
armoede dreigt te vervallen, bedraagt in twee landen (Bul
garije en Roemenië) niet minder dan 30 à 33 %, in vijf
landen (Griekenland, Italië, Polen, Spanje en het VK) 23 à
25 %, en in weer vijf andere landen (Cyprus, Denemarken,
Finland, Slovenië en Zweden) 10 à 12 %;
— voornoemde informatie is alleen volledig als daarnaast de
cijfers worden gelegd van de marges waarbinnen in iedere
lidstaat het risico op armoede zich beweegt (national poverty
risk gap (5)), waarmee wordt aangegeven hoe arm arme kin
deren zijn, ofwel hoe groot de armoede is waarin ze dreigen
te vervallen. Die national poverty risk gap varieert van 13 %
voor kinderen in Finland en 15 % voor kinderen in Frankrijk
tot 40 % voor kinderen in Roemenië en 44 % voor kinderen
in Bulgarije. In veel landen is de tendens dat het „risico op
armoede” toeneemt naarmate de kinderen ouder worden;
(3) Zie de website van Eurostat, het bureau van de statistiek van de
Europese Gemeenschappen: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/statistics/themes
(4) Een kind „dat een risico op armoede loopt” leeft in een gezin „dat
een risico op armoede loopt”, d.w.z. een gezin waarvan het totale
inkomensequivalent minder is dan 60 % van het nationale equivalent
van het middeninkomen van gezinnen.
(5) Die national poverty risk gap (eigenlijk: relative median at-risk-of-poverty
gap) komt overeen met het verschil tussen de totale middeninko
mensequivalenten van mensen die onder de drempel leven waarop
het risico op armoede ontstaat, en de waarde van die inkomens
drempel. Dit verschil wordt uitgedrukt als een percentage van die
inkomensdrempel.
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— een andere factor die in een armoede-analyse niet over het
hoofd mag worden gezien is de duur, d.w.z. de vraag hoe
lang kinderen onder de inkomensdrempel leven. In het al
eerder genoemde TARKI-verslag staat daarover het volgende:
het in een bepaald jaar vastgesteld risico op armoede voor
kinderen geeft weliswaar een indicatie van de ontbering en
maatschappelijke uitsluiting die hun boven het hoofd han
gen, maar de mate waarin ze daarin dreigen te vervallen, is
veel groter als het inkomen waarmee in hun levensonder
houd moet worden voorzien, jarenlang onder de inkomens
drempel blijft. Verder blijkt uit dat TARKI-verslag dat - voor
de twintig EU-lidstaten waarover EU-SILC-gegevens beschik
baar zijn - het percentage kinderen dat in gezinnen leeft die
van 2005 tot 2007, dus drie jaar lang, een risico op ar
moede hebben gelopen, varieert van 4 à 6 % (Oostenrijk,
Cyprus, Finland, Slovenië en Zweden) tot 13 à 16 % (Italië,
Litouwen, Luxemburg, Polen en Portugal).
3.2 Materiële ontbering
3.2.1
Voor de EU-definitie van kinderen die een risico op
armoede lopen, wordt gekeken naar het aantal kinderen dat
in lage-inkomensgezinnen leeft. Hoe belangrijk dat gegeven
ook is, toch volstaat dit niet als maatstaf, omdat daarmee niet
alles wordt omvat wat een kind nodig heeft om een goede start
in het leven te maken. Kinderen kan van alles overkomen:
ondermaatse huisvesting, dak- of thuisloosheid, verpaupering
in achterbuurten, een leefomgeving met veel misdaad, een
slechte gezondheid, slechte voeding, een hoger risico op onge
lukken en verwondingen, meer lichamelijke mishandeling, meer
pesterijen, minder toegang tot kinderopvang, beperkte toegang
tot sociale diensten en gezinsvoorzieningen, achterstand op
school en weinig goede onderwijsmogelijkheden, en weinig of
geen toegang tot speelterreinen, sportfaciliteiten, voorzieningen
voor vrijetijdsbesteding of culturele activiteiten. Er zijn kinderen
die dergelijke nadelen cumuleren: naarmate zij meer van die
nadelen ervaren, kunnen de effecten van ieder nadeel elkaar
gaan versterken, zodat het kind steeds meer doordrongen raakt
van het gevoel arm te zijn en buiten de maatschappij te staan.
Armoede en maatschappelijke uitsluiting worden daardoor
steeds vaker van generatie op generatie overgedragen.
3.2.2
Het totale percentage kinderen dat lijdt onder materiële
ontbering in de EU is hetzelfde als dat van kinderen die een
risico op armoede lopen (20 %). De verschillen in materiële
ontbering zijn daarentegen veel groter van lidstaat tot lidstaat:
van 4 à 10 % (Luxemburg, de drie Noordse landen, Nederland,
Spanje) tot 39 à 43 % (Hongarije, Letland, Polen), 57 % (Roe
menië) en 72 % (Bulgarije). Die cijfers moeten naast het risico
op armoede worden gelegd, dat varieert van 10 % tot 33 %. Die
brede variatie in materiële-ontberingspercentages zijn kenschet
send voor de verschillen in gemiddelde levensstandaard tussen
en in de lidstaten
3.2.3
Het percentage voor materiële ontbering is 46 % voor
kinderen onder de inkomensdrempel, met grote verschillen van
lidstaat tot lidstaat, gaande van 18 à 28 % (Denemarken,
Luxemburg, Nederland, Spanje, Zweden) tot 72 à 96 % (Bulga
rije, Hongarije, Letland, Roemenië). Voor kinderen boven de
inkomensdrempel is het gemiddelde percentage voor materiële
ontbering 13 %, met ook hier weer veel variatie: van 1 à 6 %
(Denemarken, Luxemburg, Nederland, Spanje, Zweden) tot 35 à
62 % (Bulgarije, Hongarije, Letland, Roemenië).
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3.2.4
Het EESC adviseert om de nationale percentages voor
het risico op armoede, de inkomensdrempels en de nationale
percentages voor materiële ontbering als indicatoren te gebrui
ken.

3.3 Kinderen die het grootste risico op armoede lopen
3.3.1 A l l e e n s t a a n d e o u d e r s e n g r o t e g e z i n n e n
3.3.1.1
In nagenoeg alle lidstaten lopen kinderen met alleen
staande ouders of in grote gezinnen het hoogste risico op ar
moede. Uit het EU-SILC-onderzoek van 2007 blijkt dat 34 %
van alle kinderen in de EU die in een eenoudergezin leven, een
risico op armoede lopen, gaande van 17 à 24 % (Denemarken,
Finland, Zweden) tot 40 à 45 % (Estland, Ierland, Litouwen,
Luxemburg, Roemenië, VK) en 54 % (Malta). 25 % van de kin
deren die in grote gezinnen (d.w.z. gezinnen met twee volwas
senen en drie of meer kinderen) leven, lopen in de EU een risico
op armoede, gaande van 12 à 15 % (Duitsland, Finland, Zwe
den, Denemarken, Slovenië) tot 41 à 55 % (Italië, Letland, Por
tugal, Roemenië) en 71 % (Bulgarije).

3.3.2 G e z i n n e n z o n d e r k o s t w i n n e r
3.3.2.1
Uit het EU-onderzoek arbeidskrachten (Labour Force
Survey of LFS) van 2007 blijkt dat 9,4 % van alle kinderen in
gezinnen leeft zonder kostwinner, gaande van 2,2 à 3,9 % (Cy
prus, Griekenland, Luxemburg, Slovenië) tot 12 % (België),
12,8 % (Bulgarije), 13,9 % (Hongarije) en 16,7 % (VK) (6). Deze
kinderen lopen een heel hoog gemiddeld risico op armoede:
70 %, gaande van 47 à 49 % (Denemarken, Finland) tot 81 à
90 % (Bulgarije, Tsjechië, Estland, Litouwen, Portugal, Roemenië,
Slowakije).

3.3.2.2
De kans is groot dat kinderen die in gezinnen leven
waar niemand een betaalde baan heeft, daar qua materiële ont
bering de gevolgen van ondervinden, niet alleen in hun huidige,
maar ook in hun toekomstige leefomstandigheden. Dat geen
enkele volwassene in zo'n gezin een betaalde baan heeft, kan
niet alleen tot financiële problemen leiden, maar kan ook tot
gevolg hebben dat die kinderen nu of later zelf ook minder
kansen krijgen om volwaardig deel te hebben aan de samen
leving.

3.3.3 K i n d e r e n m e t e e n r i s i c o o p e x t r e m e a r 
moede
3.3.3.1
Het EU-netwerk van onafhankelijke deskundigen in
zake maatschappelijke integratie heeft erop gewezen dat be
paalde groepen van kinderen een hoog risico op grotere of
extreme armoede lopen. Dit blijkt overduidelijk uit de diverse
nationale actieplannen voor integratie en uit meerdere trans
nationale uitwisselingsprojecten. Het gaat daarbij om kinderen
met een handicap, kinderen uit etnische minderheidsgroepen
(vooral Roma-kinderen), jonge asielzoekers en immigranten,
misbruikte, mishandelde of verwaarloosde kinderen, kinderen
van wie de ouders geestesziek zijn, kinderen in de opvang,
dak- of thuisloze kinderen en kinderen die het slachtoffer
(6) Zie de website van Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/statistics/themes
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zijn van huiselijk geweld of mensenhandel, kinderen die in zeer
arme en geïsoleerde plattelandsgebieden leven waar veel basis
voorzieningen ontbreken en kinderen die in uitgestrekte buiten
wijken van grootsteden wonen (7). Uit de EU-analyse van 2007
blijkt dat de zorg over de situatie van kinderen in migranten
gezinnen en kinderen uit sommige etnische minderheidsgroepen
steeds groter wordt in de „oude” lidstaten.
3.4 Langetermijneffect en intergenerationale armoede
3.4.1 L a n g e t e r m i j n e f f e c t
3.4.1.1
Een belangrijk thema uit de gemeenschappelijke versla
gen over sociale bescherming en maatschappelijke integratie is dat
kinderen die in armoede opgroeien, zich maar beperkt ont
plooien en op de lange termijn de gevolgen daarvan blijven
ondervinden voor hun welzijn en ontwikkeling en, in hun latere
leven als volwassene, voor hun welzijn en gezondheid. Het
risico om als volwassene arm en werkloos te zijn en buiten
de maatschappij te staan, is bij deze kinderen groter. Op dit
langetermijneffect wordt gewezen in het verslag van 2007, dat
wordt afgesloten met de volgende conclusie: de kans dat kinde
ren die in armoede opgroeien, het goed doen op school, gezond
zijn, nooit met justitie te maken krijgen en als jong volwassenen
hun plaats vinden op de arbeidsmarkt en in de samenleving is
minder groot dan bij andere kinderen.
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ciale doelstellingen van de EU overal in de EU zichtbaarder,
meetbaarder en concreter te maken;
— er zou voor moeten worden gezorgd dat vorderingen bij de
verwezenlijking van EU- en nationale doelstellingen en in
het licht van verbeterde prestaties op de gebieden van de in
EU-verband overeengekomen indicatoren, onder rigoreus en
geregeld toezicht worden gesteld en dat daarvan regelmatig
en rigoreus verslag wordt uitgebracht;
— er zouden onderlinge beoordelingen (peer reviews) moeten
worden georganiseerd, zodat de resultaten van deze moni
toring-exercitie kunnen worden besproken. Op die manier
zullen lidstaten en Commissie vaker van elkaars beleid kun
nen leren;
— monitoring en evaluatie zouden veel rigoreuzer moeten
worden aangepakt, waarbij het zwaartepunt veel meer bij
de resultaten moet worden gelegd. Ook moeten vorderingen
bij de verwezenlijking van doelstellingen op gezette tijden
aan een onafhankelijke kritische analyse worden onderwor
pen. Hieronder volgende belangrijke onderdelen van die be
nadering:

3.4.2 I n t e r g e n e r a t i o n e l e a r m o e d e
3.4.2.1
Een daarmee verband houdend en steeds weer terug
kerend thema is dat armoede van generatie op generatie wordt
overgedragen. In een aantal landen is vooral sprake van inter
generationele overdracht met betrekking tot onderwijs, ongeacht
of die landen nu veel of weinig armoede en maatschappelijke
uitsluiting onder kinderen kennen. Uit het EU-SILC-onderzoek
naar de intergenerationele overdracht van nadelen van 2005
blijkt dat de kansen die kinderen krijgen om onderwijs te ge
nieten, het meer of minder waarschijnlijk maken dat ze later als
volwassene arm worden. De kans om later ook geen diploma te
halen, is 23 maal groter voor kinderen van wie de ouders alleen
de lagere school hebben afgemaakt dan voor kinderen van ou
ders die vervolgonderwijs hebben genoten.

— de gemeenschappelijke indicatoren zouden stelselmatiger
moeten worden verwerkt in de nationale regelingen voor
monitoring en analyse, zodat vaker van elkaar kan wor
den geleerd;
— het vermogen van de EU en van nationale en subna
tionale overheden om statistieken te produceren, moet
worden vergroot, waarbij vooral moet worden gedacht
aan het vermogen om tijdig met sociale statistieken te
komen (waaronder gegevens over kinderwelzijn en ar
moede onder kinderen, omdat de impact van de finan
ciële en economische crisis in de EU dan beter kan
worden gemonitored);

4. Benchmarking, monitoring en evaluatie
4.1
Een belangrijk aandachtspunt moet zijn dat benchmar
king, monitoring en evaluatie zowel in de lidstaten als in EUverband een spilfunctie gaan vervullen en dat daaraan bekend
heid wordt gegeven. Daarin ligt een grote uitdaging die moet
worden aangegaan.
4.2

Met het oog daarop adviseren wij het volgende:

— de Commissie en de lidstaten zouden een exercitie moeten
beginnen waarbij wordt gezocht naar methoden om de so
(7) In het rapport van 2007 van het EU-netwerk van onafhankelijke
deskundigen inzake maatschappelijke integratie wordt dit patroon
opnieuw bevestigd. De conclusie die daaruit wordt getrokken, is
dat vooral twee groepen kinderen in veel landen een duidelijk ver
hoogd risico op extreme armoede en maatschappelijke uitsluiting
lopen, nl. kinderen die in instellingen leven of hebben geleefd, en
Roma-kinderen. Een aantal andere situaties treedt echter ook vaak op
de voorgrond: kinderen die gedwongen worden tot kinderarbeid;
kinderen die het slachtoffer zijn van geweld, seksueel misbruik of
mensenhandel, die te maken krijgen met verslavingen of betrokken
raken bij misdaad; kinderen met een handicap; minderjarigen zonder
volwassen begeleiders; kinderen uit dakloze gezinnen en straatkin
deren (Frazer en Marlier, 2007).

— alle lidstaten zouden formele regelingen moeten treffen
waardoor maatschappelijke organisaties en onafhanke
lijke deskundigen doorlopend worden betrokken bij de
monitoring en beoordeling van beleidsmaatregelen ter
bevordering van maatschappelijke integratie.
5. Het Europees Platform tegen armoede
5.1
Of de sociale dimensie van de EU meer gewicht kan
worden gegeven en met name of de Europa 2020-doelstellingen
kunnen worden verwezenlijkt, hangt grotendeels af van het in
de Europa 2020-strategie voorgestelde kerninitiatief „Europees
Platform tegen armoede”.
5.2
Dit platform moet het uithangbord worden van dit
nieuwe sociale Europa en een spilfunctie vervullen, in die zin
dat erop wordt toegezien dat alle andere vormen van EU-beleid
(economie, mededinging, onderwijs, migratie, volksgezondheid,
innovatie en milieu) meehelpen om de sociale doelstellingen van
de EU te verwezenlijken, waaronder het streven om de armoede
in de EU terug te dringen.
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5.3
Het komt er vooral op aan dat vraagstukken aangaande
behoorlijke sociale bescherming (waaronder de bestrijding van
armoede onder kinderen, de bevordering van kinderwelzijn en
het promoten van de rechten van kinderen) in alle relevante EUbeleidsmaatregelen en -programma's, met inbegrip van de struc
tuurfondsen, worden meegenomen. Het Europees Platform te
gen armoede moet een centrale rol spelen in de monitoring van
en verslaggeving over de wijze waarop sociale-effectbeoordelin
gen worden uitgevoerd en de mate waarin andere onderdelen
van de Europa 2020-strategie meehelpen om de armoede in de
EU terug te dringen.
5.4
Meer verband tussen het streven van de EU om maat
schappelijke integratie te bevorderen en de doelstellingen van de
structuurfondsen.
5.4.1
De doelstellingen inzake maatschappelijke integratie
van de EU en van de lidstaten moeten veel beter aansluiten
bij de benutting van de structuurfondsen. Gebruikmaking van
de structuurfondsen zou een belangrijk onderdeel moeten wor
den van de nationale actieplannen voor integratie. Een voor
beeld daarvan was het Commissievoorstel van 2009 om voort
aan toe te staan dat het EFRO wordt ingezet voor huisvestings
maatregelen ten gunste van marginale leefgemeenschappen in
de nieuwe lidstaten. Dit kan een belangrijke geldbron worden
voor initiatieven op dit gebied.
6. Aanbevelingen
6.1 EU-verbintenis inzake kinderwelzijn en armoede onder kinderen
6.1.1
Gezien de algemene doelstellingen van de Europa
2020-strategie zou er een samenhangend kader voor de bestrij
ding van armoede onder kinderen en de bevordering van kin
derwelzijn moeten worden ontwikkeld, waarvoor wordt uit
gegaan van de rechten van kinderen. Er zou van de bestrijding
van armoede onder kinderen en de bevordering van kinderwel
zijn een aparte EU-doelstelling moeten worden gemaakt.
6.2 Toereikende middelen
6.2.1
Voor gezinnen met kinderen zou een minimaal gezins
inkomen moeten worden ingevoerd, waarvoor geld wordt over
gemaakt naargelang van de positie van de ouders op de arbeids
markt. Ook zou alle kinderen financiële steun kunnen worden
gegarandeerd door belastingvermindering en/of algemene uitke
ringen in contanten.
6.2.2
Kinderbijslag is voor iedereen bestemd, wordt over het
geheel genomen administratief efficiënt afgehandeld, heeft geen
sociaal stigma en er wordt (zoals blijkt uit de analyse van de
SPC in 2008) door veel burgers een beroep op gedaan. Daarom
moet worden bekeken hoe kinderbijslag kan worden ingezet als
belangrijk wapen in de strijd tegen armoede onder kinderen.
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gevers die ouders in dienst nemen. Ook is er behoefte aan
lokale, toegankelijke en betaalbare kwaliteitsvoorzieningen zoals
kinderopvang.
6.2.4
Inclusieve arbeidsmarkten moeten ouders kwaliteits
banen aanbieden. Ouders moeten echter ook tijd kunnen door
brengen met hun kinderen. Daarom is beleid nodig waardoor
werk en gezinstaken met elkaar kunnen worden gecombineerd.
6.2.5
Voor kinderen die in extreme armoede leven, is wel
doordacht sociaal beleid nodig om iedereen gelijke kansen te
bieden en dienen inspanningen om ieder kind zich met goed
gevolg te helpen scholen, te worden opgevoerd. Zo kan een halt
worden toegeroepen aan de intergenerationele overdracht van
armoede en maatschappelijke uitsluiting. Beleid vóór integratie
en tegen discriminatie moet kracht worden bijgezet, vooral als
het gaat om immigranten en hun nakomelingen en om etnische
minderheidsgroepen.
6.3 Van kinds af aan
6.3.1
Het EESC stemt in met de aanbeveling van Eurochild
om het concept van kinderopvangvoorzieningen te verruimen
naar inclusieve dienstverlening met prenatale en voorschoolse
voorzieningen voor alle kinderen en gezinnen. Het argument
van Eurochild is dat tal van voorbeelden van geslaagde metho
den in en rond peuter- en kleuterbeleid bij de vaststelling van de
Barcelona-doelstellingen over het hoofd zijn gezien. Het ver
dient dan ook aanbeveling om met het oog op die Barcelonadoelstellingen gemeenschappelijke EU-kwaliteitsnormen voor
peuter- en kleutervoorzieningen uit te werken. Bij dat laatste
moet ook worden gedacht aan de zorg voor en educatie van
peuters en kleuters: daarop is gewezen door het Childcare Net
work van de Commissie dat als inspiratiebron moet dienen voor
nationaal beleid en de praktijk in de lidstaten, ook met gebruik
making van de structuurfondsen.
6.4 Gezondheidszorg
6.4.1
De EU-werkgroep voor gezondheidsindicatoren zou
aan kinderen gerelateerde indicatoren moeten uitwerken. Dan
kunnen gezondheidsbeleid van de overheid en de consequenties
daarvan aan de hand van die indicatoren worden gemonitored
en geëvalueerd.
6.4.2
Ook zouden er voor kinderen indicatoren moeten wor
den uitgewerkt waarmee geestelijke gezondheid of psychische
aandoeningen kunnen worden vastgesteld.
6.4.3
In de door de Commissie voor 2012 aangekondigde
Mededeling over ongelijkheden op gezondheidsgebied moet ook
worden stilgestaan bij de gezondheid van kinderen.
6.5 Huisvesting

6.2.3
Aangezien kinderen in gezinnen zonder kostwinner
een erg hoog risico op armoede lopen, is er behoefte aan een
doelstelling om de armoede in dat soort gezinnen en in gezin
nen van zogenoemde „werkende armen” minder groot te ma
ken. Dan ervaren kinderen minder acuut dat ze arm zijn. In
actief arbeidsmarktbeleid moet steun worden gegeven aan werk

6.5.1
De lidstaten moeten de verplichtingen nakomen die
tijdens de in maart 2010 gehouden Vijfde Ministeriële Conferen
tie over milieu en gezondheid zijn aangegaan betreffende het
actieplan voor Europa „Kind, milieu en gezondheid”, en dienen
de bij die gelegenheid overeengekomen acties ten uitvoer te
leggen
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6.5.2
De Commissie moet met de lidstaten t.a.v. dakloosheid
en uitsluiting van huisvesting (meting, monitoring en verslagge
ving) een gemeenschappelijk kader en gemeenschappelijke richt
snoeren overeenkomen, met speciale aandacht voor kinderen in
die omstandigheden.
6.5.3
De Commissie zou initiatieven om (kandidaat-)lidstaten
te helpen slecht werkende kindertehuizen te sluiten en daarvoor
geschikte alternatieven te ontwikkelen, moeten blijven steunen
en financieren.
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doelstellingen omvatten, een budget hebben en voorzien in
een lokaal contactpunt waar kinderen of volwassenen gevallen
van geweldpleging kunnen melden.
6.7 Maatregelen waarin kinderen centraal staan
6.7.1
De Commissie zou de banden moeten aanhalen met
het programma van de Raad van Europa „Bouwen aan een
Europa voor en met kinderen”, waarin de nadruk is gelegd op
participatie van de kinderen zelf.

6.6 Bescherming tegen geweld, misbruik en uitbuiting
6.6.1
De Commissie zou met alle relevante belanghebbenden
moeten nagaan of het haalbaar is om een indicator betreffende
geweld tegen kinderen, kindermisbruik en -uitbuiting uit te
werken. Een dergelijke indicator zou moeten gaan over identi
ficatie, bescherming, vervolging en preventie, in overeenstem
ming met de aanbevelingen uit het in opdracht van het Euro
pees Bureau voor de Grondrechten in 2009 verrichte indicato
ren-onderzoek.
6.6.2
De lidstaten moeten nationale strategieën uitstippelen
om kinderen tegen alle vormen van geweld te beschermen en
dat geweld te voorkomen. Die strategieën moeten duidelijke

6.7.2
De indicatoren betreffende inkomen en materiële ont
bering die al in onderling overleg zijn vastgelegd, moeten wor
den uitgebreid met meer indicatoren waarin kinderen centraal
staan. Van belang is dat de indicatoren de diverse stadia van de
ontwikkeling van kinderen weerspiegelen, met inachtneming
van de meest relevante aspecten en alle relevante leeftijden
van kinderen. In het TARKI/Applica-onderzoek worden de vol
gende leeftijdsgroepen aanbevolen: tot 5 jaar; van 6 tot 11 jaar;
van 12 tot 17 jaar. Ook wordt aanbevolen om bij de uitwerking
van indicatoren o.m. de volgende aspecten mee te nemen: in
komen, materiële ontbering, onderwijs, huisvesting, gezondheid,
blootstelling aan risico en sociale participatie.

Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De gevolgen voor de
werkgelegenheid van door de milieu-, energie- en klimaatproblematiek geïnduceerde industriële
reconversie” (verkennend advies)
(2011/C 44/07)
Rapporteur: De heer Valerio SALVATORE
Corapporteur: De heer Enrique CALVET CHAMBÓN
De heer Paul MAGNETTE, Belgisch minister van klimaat en energie, heeft in een brief d.d. 9 februari 2010
het Europees Economisch en Sociaal Comité (hierna: EESC) namens het Belgische EU-voorzitterschap ver
zocht om overeenkomstig artikel 304 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie een
verkennend advies op te stellen over
„De gevolgen voor de werkgelegenheid van door de milieu-, energie- en klimaatproblematiek geïnduceerde industriële
reconversie”.
De CCMI, die met de voorbereidende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 1 juli 2010 goed
gekeurd.
Het EESC heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting (vergadering van 15 juli 2010)
onderstaand advies uitgebracht, dat met 89 stemmen vóór en 2 stemmen tegen, bij 5 onthoudingen, werd
goedgekeurd.
1. Conclusies en aanbevelingen
1.1
De context waarin het komende Belgische EU-voorzitter
schap het EESC heeft gevraagd om een verkennend advies over
de gevolgen voor de werkgelegenheid van door de bestrijding
van de klimaatverandering geïnduceerde industriële reconversie,
kenschetst zich door drie mislukkingen, ofwel - om het wat
zachter uit te drukken - door drie ongunstige scenario's in
een wereld die in haar voegen kraakt vanwege een economische
crisis van ongekende proporties:
A. In de EU zijn de prijzenswaardige doelstellingen van de
Lissabonstrategie nauwelijks bereikt;
B. De financiële sector schudt op zijn grondvesten als gevolg
van een gigantische crisis die werd veroorzaakt door een
tekortschietende regelgeving en onvoldoende toezicht;
C. De resultaten van de VN-Top in Kopenhagen (waarvan de
bedoeling was dat er een wereldwijde klimaatovereenkomst
zou worden gesloten die het protocol van Kyoto moest gaan
vervangen) laten te veel te wensen over.
1.2
De EU moet er niet alleen toe bijdragen dat de uitstoot
van broeikasgassen wereldwijd daadwerkelijk wordt terug
gedrongen, maar moet ook haar economie en arbeidsmarkt
dusdanig vormgeven dat de doelstellingen van de Lissabonstra
tegie vóór 2020 wel worden bereikt, te weten: de EU moet in
staat worden gesteld om de internationale concurrentie het
hoofd te bieden en de massale werkloosheid in Europa moet
een halt worden toegeroepen.
1.3
Het EESC heeft o.m. bij monde van de CCMI een aantal
adviezen uitgebracht over de problematiek van energie, klimaat,
duurzaamheid, industriële reconversie en werkgelegenheid:
CCMI/002, CCMI/024, CCMI/027, CCMI/029, CCMI/045,
CCMI/052, CCMI/053, ECO/267, NAT/392, NAT/440 en
NAT/453 e.a. Het thema van onderhavig advies wordt horizon
taal benaderd, maar uiteraard moet er ook nog regionaal en
sectoraal onderzoek worden gedaan om de in dit advies naar

voren gebrachte denkbeelden hard te kunnen maken, met name
als het gaat over de werkgelegenheid.
1.4
De Europa 2020-strategie moet het falen van haar voor
ganger, de Lissabonstrategie, goedmaken. De EU krijgt met deze
nieuwe strategie dus weer een kans, met dien verstande dat het
MKB daarin dan wel een doorslaggevende rol moet worden
toebedeeld. Het EESC pleit voor meer economische samenwer
king in Europa en een nieuwe gemeenschappelijke interpretatie
van het begrip „concurrentievermogen”.
1.5
De EU heeft behoefte aan een sterker economisch be
stuur binnen haar institutioneel bestel (d.w.z. dat moet worden
nagedacht over de overdracht aan de huidige EU-instellingen
van de soevereiniteit over bepaalde onderdelen van economisch
beleid), teneinde een industriële reconversie te bevorderen waar
door Europa's economie groener en Europa's werkgelegenheid
duurzamer wordt.
1.6
De wereld evolueert: door de demografische veranderin
gen, de milieuproblemen in Afrika, Azië en Latijns Amerika, het
in veel landen nijpende probleem van het drinkwatertekort en
de bestrijding van de klimaatverandering groeit wereldwijd de
behoefte aan groene producten en technologie, wat op zijn
beurt weer bevorderlijk is voor het scheppen van duurzame
werkgelegenheid. Ook mag niet worden vergeten dat de be
kende grondstofvoorraden waaruit wordt geput voor de produc
tie van energie, niet onbeperkt zijn.
1.7
Een werkgelegenheidsstrategie die op de totstandbren
ging van een „duurzame” economie is gericht, kan worden ge
baseerd op de in de lidstaten al ver gevorderde kennis en be
kwaamheid. Dat zijn troefkaarten die de EU, die immers een
tekort heeft aan banen voor geschoolde werknemers, moet uit
spelen. Vandaar dat de lidstaten meer moeten investeren in
onderwijs en bij- en omscholing en zich o.a. ook meer moeten
inzetten voor wetenschap, technologie en engineering. Volgens
het EESC worden er momenteel veel te weinig overheidsgelden
geïnvesteerd in onderwijs, dat deel moet uitmaken van een
samenhangende strategie voor levenslang leren.
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1.8
De EU en haar lidstaten moeten het nodige doen om te
zorgen voor bedrijfsomschakelingen die niet indruisen tegen
hun doelstellingen om bestaande banen te behouden en nieuwe
banen te creëren.

belang van de landbouw en dat daarmee wordt bijgedragen aan
de totstandbrenging van de noodzakelijk synergie met ander
EU-beleid op het gebied van onderzoek, nieuwe technologie
en bedrijfsmodernisering.

1.9
Een „groene” economie, d.w.z. een economie waarin veel
onderzoek wordt gedaan, waarin nieuwe toepassingen ruim
schoots ingang vinden en waarin naar meer concurrentiever
mogen wordt gestreefd, moet de arbeidsmarkt wel beïnvloeden
in de zin van meer vaste banen en banen voor geschoolde
werknemers, waardoor het risico op onzekere arbeid afneemt.
Daarom zouden de lidstaten meer moeten investeren in hun
stelsels voor onderwijs en voortgezette opleiding.

1.15
De lidstaten moeten het samen eens worden over een
belasting op financiële transacties. De inkomsten uit die belas
ting zouden moeten worden aangewend om de overheidstekor
ten aan te zuiveren: zo krijgen de lidstaten meer armslag, bij
voorbeeld om meer in onderwijs te investeren.

1.10
Onderzoek wordt meestal door de overheid gesteund.
Idem dito voor het effectieve gebruik van nieuwe groene tech
nologie en de verbetering van al beschikbare groene en doel
treffende technologie, vooral via belastingmaatregelen. Vandaar
dat een gezonde en naar behoren geschoolde overheidssector
een voorwaarde is voor sociaaleconomische vooruitgang en
vooruitgang op het gebied van het milieu. Het algemeen belang
is dus niet altijd gebaat bij afzwakking van de overheidssector
door de privatisering van alle economische activiteiten. Het
EESC vindt dan ook dat de regelgeving voor de liberalisering
van de energiemarkt aan herziening toe is, omdat het algemeen
belang gediend moet blijven.
1.11
Nieuwe banen moeten worden verwacht van - vooral
kleine en middelgrote - particuliere ondernemingen. Daarom is
het ook de taak van de overheid om in EU-verband een stabiel
en constructief rechtskader in het leven te roepen waardoor
particuliere ondernemingen onder optimale omstandigheden
kunnen overstappen op een groenere en bloeiende economie
die veel duurzame banen genereert.
1.12
Het EESC stelt voor om een Europees fonds op te
richten dat specifiek tot doel heeft om steun te verlenen aan
industriële reconversie en dan met name aan onderzoek, ont
wikkeling en de toepassing van groene technologie. Bij dat
laatste wordt zowel gedacht aan technologie voor hernieuwbare
energie als aan nieuwe technieken waarmee de uitstoot van
energievretende bedrijven daadwerkelijk kan worden terug
gedrongen.
1.13
De EU kan niet zonder een solide industrie. Een solide
industrie is onmisbaar, omdat de doelstellingen van duurzame
werkgelegenheid anders onmogelijk kunnen worden bereikt.
Veel werkgelegenheid, zelfs in de dienstensector, staat of valt
met het welslagen van de Europese industrie. Vandaar dat in
dustriële reconversie anders verloopt naar gelang van de sector
en de regio en geleidelijk aan tot stand moet komen. Zo kan
worden voorkómen dat de arbeidsmarkt eronder lijdt en dat het
voor de EU immers zo broodnodige industriële netwerk aan het
wankelen wordt gebracht. Milieubeleid moet niet worden ge
blokkeerd, maar dient op een manier te worden gevoerd die
bevorderlijk is voor sociale duurzaamheid.
1.14
Het EESC adviseert dat bij de hervorming van het GLB
voor de periode na 2013 rekening wordt gehouden met het

1.16
De industriële reconversie naar een groene economie
vraagt om een geheel nieuwe definitie van de begrippen „groei”
en „concurrentievermogen”. Het EESC heeft zich al uitgesproken
voor nieuwe criteria waaraan sociaaleconomische vooruitgang
moet worden getoetst. Het blijft ervan overtuigd dat industriële
reconversie en werkgelegenheid alleen het predicaat „duurzaam”
kunnen verdienen als de EU en de rest van de wereld overeen
stemming bereiken over een andere opvatting van het begrip
„groei”. De door de Commissie voorgestelde Europa 2020strategie gaat in dat opzicht niet ver genoeg.
1.17
Volgens het EESC is het de taak van de EU-instellingen
om wereldwijd voor een gelijk speelveld te zorgen, zodat voor
de werkgelegenheid slechte en voor het milieu schadelijke be
drijfsverplaatsingen of zelfs de ontmanteling van hele sectoren
worden voorkómen.
1.18
Als institutionele spreekbuis voor Europa's maatschap
pelijk middenveld en belangrijk forum voor de gestructureerde
dialoog zet het EESC zich ervoor in dat Europa's burgers de
mocratische inspraak krijgen in het brede debat dat moet wor
den gevoerd over de industriële reconversie, de impact van die
industriële reconversie op de arbeidsmarkten en het tempo en
de algemene sociale gevolgen ervan.
2. Draagwijdte van onderhavig advies
2.1
Het komende Belgische EU-voorzitterschap heeft ge
vraagd om een politiek advies dat nieuwe wegen opent voor
de discussie. Volgens de functionarissen die namens dat voor
zitterschap spreken, moet de invalshoek niet sectoraal, maar
horizontaal en algemeen zijn. De bedoeling is niet dat een
studie wordt gedaan, maar dat een politieke strategie wordt
uitgestippeld. Het komende Belgische EU-voorzitterschap zal
dit advies op de agenda van een informele raad van ministers
van energie zetten.
2.2
De milieu- en klimaatproblematiek vormt de grondslag
voor de Verklaringen van de Europese Raad over de VN-Top in
Kopenhagen. Aan energievoorziening zitten meerdere dimensies.
Europa's burgers moet middels het extern beleid van de (lidsta
ten van de) EU toegang worden geboden tot alle beschikbare
energiebronnen, maar dat is niet het thema van onderhavig
advies: in dit advies gaat het over het probleem van de energie
voorziening in het kader van door de bestrijding van de kli
maatverandering geïnduceerde industriële reconversie, waarbij
vooral wordt gekeken naar de gevolgen van die industriële re
conversie voor de werkgelegenheid in Europa.
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2.3
In onderhavig advies wordt het begrip „groen” gebezigd
om te verwijzen naar goederen of productiewijzen die op duur
zaamheid zijn gericht en die dus de doelstellingen van de EU
inzake de bestrijding van de klimaatverandering helpen ver
wezenlijken. Het EESC houdt een pleidooi voor inspanningen
om „Europa's economie groener (te) maken” en om - wat de
arbeidsmarkt betreft– zoveel mogelijk „duurzame banen” te
creëren. Met dat laatste wordt gedoeld op de hoogwaardige
banen (incl. opleiding en kwalificaties) die nodig zijn om dat
resultaat te bereiken. Bij dat laatste moet het dus gaan om
kwaliteitsbanen, d.w.z. banen die bestemd zijn voor geschoolde
werknemers en waarmee maatschappelijke integratie kan wor
den gegarandeerd (zie ook het advies over „Bevordering van duur
zame groene banen in het kader van het EU-energie- en klimaatver
anderingspakket”/TEN/401 waarin de door de directeur van de
afdeling Economische en arbeidsmarktanalyse van de IAO, in
reactie op een recent initiatief van de Commissie, voorgestelde
definitie van groene banen wordt gegeven). Tegen deze achter
grond wijst het EESC bovendien op het advies dat het in okto
ber 2009 over flexizekerheid heeft uitgebracht (1).
3. Wat op het spel staat, verworvenheden en een nieuwe
kans
3.1
Hieronder wordt kort teruggekomen op de algemene
context waarin om dit verkennend advies is gevraagd. Zoals
gezegd, kenschetst die context zich door drie onderling nauw
verweven mislukkingen.
Wat op het spel staat – het falen van de strategie van Lissabon
3.2
Doel van de strategie van Lissabon voor de EU was om
„de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de
wereld te worden die in staat is tot duurzame economische
groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samen
hang” (citaat uit de Conclusies van de Europese Raad van 23 en
24 maart 2000).
3.3
Helaas moet het EESC begin 2010 vaststellen dat er maar
weinig is terechtgekomen van al die op zich goed gekozen en
noodzakelijke plannen. Vooral de resultaten op het gebied van
de werkgelegenheid zijn bedroevend. Zo was in de strategie van
Lissabon o.m. voorzien dat een concurrerendere economie een
positieve uitwerking zou hebben op de werkgelegenheid.
Wat op het spel staat – het falen van de regelgeving voor de financiële
markt
3.4
Het opbloeien van de economie, de groeifase van 2005
tot 2008, was te danken aan een samenspel van factoren: de
Europese landen die het vooral van de uitvoer van industriegoe
deren moeten hebben, profiteerden van de sterke vraag vanuit
Aziatische landen (vooral China). Andere Europese landen ken
den een – inmiddels ongezond gebleken - hausse in de specu
latieve financiële en de vastgoedsector. Anders gezegd berustte
de vooruitgang die werd geboekt, deels op een vraag van bui
tenaf, deels op veel speculatie in de vastgoedsector. Bedoelde
groei van Europa's economie was dus niet duurzaam. Voorwaar
den voor een duurzame groei en een goed presterende arbeids
markt zijn zowel een externe vraag (uitvoer) als een interne
vraag.
(1) Zie EESC-advies over „Het gebruik van flexizekerheid bij herstructu
reringen tegen de achtergrond van de mondiale ontwikkeling” (PB C
318 van 23 december 2009)
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3.5
Alle hoop die nog kon worden gekoesterd in de strategie
van Lissabon, vervloog met de internationale financiële crisis.
Die crisis was de genadeslag. De werkloosheid in Europa neemt
weer toe en er is nog geen licht aan het einde van de tunnel. De
kenniseconomie is nog geen feit, al was het maar vanwege de
moeilijkheden die veel lidstaten in hun onderwijsstelsels onder
vinden of vanwege het aandeel dat onderzoek in de EU inneemt
in het BBP: te veel lidstaten blijven wat dat betreft ver achter bij
de doelstellingen van Lissabon. De staatsschulden (en in som
mige gevallen ook de schuldenlast van particulieren) nemen een
dermate grote omvang aan dat moet worden gevreesd voor het
faillissement van bepaalde lidstaten. De oplossing die voor al die
problemen wordt gevonden - zij het aan de inkomsten-, zij het
aan de uitgavenkant -, mag aanzienlijke investeringen niet in de
weg staan.
Wat op het spel staat – het falen van de VN-Top in Kopenhagen
3.6
De Europese Raad van Göteborg van 15 en 16 juni
2001 voegde een nieuwe dimensie toe aan de strategie van
Lissabon: de strategie voor duurzame ontwikkeling. Beide stra
tegieën samen impliceerden dat onderzoek moet worden gedaan
naar de sociaaleconomische en milieugevolgen van EU-beleid,
waarbij vooral ook moet worden gekeken naar de planetaire
dimensie van de klimaatverandering.
3.7
De VN wilden dan ook dat er tijdens de Top van Ko
penhagen (7 t/m 18 december 2009) voor de hele planeet zou
worden afgesproken om de strijd tegen de klimaatverandering
(die volgens de meeste wetenschappers wordt veroorzaakt door
de uitstoot van broeikasgassen) op te voeren. De 192 landen die
het VN-Kaderverdrag inzake klimaatveranderingen van 1997
(CCUNCC) hadden geratificeerd, hebben vergeefs geprobeerd
om een nieuw internationale overeenkomst te sluiten die in
de plaats moest komen van het vanaf 2005 vigerende protocol
van Kyoto.
3.8
Het spreekt voor zich dat milieuvervuiling en de klimaat
verandering, vooral in grootsteden, een ernstig probleem vor
men. Ook moet dringend een oplossing worden gevonden voor
het probleem van de planetaire demografie: negen miljard men
sen kunnen alleen overleven als de hulpmiddelen die er zijn, op
een billijke en meer op duurzaamheid gerichte wijze worden
benut. Als onze samenlevingen nalaten om op tijd met wel
doordachte oplossingen te komen, dreigen de problemen als
gevolg van het energietekort en de ontoereikende toegang tot
energie alleen maar nijpender te worden. Gezien deze omstan
digheden moet gebruik worden gemaakt van beschikbare tech
nologie en oplossingen waarmee bijvoorbeeld gebouwen ener
gie-efficiënter kunnen worden gemaakt. Verder is er zonder
meer behoefte aan nieuwe technologie, vooral voor energievre
tende bedrijven, maar daaraan niet alleen: het publiek moet ook
anders gaan aankijken tegen „publieksgoederen”, zoals water: de
watervoorraad moet beter worden beheerd en vooral beter wor
den bewaard. Toegang tot water zou moeten worden uitgeroe
pen tot een mensenrecht.
3.9
Die planetaire dimensie is uiterst belangrijk, omdat hierin
een kans ligt voor een innoverende Europese industrie die nu al
erg concurrerend is op de markt van „groene” goederen en
diensten. Door die troef in internationale onderhandelingen wel
bewust uit te spelen, kan de EU daadwerkelijk bijdragen aan de
terugdringing van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen,
maar ook haar economie en arbeidsmarkt ontwikkelen in de zin
van de doelstellingen van Lissabon.
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Verworvenheden: wat zijn de aanknopingspunten voor het EESC?
3.10
Het EESC heeft de afgelopen jaren o.m. bij monde van
de CCMI een aantal adviezen uitgebracht over de problematiek
van energie, klimaat, duurzaamheid, industriële reconversie en
werkgelegenheid. Onderhavig advies borduurt voort op die be
langrijke werkzaamheden. Wat het daaraan toevoegt, betreft de
vaststelling van de hierboven beschreven mislukkingen: het falen
van de strategie van Lissabon, het falen van de regelgeving voor
de financiële markt en het falen van de VN-Top in Kopenhagen.
3.11
Het EESC heeft al eerder aangegeven dat concurrentie
vermogen moet worden verzoend met duurzame ontwikkeling
en sociale samenhang (2).
3.12
Het stelde vast dat de werkgelegenheidsstrategie „ …
niet (mag) worden losgezien van de macro-economische randvoorwaar
den … ” (3).
3.13
Ook herinnerde het eraan dat „Dankzij een politiek
besluit van de betrokken staten en de EU … de hypothese die
uitgaat van een antropogene oorzaak van de klimaatverandering
— in de vorm van een stijging van de concentratie broeikas
gassen in de atmosfeer — de grondslag (vormt) voor de toe
passing van het voorzorgsbeginsel” (4).
3.14
De CCMI heeft zich ook gebogen over het thema „duur
zame ontwikkeling en industriële reconversie” om „na te gaan
hoe Brundtland's definitie van „duurzame ontwikkeling” … als kata
lysator voor … industriële reconversie kan fungeren” (5). Die door de
internationale commissie voor milieu en ontwikkeling in het
Brundtland-rapport (1987) gegeven definitie vormt ook het uit
gangspunt voor onderhavig advies.
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uitgebracht waarin de Commissie wordt aangeraden om nieuwe
maatregelen in de Europa 2020-strategie op te nemen teneinde
„ … tegen 2011 over een kader te beschikken op basis waarvan
duidelijke voorstellen kunnen worden uitgewerkt voor vergelijk
bare acties op mondiaal niveau, met het oog op de Wereldtop
over duurzame ontwikkeling die de VN voor 2012 heeft aange
kondigd ” (9).

3.18
In de Europa 2020-strategie (10) moet het zwaartepunt
volgens het EESC bij banengroei worden gelegd.

3.19
Tot ongenoegen van het EESC heeft de Commissie ver
zuimd om haar analyse van de grote vraagstukken voor de
toekomst:„de koolstofarme economie; bescherming van bio
diversiteit, water en andere natuurlijke hulpbronnen; bevorde
ring van sociale integratie, en versterking van de internationale
dimensie van duurzame ontwikkeling” (11) verder uit te diepen.
Om de doelstellingen ervan te kunnen bereiken, zou de strategie
voor duurzame ontwikkeling moeten worden uitgerust met een
„geheel nieuwe governancestructuur” (12). Vooruitgang als het
gaat om het menselijke welzijn zou volgens het EESC op een
geheel nieuwe manier moeten worden gemeten.

3.20
Tot slot heeft het EESC er nog op gewezen dat de
meest geïndustrialiseerde landen ter wereld hun broeikasgasuit
stoot vóór 2050 met minstens 80 % zouden moeten vermin
deren.

De Europa 2020-strategie als nieuwe kans
3.15
In een ander advies stelde het EESC vast dat sprake is
van „ … een nieuwe industriële revolutie …, waarbij de kwaliteit
van leven en het milieu centraal staan … ” (6).
3.16
Volgens het EESC is een solide industriële basis van
wezenlijk belang voor Europa's sociaal model. Het waarschuwde
ervoor dat „Een eventuele verplaatsing van de energie-intensieve in
dustrie naar buiten de EU … Europa veel minder aantrekkelijk (zou)
maken als vestigingsplaats voor bedrijven (en zou) leiden tot minder
economische groei en werkgelegenheid … ” (7). Tegen die achter
grond zal het de kerninitiatieven van de Europa 2020-strategie
„Een Europa dat doeltreffend omgaat met hulpbronnen” en „Een
industriebeleid in een tijd van globalisering” met belangstelling
volgen.
3.17
Het EESC gaat uit van de hypothese dat „Het BBP …
een belangrijke indicator (is) voor economische groei, maar als
beleidskompas. tekort (schiet) om er de uitdagingen van de
21ste eeuw mee tegemoet te treden” (8). Het heeft een advies
(2) PB C 10 van 14 januari 2004, blz. 105 en PB C 318 van 23
december 2006, blz. 1
(3) PB C 65 van 17 maart 2006, blz. 58
(4) PB C 185 van 8 augustus 2006, blz. 62
(5) PB C 318 van 23 december 2006, blz. 1
(6) PB C 120 van 16 mei 2008, blz. 57
(7) PB C 77 van 31 maart 2009, blz. 88
(8) PB C 100 van 30 april 2009, blz. 53

3.21
De Europa 2020-strategie moet goed maken wat niet is
gelukt met de strategie van Lissabon. De Commissie heeft die
nieuwe sturende gedachte achter de sociaaleconomische ontwik
keling van de EU geschetst in een Mededeling van 3 maart
2010 (COM(2010) 2020). Die strategie moet van de EU „een
slimme, duurzame en inclusieve economie kunnen maken met een hoog
niveau van werkgelegenheid, productiviteit en sociale cohesie”, aldus de
Commissie. Daaruit leidt het EESC af dat de superlatieven van
de strategie van Lissabon van 2000 hebben afgedaan. De EU
zou – nog steeds volgens de Commissie – moeten toewerken
naar een groenere economie door o.m. 3 % van het BBP in
O&O te investeren, naar een arbeidsparticipatie onder burgers
van 20 tot 64 jaar van 75 % te streven en - belangrijk voor
onderhavig advies - naar een vermindering van de broeikasgas
uitstoot met minstens 20 % (referentiejaar: 1990) toe te werken.
Onderwijs moet beter worden, zodat kan worden gezorgd voor
een slimme groei doordat „ … we … ons concurrentievermogen ten
opzichte van onze belangrijkste handelspartners opvoeren door middel
van een hogere productiviteit”. De EU moet, vervolgt de Commis
sie, „haar leidende positie op de markt voor groene technologie zien te
behouden”, alhoewel zij op dat gebied „terrein (verliest) aan belang
rijke concurrenten zoals China en Noord-Amerika”.
(9) Zie CESE 647/2010 - NAT/453 (staat nog niet in het Publicatie
blad)
(10) PB C 128 van 18 mei 2010, blz. 3 (ECO/267) en PB C 100 van 30
april 2009, blz. 65 (CCMI/053)
(11) PB C 128 van 18 mei 2010, blz. 18
(12) Ibidem
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3.22
De eerste reacties op deze Mededeling getuigen van een
zekere teleurstelling, omdat burgers méér verwachten van hun
regeringen, van de EU-instellingen (gezien hun bevoegdheden en
taken) en van de Europese governance. Fractiewoordvoerders in
het Europees Parlement noemden deze strategie weinig ambiti
eus en niet opgewassen tegen de uitdagingen van nu en later.
3.23
Het EESC vindt vooral dat het zwaartepunt in de Eu
ropa 2020-strategie meer bij de doorslaggevende rol van het
MKB moet worden gelegd, omdat in Europa de meeste arbeids
plaatsen in kleine en middelgrote ondernemingen worden ge
creëerd en het MKB ontegenzeggelijk de drijfkracht achter industriële reconversie is. De Commissie zou zich daarom meer
moeten inzetten voor de toepassing van een systeem voor de
bescherming van de intellectuele eigendom: daar zullen vooral
kleine en middelgrote ondernemingen van profiteren, omdat die
meestal niet over de middelen beschikken om hun uitvindingen
te beschermen.
3.24
Het EESC pleit ervoor dat in EU-verband meer wordt
samengewerkt op economisch gebied en dat aan het begrip
„concurrentievermogen” een nieuwe gemeenschappelijke defini
tie wordt gegeven. Zo kan de noodzakelijke industriële recon
versie die zich nu al voordoet om
— de broeikasgasuitstoot te verminderen,
— natuurlijke hulpmiddelen beter te gebruiken en
— voor optimale energie-efficiëntie te zorgen,
in de lidstaten meer kwaliteitsbanen generen, met dien ver
stande dat dan wel het onderwijs moet worden verbeterd en
er meer in onderzoek moet worden geïnvesteerd.
4. Hoe kan er in de EU een industriële reconversie op
gang worden gebracht die bevorderlijk is voor de
bestrijding van de klimaatverandering en gunstig voor
de werkgelegenheid?
4.1
De EU heeft behoefte aan sterker economisch bestuur
binnen haar institutioneel bestel (d.w.z. dat moet worden nage
dacht over de overdracht aan de huidige EU-instellingen van de
soevereiniteit over bepaalde onderdelen van economisch beleid),
of dat nu in handen van de Europese Raad wordt gelegd of aan
de euro-groep wordt toevertrouwd. Uit de gevolgen van de
financiële crisis is gebleken dat er meer coördinatie nodig is
om verstoringen op de interne markt te voorkómen en de
voorwaarden te creëren voor een industriële reconversie waar
door Europa's economie groener wordt en er duurzame werk
gelegenheid wordt gecreëerd.
4.2
Duurzame banen hebben de wind in de zeilen, omdat
deze de gunstige invloed zullen ondergaan van internationale
ontwikkelingen die voor de EU als geheel – en dus niet per
lidstaat - de uitdagingen van de toekomst zullen worden. Daar
bij gaat het om:
— de demografische ontwikkeling en de uitdaging om in 2050
negen miljard mensen te voeden;
— het toenemende aantal megasteden waardoor het milieu,
vooral in Azië en Latijns Amerika, zwaar wordt belast;
— het drinkwatertekort in veel ontwikkelingslanden;
— de bestrijding van de klimaatverandering, d.i. de terugdrin
ging van de emissies en vooral de slimme en duurzame
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aanwending van de steeds in mindere mate beschikbare
energie, waarbij het zowel gaat om de krimpende voorraden
aan fossiele energie als om de productie van alternatieve
energie.
4.3
Door al die onloochenbare ontwikkelingen neemt de
vraag naar groene producten en technologie toe en ontstaat
er een moderne industrie die steeds meer duurzame banen cre
ëert. Die duurzame banen zijn billijk en productief en staan in
voor een rechtvaardige transitie en een groot concurrentiever
mogen. Dat concurrentievermogen is niet langer een zaak van
energievretende bedrijven die alleen maar steeds méér proberen
te produceren, maar zal voortaan worden gericht op duurzaam
heid. Eens te meer wordt duidelijk dat er behoefte is aan een
sectorgebonden strategische benadering: vooral basisbedrijven
en –technologie (bv. de bouw, bio- en nanotechnologie), maar
ook nieuwe groene technologie hebben een multiplier-effect op
industriële reconversie in de zin van een menselijkere en groe
nere economie.
4.4
Een dergelijke industriële reconversie helpt de samen
leving ook om stabieler te worden en draagt bij aan de inter
nationale veiligheid, omdat de vrede in de 21ste eeuw vooral
wordt bedreigd door het schadelijke effect van de vervuiling, de
klimaatverandering, de schaarste en de aanwas van de wereld
bevolking. Wat hier op het spel staat, is zo enorm dat oplos
singen niet meer op nationaal bestuursniveau moeten worden
gezocht, maar alleen door nauwe internationale samenwerking
en samenwerking binnen de EU tot stand kunnen worden ge
bracht. De EU als geïntegreerde ruimte moet zich voorzien van
de nodige politieke en wettelijke instrumenten om die taak te
kunnen vervullen.
4.5
Een dergelijke werkgelegenheidsstrategie bergt in zich de
belofte van meer productiviteit en rendabiliteit op de middel
lange en lange termijn en kan worden gebaseerd op een in de
lidstaten al ver ontwikkelde schat aan kennis en knowhow en
op de voorsprong die de EU op de wereldmarkt voor groene
technologie heeft genomen. Die troeven moeten door de EU
worden uitgespeeld door richtsnoeren uit te werken, Europese
fondsen op te richten en – in overeenstemming met de sociale
partners (met name overeenkomsten conform artikel 155
VWEU) – Europese wetgeving uit te vaardigen die de weg vrij
maken voor de overgang naar een duurzame economie met
weinig werkloosheid en kwalitatief hoogstaande werkgelegen
heid. Een groene economie waarin veel onderzoek wordt gedaan
en nieuwe toepassingen ruimschoots ingang vinden, zou niet
moeten worden gegrondvest op een arbeidsmarkt waar normale
banen geleidelijk aan wegvallen om plaats te maken voor aty
pische werkgelegenheid.
4.6
In die zin moet de regelgeving van de dienstensector
opnieuw onder de loep worden genomen, omdat daarin onvol
doende kwaliteitsbanen worden gecreëerd. De tendens is eerder
dat de banen in die sector steeds vaker atypisch zijn en soms
zelf geen arbeidszekerheid bieden. Die ontwikkeling helpt niet
mee aan de consolidering van de kennismaatschappij, terwijl
juist die kennismaatschappij ongetwijfeld een belangrijke voor
waarde is voor een concurrentiekrachtige en duurzame eco
nomie. De EU heeft behoefte aan banen voor geschoolde werk
nemers. Daarom moeten de lidstaten meer investeren in onder
wijs en bij- en omscholing. Volgens het EESC worden er mo
menteel veel te weinig overheidsgelden geïnvesteerd in onder
wijs, dat deel moet uitmaken van een samenhangende strategie
voor levenslang leren.
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4.7
Wat het begrip „concurrentievermogen” precies inhoudt,
moet opnieuw worden overwogen in EU-verband. De Commis
sie gaat wat dat betreft niet ver genoeg in haar Mededeling van
3 maart jl. Investeren in groene technologie, gekoppeld aan een
consequenter gebruik van beschikbare investeringsgelden, bete
kent dat nu een inspanning moet worden gedaan die niet on
middellijk tot meer concurrentievermogen leidt, maar misschien
wel op de lange termijn.
4.8
De EU zou zich opnieuw moeten bezinnen op de bij
drage die nationale overheden aan de bevordering van nieuwe
technologie, industriële reconversie en duurzame werkgelegen
heid kunnen leveren. De overheid kan over de middelen be
schikken om een langetermijninvestering te doen in veelbelo
vende, maar op korte termijn nog niet rendabele nieuwe tech
nologie, zonder na te laten om bestaande en doeltreffende tech
nologie te promoten. De overheid speelt een belangrijke rol in
de ondersteuning van onderzoek en wat betreft het effectieve
gebruik van nieuwe groene technologie en de verbetering van
bestaande en doeltreffende groene technologie, vooral via belas
tingmaatregelen. Nationale overheden zouden in eerste instantie
moeten instaan voor investeringen die het energieverbruik en de
uitstoot van broeikasgassen het meeste terugdringen. Het hier
onder voorgestelde Europees fonds zou daarbij kunnen helpen.
4.9
Vandaar dat een gezonde en naar behoren geschoolde
overheidssector een voorwaarde is voor sociaaleconomische
vooruitgang en vooruitgang op het gebied van het milieu. Het
algemeen belang is dus niet altijd gebaat bij afzwakking van de
overheidssector door de privatisering van alle economische ac
tiviteiten. De overheidssector zou, waar mogelijk samen met de
particuliere sector, in staat moeten zijn om in het belang van
burgers en bedrijfsleven infrastructuurinvesteringen te doen.
Daarentegen moeten subsidies waarvoor alleen bepaalde bedrij
ven in aanmerking komen, worden uitgebannen, omdat de
marktwerking daardoor kan worden verstoord. Nationale over
heden zouden bij voorkeur gebruik moeten maken van fiscale
instrumenten om een groene industriële reconversie op gang te
helpen brengen.
4.10
De liberalisering van de energiemarkt heeft tot dusverre
noch tot hoogwaardigere dienstverlening, noch tot prijsver
laging geleid. Er valt dan ook niet te ontkomen aan de vast
stelling dat het risico van onderinvestering in de energienetwer
ken erg groot is. De regelgeving voor geliberaliseerde markten
moet worden herzien met een drieledig doel: daadwerkelijke
concurrentie in het belang van de burgers, continuïteit van de
energievoorziening en verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen.
4.11
Het EESC stelt voor om een Europees fonds op te
richten dat specifiek is gericht op steunverlening aan industriële
reconversie en dan met name aan onderzoek, ontwikkeling en
de toepassing van groene technologie. Bij dat laatste gaat het
zowel om technologie voor hernieuwbare energie als om
nieuwe technieken waarmee de emissies daadwerkelijk kunnen
worden teruggedrongen.
4.12
De EU kan niet zonder een solide industrie. Het sociaal
economisch belang van energievretende bedrijven varieert van
de ene op de andere regio. Daarom moet industriële reconversie
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geleidelijk verlopen, zodat wordt voorkómen dat hun omscha
keling de arbeidsmarkt van de betrokken regio nadelig beïn
vloedt. De energievoorziening is van strategisch belang voor
de toekomst. Er moet meer worden geïnvesteerd in nieuwe
technologie die leidt tot minder energieverbruik voor evenveel
productie en minder uitstoot van broeikasgassen. Dat zou de
banen in energievretende bedrijven veilig stellen, terwijl die be
drijven ook nog eens beter gaan presteren op energiegebied.

4.13
Het EESC adviseert om bij de hervorming van het GLB
voor de periode na 2013 (waarover het al met grote meerder
heid van stemmen een initiatiefadvies heeft goedgekeurd) naar
een ontwikkeling te streven die in overeenstemming is met het
belang dat landbouw heeft voor plattelandsgebieden (die meer
dan 80 % van het hele grondgebied bestrijken) en met de inter
nationale afspraken die ten behoeve van de ontwikkelingslanden
zijn gemaakt. Door die hervorming zou de aanwending van de
noodzakelijke synergieën moeten worden geoptimaliseerd, waar
bij een impuls wordt gegeven aan ander EU-beleid op het gebied
van onderzoek, nieuwe technologie en bedrijfsmodernisering.
Dit geldt met name voor de sectoren en regio's die het meest
te maken hebben met industriële reconversie, ofwel waar veel
energievretende bedrijven actief zijn die in nieuwe groene tech
nologie moeten investeren om hun emissies terug te dringen en
aldus hun werkgelegenheid veilig te stellen.

4.14
De lidstaten moeten het samen eens worden over een
belasting op financiële transacties. Met die belasting moeten de
rampzalige gevolgen van speculatie worden verzacht waardoor
het bankwezen stabieler wordt, en moet de positie van de ge
meenschappelijke munt in de eurozone worden versterkt. De
inkomsten uit die belasting zouden moeten worden aangewend
om de overheidstekorten aan te zuiveren: zo krijgen de lidstaten
meer armslag, bijvoorbeeld om meer in onderwijs te investeren.
Gezonde staatsfinanciën en een arbeidsmarkt met voldoende
geschoolde werknemers zijn voorwaarden voor een groene om
schakeling van het Europese bedrijfsleven.

4.15
Een dergelijke industriële revolutie heeft maatschappe
lijke gevolgen die stroken met het ideaal van een duurzame
samenleving. De industriële overschakeling op een groene eco
nomie vergt een geheel nieuwe definitie van het begrip „groei”.
Tegenwoordig is een burger iemand die kan consumeren. Zal
het ooit lukken om „welzijn” te omschrijven als lichamelijk en
geestelijk gezond zijn, democratische rechten en recht op par
ticipatie hebben, de kans krijgen om sociaal te integreren
(vooral door toegang tot de arbeidsmarkt, op voorwaarde dat
daar kwaliteitsbanen worden geboden), zich van energie kunnen
voorzien en toegang hebben tot openbare goederen en diensten
van algemeen belang? Die benadering impliceert dat wordt uit
gegaan van een andere betekenis van „groei”, van een andere
werking van de economie. In die nieuwe opvatting van „groei”
volstaat het BBP als kwantitatieve maatstaf niet langer. Het EESC
heeft zich al uitgesproken voor nieuwe maatstaven waaraan
sociaaleconomische vooruitgang moet worden getoetst. Het
blijft ervan overtuigd dat industriële reconversie en werkgelegen
heid alleen het predicaat „duurzaam” kunnen verdienen als de
EU en de rest van de wereld overeenstemming bereiken over
een andere opvatting van het begrip „groei”. De door de Com
missie voorgestelde Europa 2020-strategie gaat in dat opzicht
niet ver genoeg.
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4.16
Het is de taak van de EU-instellingen om wereldwijd
voor een gelijk speelveld te zorgen, zodat bedrijfsverplaatsingen
die slecht zijn voor de werkgelegenheid en schadelijk voor het
milieu, of soms zelfs de ontmanteling van hele sectoren, worden
voorkómen. Europa moet best practices genereren, maar er ook
voor ijveren dat die zo spoedig mogelijk overal ter wereld wor
den toegepast, zodat schadelijke gevolgen (ook voor het milieu)
van een tot Europa beperkte toepassing daarvan zonder meer
worden voorkómen.
4.17
Als institutionele spreekbuis voor Europa's maatschap
pelijk middenveld en belangrijk forum voor de gestructureerde
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dialoog zet het EESC zich ervoor in dat Europa's burgers de
mocratische inspraak krijgen in de brede debatten die worden
gevoerd. De EU heeft behoefte aan een strategie die meer sa
menhang vertoont en bindender is dan de Europa 2020strategie, d.w.z. aan een strategie die de weg vrij maakt voor
een rechtvaardige, billijke en duurzame overschakeling op een
groene economie, waarin het begrip „groei” een geheel nieuwe
betekenis krijgt. Die nieuwe „groei” die Europa én de wereld
nodig hebben, strookt met het ideaal van een duurzame samen
leving en staat voor bestaanskwaliteit, actief burgerschap en een
gezond leven.

Brussel, 15 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het thema „Naar een grotere
marktpenetratie van elektrische voertuigen”
(verkennend advies op verzoek van het Belgische voorzitterschap)
(2011/C 44/08)
Rapporteur: de heer OSBORN
Het Belgische voorzitterschap heeft op 9 februari 2010 besloten om het Europees Economisch en Sociaal
Comité overeenkomstig artikel 304 van Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te raadplegen
over het thema
Naar een grotere marktpenetratie van elektrische voertuigen (verkennend advies).
De gespecialiseerde afdeling Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij, die met de voorberei
dende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 1 juni 2010 goedgekeurd.
Het EESC heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting (vergadering van 14 juli)
onderstaand advies uitgebracht, dat met 155 stemmen vóór en 2 stemmen tegen, bij 4 onthoudingen,
werd goedgekeurd.
1. Samenvatting en aanbevelingen
1.1
Het EESC staat vierkant achter inspanningen in Europa
om de marktpenetratie van elektrische voertuigen en met name
van elektrische auto's te vergroten. Hier is haast bij geboden,
zowel om de broeikasgasemissies van de vervoerssector te hel
pen terugdringen als om Europa minder afhankelijk te maken
van de invoer van olie, die steeds onzekerder wordt.
1.2
Het EESC steunt alle acties die de Commissie in haar
recente mededeling over schone en energie-efficiënte voertuigen
voorstelt. Ook adviseert het de Europese Unie en de EU-lidstaten
om nog een aantal aanvullende maatregelen te nemen.
1.3
Wat de technologische kant van de zaak betreft, pleit het
EESC voor een aantal prioriteiten op het vlak van O&O, voor
een snelle invoering van belangrijke standaardisatieprogramma's,
voor uitbreiding van relevante vaardigheden en opleidingspro
gramma's en voor maatregelen om veranderingen in de werk
gelegenheidspatronen in de automobielindustrie en aanverwante
industrieën te begeleiden en soepel te laten verlopen.
1.4
Het EESC benadrukt dat de overschakeling op elektrische
voertuigen alleen tot een vermindering van de broeikasgasemis
sies kan leiden als de elektriciteit voor de voertuigen zelf afkom
stig is van CO2-arme of CO2-vrije bronnen. Gelijktijdig met de
overstap op elektrische voertuigen moet dan ook worden over
geschakeld op CO2-armere manieren om elektriciteit op te wek
ken.
1.5
Een grootschalig gebruik van elektrische voertuigen en de
aanzienlijke stroomopslagcapaciteit van alle elektrische accu's
tezamen zouden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan
een beter evenwicht tussen vraag en aanbod in de stroomvoor
ziening indien bij het netbeheer en in de oplaadvoorzieningen
gebruik wordt gemaakt van intelligente technologie. Dit zou
weliswaar lastig te organiseren zijn, maar er zouden dringend
studies en projecten moeten komen om te proberen deze mo
gelijkheid uit te bouwen tot een win-winsituatie voor de ver
voerssector en de stroomvoorzieningssector.

1.6
Een snelle overschakeling op elektrische voertuigen in de
autosector vergt forse, op elkaar afgestemde inspanningen van
de automobielindustrie, van nieuwe leveranciers van oplaad
voorzieningen, van de publieke sector - als instantie die regu
leert, standaarden bepaalt, stimuleert en opleidt - en van het
publiek als intelligente en betrokken maar wel veeleisende af
nemer van de nieuwe technologie. Het EESC dringt er bij de
Europese Unie en de EU-lidstaten op aan samen alles te doen
wat in hun vermogen ligt om deze cruciale overschakeling te
bevorderen en te ondersteunen en ervoor te zorgen dat Europa
niet achter gaat lopen bij de snel feller wordende concurrentie
van derde landen in deze uiterst belangrijke sector.
2. Algemene opmerkingen
2.1
Hoewel in alle soorten vervoer geleidelijk aan steeds ho
gere efficiëntienormen worden bereikt, blijft de CO2-uitstoot in
de vervoerssector jaar in jaar uit toenemen. Wil het vervoer een
adequate bijdrage leveren aan de CO2-reducties die Europa heeft
toegezegd vóór 2050 te realiseren, dan moet er meer worden
gedaan dan alleen steeds grotere efficiëntiebesparingen in iedere
vervoerswijze doorvoeren.
2.2
Er zijn fundamentele fysieke grenzen aan de mate waarin
de CO2-uitstoot van een verbrandingsmotor kan worden ver
minderd. Op een bepaald punt zullen verdere verbeteringen
alleen haalbaar zijn als er een fundamentele overschakeling
plaatsvindt op nieuwe energiebronnen die weinig of helemaal
geen CO2 uitstoten.
2.3
Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te realiseren,
maar een vroegtijdige overschakeling in de personenautosector,
waarbij zo snel mogelijk eerst op hybride voertuigen en ver
volgens op geheel elektrische voertuigen wordt overgegaan,
biedt de beste vooruitzichten.
2.4
Er zijn meerdere redenen om zo snel mogelijk in actie te
komen:
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— Door de CO2-emissie al in een vroeg stadium te beperken
kan de klimaatverandering beter het hoofd worden geboden
en kunnen dure aanpassingsmaatregelen in de toekomst
worden voorkomen.

— Bedrijfsleven (fabrikanten van motoren, fabrikanten van
accu's, infrastructuurleveranciers, enz.) en overheid (O&O,
infrastructuur, financiële stimulansen, enz.) zullen aanvan
kelijk met forse aanloopkosten te maken krijgen; hoe sneller
de overschakeling kan plaatsvinden, hoe sneller de investe
ringen economisch rendement zullen opleveren.

— Consumenten zijn steeds meer geïnteresseerd in voertuigen
die weinig of geen CO2 uitstoten en een gouden kans voor
Europa en de EU-lidstaten zouden kunnen inhouden om
zich op te werpen als kampioen van dit omschakelingspro
ces, dat een succes kan worden als het in goede banen
wordt geleid, mits de nieuwe voertuigen qua veiligheid, ge
mak, prestatie, betrouwbaarheid, ontwerp en prijs kunnen
opwegen tegen hun traditionele rivalen.

— Belangrijke concurrenten (zoals de VS, Japan en China) in
vesteren al op grote schaal in elektrische voertuigen en
zouden een enorme voorsprong kunnen nemen en een aan
zienlijk concurrentievoordeel kunnen behalen als Europa
niet net zo snel in actie komt.

— Als Europa snel genoeg is om de ontwikkeling van elektri
sche voertuigen in Europa en de bijbehorende veranderingen
in energietoevoer en netwerk te bevorderen zou de expansie
van deze sectoren een flinke impuls kunnen geven aan de
economische groei, de werkgelegenheid en de export van
Europa. Omgekeerd zou de Europese economie ernstig ver
zwakt raken als Europa bij deze omschakeling zou achter
blijven.

2.5
Tegen deze achtergrond is het EESC verheugd over de
intensieve activiteiten binnen de Commissie, de Raad en de
lidstaten om de overschakeling op elektrische voertuigen te
ondersteunen en te versnellen. Het pleit voor een verdere drie
ledige Europese aanpak:

— verdere steun t.b.v de technologische overschakeling door
middel van O&O, uitvoeringsprogramma's, onderwijs en op
leiding;

— steun t.b.v. de noodzakelijke parallelle ontwikkeling van de
elektriciteitssector, m.i.v. uitbreiding van duurzame energie,
netwerk- en infrastructuurontwikkeling en standaardisering
van de wijze van aansluiting van elektrische voertuigen op
de elektriciteitsvoorziening;

— ondersteuning van de omschakeling van de markt door
middel van adequate stimuleringsmaatregelen om ervoor te
zorgen dat de vraag gelijke tred houdt met het veranderende
aanbod aan voertuigen.

11.2.2011

3. Steun voor de technologische omschakeling
3.1 Onderzoek en ontwikkeling
3.1.1
Er moet enorm veel gedaan worden om het O&O-peil
op te trekken tot de nagestreefde 3 %. Verder moeten de pro
gramma's meer gericht worden op ondersteuning van de over
schakeling naar een koolstofarme economie. Het EESC is ver
heugd dat in de nieuwe 2020-strategie belang aan het opvoeren
van de O&O-inspanningen in het algemeen en extra belang aan
ondersteuning van de overgang naar een groenere economie,
waaronder de overschakeling op CO2-arme en elektrische voer
tuigen, wordt gehecht. Bijzondere aandacht dient te worden
besteed aan het volgende:
— Verdere verbetering van de accutechnologie om de actiera
dius van elektrische voertuigen te vergroten en de gekozen
systemen beter bestand te maken tegen alle weers- en rij
omstandigheden.
— Alternatieve oplaadmethodes, zodat uiteindelijk de beste me
thoden tot standaard worden verheven.
— Manieren om de verbreiding van elektrische voertuigen te
koppelen aan een grootschaliger gebruik van duurzame of
CO2-arme bronnen voor de stroomvoorziening.
— Manieren om gebruik te maken van slimme meters en het
elektriciteitsnet zo aan te passen dat accu's op tijdstippen
van geringe belasting opgeladen kunnen worden.
— De aanvoer van materialen die nodig zullen zijn voor het
veel grootschaligere gebruik van accu's, vooral lithium en
zeldzame aardmetalen, en alle maatregelen die genomen
kunnen worden om de beschikbaarheid van de materialen
te vergroten of zekerder te stellen of om de materialen te
vervangen door andere, ruimer beschikbare materialen.
— Maatregelen die van meet af aan getroffen zouden moeten
worden om materialen uit afgedankte voertuigen en accu's
nog zo goed mogelijk te gebruiken.
3.1.2
Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar demonstra
tieprojecten en andere uitvoeringsprogramma's. De ervaring met
de Energy Technology Platforms moet worden uitgebreid en
ontwikkeld tot proactieve programma's voor de invoering van
hybride en elektrische auto's die via het stopcontact opgeladen
kunnen worden en de infrastructuurondersteuning die zij ver
gen. Demonstratieprojecten in afzonderlijke steden en regio's die
bereid zijn een gidsfunctie op zich te nemen (sommige Europese
steden en regio's hebben dergelijke projecten al opgezet) moeten
met passende stimuleringsmaatregelen actief worden aangemoe
digd. Het CIVITAS-programma moet uitgebreid worden.
3.1.3
Het is zorgwekkend dat de huidige accutechnologie
sterk leunt op materialen die hoofdzakelijk of uitsluitend uit
China komen (lithium en zeldzame aardmetalen). Er is dringend
behoefte aan onderzoek en geologische exploratie om alterna
tieve aanvoerbronnen van dergelijke materialen te vinden en
recycling zo veel mogelijk te bevorderen.
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3.2 Normen
3.2.1
Wettelijk vastgelegde minimumeisen voor de energieefficiëntie van producten en diensten zijn van cruciaal belang.
De EU heeft al normen vastgesteld voor de CO2-emissie van
auto's, met tijdschema's voor verdere verbeteringen die in de
toekomst geëist zullen worden. Maar deze programma's moeten
nog wel uitgebreid worden en aan ambitieuzere doelstellingen
voor de korte en langere termijn gekoppeld worden.

3.2.2
Bij de huidige emissiegrenzen voor (2015) wordt een
superkrediet aan CO2-arme en elektrische voertuigen toegekend.
Europese fabrikanten worden hierdoor sterk gestimuleerd om
vaart te zetten achter de ontwikkeling en marktvoering van
de eerste generatie volledig elektrische voertuigen. Tegelijkertijd
vermindert dit echter de prikkel om te werken aan verdere
verbeteringen bij auto's die nog op fossiele brandstoffen rijden.
Wellicht zou met de volgende herziening een apart streefcijfer
voor de toename van het aantal elektrische voertuigen vast
gesteld kunnen worden, terwijl fabrikanten tegelijkertijd ook
de CO2-prestaties van benzine- en dieselauto's, die de komende
20 jaar nog altijd het grootste deel van het wagenpark zullen
uitmaken, moeten blijven verbeteren.

3.2.3
Het is van essentieel belang dat de Europese industrie
onder druk gezet blijft worden om wereldwijd een van de lei
ders op het gebied van elektrische voertuigen te worden. Zo
behoudt zij een sterke concurrentiepositie naarmate de hele
wereldmarkt zich in deze richting begeeft. Onder motorfabri
kanten, accufabrikanten en energieleveranciers woedt een felle
concurrentiestrijd om de beste technologie tegen de scherpste
prijzen te ontwikkelen. Juist deze concurrentie is een belangrijke
stimulans voor innovatie en mag niet belemmerd worden.

3.2.4
Van haar kant moet de EU natuurlijk wel voor enige
vroegtijdige standaardisatie zorgen om veiligheid, betrouwbaar
heid en compatibiliteit te waarborgen. Dit geldt met name voor
de infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen en
de aansluitvoorzieningen, alsook voor de vermogenseisen en
samenstelling van accusets. Aangezien auto's (nieuwe en twee
dehands) bovendien op grote schaal tussen Europa en de rest
van de wereld worden verhandeld zou de EU ook actief moeten
bijdragen aan de ontwikkeling van wereldwijde normen, om
ervoor te zorgen dat de elektrischevoertuigtechnologie wereld
wijd compatibel is.

3.3 Onderwijs, opleiding en technische scholing
3.3.1
De overschakeling op een autoindustrie waarin elektri
sche voertuigen centraal staan zal leiden tot andere werkgele
genheidspatronen binnen de industrie. Wil de Europese autoin
dustrie haar productie en banen en een sterke exportpositie
behouden, dan moet er beslist in een vroeg stadium worden
geïnvesteerd in de Europese productiecapaciteit voor elektrische
voertuigen en moet worden gezorgd voor (her)scholing in de
nieuwe vaardigheden die in alle onderdelen van de industrie
(ontwerp, productie, distributie, verkoop, onderhoud, afvalver
werking, enz.) nodig zullen zijn.
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3.3.2
Het EESC kan zich helemaal vinden in het voorstel van
de Commissie om de groep op hoog niveau CARS 21 weer
bijeen te laten komen om iets te doen aan de factoren die de
marktpenetratie van de nieuwe technologieën in de weg staan.
De stakeholders zouden daarbij dan een grotere rol spelen. Het
EESC pleit ervoor dat in dit verband ook een aparte werkgroep
voor sociale aspecten wordt ingesteld en dat onmiddellijk maat
regelen worden genomen om sectorgerichte scholing en aange
paste onderwijsstructuren te ontwikkelen, zodat kan worden
voorzien in de vaardigheden waaraan door de ontwikkeling
van de elektrischevoertuigtechnologie behoefte ontstaat.

4. Gelijktijdige overschakeling van de stroomvoorziening
en het CO2-vrij maken van de stroomvoorziening
4.1
De overschakeling op elektrische voertuigen zal een extra
vraag naar elektriciteit genereren, die aanvankelijk vrij gering,
maar uiteindelijk substantieel zal zijn. Als in deze extra vraag
voorzien zou worden door meer ouderwetse kolengestookte
centrales te bouwen zou de CO2-productie niet teruggedrongen
worden. De CO2-emissie zou dan niet meer afkomstig zijn van
auto's maar van elektriciteitscentrales. Het is dan ook van cru
ciaal belang dat de toename van het aantal elektrische voer
tuigen hand in hand gaat met een verdere groei van de CO2arme of CO2-vrije energievoorziening.

4.2
De ontwikkeling van programma's ten behoeve van
duurzame energie moet gelijke tred houden met de toename
van de vraag naar elektriciteit voor elektrische auto's. Hiermee
dient rekening te worden gehouden bij de volgende herziening
van de doelstellingen voor de expansie van duurzame energie.

4.3
Er is een geavanceerdere koppeling aan het ontstaan
tussen de groeiende totale accucapaciteit voor elektrische voer
tuigen en het toenemende aandeel van duurzame energiebron
nen in de stroomvoorziening.

4.4
Een enorm obstakel voor de expansie van duurzame
energie is dat de aanvoer van door wind, zon, getijden, enz.
opgewekte energie pieken en dalen vertoont. Wil deze aanvoer
afgestemd kunnen worden op de vraag naar elektriciteit, die een
ander fluctuatiepatroon heeft, dan moeten er waarschijnlijk
meer mogelijkheden komen om energie op te slaan. Accu's
worden alleen gebruikt als echt met de auto gereden wordt.
Tussendoor moeten ze worden opgeladen, maar mogelijk kun
nen ze ook worden ingezet om stroom af te geven aan het
elektriciteitnet wanneer de aanvoer van duurzame energie te
kortschiet. Het afstemmen van vraag en aanbod gaat met
enorme technische en logistieke problemen gepaard. Naarmate
er meer intelligente, op elkaar aangesloten netwerken worden
ontwikkeld zal deze mogelijkheid echter wel steeds haalbaarder
worden. Het EESC dringt er bij de Commissie op aan om drin
gend de nodige studies te verrichten en erop toe te zien dat de
oplaadvoorzieningen die voor elektrische voertuigen worden
ontwikkeld, van meet af aan intelligent genoeg zijn om deze
koppeling met de aanvoer van duurzame energie te realiseren.
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4.5
De ontwikkeling van voorzieningen voor het opladen
en/of vervangen van accu's zal enorme investeringen vergen.
Er moeten op grote schaal oplaadpunten komen, bijv. op par
keerterreinen, in woningen, op het werk, bij winkels, in com
merciële garages, op andere plaatsen waar veel mensen komen
en op straat. De overheid moet kaderwetgeving invoeren om
ervoor te zorgen dat ondernemingen die in dergelijke voorzie
ningen investeren een billijke opbrengst krijgen en om te voor
komen dat te hoge prijzen worden berekend. Het EESC pleit
ervoor dat de Commissie dringend onderzoek doet naar ade
quate kaderwetgeving waarmee de noodzakelijke investeringen
in infrastructuur aangemoedigd worden. In dit verband neemt
het met instemming kennis van de conclusies van de Raad
Concurrentievermogen van 26 mei, die opriep op korte termijn
een Europese standaard voor elektrische voertuigen te ontwik
kelen, zodat deze sneller voet aan de grond krijgen.
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sommige langzamere bedrijven om de algemene vooruitgang
minder snel te laten verlopen, omdat dit er slechts toe kan
leiden dat de hele industrie wordt overgenomen door bedrijven
in andere delen van de wereld die zich wel sneller ontwikkelen
en er definitief marktaandeel en invloed op de ontwikkeling van
standaarden in de wereld verloren zullen gaan.

5.4
Om met succes over te gaan tot het volgende stadium en
het vertrouwen van de consument en de vraag op een hoger
peil te brengen moet aan bepaalde eisen van de consument op
het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, prestaties en ont
werp, actieradius en flexibiliteit, oplaadgemak, aanschafprijs en
gebruikskosten worden voldaan. (Een mogelijk punt van zorg is
dat elektrische voertuigen op de weg gevaarlijk stil zouden zijn
– indien dit het geval is, zouden zij verplicht een minimum
geluidsniveau moeten produceren, zodat voetgangers en andere
weggebruikers hen horen aankomen.)

5. Consumenten en de markt
5.1
Men is zich er in Europa steeds meer van bewust dat we
aan het einde komen van het tijdperk waarin goedkope olie
algemeen beschikbaar is. Olie is in vele delen van de wereld
steeds moeilijker te vinden en te winnen en de concurrentie van
opkomende economieën om de beschikbare olie wordt steeds
feller. Ondanks enkele sceptische geluiden groeit ook het besef
dat de CO2-emissies beperkt moeten worden om de klimaatver
andering tegen te gaan en dat de vervoerssector hieraan zijn
bijdrage zal moeten leveren. In de verschillende lidstaten hebben
regeringen deze boodschappen in uiteenlopende mate kracht
bijgezet door aardolieproducten te belasten, door gedifferen
tieerde belastingtarieven voor voertuigen toe te passen, waarbij
kleinere, CO2-armere voertuigen gunstiger worden behandeld
dan benzineslurpers, en – in sommige gevallen – door hybride
voertuigen en prototypen van elektrische voertuigen voor hun
eigen wagenpark aan te schaffen.

5.2
Doordat mensen zich meer bewust zijn geworden van de
problematiek is de afgelopen jaren enige verschuiving op de
markt opgetreden. Consumenten kiezen nu veel sneller voor
kleinere, CO2-armere voertuigen in plaats van voor grotere mo
dellen die veel CO2 uitstoten. Er is ook vraag naar de hybride
voertuigen die tot nu toe zijn geïntroduceerd, met name in die
lidstaten die dit met fiscale prikkels hebben aangemoedigd. In
het algemeen stellen consumenten zich echter voorzichtig op
ten aanzien van innovaties in deze sector. Waarschijnlijk zullen
zij gerustgesteld moeten worden en hebben zij stimulansen
nodig om resoluut te kiezen voor de nieuwe generatie via het
stopcontact op te laden hybride en volledig elektrische auto's,
wanneer deze eenmaal op de markt komen.

5.3
Ook fabrikanten en de olieindustrie zijn voorzichtig ten
aanzien van de mogelijke overschakeling op elektrische voer
tuigen. Zij moeten ervan worden overtuigd dat er geen andere
optie is dan deze weg in te slaan en dat de Europese Unie
politiek vastberaden is om vaart te zetten achter deze overgang;
alleen dan zullen zij al hun middelen en expertise inzetten om
de overschakeling tot stand te brengen en aan de consument te
verkopen. De EU en de lidstaten moeten hun industrieën glas
helder te verstaan geven dat de overschakeling dringend nood
zakelijk is. Zij mogen geen gehoor geven aan oproepen van

5.5
Cruciaal is dat elektrische voertuigen als minstens zo
veilig als conventionele voertuigen worden beschouwd (onder
normale rijomstandigheden én bij ongevallen); dit dient ook te
blijken uit objectieve statistische metingen. Ook mag er niet
geknoeid of gefraudeerd kunnen worden met het opladen,
met name bij publiek toegankelijke oplaadpunten. Deze criteria
zouden verwerkt moeten worden in alle wettelijke veiligheids
voorschriften die er voor elektrische voertuigen moeten komen.

5.6
Elektrische voertuigen moeten te allen tijde en onder alle
weersomstandigheden betrouwbaar zijn. Als de accu snel leeg
loopt of het voertuig onder bepaalde weersomstandigheden dui
delijk slechter rijdt of minder ver kan rijden zullen mensen al
gauw ontgoocheld zijn. Het zou wenselijk zijn normen voor de
duurzaamheid en betrouwbaarheid van elektrische voertuigen in
het wetgevingskader vast te leggen.

5.7
Elektrische voertuigen zouden tenminste even goed moe
ten presteren als een gezinsauto uit de middenklasse, aangezien
dit het type auto is waar de meeste mensen mee bekend zijn.
Ook is het van belang dat het ontwerp en de samenstelling van
elektrische voertuigen niet minder aantrekkelijk voor het pu
bliek zijn dan de beste auto's met een verbrandingsmotor. Het
is natuurlijk aan de industrie om deze uitdaging aan te gaan;
wetgeving is niet nodig mits de industrie zelf voldoende gemoti
veerd is (en zo nodig gestimuleerd wordt) om vaart achter de
veranderingen te zetten.

5.8
De actieradius van elektrische voertuigen hangt nauw
samen met de oplaadvoorzieningen. Als het opladen meerdere
uren in een garage of aan een oplaadpunt op straat in beslag
neemt, zullen consumenten waarschijnlijk wel een groot bereik
wensen. Het is best mogelijk dat de meeste mensen op normale
werkdagen slechts korte afstanden afleggen, maar wanneer zij
verder willen rijden zullen zij over een grotere actieradius willen
beschikken, zodat ze niet steeds urenlang hoeven te wachten tot
de auto weer is opgeladen. Het kan voorkomen dat de accu leeg
raakt als een auto niet in de buurt van een oplaadpunt is.
Daarom moet er iets worden geregeld om auto's in geval van
nood aan de kant van de weg op te laden of de accu te ver
vangen.

11.2.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

5.9
Sneller opladen lijkt technisch haalbaar te worden. Zo
lang het opladen echter meer tijd in beslag blijft nemen dan het
vullen van een benzinetank zullen mensen met weinig tijd on
geduldig zijn. Fabrikanten zouden moeten proberen de beschik
bare actieradius zo snel mogelijk te op te trekken tot 300 km,
willen zij een aanzienlijk deel van de markt kunnen veroveren.
O&O-inspanningen dienen speciaal op deze doelstelling gericht
te zijn.

5.10
Mocht een dergelijke actieradius de komende jaren geen
haalbare kaart zijn, dan zou de nodige aandacht moeten uitgaan
naar mogelijkheden om het opladen via het stopcontact aan te
vullen met voorzieningen om de hele accu-eenheid in een com
merciële garage (of in geval van nood langs de kant van de weg)
in twee tot drie minuten te laten vervangen. Voor zover het
EESC begrepen heeft worden er al enkele proefprojecten in deze
richting ontwikkeld. Om de ontwikkeling van de desbetreffende
voorzieningen te vergemakkelijken adviseert het EESC de Com
missie op korte termijn aandacht te schenken aan de mogelijk
heid om alvast een standaard uit te werken voor de configuratie
en de kenmerken van accu's en voor de manier waarop deze
eenvoudig verwijderd en vervangen kunnen worden. Accu's
zouden ook gemakkelijker gewisseld kunnen worden als de
accu-eenheid niet gewoon gekocht zou worden, maar gehuurd
van een dienstverleningsbedrijf dat de accu's omwisselt. Daar
mee zouden de aanloopkosten van elektrische voertuigen ook
lager uitvallen, al moet er misschien wel een regelgevingskader
komen om ervoor te zorgen dat de dienstverleningsbedrijven
eerlijke prijzen hanteren en hun werk goed doen.

5.11
Voor het opladen via het stopcontact is het van essen
tieel belang dat er snel een wijdvertakt netwerk van oplaadpun
ten komt. Er moeten niet alleen oplaadpunten komen in wo
ningen, maar ook op parkeerterreinen (al dan niet openbare
parkeerruimtes, op het werk, bij winkels, enz.) en langs parkeer
havens. Om dit alles in goede banen te leiden is het wellicht
noodzakelijk dat men zich bij de invoering van oplaadpunten
aanvankelijk op bepaalde geografische gebieden concentreert.
Het kan zinvol zijn om proefprojecten te draaien in verschil
lende situaties, bijv. eilanden, grote steden met hun omliggende
regio, kleinere steden, landelijke gebieden, om na te gaan welke
voorwaarden van cruciaal belang zijn voor de exploitatie en de
infrastructurele ondersteuning. Waar elektrische voertuigen ook
worden geïntroduceerd, het is van essentieel belang dat er van
meet af aan een adequaat netwerk van oplaadvoorzieningen
beschikbaar is. De nieuwe technologie dient vanaf het allereerste
begin goed ondersteund te worden door algemeen beschikbare
faciliteiten voor het opladen en het vervangen van de accu's,
anders zullen consumenten zich er snel tegen keren.

5.12
Gemeentelijke, lokale en regionale overheden komt een
cruciale rol toe bij de inspanningen om mensen ertoe te bren
gen over te stappen op elektrische voertuigen. Zij kunnen hel
pen aangeven op welke plaatsen voorzieningen voor het opla
den en vervangen van accu's aangelegd kunnen worden. Zij
zouden elektrische voertuigen een voorkeursbehandeling bij
het parkeren kunnen geven of aparte rijstroken kunnen aanleg
gen. Zij zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij geven van
publiciteit aan en het stimuleren van de overschakeling op elek
trische voertuigen. Ook kunnen ze het gebruik van elektrische
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voertuigen aanmoedigen voor het vervoer van mensen met een
mobiliteitsbeperking, voor het schoonmaken van straten, enz.
aangezien veel van dit soort ritten slechts over korte afstanden
op eigen grondgebied plaatsvinden.

5.13
Aanschafprijs en gebruikskosten zijn uiteraard van het
grootste belang. De overgang van gelode naar ongelode benzine
in veel landen heeft dit glashelder aangetoond. Deze verandering
stuitte enige tijd op weerstand van de consument. Zodra rege
ringen gebruik gingen maken van differentiële accijnstarieven
om ongelode benzine te bevoordelen viel deze weerstand echter
weg en vond er een vlotte en soepele overschakeling plaats.

5.14
Om ervoor te zorgen dat er meer elektrische voertuigen
worden gekocht zal het in ieder geval ook nodig zijn om ieder
kostenvoordeel van benzineauto's weg te nemen door middel
van passende belastingdifferentiatie en waarschijnlijk ook om
elektrische voertuigen de eerste jaren te bevoordelen om zo
beweging in de markt te krijgen. In principe zouden elektrische
voertuigen goedkoper in gebruik moeten zijn omdat een elek
tromotor veel efficiënter is. Uiteraard zal echter veel afhangen
van de stroomtariefstructuur en van de vraag of voor het op
laden van de accu's een intelligent systeem kan worden ont
worpen met tariefdifferentiatie om de piekvraag af te vlakken.
Het EESC dringt erop aan dat op korte termijn econometrisch
onderzoek naar de verschillende mogelijkheden op dit gebied
wordt gedaan. Aangezien het voor de consument een grote stap
is om over te schakelen op een elektrische auto moet er mis
schien wel een sterke prikkel worden gegeven, met name tijdens
de eerste jaren van het omschakelingsproces (bijv. een veel la
gere omzetbelasting op elektrische voertuigen dan op voertui
gen met een verbrandingsmotor).

5.15
Naast financiële stimulansen moeten regeringen en lo
kale en regionale overheden ook nagaan of zij de overschakeling
op elektrische voertuigen op andere manieren kunnen bevorde
ren, bijv. door speciale routes, zones of parkeervoorzieningen te
bestemmen voor elektrische voertuigen. Elektrische voertuigen
zullen uiteraard minder verontreinigend zijn dan verbrandings
motoren en sommige uitvoeringen kunnen misschien ook bij
dragen aan de filebestrijding (bijv. kleinere elektrische voertuigen
voor bepaalde doeleinden).

5.16
Er moet niet alleen voor worden gezorgd dat elektri
sche voertuigen tegen een concurrerende prijs op de markt
gebracht kunnen worden, maar ook dat consumenten inzien
wat de CO2-afdruk van hun beslissingen op vervoersgebied is
en in hoeverre zij hun CO2-afdruk zullen verbeteren door over
te schakelen op elektrische voertuigen.

5.17
Dit soort informatie zou gebaseerd moeten worden op
een volledige levenscyclusanalyse van de impact van hun auto's
en van andere vervoerswijzen. Maar zelfs al wordt uitgegaan van
de volledige levenscyclus, dan nog lijkt het waarschijnlijk dat het
overstappen op een elektrische auto een van de allergrootste
besluiten is die iemand kan nemen om zijn of haar CO2-afdruk
te beperken. Mensen hebben de juiste informatie nodig om dit
accuraat te kunnen beoordelen.
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5.18
Sommige marktsegmenten zullen gemakkelijker ver
overd kunnen worden dan andere. Aangezien de actieradius
nu nog vrij beperkt is en het opladen lang duurt, zullen elek
trische voertuigen aanvankelijk vooral geschikt zijn voor korte
afstanden binnen de stad of regio en niet zozeer voor langere
afstanden. Zo ook zullen oplaadpunten gemakkelijker aan te
leggen zijn in woningen die over een garage of in ieder geval
over een aparte parkeerruimte voor de auto beschikken. Naar
verwachting zou de marketing aanvankelijk dan ook vooral
gericht kunnen zijn op dit soort huishoudens, die wellicht over
wegen een elektrische auto als tweede (kleinere) boodschappen
auto aan te schaffen, terwijl ze hun grotere reguliere of hybride
auto aanhouden voor reizen over grotere afstanden en met een
zwaardere belading. Onderzoek lijkt echter uit te wijzen dat
mensen er door de beperkte actieradius en de lange oplaadtijd
zelfs bij deze vormen van gebruik mogelijk van worden weer
houden een elektrische auto aan te schaffen. Om te voorkomen
dat elektrische voertuigen uiteindelijk alleen tot enkele kleine
nichemarkten doordringen, moet dus van meet af aan worden
uitgegaan van een meer volledige overgang op langere termijn,
waarbij elektrische voertuigen voor iedereen en voor alle soor
ten vervoer een aantrekkelijke optie worden.
5.19
Programma's voor openbare aanbestedingen kunnen de
verbetering van normen in leidende sectoren enorm aanjagen.
De publieke sector is een belangrijke afnemer van auto's en
andere voertuigen; als de publieke sector het goede voorbeeld
geeft kan dit ook van invloed zijn op de aanschafbeslissingen
van anderen. Het is dan ook belangrijk dat overheden en andere
organen in de publieke sector, m.i.v. regionale en lokale over
heden in heel Europa, al snel toezeggen elektrische auto's en
andere voertuigen aan te schaffen, om de markt voor deze
voertuigen meteen een impuls te geven en de productievolumes
snel op te stuwen naar de kritische massa voor een rendabele
productie. De EU-instellingen zouden het voortouw kunnen
nemen met hun eigen aankopen en zouden in heel Europa
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discussies en initiatieven kunnen opzetten om ertoe bij te dra
gen dat elektrische voertuigen snel voet aan de grond krijgen.
Vooraanstaande politici en andere bekende mensen zouden de
boodschap kunnen verbreiden door zelf al gauw over te stappen
op een elektrisch voertuig.
5.20
Naar schatting valt bijna (50 %) van het aantal ver
kochte auto's in Europa onder speciale regelingen voor werk
nemers, die door de werkgever ingevoerd zijn of ondersteund
worden. Het zou wenselijk zijn bedrijven door middel van be
lastingdifferentiatie te stimuleren om in hun regelingen voor
keur te geven aan CO2-arme of volledig elektrische auto's.
6. Andere voertuigen en vervoerswijzen
6.1
In dit advies is de aandacht primair uitgegaan naar de
particuliere personenauto en de maatregelen die Europa nu
moet nemen om de overschakeling op elektrische auto's te
bespoedigen. Dit is de eerste stap op weg naar het CO2-vrij
maken van het vervoer.
6.2
Maar er zijn uiteraard nog meer mogelijkheden om over
te schakelen op elektriciteit. Beleidsmakers en industrie moeten
open staan voor dergelijke mogelijkheden voor het gehele ver
voer over land en over zee, waaronder zeer kleine eenpersoons
voertuigen, grotere voertuigen in het openbaar vervoer, treinen,
trams en trolleybussen en het hele vrachtvervoer. Naarmate in
het vervoerssysteem op elektriciteit wordt overgegaan, ontstaan
misschien ook nieuwe vervoerspatronen, mede dankzij de ver
schillende kenmerken van elektrische stroom, accutechnologie
en intelligente systemen op het gebied van net- en verkeers
beheer. Ook hier spoort het EESC de Commissie en beleids
makers aan om alert te zijn op de beste ideeën die aanmoedi
ging kunnen gebruiken.

Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Energiearmoede — gevolgen van de
liberalisering en de economische crisis” (verkennend advies)
(2011/C 44/09)
Rapporteur: Sergio SANTILLÁN CABEZA
De Belgische regering heeft met het oog op het komende voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
op 9 februari 2010 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité, overeenkomstig artikel 304 van
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, te raadplegen over
Energiearmoede – gevolgen van de liberalisering en de economische crisis
(verkennend advies).
Op 16 februari 2010 heeft het bureau van het Europees Economisch en Sociaal Comité besloten om de
gespecialiseerde afdeling Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij met de voorbereidende
werkzaamheden ter zake te belasten.
Het EESC heeft, gelet op de urgente aard van deze werkzaamheden, tijdens zijn op 14 en 15 juli 2010
gehouden 464e zitting (vergadering van 14 juli 2010) besloten de heer Sergio SANTILLÁN CABEZA aan te
wijzen als algemeen rapporteur, en heeft vervolgens onderstaand advies met 124 stemmen vóór, bij 6
onthoudingen, goedgekeurd.
1. Conclusies en aanbevelingen
1.1
De prijzen van elektriciteit, gas en andere brandstoffen
zoals steenkool blijven stijgen en dat lijkt de tendens te zijn
voor de komende jaren. Dit betekent dat het aantal kwetsbare
afnemers ook aanzienlijk kan groeien indien er niet snel actie
wordt ondernomen. Dit advies gaat niet in op de oorzaken van
de energieprijsstijgingen, maar er moet wel op worden gewezen
dat kwetsbare afnemers bescherming nodig hebben teneinde
situaties van energiearmoede te voorkomen.
1.2
De bestrijding van energiearmoede is een nieuwe maat
schappelijke prioriteit en dient op alle niveaus te worden be
streden; het is zaak dat de EU gemeenschappelijke richtsnoeren
formuleert, zodat de lidstaten dezelfde koers varen bij de aanpak
van deze problematiek. De EU heeft zich veel moeite getroost
de afgelopen twee jaar om kwetsbare afnemers te beschermen.
Veel lidstaten laten het echter afweten en voeren de vastgestelde
maatregelen niet uit, reden waarom een beroep moet worden
gedaan op het in art. 5 van het EG-Verdrag vastgelegde subsi
diariteitsbeginsel.
1.3
Energiearmoede is een kwestie die niet alleen betrekking
heeft op de energiesector maar ook op andere sectoren, zoals
volksgezondheid, consumptie en huisvesting.
1.4
Het Comité pleit ervoor dat de EU een gemeenschappe
lijke en algemene definitie inzake energiearmoede goedkeurt, die
vervolgens door elke lidstaat afzonderlijk kan worden aangepast.
Energiearmoede zou kunnen worden omschreven als een situa
tie waarin een woning niet of nauwelijks warm kan worden
gehouden en er evenmin andere essentiële energiediensten tegen
een redelijke prijs kunnen worden verkregen. Dat is een alge
mene definitie, die kan worden aangevuld met andere criteria
waardoor het concept kan worden aangepast aan de ontwikke
lingen in de samenleving. Daardoor zou een beter overzicht
kunnen worden verkregen van de energiearmoede en zou de
problematiek dus beter kunnen worden aangepakt.

1.5
Het Comité acht het wenselijk dat de bestaande statistie
ken worden geharmoniseerd, om een zo goed mogelijk over
zicht van energiearmoede in Europa te krijgen. In dit verband
pleit het Comité ervoor dat Eurostat en de nationale instituten
voor statistiek vergelijkbare statistische methoden hanteren ten
einde de omvang van energiearmoede in kaart te brengen.
1.6
Het Comité is voorstander van de oprichting van een
Europese Waarnemingspost inzake Energiearmoede (zonder
dat dit iets af zou doen aan de bestaansreden van het Citizen’s
Energy Forum in Londen). Deze zou deel kunnen uitmaken van
het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers
of een andere organisatie. Alle sociaaleconomische actoren die
direct of indirect met energiearmoede te maken hebben, zouden
in deze Waarnemingspost vertegenwoordigd moeten zijn, zoals
bijvoorbeeld leveranciers, consumenten, verenigingen op het
gebied van volksgezondheid en milieu, vakbonden, verenigingen
op het gebied van energie, de bouwsector, enz. Deze groep zou
informatie kunnen vergaren over de bestaande goede praktijken
in de lidstaten. Ook zou het nieuwe mechanismen voor de
aanpak van energiearmoede tegen het licht kunnen houden of
een gedegen en objectief onderzoek uitvoeren naar de gevolgen
van de liberalisering van de energiemarkten voor kwetsbare
huishoudens.
1.7
Energiearmoede dient bij elk nieuw voorstel inzake ener
giebeleid in aanmerking te worden genomen.
1.8
Het Comité wil tot slot zijn bezorgdheid uitspreken over
het feit dat de technologische innovaties die het energiegebruik
optimaliseren niet toegankelijk zijn voor kwetsbare huishou
dens, terwijl zij dit juist het hardst nodig hebben.
1.9
Er zij op gewezen dat er maatregelen moeten worden
ingevoerd betreffende de energieprestaties van gebouwen en, in
dit geval, van particuliere woningen. Gezien de moeilijkheden
waar minder draagkrachtige huishoudens mee kampen, zouden
lidstaten - indien daar ruimte voor is - steunmaatregelen moeten
overwegen
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1.10
Decentraal gegenereerde energie kan in bepaalde geval
len bijdragen tot de in dit advies genoemde doelstellingen (zie
par. 6.8)
2. Energiearmoede in de EU
2.1
Het gebruik van en de toegang tot energie is van invloed
op het welzijn van mensen en volkeren. Zo is energie essentieel
voor mobiliteit, klimaatregeling of verlichting in sectoren als de
industrie, de gezondheidssector, de landbouw, evenals voor
huishoudens en voor vrijetijdsbesteding.
2.2
Daarom kan het concept „energiearmoede” vanuit ma
cro- of microeconomisch oogpunt worden bekeken. Toegang
tot voldoende energie van goede kwaliteit voor de industrie,
de landbouw en de overige sectoren is essentieel voor de wel
vaart en het concurrentievermogen van een land en een gebrek
eraan kan leiden tot economische crisis, werkloosheid en ar
moede in het algemeen. In dit advies wordt echter hoofdzakelijk
ingegaan op de energiearmoede onder huishoudens.
2.3
Energiearmoede houdt in dat een woning niet of nauwe
lijks warm kan worden gehouden (als referentie kan de definitie
van de Wereldgezondheidsorganisatie dienen, waarin wordt uit
gegaan van 21 °C als een aangename temperatuur voor de
woonkamer en 18 °C voor de rest van de vertrekken. Andere
technisch geschikte definities zijn ook mogelijk). Ook andere
energiediensten, zoals verlichting, vervoer of elektriciteit voor
internet of andere toepassingen kunnen niet tegen een redelijke
prijs worden verkregen. Dat is een algemene definitie, die kan
worden aangevuld met andere criteria waardoor het concept
naar behoeven kan worden aangepast.
2.4
Energiearmoede kan niet zo gemakkelijk in cijfers wor
den uitgedrukt, maar kan wel worden gemeten aan de hand van
variabelen als de onmogelijkheid om een woning op een aange
name temperatuur te houden (21 % in de UE-27, Eurostat), het
aandeel van de bevolking dat de energierekening niet kan beta
len (7 % in de EU-27 in 2007) of het aantal woningen dat te
kampen heeft met lekkages, scheuren of andere gebreken in het
huis (18 % in de EU-25 van 2007, EU-onderzoek inzake inko
men en levensomstandigheden (SILC) 2007). Hoewel vanwege
een gebrek aan degelijke statistieken en onderzoek niet met
zekerheid kan worden gezegd om hoeveel mensen het gaat, is
de schatting (wanneer een aantal variabelen en onderzoeken
naast elkaar worden gelegd) dat er vandaag de dag in Europa
minstens 50 miljoen mensen te kampen hebben met energie
armoede (Tackling Fuel Poverty in Europe. Recommendations Guide
for Policy Makers, www.fuel-poverty.org). Sommige schattingen
liggen echter aanzienlijk hoger.
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— ongeveer 16 % van de Europeanen het gevaar loopt om in
armoede terecht te komen (Gezamenlijk rapport over sociale
bescherming en sociale inclusie, Europese Commissie,
2009);
— de gasprijs voor huishoudens tussen 2005 en 2007 gemid
deld met 18 % is toegenomen (Eurostat 2007);
— de elektriciteitsprijzen voor huishoudens tussen 2005 en
2007 gemiddeld met 14 % is toegenomen (SILC 2007);
— bij meer dan 60 % van de woningen in de EU de criteria
voor thermische regulering niet in acht zijn genomen.
2.7
Energiearmoede is het gevolg van de combinatie van drie
factoren: een laag inkomensniveau, gebrekkige huisvesting en
hoge energieprijzen.
2.8
Energiearmoede kan onder meer leiden tot gezondheids
problemen, tot afsluiting van de elektriciteitstoevoer door de
leverancier, energiegebruik dat onder de graadmeters voor con
fort daalt of een verzwaring van de schuldenlasten.
2.9
De meest kwetsbare sociale groepen hebben vaak het
laagste inkomensniveau, zoals ouderen, éénoudergezinnen,
werklozen of mensen in de bijstand. Bovendien wonen mensen
met een laag inkomen vaak in huizen die onvoldoende zijn
geïsoleerd, hetgeen de energiearmoede nog verergert (Housing
Quality Deficiencies and the Link to Income in the EU. Orsolya
Lelkes, European Centre for Social Welfare Policy and Research,
maart 2010).
2.10
Enkele lidstaten hebben al een aantal maatregelen ge
nomen die energiearmoede kunnen helpen voorkomen (zie het
door de werkgroep European Fuel Poverty and Energy Efficiency
(EPEE) gepubliceerde document „Good practices experienced in Bel
gium, Spain, France, Italy and United Kingdom to tackle fuel po
verty”). De meeste van deze goede praktijken hebben betrekking
op oorzaken als bijvoorbeeld:
— energieprijzen (bv. sociale tarieven)
— de kwaliteit van de huisvesting (bijv. verbetering van de
energie-efficiency in sociale woningen of in particuliere wo
ningen)
— de lage inkomens (bv. economische bijstand)

2.5
Het is niet alleen lastig om de omvang van deze proble
matiek in kaart te brengen, ook blijken de statistische gegevens
op Europees niveau op gespannen voet te staan met de natio
nale gegevens. Zo geeft het EU-onderzoek aan dat er in het
Verenigd Koninkrijk 0 % van de bevolking achterstallige beta
lingen heeft lopen, terwijl de Office of the Gas and Electricity
Markets (OFGEM) een percentage van 5 % noemt (www.
fuel-povert.org).
2.6
Het aantal gezinnen in Europa dat met energiearmoede
kampt, zou nog kunnen stijgen, aangezien:

Verder hebben sommige lidstaten ook corrigerende maatregelen
genomen om de gevolgen van energiearmoede terug te dringen,
bijv. middels een verbod op afsluiting van de elektriciteitstoe
voer voor kwetsbare huishoudens in moeilijke tijden.
2.11
De verbetering van de energie-efficiency in de woning
bouw is een cruciaal wapen in de strijd tegen energiearmoede.
Het voorstel voor de herschikking van de Richtlijn betreffende
de energieprestaties van gebouwen (COM(2008)780 final) kan
een opening bieden.
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3. De economische crisis heeft geleid tot 23 miljoen werk
lozen
3.1
De Europese economie kent de ernstigste recessie sinds
1930. In 2009 daalde het BBP van de EU-27 met 4,2 % in
vergelijking met 2008, een jaar waarin al sprake was van lage
groeicijfers (+0,8 %). Er is sprake van een enorme toename van
de werkloosheid; in januari 2010 had deze al meer dan 9,5 %
van de actieve bevolking in haar greep (anderhalf procentpunt
meer dan in januari 2009). Dit betekent dat er in de eerste
maand van 2010, 22 979 000 mannen en vrouwen werkloos
waren. Procentueel gezien werd het laagste werkloosheidspeil
gemeten in Nederland (4,2 %) en Oostenrijk (5,3 %), terwijl Li
touwen (22,9 %) en Spanje (18,8 %) de hoogste werkloosheids
cijfers te zien gaven (Eurostat).
3.2
Het Europese economische herstelplan van eind 2008
heeft niet tot de gehoopte resultaten geleid. De huidige gegevens
zijn al zorgwekkend, en ook de prognoses (ook die van de
Commissie) stemmen niet tot veel optimisme: ze gaan uit van
een „aarzelend” herstel voor de komende tijden. Hoewel er fis
cale stimuleringsmaatregelen zijn doorgevoerd die gelijk staan
aan 5 % van het BBP (EU-27), is dit niet toereikend gebleken en
er bestaat geen goed gecoördineerde „uitgangsstrategie”.
3.3
De in 2007 gestarte economische en financiële crisis
heeft zich in een context van stagnerende of dalende lonen
van de Europese werknemers voorgedaan. Bovendien hebben
de maatregelen die in enkele lidstaten zijn voorgesteld om de
hoge schuldenlast of het overheidstekort tegen te gaan, hun
weerslag op de sociale uitkeringen (pensioenen, werkloosheids
uitkeringen) en op de overheidsdiensten.
3.4
Dit alles heeft een zorgwekkend beeld gecreëerd voor
huishoudens die het meest te lijden hebben onder groeiende
energielasten.
4. Het energiebeleid van de EU
4.1
De afgelopen twee decennia stond de wens tot liberali
sering van de energiemarkt centraal in het beleid van de EU.
Sinds de Energieraad van juni 1987, die het startschot gaf voor
dit proces, werden de eerste richtlijnen voor liberalisering voor
de gas- en elektriciteitsmarkt vastgelegd eind jaren 90 en sinds
dien zijn er verschillende stappen in die richting gezet.
4.2
Het ging er bij dit liberaliseringsproces in het algemeen
om, de energiesector efficiënter te maken en de Europese eco
nomie concurrerender. Maar er bestond geen volledige overeen
stemming tussen de lidstaten over de maatregelen, en nog altijd
is er grote weerstand in enkele lidstaten inzake de tenuitvoer
legging van desbetreffende beleidsmaatregelen.
4.3
Momenteel is er sprake van een hoge concentratie van
groothandelsbedrijven voor zowel gas (in 10 lidstaten hebben
de drie grootste leveranciers 90 % of meer van de markt in
handen) als elektriciteit (marktaandeel van 80 % of meer in
14 lidstaten) (COM(2009) 115 final).
4.4
Liberalisering komt de consumenten ten goede indien de
concurrentie werkelijk wordt gestimuleerd. In verschillende lid
staten hebben particuliere monopolies echter de plaats ingeno
men van overheidsmonopolies, hetgeen vraagt om strengere
maatregelen inzake transparantie en bevordering van de concur
rentie in de energiesector.
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4.5
Er dient derhalve op te worden aangedrongen dat de
maatregelen die zijn aangekondigd in het kader van het derde
energiepakket en die gericht zijn op de totstandbrenging van
een energiemarkt die gebaseerd is op samenwerking tussen de
lidstaten, daadwerkelijk worden doorgevoerd. Eén van die maat
regelen betreft een betere verbinding tussen de netwerken, meer
coördinatie tussen de operatoren en versterking van de bevoegd
heden van de nationale regelgevende instanties.
5. De liberalisering dient de consumenten ten goede te
komen
5.1
Liberalisering leidt tot een grotere decentralisering en
diversifiëring van het energieaanbod en zou moeten leiden tot
goedkopere energie, een gegarandeerde energievoorziening, ver
betering van de dienstverlening, verruiming van het aanbod en
aanpassing ervan aan de behoeften van de consument in het
algemeen en de kwetsbare consument in het bijzonder. Uit de
eerste ervaringen in de lidstaten blijkt echter dat er zich proble
men voordoen als gevolge van o.m. een weinig transparante
tarifering en hoge prijzen.
5.2
In de meeste lidstaten lagen de energieprijzen in de eerste
helft van 2009 hoger dan in 2008 hoewel de dalende trend van
de olieprijs uiteindelijk toch in het voordeel van de huishoudens
had moeten uitvallen. Deze situatie is deels te verklaren van
wege de vertraging die er optreedt tussen het moment van
wijziging van de olieprijs en het toesturen van de rekeningen
aan de klanten. Het lijkt er echter op dat de daling van de
energieprijzen voor de groothandel niet volledig is doorbere
kend in de prijzen voor de eindconsumenten (zie
COM(2009)115 final).
5.3
Een en ander heeft ertoe geleid dat de gas- en elektrici
teitsleveranties zwaarder op de huishoudbudgetten wegen dan
was voorzien. Zo heeft 60 % van de consumenten aangegeven
dat zijn energieleverancier de prijzen had verhoogd, terwijl
slechts 3-4 % een prijsdaling kan melden. Ook stellen de elek
triciteits- en gasleveranciers teleur wat de mogelijkheid tot prijs
vergelijking betreft en tot verandering van leverancier. De ener
giesector is de sector waar consumenten het minst vaak van
leverancier veranderen: slechts 7 % voor de gasleveranciers en
8 % voor de elektriciteitsleveranciers (Tweede jaarverslag over
het Scorebord voor de consumentenmarkten van de EU, Euro
pese Commissie, 2 februari 2009).
6. Europese maatregelen op het gebied van energie
armoede
6.1
Energiearmoede is een nieuwe maatschappelijke prioriteit
die op alle niveaus ondersteuning vereist. Hoewel de door de EU
voorgelegde wetsteksten (1) goed zijn, laat de reactie van de
lidstaten tot op heden te wensen over. Om een aantal voor
beelden te geven: in de richtlijnen betreffende de gemeenschap
pelijke gas- en elektriciteitsmarkt (eerst Richtlijn 2003/54/EG en
later Richtlijn 2009/72/EG) zijn normen vastgesteld inzake so
ciale tarieven voor kwetsbare afnemers, maar slechts 10 van de
27 lidstaten bieden deze mogelijkheid en in slechts 8 lidstaten
wordt de term „kwetsbare afnemer” gehanteerd (Status Review of
the definitions of vulnerable customer, default supplier and supplier of
last resort. ERGEG, 2009).
(1) PB L 211 van 14.8.2009, blz. 55, art. 7.
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6.2
Niet in alle lidstaten wordt de problematiek aangepakt,
en er is geen sprake van coördinatie of het creëren van synergie
tussen de lidstaten die het wel doen. Dit maakt 't moeilijker om
de energiearmoede in Europa in kaart te brengen, te evalueren
en aan te pakken. Zo hanteert het Verenigd Koninkrijk bijvoor
beeld een andere definitie dan de andere lidstaten; energie
armoede betekent daar dat meer dan 10 % van het inkomen
nodig is om het huis op een aangename temperatuur te houden.
Zelfs in de EU-teksten wordt niet altijd dezelfde definitie gehan
teerd.

6.6
In het kader van dit advies is het van belang te wijzen op
de volgende passage in het Handvest betreffende de rechten van
de energieconsument: „Om sociale uitsluiting en armoede te
bestrijden erkent en eerbiedigt de Unie het recht op sociale
bijstand en op bijstand ten behoeve van huisvesting, teneinde
al diegenen die niet over voldoende middelen beschikken een
waardig bestaan te verzekeren, onder de door het Gemeen
schapsrecht en de nationale wetgevingen en praktijken gestelde
voorwaarden” (art. 34), evenals de verplichting om een hoog
niveau van consumentenbescherming te bieden (art. 38).

6.3
Elke lidstaat heeft als taak energiearmoede aan te pakken
op het daartoe bevoegde niveau (lokaal, regionaal of nationaal)
maar indien er op nationaal niveau geen bevoegdheid bestaat
wat gas en elektriciteit betreft, dient de EU op te treden over
eenkomstig het in art. 5 van het EG-Verdrag vastgestelde subsi
diariteitsbeginsel. Wanneer het andere brandstoffen betreft, zo
als steenkool, dan ligt de bevoegdheid uitsluitend bij de lidsta
ten.

6.7
Het Comité wil wederom pleiten voor waarborging van
de universele dienstverlening, naleving van de verplichtingen
inzake openbare dienstverlening, bescherming van economisch
kansarme bevolkingsgroepen die met „energiearmoede” worden
bedreigd door bijv. de afsluiting van de elektriciteitstoevoer in
moeilijke tijden te verbieden, sociaal-economische en territoriale
samenhang en redelijke, doorzichtige en vergelijkbare prijzen. (4)

6.4
De Europese Unie heeft wetgevende macht en heeft be
voegdheden op energieterrein en kan dus - rechtstreeks of on
rechtstreeks - invloed uitoefenen op de situatie van energie
armoede in de lidstaten. Om die reden dient de EU, binnen
het kader van haar bevoegdheden, beleid te ontwikkelen op
dit terrein.
6.5
De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor
een Europees Handvest betreffende de rechten van de energie
consument (COM(2007)386 final en resolutie van het Europees
Parlement van 19 juni 2008 (P6 – TA(2008)0306)); het Comité
heeft in dit verband al aangegeven (2) dat het om een dwingende
juridische tekst zou moeten gaan die de rechten van de burgers
garandeert, net als op andere terreinen is gebeurd. (3) De Com
missie heeft dit Handvest weer ingetrokken maar er enkele
punten van opgenomen in het derde pakket, vanuit de over
tuiging dat dit meer effect zou sorteren (bv de artikelen 7 en 8
van Richtlijn 2009/72/EG).

6.8
Decentraal gegenereerde energie heeft in sommige geval
len voordelen voor de consument, ook de minst draagkrachtige:
— via de installatie van kleinere eenheden kan de productie
dichter in de buurt worden gebracht van de kleine huishou
dens in dorpen en steden, en kan energieverlies (die in het
geval van elektriciteit tussen de 7 en 10 % wordt geschat)
worden tegengegaan;
— de productie van hernieuwbare energie kan worden bevor
derd;
— de technologische ontwikkeling wordt gestimuleerd;
— er kunnen nieuwe banen worden gecreëerd, en een decen
trale productiewijze kan complementair zijn aan de gecen
traliseerde productie.

Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI

(2) PB C 151, 17.6.2008, blz. 27.
(3) PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1.

(4) PB C 151 van 17.06.08, blz. 27.
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Werken aan een duurzame
economie: ons consumptiepatroon veranderen” (initiatiefadvies)
(2011/C 44/10)
Rapporteur: mevrouw DARMANIN
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 16 juli 2009 besloten overeenkomstig artikel 29, lid
2, van zijn reglement van orde een initiatiefadvies op te stellen over
Werken aan een duurzame economie: ons consumptiepatroon veranderen.
De afdeling „Interne markt, productie en consumptie”, die met de voorbereidende werkzaamheden was
belast, heeft haar advies op 15 juni 2010 goedgekeurd.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting
(vergadering van 15 juli 2010) onderstaand advies met 98 stemmen vóór en 7 stemmen tegen, bij 8
onthoudingen, goedgekeurd.
0. Inleiding
Europa is de crisis nog steeds niet te boven. Tal van Europeanen
moeten elke dag weer vechten om hun baan te behouden of
hun inkomen veilig te stellen en ook het MKB heeft het niet
gemakkelijk om het hoofd boven water te houden; duurzame
oplossingen worden dan ook al snel beschouwd als een luxe.
Maatregelen om deze situatie aan te pakken mogen daarom niet
ontbreken in het beleid inzake duurzaamheid. In dit advies
beperken we ons tot één aspect van duurzaamheid, nl. duur
zame consumptie. Uitgangspunt van het EESC is dat duurzame
consumptie op de lange termijn o.m. kan worden bereikt door
de bevordering van het Europese burgerschap. Dit houdt niet
alleen in dat de in het Verdrag van Lissabon vastgelegde rechten
van de consument moeten worden geëerbiedigd, maar ook dat
meer belang moet worden gehecht aan burgerschap: burgers
moeten gaan beseffen dat zij niet alleen rechten hebben maar
ook moreel verplicht zijn zich duurzaam te gedragen.
1. Conclusies en aanbevelingen
1.1
In een duurzame economie dragen het productie- en het
consumptiesysteem ertoe bij dat elk individu, de gemeenschap
en de natuur de ruimte krijgen zich voortdurend te ontplooien.
Over het algemeen hebben de leden van een samenleving be
hoefte aan gemeenschappelijke waarden. Het Comité herhaalt
zijn standpunt uit vorige adviezen, dat het welslagen van het
overheidsbeleid niet alleen dient te worden afgelezen aan het
bbp maar ook aan sociale en milieu-indicatoren.
1.2
Het huidige Europese productie- en consumptiesysteem
kan de toets van milieuduurzaamheid niet doorstaan; dat geldt
m.n. voor de afhankelijkheid van energie, materiaal, land en
water, en de impact ervan op het klimaat en de biodiversiteit
wereldwijd. Als de hele wereldbevolking de Europese levensstijl
overnam zouden we meer dan twee en een halve planeet nodig
hebben.
1.3
De EU-Raad is overeengekomen dat de industrielanden
hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 à 95 %
moeten terugbrengen. Het Comité pleit er dan ook voor dat
in de EU 2020-strategie maatregelen ter bevordering van duur

zame productie én consumptie worden opgenomen. Productie
en consumptie zijn nauw met elkaar verbonden en moeten op
een duurzame leest worden geschoeid willen we de impact
ervan op onze planeet verkleinen.
1.4
Om de uitstoot over een periode van 40 jaar met 80 à
95 % terug te dringen en de jaarlijkse economische groei op 2
tot 3 % te houden, moet de koolstofintensiteit van de economie
met 6 à 10 % per jaar omlaag. Een dergelijk niveau van gestage
technologische verandering voor de hele economie is ongezien.
Het zou daarom verstandig zijn een diepgaande dialoog op te
starten over de vraag in hoeverre verandering van de consump
tiepatronen en van het gangbare sociaaleconomische model, dat
berust op een voortdurende toename van productie en con
sumptie, haalbaar is. Ook moet worden bekeken hoe de pro
ductie- en bevoorradingsketens zo snel mogelijk kunnen wor
den verbeterd.
1.5
Oplossingen die van bovenaf worden opgelegd, zullen
waarschijnlijk geen zoden aan de dijk zetten. Een proces van
maatschappelijke vernieuwing wordt vaak in gang gezet door
kleine groepen, waarna het via uiteenlopende communicatieka
nalen bekendheid krijgt en verder ingang vindt. De EU en de
nationale en regionale overheden zouden de taak op zich kun
nen nemen om de groepen die zich inzetten voor een duurzame
levenstijl in kaart te brengen en te ondersteunen.
1.6
De EU-instellingen, de nationale en lokale overheden en
de sociale partners moeten met elkaar in dialoog treden. Zo
zouden de Commissie en het Comité de handen kunnen ineen
slaan om een forum voor duurzame consumptie op te zetten,
dat zich o.m. zou bezighouden met de volgende vragen.
— Welke waarden dienen ten grondslag te liggen aan een
duurzame economie? Wat met de tegenstelling tussen groei
en milieuduurzaamheid, tussen sociale integratie en per
soonlijke vrijheid, tussen de kwaliteit van het bestaan van
de huidige en van de toekomstige generaties?
— Moeten we op bepaalde vlakken minder gaan consumeren?
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— Wat weerhoudt mensen ervan te kiezen voor duurzame
consumptiepatronen en wat kunnen de lokale, nationale
en Europese overheden daaraan doen?
— Wat zijn de ervaringen van individuen en groepen die hun
ecologische voetafdruk trachten te verkleinen en in hoeverre
kunnen we hun voorbeeld navolgen?
— Welke stappen zijn nodig om bepaalde groepen zoals ou
deren, jongeren, werklozen, nieuwkomers en jonge gezin
nen, aan te zetten tot duurzame consumptie?
1.7
Het opstarten van een dialoog moet hand in hand gaan
met concrete maatregelen, zoals steun voor groepen die zich
inzetten voor een duurzame manier van leven, zodat zij proef
projecten kunnen opzetten en daarvan verslag kunnen doen.
Ook moeten beleidsmaatregelen waar nodig worden bij
geschaafd en aangescherpt, en moeten de EU-instellingen in
de praktijk het voortouw nemen en aantonen welke duurzame
oplossingen tot de mogelijkheden behoren. Voorts moet be
kendheid worden gegeven aan goede praktijkvoorbeelden, zodat
duidelijk wordt dat een verandering van consumptiepatronen
een haalbare kaart is.
1.8
Duurzame consumptie is meer dan een milieubeleids
doelstelling. Om resultaat te halen zijn nl. ook initiatieven nodig
op tal van andere beleidsterreinen, waaronder gezondheid, on
derwijs, werkgelegenheid, handel, consumentenzaken, vervoer,
landbouw en energie.
2. De noodzaak van een nieuw sociaaleconomisch model
2.1
De vraag hoe een duurzame economie er precies uitziet
is al meer dan een halve eeuw aan de orde van de dag (1). In een
duurzame economie dragen het productie- en het consumptie
systeem ertoe bij dat elk individu, de gemeenschap en de natuur
de ruimte krijgen zich voortdurend te ontplooien.
2.2
Als een economisch model zichzelf in stand wil kunnen
houden moeten de deelnemers aan de samenleving kunnen
terugvallen op gemeenschappelijke waarden, zoals op dit mo
ment het geval is in de EU-lidstaten. De overheid gaat bij de
uitstippeling van het beleid meestal uit van een reeks economi
sche waarden, waarbij de nadruk wordt gelegd op het bbp en
andere indicatoren. De tekortkomingen van het bbp als maatstaf
voor het persoonlijk, maatschappelijk en ecologisch welzijn zijn
algemeen erkend. Om de vooruitgang op weg naar een duur
zame economie te meten heeft het Comité voorgesteld (2) om
naast het bbp ook te kijken naar de ecologische voetafdruk en
gebruik te maken van een indicator voor de levenskwaliteit. Aan
de hand van de ecologische voetafdruk kan worden berekend
hoeveel productieve grond een persoon, groep, instelling of
regio nodig heeft. Een indicator voor de levenskwaliteit zou
rekening moeten houden met gezondheid, materiële welvaart,
toegang tot openbare diensten, maatschappelijke participatie en
integratie van nieuwkomers, vrijetijdsbesteding en de kwaliteit
van het milieu.
(1) Boulding, K. „The economics of the coming spaceship earth”, in
Environmental Quality in a Growing Society, (Baltimore: Johns Hop
kins University Press, 1966) blz. 253 e.v.
(2) EESC-advies in PB C 100 van 30.4.2009, blz. 53.
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2.3
Als het succes van het overheidsbeleid wordt bepaald aan
de hand van een bredere waaier indicatoren, kan dat ertoe
leiden dat beleidsmakers minder de nadruk gaan leggen op de
groei van het bbp en meer aandacht gaan besteden aan per
soonlijk, maatschappelijk en ecologisch welzijn.

3. De milieuproblematiek
3.1
Het Europees Milieuagentschap maakt in zijn nieuwe
rapport voor 2010 over de milieusituatie en -vooruitzichten
onderscheid tussen twee grote probleemgebieden, te weten kli
maat en energie enerzijds en biodiversiteit en ecosystemen an
derzijds (3). De grootste bedreiging van de duurzaamheid van de
Europese samenleving is de aantasting van onze ecosystemen en
fundamentele hulpbronnen, inclusief energie, bodem en water.
De ecologische voetafdruk in de EU bedroeg in 2003 gemiddeld
circa 5 hectare per persoon en gaat in stijgende lijn, terwijl de
beschikbare grond per persoon maar 1,8 hectare bedroeg en die
oppervlakte steeds kleiner wordt (4). Als de hele wereldbevolking
de Europese levensstijl overnam zouden we meer dan twee en
een halve planeet nodig hebben.

3.2
De problematiek van de klimaatverandering is van cru
ciaal belang, niet alleen vanwege de rechtstreekse invloed ervan
op ons leven, maar ook omdat de klimaatverandering de gevol
gen van onze manier van leven voor de biodiversiteit, de kwa
liteit van het water en andere systemen nog versterkt. Het ge
bruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgas
sen zijn de elementen die het zwaarst wegen op de Europese
ecologische voetafdruk. Daarnaast is de impact van de land
bouw, het vervoer en de bouw niet te onderschatten. Andere
belangrijke aspecten van de Europese economie, zoals het wa
terverbruik (voornamelijk voor de landbouw) en het gebruik van
schaarse mineralen, worden onvoldoende meegewogen in de
ecologische voetafdruk.

3.3
De EU-Raad is overeengekomen dat de industrielanden
hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 à 95 %
zouden moeten terugbrengen; dat komt neer op een verminde
ring van 4 à 7 % per jaar. De EU heeft zich er daarom toe
verbonden haar uitstoot tegen 2020 met 20 % terug te dringen
(in vergelijking met 1990), of zelfs met 30 %, op voorwaarde
dat andere landen dat voorbeeld volgen. Het Comité daarente
gen heeft voorgesteld (5) om hoe dan ook de 30 %-doelstelling
na te streven.

3.4
Om de broeikasgassen terug te dringen zal de EU op de
eerste plaats gebruikmaken van technische hulpmiddelen; tege
lijkertijd zal zij erop toezien dat de economische groei op peil
blijft. Hoewel de technologie om deze doelstellingen tegen 2020
te verwezenlijken voorhanden is, wordt maar langzaam voor
uitgang geboekt. De EU15 heeft in 1997 toegezegd om de
uitstoot met 8 % te verminderen tegen 2008-2012 (in vergelij
king met 1990), maar in 2006 bedroeg de vermindering nog
maar 2,2 %. In de EU27 is de uitstoot in deze periode met
(3) European Environment Agency, Signals 2010.
(4) Global Footprint Network and WWF, Europe 2007: Gross Domestic
Product and Ecological Footprint.
(5) PB C 77 van 31.03.2009, blz. 73.
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7,7 % teruggebracht, maar sinds 2000 ook weer met 1,5 %
gestegen (6). De energie-efficiëntie in de EU is sinds de jaren
90 maar met 0,5 % per jaar toegenomen (7).

3.5
Om de uitstoot over een periode van 40 jaar met 80 à
95 % terug te dringen en de jaarlijkse economische groei op 2
tot 3 % te houden, moet de koolstofintensiteit van de economie
met 6 à 10 % per jaar omlaag. Een dergelijk niveau van gestage
technologische verandering voor de hele economie is ongezien.
Het zou daarom verstandig zijn een diepgaande dialoog op te
starten over de vraag in hoeverre verandering van de consump
tiepatronen en het gangbare sociaaleconomische model, dat be
rust op een voortdurende toename van productie en consump
tie, haalbaar is. Ook moet worden bekeken hoe de productie- en
bevoorradingsketens zo snel mogelijk kunnen worden ver
beterd.

4. De keuze voor duurzame consumptie mogelijk maken
4.1
De Europese regeringen hebben zich er tijdens de Milieu
top van Rio in 1992 toe verbonden om niet-duurzame produc
tie- en consumptiepatronen uit de wereld te helpen. Daarnaast
is in het kader van het Marrakech-proces vastgelegd dat zij
tegen 2010 een reeks actieplannen voor duurzame consumptie
en productie klaar moeten hebben, die in 2011 door de VNcommissie voor duurzame ontwikkeling onder de loep zullen
worden genomen.

4.2
Er wordt steeds meer onderzoek verricht naar duurzame
consumptie en de vraag hoe dit streven te verwezenlijken (8).
Voor de meeste consumenten is hun huidige manier van leven
een soort keurslijf; ook al zouden zij bv. minder met de auto
willen rijden, ze hebben niet het minste idee hoe dat aan te
pakken. Onze consumptiepatronen worden bepaald door een
veelheid aan invloeden, met inbegrip van fysieke behoeften,
karakter, sociale achtergrond, culturele factoren en de beschik
baarheid en prijzen van alternatieve goederen en diensten. In de
consumptiemaatschappij wordt de keuze van de consument
sterk bepaald door sociale en psychologische behoeften, zoals
de aansluiting bij een groep, zelfrespect en de zoektocht naar
een eigen identiteit. Dit alles maakt het moeilijk voor individuen
om zelfs maar over verandering na te denken, terwijl het ook
voor de overheid geen sinecure is om beleidsmaatregelen ter
bevordering van nieuwe consumptiepatronen op te leggen. Po
gingen in die richting monden meestal uit in een teleurstelling:
de resultaten zijn onbeduidend of doen zich maar heel lang
zaam voelen. Het is dan ook moeilijk roeien tegen de stroom in.

4.3
Motieven en consumptiepatronen zijn voor iedereen an
ders en elk individu zal, afhankelijk van de situatie, anders
(6) EEA, Annual European Community greenhouse gas inventory
1990–2006 and inventory report 2008: Submission to the UNFCCC
Secretariat, (Kopenhagen: EEA, 2008).
(7) Tipping, P. et al., Impact Assessment on the Future Action Plan for
Energy Efficiency, uitgevoerd door ECN (NL) en WS Atkins (UK)
voor DGTREN. Contractor: ECORYS, NL (2006).
(8) Jackson, T. Motivating Sustainable Consumption: A Review of Evi
dence on Consumer Behaviour and Behavioural Change, a report to
the Sustainable Development Research Network, 2005, beschikbaar
op http://www.sd-research.org.uk/.

C 44/59

reageren op bepaalde beleidsmaatregelen. Er is dus geen pasklare
beleidsoplossing om duurzame consumptie algemeen ingang te
doen vinden. Meer resultaat kan worden verwacht van maat
regelen op uiteenlopende beleidsgebieden, van landbouw en
werkgelegenheid tot onderwijs en gezondheid. Het kan nodig
blijken specifieke strategieën uit te werken om bepaalde doel
groepen, zoals ouderen of jongeren, aan te sporen duurzame
keuzes te maken.

4.4
In tijden van nationale noodsituaties of oorlog leggen
mensen zichzelf en masse vrijwillig beperkingen op, maar de
milieucrisis wordt over het algemeen niet beschouwd als een
noodsituatie van hetzelfde kaliber. Toch is het een feit dat steeds
meer mensen kiezen voor een eenvoudigere manier van leven
om zo hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Een aantal van
de meest geslaagde pogingen om consumptiepatronen te ver
anderen danken hun succes aan de oprichting van burgerver
enigingen, zoals bv. het Ecoteamprogramma dat door de orga
nisatie Global Action Plan in verschillende landen wordt uitge
voerd. Dit programma houdt in dat buurtbewoners, bedrijven of
scholen afspreken om hun afval en energie- en waterverbruik te
beperken en nagaan hoe zij op een duurzamere manier kunnen
gaan leven.

4.5
Pogingen tot verandering die van bovenaf worden opge
legd zullen waarschijnlijk niet werken – vooral niet als politici
die zelf allerminst sober leven het grote publiek in een bepaalde
richting willen dwingen. Duurzame consumptie heeft voor de
meeste mensen geen hoge prioriteit. Maatschappelijke verande
ring begint echter vaak bij een kleine groep en raakt dan gelei
delijk aan wijder verbreid via allerhande communicatiekanalen,
o.m. de media en de kunsten maar ook informele vriendennet
werken en geloofsverenigingen. Het heeft weinig zin dat de
overheid haar standpunt tracht op te leggen; beter is het dat
zij zich ertoe beperkt bestaande groeperingen die zich inzetten
voor een duurzame levensstijl in kaart te brengen en te onder
steunen.

4.6
De keuze voor een duurzame levensstijl mag niet worden
opgevat of gebracht als een luxe voor mensen die zich dat
financieel kunnen permitteren. Het Comité heeft er al op gewe
zen dat duurzame productie niet tot prijsstijgingen mag lei
den (9) maar voor iedereen toegankelijk moet zijn. Duurzaam
consumeren mag in geen geval duurder uitvallen. Dat zou nl.
betekenen dat enkel bepaalde groepen zich de keuze voor duur
zaamheid kunnen veroorloven en armen en laagverdieners bui
tenspel worden gezet.

4.7
Om iedereen de kans te geven voor duurzaam consume
ren te kiezen, moeten ook de problemen i.v.m. andere, cruciale
aspecten van welvaart worden aangepakt. We denken aan werk
gelegenheid, behoorlijke lonen, waardig werk en toegang tot
krediet voor het MKB, punten die in de ogen van de burger
belangrijker zijn dan duurzaamheid.
(9) PB C 224 van 30.08.2008, blz. 1.
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5. Beleidskwesties die op de agenda horen
5.1
De EU-instellingen hebben bij het bouwen aan een ver
enigd Europa jarenlange ervaring opgedaan met het uittekenen
en doorvoeren van radicale veranderingen. Zij gingen daarbij
vooral uit van een pluralistisch model, en dwongen de regerin
gen niet in een bepaalde richting maar hielpen hen tot over
eenstemming te komen. Met name op het gebied van gezond
heids- en milieunormen stond de EU vooraan, en die ervaring
zou bijzonder nuttig kunnen zijn bij het opbouwen van een
duurzame economie. Leiderschap en inspiratie zouden wel eens
even belangrijk kunnen blijken te zijn als technische expertise
en administratieve vaardigheden.

5.2
Het Comité heeft zich lovend uitgesproken over het ac
tieplan van de Commissie inzake duurzame consumptie en
productie (10). Daarnaast hebben nog tal van andere EU-beleids
maatregelen betrekking op duurzame consumptie, zoals daar
zijn het systeem van verhandelbare emissierechten (ETS), de
richtlijn betreffende consumenteninformatie over het brandstof
verbruik, de verordening betreffende de CO2-emissies van lichte
voertuigen, de biobrandstoffenrichtlijn, de richtlijn betreffende
de energieprestatie van gebouwen, de richtlijn betreffende ener
gie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten en de mi
lieubepalingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het
EU-beleid is evenwel in de eerste plaats gericht op marktinstru
menten en technologie- en productienormen. Alleen ETS houdt
verband met absolute niveaus van uitstoot van broeikasgassen.
Het gebeurt dat de doelstelling van duurzame consumptie botst
met andere beleidsdoelstellingen, bv. het bevorderen van mobi
liteit. Er wordt bijzonder weinig gedaan om de consumptiepa
tronen en levensstijl direct te beïnvloeden en de huidige beleids
maatregelen zijn duidelijk ontoereikend willen we de doelstel
lingen inzake het terugdringen van broeikasgassen bereiken en
een eind maken aan onze afhankelijkheid van niet duurzame
delfstoffen.
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zijn van een synergie-effect (fietsen bv. is goed voor de
gezondheid én het milieu).

— Wat weerhoudt mensen ervan te kiezen voor duurzame
consumptiepatronen en wat kunnen de lokale, nationale
en Europese overheden daaraan doen? Een mogelijkheid is
ervoor te zorgen dat de bestaande beleidsmaatregelen (bv. de
richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen) vol
ledig worden uitgevoerd, en de maatregelen in het kader van
het actieplan voor duurzame consumptie en productie aan
te scherpen, zodat consumenten de kans krijgen te kiezen
voor duurzamer geproduceerde voedingsmiddelen.

— Wat zijn de ervaringen van individuen en groepen die hun
ecologische voetafdruk trachten te verkleinen en in hoeverre
kunnen we hun voorbeeld navolgen? Bepaalde verenigingen
kunnen hier zeker hun steentje aan bijdragen. We denken
dan aan Global Action Plan, de organisatie die er met haar
EcoTeams in slaagt om niet recycleerbaar afval met 40 à
50 % terug te dringen, netwerken als Transition Towns, die
lokale gemeenschappen aanzetten zich te verenigen om de
klimaatverandering en de uitputting van de natuurlijke rijk
dommen tegen te gaan, en religieuze groeperingen zoals de
Quakers die traditioneel sober leven. Sommige leden van
deze groeperingen en netwerken lukt het om 60 tot 80 %
minder materiaal en energie te verbruiken dan het EU-ge
middelde en toch een bevredigend leven te leiden.

— Welke stappen zijn nodig om bepaalde groepen zoals ou
deren, jongeren, werklozen, nieuwkomers en jonge gezin
nen, bij te staan bij het omschakelen naar duurzame con
sumptie?

— Hoe kunnen we de overstap naar duurzame consumptie en
productie verenigen met een concurrerende interne markt?
5.3
De EU-instellingen, de nationale en lokale overheden en
de sociale partners moeten met elkaar in dialoog treden. Zo zou
de Commissie samen met het Comité en andere partijen een
forum voor duurzame consumptie kunnen opzetten, dat zich
o.m. zou bezighouden met de volgende vragen.

— Welke waarden dienen ten grondslag te liggen aan een
duurzame economie? Wat met de tegenstelling tussen groei
en milieuduurzaamheid, tussen sociale integratie en per
soonlijke vrijheid, tussen de kwaliteit van het bestaan van
de huidige en van de toekomstige generaties?

— Moeten we op bepaalde vlakken minder gaan consumeren?
De uitstoot van broeikasgassen is voor het leeuwendeel toe
te schrijven aan voedselconsumptie, energieverbruik en ver
voer. Duurzaamheid en andere doelstellingen kunnen tegen
strijdig zijn, maar in sommige gevallen kan er ook sprake
(10) PB C 218 van 11.09.2009, blz. 46.

5.4
Om veranderingen in consumptie te weeg te brengen
zijn zowel onmiddellijke als langetermijnmaatregelen noodzake
lijk. Daarbij kunnen zeker lessen worden getrokken uit de ma
nier waarop in het verleden andere problemen zijn aangepakt.
Zo is het gelukt ingrijpende veranderingen te bewerkstelligen in
het rookgedrag, dankzij een combinatie van prijsmaatregelen,
regelgeving, etikettering en educatie.

5.4.1
Prijsstimulansen zijn normaliter een belangrijk onder
deel van een pakket beleidsmaatregelen, maar in dit geval is de
doelstelling van de Commissie om de energieprijzen te doen
dalen (11) strijdig met de noodzaak om het verbruik terug te
dringen. Koolstofbelastingen en het emissiehandelssysteem moe
ten worden aangevuld met andere maatregelen. Zonder sterke
stimulansen voor de isolatie van woningen en het gebruik van
alternatieve energiebronnen dreigen hoge brandstof- en kool
stofprijzen energiearmoede in de hand te werken.
(11) Rapport van de heer Monti aan de Commissie, Een nieuwe strategie
voor de interne markt, mei 2010.
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5.4.2
Het EESC heeft er eerder al op gewezen hoe belangrijk
voorlichting is om mensen te leren consequent voor duurzaam
heid te kiezen. Bovendien wil het hier nogmaals duidelijk maken
dat dergelijke programma's niet alleen bedoeld mogen zijn voor
scholen en jongeren, hoewel die laatste een belangrijke doel
groep zijn, maar zich tot alle leeftijdsgroepen moeten richten.
Er moet worden voorzien in beroepsopleiding, levenslang leren
en specifieke programma's voor ouderen. Het streven naar duur
zaamheid mag er in geen geval toe leiden dat bepaalde groepen,
zoals werklozen, buiten de boot vallen.

5.6
Duurzame consumptie is meer dan een milieubeleids
doelstelling. Om dit streven te bereiken zijn nl. ook initiatieven
nodig op tal van andere beleidsterreinen, waaronder gezond
heid, onderwijs, werkgelegenheid, handel, mededinging con
sumentenzaken, vervoer, landbouw en energie.

5.5
Dialoog en actie moeten hand in hand gaan. Zo moet
steun worden verleend aan groepen die zich inzetten voor een
duurzame manier van leven, zodat zij proefprojecten kunnen
opzetten en daarvan verslag kunnen doen. De EU-instellingen
moeten deze inspanningen ernstig nemen en het beleid waar

5.7
Het Comité verzoekt de Commissie met klem om in het
kader van haar werkprogramma voor 2010, „Een tijd voor
daden” (12) en de EU 2020-strategie, serieus werk te maken
van de duurzame consumptie.

nodig bijschaven en aanscherpen. Het is hun taak het voortouw
te nemen en aan te tonen welke duurzame oplossingen in de
praktijk mogelijk zijn.

Brussel, 15 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI

(12) COM(2010) 135 final, Deel I.
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Consumenteninformatie: wat en
hoe” (initiatiefadvies)
(2011/C 44/11)
Rapporteur: Jorge PEGADO LIZ
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 16 juli 2009 besloten overeenkomstig artikel 29, lid
2 van zijn reglement van orde, een initiatiefadvies op te stellen over
Consumenteninformatie: wat en hoe.
De afdeling Interne markt, productie en consumptie, die met de voorbereidende werkzaamheden was belast,
heeft haar advies op 15 juni 2010 goedgekeurd.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting
(vergadering van 14 juli) onderstaand advies uitgebracht, dat met 81 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij 7
onthoudingen, werd goedgekeurd.
1. Conclusies en aanbevelingen
1.1
Het recht van de burger op informatie in zijn verschil
lende vormen – d.w.z. de vrijheid van informatie, het recht om
informatie te verstrekken en te ontvangen, en meer in het bij
zonder het recht van de consument op informatie – is vandaag
algemeen erkend en behoort tot de in het primaire recht van de
EU vastgelegde bindende grondrechten (punt 5 van de pream
bule en de artt. 11, 27, 38, 42 en 53 van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie, art. 2 van het VEU en art.
169 van het VWEU).
1.2
Deze nieuwe benadering van de basisregel is evenwel
nog niet overgenomen op het niveau van het afgeleide recht,
zodat op dat vlak dus nog heel wat werk aan de winkel is. De
inhoudelijke kant van het recht van de consument op informa
tie, en andere aspecten als toegang, tijdstip, afbakening en wijze
worden in de gemeenschapswetgeving niet samenhangend be
handeld; er is sprake van lacunes en overlappingen die ook – en
vaak in nog sterkere mate - in de wetgeving van de lidstaten
terug te vinden zijn, wat niet alleen nadelig is voor de con
sument en het bedrijfsleven, maar ook de voltooiing van de
interne markt in de weg staat.
1.3
Het Comité is van oordeel dat het recht van de con
sument op precontractuele, contractuele en postcontractuele in
formatie en het recht op bijstand en advies, in specifieke Euro
pese regelgeving dienen te worden vastgelegd, vanzelfsprekend
met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel.
1.4
Bedoeling van dit advies, dat noodzakelijkerwijs beperkt
blijft tot een aantal fundamentele aspecten van het recht van de
consument op informatie, is dan ook om een paar van de
beginselen die uit deze nieuwe aanpak voortvloeien onder de
loep te nemen en te kijken naar de praktische gevolgen daarvan,
m.n. in het kader van de voltooiing van een interne markt die is
afgestemd op de behoeften van de XXIe eeuw en in de context
van de 2020-strategie.
1.5
In dit verband is het belangrijk te erkennen dat de
nieuwste aanpak van de Commissie inzake consumentenrechten
in het algemeen en het recht op informatie in het bijzonder, die
erin bestaat dat zij volledige harmonisatie nastreeft, ongeacht de
context, lijnrecht ingaat tegen bovenstaande opvatting. De Com
missie schendt hiermee immers het subsidiariteitsbeginsel,
maakt het de lidstaten die de consument meer rechten willen

bieden moeilijk en dwingt hen om verworven rechten, die eer
der al in communautaire richtlijnen en nationale grondwetten
en wetten waren vastgelegd, met terugwerkende kracht af te
zwakken.
1.6
Het Comité blijft ervan overtuigd dat de Unie, voor zover
zij verantwoordelijk is voor de afbakening van de rechten van
de consument, daarbij op de eerste plaats moet uitgaan van het
begrip zwakste of kwetsbaarste partij, en niet van dat van goed
voorgelichte, oplettende, wakkere consument die zijn beslissin
gen op louter economische gronden baseert. In lijn daarmee
blijft het Comité er ook bij dat de doelstellingen van minimale
harmonisatie en een hoog beschermingsniveau het best aanslui
ten bij het Verdrag en de werkelijke aard van de verhouding
tussen consument en handelaar.
1.7
Hier komt het begrip „juiste informatie” om de hoek
kijken. Daarbij gaat het om kwaliteit, niet om kwantiteit. Of
de informatie aansluit bij de werkelijke behoeften en verwach
tingen van de consument moet worden bekeken aan de hand
van zowel de doelstelling als de inhoud, de presentatie en de
context.
1.8
Wat het recht op informatie in het algemeen aangaat is
het van kapitaal belang dat op communautair niveau wordt
vastgelegd dat het om een subjectief recht gaat; ook moet wor
den aangegeven wat de respectieve verplichtingen zijn van wie overheid of beroepssector – verantwoordelijk is voor het ver
strekken van de informatie.
1.9
Wat het aandeel van verkoopinformatie, inclusief publi
citeit, in de voorlichting van de consument aangaat, pleit het
Comité voor een veralgemening van de bepaling uit de richtlijn
inzake georganiseerde reizen; dit houdt in dat een boodschap
die gedetailleerde en concrete informatie bevat over het product,
de dienst of het recht in kwestie, wordt beschouwd als integraal
onderdeel van de overeenkomst.
1.10
Nog in dit verband dringt het Comité erop aan dat de
richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken in haar geheel
wordt herzien; het is zaak een halt toe te roepen aan de vol
ledige harmonisatie en alle nefaste gevolgen daarvan, waarop
recent overigens ook de vinger is gelegd in diverse besluiten
van het Hof van Justitie.
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1.11
Het voorstel van de Commissie over rechten van de
consument ligt nog ter tafel; hier kan dus nog tijdig worden
ingegrepen. Het Comité dringt in dit kader dan ook aan op de
uitwerking van een echt handvest van de rechten van de con
sument, waarbij het gaat om het recht op informatie in de
precontractuele, de contractuele en de postcontractuele fase,
en het recht op bijstand en advies. Voorts moeten tekortkomin
gen en de gevolgen van lacunes of verkeerde informatie duide
lijk worden omschreven, volgens de aanbevelingen van onder
havig advies.
1.12
Daartoe is een algemene herziening nodig van de ge
detailleerde opsommingen van de vereisten inzake de precon
tractuele en contractuele informatie die de beroepssector moet
verschaffen; de verschillende sectorgebonden richtlijnen bevatten
immers tal van tegenstrijdigheden en overlappingen.
1.13
Daarnaast zou het Comité graag zien dat in dit verband
ook de volgende algemene vereisten worden vastgelegd:
a. Omschrijving van een algemene verplichting tot precontrac
tuele informatie, inclusief informatie over de goederen en
diensten, de handelaar, de prijs en uitvoeringsvoorwaarden
van de overeenkomst, het herroepingsrecht en de wijze van
geschillenbeslechting.
b. De inhoud en de reikwijdte van de precontractuele informa
tie moeten in grote lijnen worden afgestemd op de goederen/
diensten in kwestie, m.n. als deze complex van aard zijn of
gevolgen hebben voor de gezondheid of veiligheid van de
consument.
c. De verstrekte informatie moet beantwoorden aan het alge
mene beginsel van betrouwbaarheid, d.w.z. dat de con
sument niet mag worden misleid, dat essentiële aspecten
niet mogen worden verzwegen en dat de informatie duidelijk
en begrijpelijk moet zijn. Verder moet de informatie niet
alleen betrekking hebben op het voorwerp van de overeen
komst maar ook op de verkoopwijze.
d. De precontractuele informatie moet deel uitmaken van de
door de consument gesloten overeenkomst.
e. Het beginsel van gratis informatie over fundamentele aspec
ten van de overeenkomst moet worden verankerd, samen
met het beginsel dat de prijs van informatie over andere
aspecten in verhouding moet staan tot de kosten.
f. Om te kunnen besluiten of hij een overeenkomst al dan niet
wil aangaan moet de consument vlot toegang kunnen krijgen
tot de precontractuele informatie; ook moet hij om ophel
dering kunnen vragen over deze informatie en over de in
houd en de gevolgen van de overeenkomst.
g. De handelaar moet verplicht bijstand en advies verlenen,
conform de bepalingen in par. 8, zeker als het gaat om
producten of diensten van complexe aard of die de veiligheid
of gezondheid van de consument in gevaar kunnen brengen.
h. De bewijslast berust bij de handelaar: hij moet kunnen aan
tonen dat de precontractuele informatie is verstrekt en dat is
voldaan aan de verplichting om bijstand te verlenen.
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i. Als de handelaar weigert te voldoen aan de verplichtingen
inzake precontractuele informatie en bijstand heeft de con
sument in bepaalde gevallen het recht de overeenkomst te
herroepen en kan hij eventueel aanspraak maken op schade
vergoeding.
1.14
Het Comité verzoekt de Commissie dan ook met klem
om het bedoelde voorstel voor een richtlijn grondig te herzien,
en dan vooral de bepalingen die betrekking hebben op het recht
van de consument op informatie, en de in dit advies bepleite
beginselen en concrete maatregelen in haar tekst te verweven.
1.15
Tevens roept het Comité het EP en de lidstaten op om
alle in de Commissietekst aangekaarte sleutelaspecten van het
recht van de consument op informatie te bekijken in het licht
van de aanbevelingen van het Comité, en dit nog voor de
goedkeuring van het Commissievoorstel.
1.16
Ten slotte moet er op EU-niveau een coherent juridisch
kader voor online-reclame komen, dat in elk geval het recht op
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer – toch een funda
menteel mensenrecht – veiligstelt.
2. Inleiding en afbakening van het onderwerp: het recht op
informatie, een grondrecht van de burgers, en het recht
van de consument op informatie
2.1
Het is voor het eerst dat het recht van de consument op
informatie op EU-niveau op autonome en systematische basis
wordt behandeld in de bredere context van het recht op infor
matie als een recht van de Europese burgers. Het advies van het
Comité kan worden beschouwd als een bijdrage aan een rui
mere maatschappelijke discussie hierover, waarbij niet mag wor
den vergeten dat deze problematiek ook een stempel drukt op
de nieuwe strategie voor de voltooiing van de interne markt.
2.2
Gezien de reikwijdte van deze problematiek is een nauw
keurige afbakening noodzakelijk. Dat heeft alles te maken met
de aard van dit advies, dat overigens het resultaat is van bij
dragen van de hand van diverse instanties en waarin alle beden
kingen zijn opgenomen die naar voren zijn gekomen tijdens de
druk bijgewoonde hoorzitting die op 1 maart 2010 plaatsvond
in het EESC (zie voor meer details de site van de Waarnemings
post voor de interne markt http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.consumer-information).
2.3
Het recht van de burger op informatie, dat is verankerd
in diverse universele verklaringen en handvesten van grondrech
ten en rechten van de burger, is pas met de opname van het
Europees Handvest van de grondrechten in het recent in wer
king getreden Verdrag van Lissabon, integraal deel gaan uitma
ken van het communautaire recht; het gaat dan om het recht op
informatie in zijn verschillende vormen, d.w.z. de vrijheid van
informatie, het recht om informatie te verstrekken en te ver
garen, en de plicht om informatie te verstrekken versus het
recht om informatie te ontvangen (punt 5 van de preambule
en de artt. 11, 27, 38, 42 en 53 van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie, en art. 2 van het VEU
en art. 169 van het VWEU). Voorts is er nog het fundamentele
recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, dat moet
worden gezien in het licht van agressieve en ongewenste ver
kooppraktijken en ongewenste reclame of spam.
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2.4
Deze aspecten zijn vandaag m.n. bijzonder belangrijk
wanneer we het hebben over de rechten van de consument,
en dan voornamelijk over de inhoud ervan, de wijze waarop
deze rechten worden uitgeoefend, en de verplichtingen die de
uitoefening ervan voor de verschillende partijen meebrengt. Zij
worden nu immers beschouwd als grondrechten en moeten
verplicht in aanmerking worden genomen bij de uitwerking
en tenuitvoerlegging van de verschillende communautaire be
leidsmaatregelen.
2.5
Consumenten moeten als deelnemers aan de markt per
fect op de hoogte zijn van alle elementen die nodig zijn om op
die markt rationele keuzes te kunnen maken. Dat is vandaag
een van de basisvoorwaarden voor het vlot functioneren van het
model van vrije mededinging, dat eigen is aan de markteco
nomie waarop de EU berust, zonder afbreuk te doen aan het
subsidiariteitsbeginsel en de gedeelde bevoegdheden die volgens
het EU-recht op dit gebied van toepassing zijn.
2.6
Deze algemene verplichting houdt o.m. in dat de wer
king van de communautaire instellingen transparant moet zijn.
„Geheimhouding” moet de uitzondering blijven en de noodzaak
daarvan moet worden aangetoond aan de hand van zwaar
wegende elementen die verband houden met de rechtsgang,
het openbaar belang en de openbare orde, of de bescherming
van het privéleven. Hoewel op EU-niveau in dit verband al
belangrijke vooruitgang is geboekt dankzij bepaalde initiatieven
van de Commissie en het EP (1), is de Raad hen hierin helaas
niet gevolgd. Te hopen valt nu dat de inwerkingtreding van het
Verdrag van Lissabon een grote stap vooruit zal betekenen.
Ondanks het belang ervan voor consumentenvoorlichting in
het algemeen valt deze problematiek buiten het bestek van dit
advies; voor nadere details verwijzen we dan ook naar het des
betreffende EESC-advies.
2.7
Evenmin zullen we in dit advies nader ingaan op de
aspecten die verband houden met educatie en opleiding van
de consument in het algemeen, hoewel ook het belang daarvan
buiten kijf staat. Ook hier verwijzen we naar de relevante EESCadviezen (2), m.n. het initiatiefadvies over consumenteneduca
tie (3).
2.8
Ten slotte is het onmogelijk om in een advies als het
onze een sectorgerichte benadering van het recht op informatie
op EU-niveau uit te werken, hoewel we hierbij uitdrukkelijk
willen aantekenen dat ook een dergelijke studie noodzakelijk
is om de specifieke aspecten van bepaalde gebieden, producten
of diensten te belichten - we denken dan aan voedingsmiddelen,
medicijnen, financiële diensten of de elektronische handel. Ook
op deze vlakken moet immers worden gestreefd naar harmoni
satie van de regels inzake consumentenbescherming op het
hoogste niveau.
2.9
Waar het in dit advies dan wel om draait is de aanpak
die de EU moet hanteren bij het uitwerken en vastleggen van de
(1) Zie het Groenboek van de Commissie over het Europees Transparan
tie-initiatief, COM(2006) 194 final en het EESC-advies: PB C 324
van 30.12.2006, blz. 74.
(2) Zie EESC-advies: PB C 133 van 06.06.2003, blz. 46
(3) Zie EESC-advies: PB C 133 van 06.06.2003, blz. 1
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rechten van de consument op het vlak van informatie, zowel in
het algemeen als meer specifiek in de verschillende fases van een
contractuele relatie.
3. De „gemiddelde” consument versus de „kwetsbare” con
sument; het begrip juiste informatie
3.1
Al sinds de publicatie van de eerste programma's van de
Commissie voor consumentenbescherming, die de afgelopen 30
jaar zijn uitgemond in een aantal belangrijke wetgevingsinitia
tieven, wordt de consument in het communautaire acquis – dat
daarmee de jurisprudentie van het Hof van Justitie en de rechts
leer volgt – neergezet als de „zwakke partij” in de juridische
verhouding tussen consument en handelaar die van nature on
evenwichtig is; alle nieuwe wetgeving ter zake is er dan ook op
gericht deze verhouding via de invoering van specifieke bescher
mingsmaatregelen recht te trekken.
3.2
In diverse strategiedocumenten, die ten grondslag liggen
aan verscheidene recente wetgevingsinitiatieven (4), schuift de
Commissie evenwel het begrip „gemiddelde consument” naar
voren, waarmee zij verwijst naar de „gemiddeld geïnformeerde,
omzichtige en oplettende consument” (5). Zij beoogt daarmee
tot een nieuwe aanpak van het Europese consumentenbeleid
te komen, die zou worden gebaseerd op volledige harmonisatie,
toezicht door het land van herkomst en wederzijdse erkenning.
3.3
Deze benadering, die door consumentenorganisaties in
alle lidstaten over het algemeen van de hand wordt gewezen
en waarover ook het Comité zich in verschillende adviezen al
negatief heeft uitgelaten, komt er in de praktijk op neer dat het
niveau van bescherming van de consument naar beneden wordt
gehaald, wat een onaanvaardbare ondermijning van het Euro
pees beleid voor consumentenbescherming betekent.
3.4
Deze nieuwe koers maakt echter de kwestie van het recht
van consumenten op informatie nog prangender: de consument
moet immers steeds beter op de hoogte zijn om op de wereld
wijde markt rationele beslissingen te kunnen nemen. Het onder
liggende neoliberale model berust immers op een aantal be
kende grondbeginselen, waaronder:
a) een kritisch bewustzijn van eigen behoeften en rangorde van
voorkeuren;
b) de mogelijkheid om de verschillende producten en diensten
op de markt met elkaar te vergelijken;
c) technisch en economisch inzicht in de kwaliteit en de prijs
van de verschillende producten en diensten (6).
(4) Zie m.n. de Richtlijnen 2005/29/EG van 11 mei 2005 (oneerlijke
handelspraktijken), PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22 en 98/7/EG (PB
L 101 van 1.4.1998, blz. 17) (consumentenkrediet), alsook het re
cente voorstel voor een richtlijn betreffende „Consumentenrechten”,
COM(2008) 614 final (EESC-advies PB C 317 van 23.12.2009,
blz. 54).
(5) Zie het arrest van het Hof van Justitie C-220/98 van 13.1.2000,
Estée Lauder Cosmetics tegen Lancaster Group en het arrest C210/96 van 16.6.1998, Gut Springenheide en Tusky. Zie ook het
recent arrest van het Hof van Justitie C-278/08 van 25.3.2010 Die
BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kobimuller GmbH
tegen Gunter Guni trekking at Reisen GmbH, waarin met internet
gebruiker „de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende inter
netgebruiker” wordt bedoeld (par. 35 en 39).
(6) Cf. K. SIMITIS, „Verbraucherschultz – Schlagwort oder Rechtsprin
zip?”, blz. 109.
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3.4.1
Ook de kwestie van de aard en de kwaliteit van de
informatie waarover de consument moet kunnen beschikken,
wint in dit licht aan belang, evenals de vraag wat het begrip
„juiste informatie” inhoudt.

4.3
Deze problematiek is op dit moment geregeld bij Richt
lijn 2005/29/EG, waarover het Comité zich eerder al heeft uit
gesproken. Voor meer informatie ter zake verwijzen we dan ook
naar het desbetreffende advies (7).

3.5
In tegenstelling tot wat uit recente teksten van de Com
missie zou kunnen worden afgeleid is het niet de hoeveelheid
informatie die telt. Zaak is dat de informatie aansluit bij de
concrete behoeften en verwachtingen van de consument; de
relevantie van de informatie moet worden afgemeten aan het
doel, de inhoud, de presentatie en de context.

4.3.1
Zoals door het Comité al eerder aan de kaak werd
gesteld heeft de techniek van „volledige harmonisatie” ertoe
geleid dat de normen inzake verplichte consumenteninformatie
over het algemeen ontegensprekelijk afkalven.

3.6
Om een beeld te krijgen van de kwaliteit moet informa
tie voorts ook voortdurend worden onderworpen aan de ge
schiktheidstoets (suitability), zodat kan worden bekeken of zij
is afgestemd op het doel en de doelgroep. Fundamentele para
meters zijn dan de betrouwbaarheid, actualiteit, onpartijdigheid,
nauwkeurigheid, relevantie, beknoptheid, begrijpelijkheid, duide
lijkheid, leesbaarheid en toegankelijkheid.

3.7
Met het oog op de verbetering van de regelgeving ver
zoekt het Comité de Commissie om via consumententesten na
te gaan of informatie qua vorm en inhoud doeltreffend is, zodat
de consument zelf kan aangeven wat nuttig is.

3.8
Wat financiële diensten betreft gaan consumentenvoor
lichting en financiële educatie en vaardigheden hand in hand.
De informatie moet duidelijker en het gebruik van juridisch en
technisch jargon moet binnen de perken blijven. Wel is het een
feit dat bepaalde financiële producten complex zijn en dat de
informatie, wil zij kloppen, dus ook navenant ingewikkeld zal
zijn.

3.9
De manier waarop informatie wordt verstrekt (inhoud en
vorm) en het desbetreffende wetgevingskader mogen niet te
vaak worden gewijzigd. Als herhaaldelijk wordt getornd aan
de criteria is het voor de consument lastig inzicht te krijgen
in de informatie.

4. Informatie, reclame en marketing; Richtlijn 2005/29/EG
4.1
Het recht van de consument op informatie in het alge
meen komt zowel neer op de vage voordelen die voortvloeien
uit de uitoefening door de staat en andere openbare instanties
van hun algemene informatietaken, en die niet kunnen worden
beschouwd als een echt „subjectief recht”, als op de invulling
van de informatieplicht van leveranciers en andere betrokkenen
bij de productie en verhandeling van goederen en diensten.

4.2
In die zin kan verkoopinformatie waaruit niet recht
streeks contractuele of precontractuele betrekkingen voort
vloeien, bepaalde rechten creëren, die van collectieve aard kun
nen zijn (en dus kunnen worden uitgeoefend door consumen
tenverenigingen of in het kader van een collectieve actie) maar
ook de vorm kunnen aannemen van echte subjectieve rechten.

4.3.2
Reclame en marketing moeten er mee voor zorgen dat
de consument correcte informatie krijgt. Met bedoelde richtlijn
echter wordt die rol aanzienlijk afgezwakt, wat blijkt uit de
definitie zelf van oneerlijke handelspraktijken, of het nu gaat
om actieve misleiding of om nalatigheid, en uit de beperkte lijst
van praktijken die in de bijlage bij de richtlijn is opgenomen.

4.3.3
Daar komt nog bij dat in de richtlijn uitdrukkelijk
wordt gesteld dat „de gangbare, legitieme reclamepraktijk waar
bij overdreven uitspraken worden gedaan of uitspraken die niet
letterlijk dienen te worden genomen”, aanvaardbaar is, ook al
zijn deze uitspraken gericht tot „consumenten die wegens een
mentale of lichamelijke handicap, hun leeftijd of goedgelovig
heid bijzonder vatbaar zijn”.

4.3.4
Zorgwekkender nog is dat het op grond van deze
richtlijn onmogelijk wordt om vast te houden aan Europese
of nationale wetgeving waarin wordt bepaald dat de concrete
en objectieve informatie die is vervat in de reclameboodschap
voor een product, dienst of recht, onderdeel uitmaakt van over
eenkomsten die worden afgesloten na het uitzenden van die
boodschap, terwijl clausules die daarmee in tegenspraak zijn
nietig worden verklaard.

5. Informatie in overeenkomsten; het voorstel voor een
richtlijn betreffende consumentenrechten
5.1
Er is nog steeds hoegenaamd geen werk gemaakt van een
echt handvest van het recht van de consument op informatie,
terwijl het toch in de lijn der verwachting lag dat deze lacune in
het communautaire acquis met het recente voorstel voor een
richtlijn betreffende consumentenrechten zou worden opgevuld.

5.2
De desbetreffende passage in het hoofdstuk „Consumen
teninformatie” kan dan ook alleen maar teleurstellen. In plaats
van de desbetreffende opeisbare rechten vast te leggen, zoals dat
in alle nationale wetgevingen is gebeurd, beperkt de Commissie
zich tot een facultatieve lijst van de te verstrekken informatie,
„voor zover die niet al duidelijk is uit de context” (8). Het gaat
daarbij bovendien om volstrekt elementaire en voor de hand
liggende gegevens, die terug te vinden zijn in de eerste de beste
code van goede praktijken waarover elk doorsneebedrijf be
schikt. Meer hierover is terug te vinden in het EESC-advies
over dit voorstel (9).
(7) PB C 108 van 30.04.2004, blz. 81.
(8) COM(2008) 614 definitief, hoofdstuk II, art. 5, lid 1.
(9) EESC-advies PB C 317 van 23.12.2009, blz. 54.

C 44/66

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

6. Precontractuele informatie
6.1
Hoewel de betrekkingen tussen consument en handelaar
doorgaans geregeld worden in het nationaal recht, overeenkom
stig het subsidiariteitsbeginsel, komen er steeds meer Europese
bepalingen inzake verplichte informatieverstrekking. Dat geldt
m.n. voor de precontractuele informatie in de volgende secto
ren: de dienstensector in het algemeen, georganiseerde reizen,
financiële diensten, bepaalde consumptiegoederen die van in
vloed kunnen zijn op de gezondheid en veiligheid van de con
sument, en goederen, diensten en rechten die op afstand wor
den aangeboden, waarvoor reclame wordt gemaakt en waarop
de normale handelspraktijken of overeenkomsten van toepas
sing zijn.
6.2
Een analyse van de communautaire wetgeving maakt al
snel duidelijk welke overeenkomsten er zijn op het gebied van
precontractuele informatie en op welke punten er aanzienlijke
verschillen zijn qua inhoud en benadering. Het gaat m.n. om het
volgende:
i. Reclame voor bepaalde goederen, diensten of rechten wordt
geheel of gedeeltelijk onderworpen aan de verplichting/het
verbod om bepaalde punten te vermelden; voorbeelden zijn
reclame voor consumentenkrediet, waarin verplicht een
aantal standaardgegevens moeten worden vermeld, of voor
georganiseerde reizen, waarin moet worden verwezen naar
bepaalde cruciale aspecten. Dit geldt voorts voor medicijnen;
consumenteninformatie wordt hier in verband gebracht met
verkoopinformatie, met inbegrip van reclame; de nadruk ligt
op de verplichting om een aantal gegevens te vermelden op
het etiket of in bepaalde documenten of eventueel in de
reclame. Wat voedingsmiddelen aangaat schept de wild
groei aan (vereenvoudigde) etiketten onnodige verwarring,
die nog wordt vergroot door de informatie die is vervat in
de voedings- en gezondheidsclaims, en dat op een snel
evoluerende markt met potentiële risico's voor de gezond
heid van de consument.
ii. Normalisering van de precontractuele informatie: hiertoe
zouden alle gegevens kunnen worden verstrekt via een ge
meenschappelijk informatieblad dat geldt voor het volledige
aanbod op de interne markt; zo is bv. een Europees gestan
daardiseerd informatieblad (ESIS) uitgewerkt voor het ver
lenen van consumentenkrediet. Voorwaarde is wel dat de
regelingen voor het ontvangen en interpreteren van precon
tractuele informatie in heel Europa gelijk lopen.
6.3
Hoewel gestandaardiseerde precontractuele informatie
vanuit het oogpunt van een vergelijkbaar aanbod zeker voor
delen heeft, is het van kapitaal belang dat de nodige speelruimte
behouden blijft, zodat een en ander kan worden afgestemd op
de specifieke kenmerken van de consumenten in de verschil
lende lidstaten. Aangezien veel markten toch voornamelijk nog
op nationale leest geschoeid zijn, zou de hoeveelheid informatie
die beschikbaar moet worden gesteld om vergelijking mogelijk
te maken, tot hoge kosten leiden, die niet worden gecompen
seerd door een groei van de markt over de grenzen heen, wat
nadelig kan zijn voor het MKB.
7. Contractuele en postcontractuele informatie
7.1
De informatieplicht heeft ook betrekking op de contrac
tuele fase, m.n. waar het gaat om consumentenovereenkomsten

11.2.2011

van blijvende of lange duur en/of van complexe aard (bv. finan
ciële producten en diensten of time sharing), of waarvan de
gevolgen zich nog gedurende langere tijd kunnen doen voelen
(medicijnen).
7.2
Er zijn al voorbeelden van communautaire wetgeving
waarin het recht op contractuele informatie is vastgelegd. We
denken dan aan de richtlijn inzake georganiseerde reizen of de
richtlijn inzake betalingsdiensten.
7.3
Het opleggen van de verplichting tot informatie vloeit
voort uit het recht van de consument om een vrije en welover
wogen keuze te kunnen maken; dit recht geldt echter niet alleen
bij de afsluiting van de overeenkomst maar ook tijdens de hele
periode waarin de overeenkomst van kracht is en in sommige
gevallen zelfs nog achteraf. Het besluit van de consument om
een overeenkomst al dan niet in stand te houden en zijn even
tuele verantwoordelijkheid voor de uitvoering, hangen samen
met de vraag of de vereiste informatie is verstrekt.
7.4
In deze fases zijn het vooral de kosten die ertoe leiden
dat het recht op informatie niet naar behoren wordt nageleefd,
als er tenminste geen sprake is van een opzettelijke schending.
Opgemerkt zij dat de regel van gratis consumenteninformatie
over het algemeen niet terug te vinden is in de communautaire
wetgeving, zelfs niet waar het gaat om precontractuele informa
tie. Wel zijn met Richtlijn 2007/64/EG (betalingsdiensten) twee
bepalingen ingevoerd om de rechten en plichten op het vlak
van informatie te doen naleven.
i. Gratis informatie: de betalingsdienstaanbieder mag de beta
lingsdienstgebruiker geen kosten aanrekenen voor het ver
strekken van een bepaalde hoeveelheid informatie;
ii. De aangerekende prijs moet in verhouding staan tot de kos
ten: als er geen verplichting is tot gratis informatieverstrek
king moet de prijs overeenstemmen met de door de beta
lingsdienstaanbieder werkelijk gemaakt kosten.
7.5
Het Comité is van oordeel dat in de contractuele en de
postcontractuele fase moet worden voldaan aan bepaalde infor
matievereisten (zowel wat rechten als verplichtingen betreft),
vooral als er sprake is van overeenkomsten van blijvende, mid
dellange of lange duur of waarvan de gevolgen zich nog gedu
rende langere tijd doen voelen. Het algemene beginsel van gratis
informatie over fundamentele aspecten van de overeenkomst
moet worden verankerd, samen met het beginsel dat de prijs
van de informatie over andere aspecten in verhouding moet
staan tot de kosten.
8. De verplichting tot bijstand en advies
8.1
De informatie die de handelaar wettelijk verplicht is te
verschaffen, blijft vaak beperkt tot standaardformuleringen en is
niet altijd toereikend om de consument in staat te stellen met
kennis van zaken te besluiten of hij een bepaalde overeenkomst
wil aangaan of uitvoeren. De informatievereisten (rechten en
plichten) houden dus ook in dat de verstrekte/ontvangen infor
matie opheldering moet verschaffen over de inhoud van de
overeenkomst.
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8.2
Het recht van de consument op bijstand, waarnaar o.m.
wordt verwezen in Richtlijn 2008/48/EG (10) inzake kredietover
eenkomsten voor consumenten, moet worden uitgebreid tot alle
overeenkomsten met consumenten, vooral als het gaat om
duurzame goederen of diensten van blijvende, lange of middel
lange duur, van complexe aard, of die risico's kunnen meebren
gen voor de gezondheid en veiligheid. Informatie in het kader
van de verplichte bijstand moet op verzoek van de consument
schriftelijk worden verstrekt.
8.3
Er moet onderscheid worden gemaakt tussen het recht
op bijstand, dat voortvloeit uit de informatieplicht, en het recht
op advies, waarop enkel aanspraak kan worden gemaakt in het
geval van producten of diensten van complexe aard, van grote
waarde of die de gezondheid en veiligheid van de consument in
gevaar kunnen brengen.
9. Mogelijke gevolgen van gebrekkige informatieverschaf
fing
9.1
Een schreeuwende tekortkoming van de richtlijnen
waarin de informatieplicht is vastgelegd, is het ontbreken van
sancties voor overtredingen. De EU laat het opleggen van sanc
ties nl. over aan de lidstaten, die een brede waaier aan uiteen
lopende burgerlijke en strafrechtelijke sancties hebben ingevoerd
waardoor de verhoudingen op de interne markt worden scheef
getrokken, met alle gevolgen van dien voor de consument en
het bedrijfsleven.
9.2
In enkele gevallen wordt in een richtlijn bepaald dat de
consument het recht heeft een overeenkomst op te zeggen op
het moment dat hij de informatie ontvangt waarop hij recht
had (11), of dat het de handelaar is die moet bewijzen dat de
informatie wel degelijk verstrekt is; wat precontractuele infor
matie aangaat is zulks bv. het geval in Richtlijn
2006/123/EG (12) betreffende diensten op de interne markt.
9.3
De regeling waarbij de consument een overeenkomst kan
opzeggen vanaf het tijdstip waarop de informatie wordt ver
strekt of waarop hij daarvan kennis neemt en de bepaling dat
de bewijslast inzake de informatieverstrekking bij de handelaar
berust, zijn cruciaal voor de daadwerkelijke naleving van het
recht op informatie. Net als het beginsel dat de verantwoorde
lijkheid voor schade die is veroorzaakt door een gebrek aan

informatie bij de handelaar ligt, waarnaar al in diverse nationale
wetgevingen wordt verwezen, zijn ook deze regelingen het lo
gische gevolg van de erkenning van het belang van het recht
van de consument op informatie en dienen zij uitdrukkelijk te
worden verankerd op communautair niveau.
10. Consumenteninformatie en voltooiing van de interne
markt
10.1
Het zal niemand ontgaan zijn dat de nieuwe koers die
de Commissie met de 2020-strategie is gaan varen, ook de
vooruitzichten voor de voltooiing van de interne markt heeft
beïnvloed.
10.2
Rode draad in alle teksten ter zake is de opvatting dat
de interne markt op de eerste plaats de consument ten goede
moet komen en in het teken moet staan van de ontwikkeling en
economische groei die nodig zijn om de huidige crisis te boven
te komen; daarbij dient veel meer aandacht te worden besteed
aan de sociale dimensie en de eerbiediging van de grondrechten
van de burgers. Verbetering van de consumentenvoorlichting zal
er dan ook toe bijdragen dat het vertrouwen van de consument
in de interne markt wordt hersteld.
10.3
Zo komen we weer terug bij de noodzaak om ervoor te
zorgen dat de consument tegen de achtergrond van een ver
nieuwde interne markt, die is afgestemd op de uitdagingen van
de XXIe eeuw, correcte informatie krijgt, zodat zijn vertrouwen
wordt hersteld en hij bereid is zich in te zetten voor de vlotte
werking van die markt. We moeten ervoor zorgen dat de con
sument zijn vrees, terughoudendheid en terechte wantrouwen
laat varen en niet langer aarzelt aankopen te doen over de
grenzen heen.
10.3.1
De Europese regelgeving inzake online-reclame is op
dit moment versnipperd over verschillende teksten (richtlijnen
elektronische handel, verkoop op afstand, bescherming van de
persoonlijke levenssfeer bij reclame, oneerlijke handelspraktij
ken, enz.). Er is dan ook een herziening nodig, zodat alle be
staande regelgeving in één tekst wordt samengebracht en tegen
spraak wordt vermeden.
10.4

Dat is een van de kernpunten van dit advies.

Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI

(10) PB L 133 van 22.5.2008, blz. 66.
(11) Dat is het geval in Richtlijn 85/577/EEG waarin wordt bepaald dat
het recht om afstand te doen van de gevolgen van de overeenkomst
onder het recht op informatie valt; toch wordt niet voorzien in
sancties voor overtreders. Conform de jurisiprudentie van het Hof
van Justitie moet de tijd die de consument krijgt om een overeen
komst op te zeggen worden berekend vanaf het tijdstip waarop hij
de juiste informatie ontvangt; zie Hof van Justitie zaak C 227/08
van 17.12.2009, Eva Martin Martin par. 25 tot 29.
(12) PB L 376 van 27.12.06, blz. 36.
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Het Verdrag van Lissabon en de
werking van de interne markt” (initiatiefadvies)
(2011/C 44/12)
Rapporteur: Jorge PEGADO LIZ
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 18 februari 2010 besloten overeenkomstig artikel 29,
lid 2, van zijn reglement van orde een initiatiefadvies op te stellen over
Het Verdrag van Lissabon en de werking van de interne markt.
De afdeling Interne markt, productie en consumptie, die met de voorbereidende werkzaamheden was belast,
heeft haar advies op 15 juni 2010 goedgekeurd.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting
(vergadering van 14 juli) onderstaand advies met 129 stemmen vóór en 2 stemmen tegen, bij 8 onthou
dingen, goedgekeurd.
1. Conclusies en aanbevelingen
1.1
Het Verdrag van Lissabon is niet zoals oorspronkelijk
gepland op 1 januari 2009 in werking getreden, maar pas op
1 december 2009, nadat het ratificatieproces in de 27 lidstaten
zijn beslag had gekregen. Ook dit nieuwe verdrag blijft een
complexe, moeilijk te begrijpen tekst.
1.2
Uit de vergelijkende studie in het informatief rapport van
het Comité (CESE 241/2008) blijkt dat de interne markt met
het nieuwe verdrag weliswaar geen structurele veranderingen
ondergaat maar wel een socialer gezicht lijkt te krijgen. In te
genstelling tot het grondwettelijk verdrag, dat de interne markt
bestempelde als „een markt waarin de mededinging vrij en on
vervalst is”, lijkt het Verdrag van Lissabon de interne markt
meer op sociale leest te schoeien door te streven naar „een
sociale markteconomie die gericht is op volledige werkgelegen
heid en sociale vooruitgang”.
1.3
Ook de beschikbare teksten over de toekomstige beleids
koers van de Commissie en de 2020-strategie, en diverse ver
klaringen van leden van de Commissie en nationale politieke
leiders zijn in dezelfde geest opgesteld en vragen meer aandacht
voor het burgerschapsaspect van de interne markt.
1.4
Met de expliciete verwijzing naar het bindende karakter
van het Handvest van de grondrechten, dat „dezelfde juridische
waarde als de Verdragen heeft”, wordt hierop eveneens de klem
toon gelegd, een aantal uitzonderingen in bepaalde lidstaten
daargelaten.
1.5
Anderzijds worden de nationale parlementen betrokken
bij het wetgevingsproces met betrekking tot de interne markt.
Zij waken nl. over de naleving van het subsidiariteitsbeginsel,
dat de uitoefening van de door de Unie en de lidstaten gedeelde
bevoegdheden regelt. Op grond van de protocollen betreffende
„de rol van de nationale parlementen” en „de toepassing van de
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid” krijgen de lidsta
ten het recht een wetsvoorstel in eerste lezing een herover
weging te vragen, een gang van zaken die de democratische
participatie aan het wetgevingsproces van de Unie versterkt.

1.6
Als het preventieve optreden van de nationale parlemen
ten goed werkt en het toezicht op de toepassing van het subsi
diariteitsbeginsel doeltreffend en van goede kwaliteit blijkt te
zijn, zodat het „mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing”
dat door het Verdrag van Lissabon is overgenomen uit de
Grondwet, volledig tot zijn recht komt, dan zal de wetgeving
van de Unie misschien minder door de lidstaten worden bekri
tiseerd wegens strijdigheid met de nationale bevoegdheden en
door de burger minder worden gezien als uiting van „Brussels
centralisme”. Dit houdt wel in dat de nationale parlementen hun
onderlinge contacten intensiveren. De reikwijdte en doeltref
fendheid van het „mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing”,
dat weliswaar een recht van elk parlement afzonderlijk is, zijn
immers afhankelijk van de mate waarin de nationale parlemen
ten in staat zijn collectief op te treden.

1.7
In het Verdrag van Lissabon wordt ook bepaald dat de
„gewone wetgevingsprocedure” (medebeslissing, artikel 251 van
het EG-Verdrag) voortaan algemeen van toepassing is op de
interne markt, zoals blijkt uit met name artikel 48 van het
VWEU betreffende vrij verkeer van werknemers en maatregelen
ten behoeve van hun sociale zekerheid.

1.8
Het Verdrag van Lissabon strekt er dus toe de ontwik
keling van de interne markt te bevorderen door enerzijds de
medebeslissingsprocedure (die wordt omgedoopt tot „gewone
wetgevingsprocedure”) uit te breiden en anderzijds de Europese
instellingen een nieuwe gesprekspartner te geven, nl. de natio
nale parlementen, waar voortaan rekening mee moet worden
gehouden bij de behandeling van wetsvoorstellen met betrek
king tot de interne markt.

2. Inleiding
2.1
In het informatief rapport over de impact van het Ver
drag van Lissabon op de interne markt (1), dat op 13 juni 2008
door de afdeling werd goedgekeurd, wordt voorgesteld een
overzicht op te stellen waarin een vergelijking wordt gemaakt
(1) CESE 241/2008 – INT/393 (nog niet in het Publicatieblad gepubli
ceerd).
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tussen de bepalingen van het Verdrag van Lissabon die betrek
king hebben op de interne markt, het EG-verdrag dat op dat
moment nog van kracht was, het grondwettelijk verdrag (de
nooit geratificeerde „Grondwet”) en het commentaar van de
waarnemingspost Interne markt bij de juridische gevolgen van
de artikelen van de tekst die op 13 december 2007 in Lissabon
is ondertekend.
2.2
Het Verdrag van Lissabon zou op 1 januari 2009 in
werking treden, maar daar werd een stokje voor gestoken
door Ierland dat op 12 juni 2008 het Verdrag in een referen
dum van de hand wees.
2.3
Nadat Ierland een aantal garanties kreeg met betrekking
tot zijn nationale soevereiniteit en ervan werd verzekerd dat
elke EU-lidstaat over een eigen commissaris zou blijven beschik
ken, werd het Verdrag bij een tweede referendum op 3 oktober
2009 alsnog goedgekeurd.
2.4
Het Tsjechische Grondwettelijke Hof bevestigde op
3 november 2009 dat het Verdrag niet in tegenspraak is met
de Tsjechische grondwet, zodat er eindelijk een eind kwam aan
de vertragingen. Met de ondertekening door president Vaclav
Klaus kreeg de ratificatieprocedure haar beslag en kon het Ver
drag op 1 december 2009 in werking treden.
2.5
In het licht van de tijd die verstreken is tussen de goed
keuring van zijn informatief rapport en de inwerkingtreding van
het Verdrag van Lissabon, en gezien de goedkeuring door de
Commissie van de Aanbeveling over maatregelen ter verbetering
van de werking van de interne markt (26 juni 2009) en de
Mededeling „Europa 2020 - Een strategie voor slimme, duur
zame en inclusieve groei” (3 maart 2010), meent het Comité dat
het verstandig is het informatief rapport om te zetten in een
initiatiefadvies, zodat de tekst kan worden aangepast aan de
actualiteit en het zijn standpunt terzake bekend kan maken.
Bovendien kunnen in dit initiatiefadvies een aantal kwesties
worden aangekaart die in het informatief rapport niet ter sprake
kwamen omdat de tekst van het Verdrag op dat moment nog
niet met de nodige afstand kon worden bekeken en de leesbaar
heid ervan nog te wensen overliet. De laatste geconsolideerde
versie is immers pas op 30 maart 2010 in het Publicatieblad
verschenen (2).
3. Algemene opmerkingen
3.1
De politieke gebeurtenissen die hun stempel hebben ge
drukt op het Verdrag van Lissabon van de ondertekening door
de 27 lidstaten op 13 december 2007 tot de inwerkingtreding
op 1 december 2009, hebben in feite vooral institutionele ge
volgen en hebben geen tot weinig invloed gehad op de bepa
lingen inzake de interne markt.
3.1.1
Zo is tijdens de Europese top van 11 en 12 december
2008 aandachtig geluisterd naar de premier van Ierland die
uiting gaf aan de bezorgdheid van de Ierse bevolking, en is
overeengekomen dat na de inwerkingtreding van het Verdrag
(2) PB C 83 van 30.03.2010- Alle volgende verwijzingen naar het Ver
drag van Lissabon hebben betrekking op deze geconsolideerde ver
sie.
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van Lissabon een juridisch waterdicht besluit zou worden ge
nomen op grond waarvan elke lidstaat een eigen commissaris
zou kunnen behouden.

3.1.2
Tijdens de Europese top van 18 en 19 juni 2009 kreeg
Ierland juridisch bindende garanties dat met de inwerkingtreding
van het Verdrag van Lissabon niet zou worden geraakt aan zijn
soevereiniteit op bepaalde gebieden (o.m. fiscaliteit, het recht op
leven, onderwijs, gezin, het beleid van militaire neutraliteit);
deze toezeggingen bleven verder zonder gevolgen voor de be
trekkingen tussen de Unie en de andere lidstaten en waren niet
van invloed op de inhoud en de tenuitvoerlegging van het
Verdrag.

3.1.3
Voorts werd tijdens deze Europese Raad een plechtige
verklaring over het belang van de rechten van werknemers en
openbare diensten aangenomen.

3.2
De vertraging in de Tsjechische Republiek, die het Ver
drag pas na lang aarzelen heeft ondertekend, heeft geen directe
gevolgen voor het Verdrag van Lissabon. Tijdens de Europese
Raad van 29 en 30 oktober 2009 hebben de lidstaten immers
afgesproken dat een protocol bij het volgende toetredingsver
drag de Tsjechische Republiek, net als het Verenigd Koninkrijk
en Polen, zal vrijstellen van de toepassing van het Handvest van
de grondrechten.

3.3
Het informatief rapport over „De impact van het Verdrag
van Lissabon op de werking van de interne markt” en de daar
bijhorende bijlage zijn dus nog steeds actueel en kunnen fun
geren als juridische onderbouwing voor het onderhavige advies,
waarvan zij integraal deel uitmaken.

3.4
We mogen niet vergeten dat zelfs de geconsolideerde
versie van het Verdrag van Lissabon nog steeds een complexe
tekst is. Zelfs voor gespecialiseerde juristen is het Verdrag moei
lijk te volgen en te begrijpen. Het bestaat nl. uit een reeks
wijzigingen van het Verdrag betreffende de Europese Unie
(VEU), dat het algemene kader van de Europese Unie bepaalt
en de grondbeginselen van de Unie bevat, en van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap (VEG), dat voort
aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
heet en voorschrijft hoe de in het VEU vervatte beginselen
moeten worden uitgevoerd.

3.5
Aangezien er op het moment van de ratificatie nog geen
officiële geconsolideerde versie beschikbaar was, hebben de lid
staten een even onbegrijpelijke als onleesbare tekst geratificeerd.
De meeste nieuwe „besluitvormingsmechanismen” zijn, behalve
in de protocollen bij het Verdrag, niet bijzonder goed gedefini
eerd, en bij de ratificatie was nog niet duidelijk of zij in de
praktijk wel zouden werken.

3.6
In tegenstelling tot het grondwettelijk verdrag is de in
Lissabon ondertekende tekst niet voorgelegd aan het Europees
Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité of het
Comité van de Regio's, noch aan de nationale of regionale
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parlementen of aan de Europese, nationale of regionale ver
tegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Commis
sie en Raad hebben pas na de ratificatie van het Verdrag be
sloten om een aantal documenten te publiceren om bekendheid
te geven aan de bepalingen van het Verdrag en de inhoud en
voordelen ervan toe te lichten, terwijl dat in het geval van de
„Grondwet” al van te voren was gebeurd.

3.7
Het Verdrag van Lissabon is, net als eerdere wijzigingen
van bestaande verdragen, tot stand gekomen in het kader van
een intergouvernementele conferentie (IGC) die enkel bestond
uit vertegenwoordigers van de lidstaten; de „Grondwet” daar
entegen was opgesteld door een conventie, die voor een groot
deel bestond uit nationale volksvertegenwoordigers, óók uit de
landen die pas in 2004 en 2007 lid van de EU zijn geworden,
leden van het Europees Parlement, vertegenwoordigers van de
vijftien lidstaten en de twaalf toenmalige kandidaat-lidstaten
plus Turkije, de Commissie, en vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld, waaronder leden van het Europees
Economisch en Sociaal Comité, die de vergaderingen bijwoon
den als waarnemers.

3.8
Met het Verdrag van Lissabon krijgen de lidstaten duide
lijk de touwtjes terug in handen; hierin wijkt het af van de
Grondwet, die een meer federalistisch karakter leek te hebben.
Dit eerste wordt met name geïllustreerd door het schrappen van
de symbolen die bij de Grondwet zouden worden ingevoerd en
die de indruk konden wekken dat de Unie een federale staat zou
worden (vlag, volkslied, devies, het uitroepen van 9 mei als Dag
van Europa).

3.9
In het Verdrag van Lissabon worden de drie pijlers sa
mengevoegd door aan het VEU en het VWEU dezelfde juri
dische waarde toe te kennen (3). Bovendien krijgt de Unie
rechtspersoonlijkheid als plaatsvervangster en opvolgster van
de Europese Gemeenschap, terwijl voor de inwerkingtreding
van het Verdrag van Lissabon alleen de Europese Gemeenschap
rechtspersoonlijkheid had.

3.10
De voorrang van het recht van de Unie op het natio
nale recht kwam terug in de basisbeginselen van de Unie zoals
vastgelegd in artikel I-6 van het grondwettelijk verdrag. Om een
eind te maken aan de polemiek die is ontstaan rond het op
nemen van het voorrangsbeginsel in de Grondwet, dat overigens
alleen de rechtspraak van het Hof weergaf, is dit beginsel nu
opgenomen in Verklaring nr. 17. In verband hiermee besloot de
conferentie ook een advies van de Juridische dienst van de Raad
over het voorrangsbeginsel bij het Verdrag van Lissabon te
voegen. Hierin wordt geconstateerd dat het voorrangsbeginsel
voortvloeit uit de rechtspraak en dat het een basisbeginsel is.
(3) In art. 1, lid 3, van het VEU wordt bepaald dat het VEU en het
VWEU dezelfde juridische waarde hebben, terwijl in een arrest van
het Hof van 13 september 2005 betreffende milieubescherming via
het strafrecht, nog werd bepaald dat het EG-Verdrag voorrang had
op het EU-Verdrag.
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3.11
Het Verdrag van Lissabon verandert de wettelijke status
van het Handvest van de grondrechten, dat op 7 december
2000 in Nice het licht zag. Tijdens de Top van Nice was er
namelijk niets beslist over de juridisch bindende aard van het
Handvest, zodat het aanvankelijk slechts een vrijblijvende begin
selverklaring was.
3.11.1
Daarentegen zou het Handvest juridisch bindende
werking hebben gekregen door zijn opname in de Grondwet.
Maar de Grondwet werd niet geratificeerd, met als gevolg dat de
bindende werking van het Handvest praktisch een „dode let
ter” (4) is gebleven. Het Verdrag van Lissabon trekt deze situatie
recht maar gaat hierin minder ver dan de Grondwet (5).
3.11.2
In artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie zoals gewijzigd bij het Verdrag van Lissabon staat dat het
Handvest „dezelfde juridische waarde als de Verdragen” heeft; dit
betekent dat de instellingen, organen en agentschappen van de
Unie de in het Handvest vastgelegde rechten moeten eerbiedi
gen. Ook de lidstaten (regeringen, bestuursorganen, rechterlijke
instanties) zijn hiertoe verplicht wanneer zij het recht van de
Unie toepassen.
3.11.3
In het Protocol betreffende de toepassing van het
Handvest op Polen en het Verenigd Koninkrijk (nr. 30) staat
evenwel dat het Handvest het Hof van Justitie noch enig hof of
enige rechterlijke instantie van Polen of het Verenigd Koninkrijk
de bevoegdheid verleent om te bepalen dat het geldende recht
van Polen of het Verenigd Koninkrijk in strijd is met het Hand
vest.
3.11.4
Ook wordt hierin bepaald dat titel IV (Solidariteit) van
het Handvest niet voorziet in rechten waarop in Polen of het
Verenigd Koninkrijk aanspraak kan worden gemaakt, behalve
wanneer de wetgeving van die landen in dergelijke rechten
voorziet.
3.11.5
Tot slot wordt in dit protocol gesteld dat een bepa
ling van het Handvest alleen in Polen en het Verenigd Konink
rijk van toepassing is voor zover de daarin vervatte rechten en
beginselen erkend zijn in het recht of de praktijken van Polen
en het Verenigd Koninkrijk.
(4) Hoewel het Handvest niet juridisch bindend is, wordt het toch re
gelmatig aangehaald door het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen. Een recent voorbeeld is het arrest van het Hof
van 14 februari 2008 in zaak C 244/06 Dynamic Medien Ver
triebs GmbH tegen Avides Media AG betreffende vrij verkeer van
goederen. Het Hof citeert artikel 24, lid 1, van het Handvest, waarin
wordt bepaald dat kinderen recht hebben op de bescherming en de
zorg die nodig zijn voor hun welzijn (rechtsoverweging 41 van het
arrest). Zie ook het arrest van het Hof van 14 februari 2008 in zaak
C 450/06 Varec SA tegen Belgische staat betreffende de vrijheid
van vestiging. Het Hof citeert artikel 7 van het Handvest betreffende
het recht op eerbiediging van het privéleven (rechtsoverweging 48
van het arrest).
(5) In de versie van het ontwerpverdrag van Lissabon van 23.07.07 IGC
3/1/07 werd in verklaring nr. 11 vermeld dat het Handvest van de
grondrechten door de drie instellingen zou worden afgekondigd op
de dag van ondertekening van het Verdrag van Lissabon, maar werd
niets gezegd over de juridisch bindende werking van het Handvest.
Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is op
12.12.07 in Straatsburg voor de tweede maal afgekondigd door de
drie instellingen van de Europese Unie. Deze tweede afkondiging was
noodzakelijk omdat er na de eerste afkondiging, tijdens de Top van
Nice in december 2000, toelichtingen en voetnoten aan het Hand
vest waren toegevoegd.
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3.11.6
De reikwijdte van deze protocollen zal in de praktijk
zeer beperkt zijn: op grond van het beginsel van de eenvormige
toepassing van het recht van de Unie moet de jurisprudentie
van het Hof van Justitie van de Europese Unie, als onderdeel
van de rechtsorde van de Unie, in alle lidstaten in acht worden
genomen. Indien het Hof in een uitspraak naar titel IV van het
Handvest verwijst of deze titel interpreteert, moeten de rechter
lijke instanties van het Verenigd Koninkrijk en Polen zich aan de
uitspraak houden, ongeacht of zij partij zijn bij de zaak of niet.

3.12
De in de Grondwet vastgelegde mogelijkheid voor een
lidstaat om zich vrijwillig terug te trekken uit de EU, wordt
overgenomen in het Verdrag (art. 50 VEU). In het licht van
de richtsnoeren van de Europese Raad sluit de Unie na onder
handelingen met deze staat een akkoord over de voorwaarden
voor zijn terugtrekking, waarbij rekening wordt gehouden met
het kader van de toekomstige betrekkingen van die staat met de
Unie.

3.13
Vrijwillige terugtrekking mag niet worden verward met
de schorsing van bepaalde rechten die uit het lidmaatschap van
de Unie voortvloeien, wanneer een ernstige en voortdurende
schending door een lidstaat van de in artikel 7 van het VEU
bedoelde waarden (eerbied voor de menselijke waardigheid, vrij
heid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van
de mensenrechten, enz.) wordt geconstateerd (6).

4. Specifieke opmerkingen
4.1
Bijzondere aandacht verdienen bepaalde gebeurtenissen
van politiek-economische aard, die moeten worden gezien in
de context van de manier waarop het nieuwe verdrag zijn
stempel drukt op de ontwikkeling van het beleid inzake de
interne markt, zoals de nieuwe samenstelling van het EP en
de Commissie Barroso II.

4.2
We mogen niet vergeten dat de Commissie al in novem
ber 2007 een belangrijke mededeling heeft gepubliceerd, met als
titel „Een interne markt voor het Europa van de 21ste eeuw”.
Daarmee gaf zij gevolg aan de EP-resolutie van 4 september
2007 waarin werd opgeroepen tot een „evaluatie van de interne
markt: hinderpalen en inefficiëntie bestrijden met betere imple
mentatie en handhaving”. De Commissie wierp zich in deze
mededeling op als pleitbezorger van een „nieuwe visie” op de
interne markt „waar iedereen baat bij heeft en die Europa helpt
om beter in te spelen op de globalisering, om groei en banen te
creëren, om eerlijke prijzen te garanderen, en om bij te dragen
tot sociale en milieubescherming”. Zelf heeft het EESC er in
twee adviezen (7) op gewezen dat de interne markt ten dienste
moet staan van alle burgers, werknemers, consumenten en vrije
beroepen inbegrepen.
(6) In artikel 7 van het VEU wordt gesproken over een „duidelijk gevaar
voor een ernstige schending” en over „een ernstige en voortdurende
schending”.
(7) PB C 77 van 31.03.2009, blz. 15 en PB C 182 van 04.08.2009,
blz. 1.
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4.3
In een mededeling van 6 november 2008 (8) toont de
Commissie aan dat de voordelen van de interne markt samen
hangen met de versterking van de administratieve samenwer
king. In haar Voortgangsverslag over het Informatiesysteem In
terne Markt (IMI) roept zij de lidstaten op nauw samen te
werken om het wederzijdse vertrouwen te versterken (9).

4.4
In haar aanbeveling van 29 juni 2009 over maatregelen
ter verbetering van de werking van de interne markt (10) stelt de
Commissie een aantal tekortkomingen van de interne markt aan
de kaak. Zo merkt zij op dat de regels niet correct worden
toegepast en dat er geen controle is op de naleving. De Com
missie pleit daarom voor een partnerschapsbenadering, zodat zij
de maatregelen van de lidstaten kan aanvullen met een aantal
eigen concrete maatregelen.

4.4.1
De Commissie dringt o.m. aan op striktere handhaving,
bevordering van alternatieve wijzen van geschillenbeslechting en
geregelde evaluatie van de nationale wetgeving. Ook wijst zij
erop dat zowel particulieren als bedrijven op de hoogte moeten
worden gebracht van de uit de interne markt voortvloeiende
rechten.

4.5
Het Comité heeft eerder al uitgeweid over de financiële
crisis die zich m.n. in Europa snel heeft verspreid en waarvan de
even onverwachte als onvoorspelbare sociaal-economische ge
volgen hebben geleid tot de zwaarste recessie sinds de jaren 30,
met werkloosheidscijfers – 23 miljoen werklozen (11) – die in de
periode na de IIe Wereldoorlog nog nooit zo hoog hebben
gelegen. Aan de vooravond van de vernieuwing van haar man
daat, en nadat zij de groep „de Larosière” (12) had belast met het
opstellen van een diepgravend verslag over de oorzaken van de
crisis en de maatregelen om deze te boven te komen, vatte de
Commissie het voornemen op om in het licht van de nieuwe
sociaal-economische en financiële context een aantal beleids
richtsnoeren voor de toekomst op te stellen.

4.6
Vandaar dat voorzitter Barroso in zijn „Politieke richt
snoeren voor de volgende Commissie” de koers uitzet voor een
interne markt die is afgestemd op de XXIe eeuw. Hij stelt daarin
de pogingen om de interne markt onder het mom van de crisis
te ondermijnen aan de kaak en verdedigt het bestaan ervan door
eraan te herinneren dat de interne markt de hoeksteen van de
Verdragen is en de beste garantie voor welvaart op lange ter
mijn, op voorwaarde dat zij wordt aangepast aan de economie
van morgen. In dat verband mag niet worden vergeten dat de
interne markt pas weer kan gaan fungeren als drijvende kracht
achter de Europese economie, als een actief beleid voor con
sumentenbescherming wordt gevoerd, zodat de burger vol
doende vertrouwen krijgt om ten volle deel te nemen aan de
interne markt.
(8) COM(2008) 703 final.
(9) Zie het EESC-advies in PB C 128 van 18.05.2010, blz. 103.
(10) Aanbeveling 2009/524/EG; zie de belangrijke EP-resolutie van
09.03.2010 (Doc. A7-0064/2009).
(11) Volgens de meest recente gegevens van EUROSTAT.
(12) Het EESC heeft zich in een advies uitgesproken over het verslag van
de groep de Larosière – PB C 318 van 23.12.2009, blz. 57.
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4.6.1
Tegelijk heeft de Commissievoorzitter aan Mario
Monti, voormalig commissaris voor de interne markt, opdracht
gegeven een rapport op te stellen over het herstel van de interne
markt. Die tekst is op 9 mei, de Dag van Europa, voorgelegd
aan het Europees Parlement. De heer Monti legt in zijn rapport
de belangrijkste struikelblokken bloot en stelt een reeks initia
tieven voor om de interne markt te versterken, daarbij rekening
houdend met sociale en milieuoverwegingen. Diezelfde dag
werd ook het rapport van de Reflectiegroep over de toekomst
van Europa, getiteld „Project Europa 2030 - Uitdagingen en
kansen”, gepresenteerd aan de Raad. Voorzitter van de reflectie
groep was voormalig Spaans premier Felipe González. Het rap
port houdt zich voornamelijk bezig met de vooruitzichten van
de Europese economische governance op middellange termijn
en de manier waarop een versterkte interne markt doorslagge
vend kan zijn om „Een win-winsituatie (te) creëren: een” new
deal „voor de interne markt”. De conclusies inzake economische
governance zullen ongetwijfeld hun stempel drukken op de
toekomst van de interne markt.

4.7
Het vervolg op de Lissabonstrategie, die gedeeltelijk een
mislukking is gebleken, moet worden gezien in het licht van
deze nieuwe beleidsrichtsnoeren. In de „Europa 2020”-strategie
wordt evenwel nauwelijks gerept van de interne markt, met
uitzondering van een paar regels in het hoofdstuk „Ontbrekende
schakels en knelpunten”, waarin er op wordt gewezen dat het
oorspronkelijke enthousiasme voor de interne markt langzaam
aan uitdooft.

4.7.1
In een poging de interne markt weer op gang te trek
ken geeft de Commissie aan dat zij zal voorstellen bij de uit
werking van de wetgeving de voorkeur te geven aan verorde
ningen boven richtlijnen, de wetgeving aan te passen aan het
digitale tijdperk en de deur open te zetten voor een Europees
verbintenissenrecht, van facultatieve aard, m.n. op het gebied
van consumentenovereenkomsten. Tijdens zijn hoorzitting
voor het Europees Parlement en vooral ook tijdens zijn recente
toespraken in Parijs heeft commissaris Barnier, die belast is met
de interne markt, erop gehamerd dat de burger gewonnen moet
worden voor de idee van een interne markt, die ten dienste
moet staan van het streven naar een betere samenleving. Zoals
door commissaris Reding ten overvloede is beklemtoond blijft
de interne markt immers de kroon op het Europese project (13).

4.8
Daarnaast kan ook de invoering van het burgerinitiatief
(art. 11, lid 4, van het VEU), dat door het Comité uitvoerig
onder de loep is genomen (14), ingrijpende gevolgen hebben
voor de verdere ontwikkeling van de interne markt.
(13) In een toespraak tijdens de dag van de consument, Madrid,
15 maart 2010: „An ambitious Consumer Rights Directive: boosting
consumers’ protection and helping businesses”.
(14) Initiatiefadvies over „De toepassing van het Lissabonverdrag: parti
cipatiedemocratie en burgerinitiatief” (CESE 465/2010, SC/032),
waarin het Groenboek van de Commissie (COM (2009) 622 final
van 11.11.2009) is besproken, en het initiatiefadvies „De organisa
ties van het maatschappelijk middenveld en de voorzitterschappen
van de Unie” (CESE 464/2010, SC/031); zie ook de belangrijke EPresolutie betreffende de implementatie van het burgerinitiatief van
7 mei 2009 (Doc A6-0043/2009).
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4.8.1
Dankzij dit nieuwe instrument voor burgerparticipatie
krijgen maatschappelijke organisaties nu immers de kans cruci
ale thema's die door een gebrek aan belangstelling of politieke
wil van de EU-instellingen in de la bleven liggen, weer op de
agenda te zetten (bv. een Europees statuut voor stichtingen (15),
groepsacties op Europees niveau (16), het Europees stakingsrecht
e.d.).
5. Specifieke opmerkingen
5.1
De opmerkingen uit het informatief rapport over de
bepalingen met betrekking tot de interne markt die zijn vervat
in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(VWEU), zijn nog steeds van toepassing (zie bv. par. 6 a):
5.2
Van de 37 protocollen bij het Verdrag van Lissabon zijn
er vier min of meer rechtstreeks van invloed op de interne
markt.
— Ten eerste het protocol betreffende de toepassing van de
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid (nr. 2); deze
beginselen zijn immers van toepassing op bevoegdheden die
de Unie met de lidstaten deelt en de interne markt behoort
tot die gedeelde bevoegdheden.
— Ook het protocol betreffende de interne markt en de mede
dinging (nr. 27) zal invloed hebben op de interne markt. De
essentie hiervan is nl. dat de interne markt een regime om
vat dat verzekert dat de mededinging niet wordt verstoord.
— Om dezelfde redenen als het protocol betreffende de toepas
sing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid
(nr. 2) zal ook het protocol betreffende de uitoefening van
de gedeelde bevoegdheden (nr. 25) gevolgen hebben voor de
interne markt.
— Tot slot zal ook het protocol betreffende de diensten van
algemeen belang (nr. 26) ongetwijfeld een rol spelen in de
interne markt. Hierin staat nl. dat deze diensten tot de
gedeelde waarden van de Unie behoren en dat de nationale,
regionale en lokale autoriteiten ruime discretionaire be
voegdheid hebben om diensten van algemeen economisch
belang te verrichten, te doen verrichten en te organiseren.
Ook wordt gewezen op de diversiteit tussen verschillende
diensten en de verschillen in de behoeften en voorkeuren
van de gebruikers die kunnen voortvloeien uit verschillende
geografische, sociale of culturele omstandigheden. Ten slotte
wordt gepleit voor de bevordering van de algemene toegang,
voor een hoog niveau van kwaliteit, veiligheid en betaalbaar
heid van deze diensten en voor de eerbiediging van de
rechten van de gebruikers. Artikel 2 van protocol 26 is
vernieuwend omdat het de eerste keer is dat in het primaire
recht een verwijzing wordt opgenomen naar het begrip
„niet-economische diensten van algemeen belang”; tevens
wordt hierin bepaald dat de lidstaten bevoegd zijn om
deze diensten te verrichten, te doen verrichten en te orga
niseren.
(15) Initiatiefadvies van het EESC 634/2010, INT/498.
(16) PB C 162 van 25.6.2008, blz. 1 en PB C 128 van 18.05.2010,
blz. 97.
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5.3
Twee verklaringen zullen waarschijnlijk van invloed zijn
op de interne markt. Ten eerste verklaring nr. 18 betreffende de
afbakening van de bevoegdheden. Daarin wordt gesteld dat,
conform het systeem van verdeling van bevoegdheden tussen
de Unie en de lidstaten als bedoeld in de Verdragen, bevoegd
heden die in de Verdragen niet aan de Unie worden toegedeeld,
aan de lidstaten blijven toebehoren, en dat de lidstaten in geval
van gedeelde bevoegdheden hun bevoegdheid uitoefenen voor
zover de Unie haar bevoegdheid niet heeft uitgeoefend of be
sloten heeft deze niet langer uit te oefenen.

5.3.1
De toewijzing van bevoegdheden aan de Gemeenschap
is door het Hof van Justitie al vroeg gelijkgesteld met een over
dracht van bevoegdheden van de lidstaten aan de Europese
instellingen, getuige het arrest Costa tegen ENEL uit 1964
waarin de Europese Economische Gemeenschap werd omschre
ven als „een Gemeenschap die is opgericht voor onbepaalde tijd, voor
zien van eigen organen, (…) en in het bijzonder van praktische
bevoegdheden ten gevolge van het feit dat de staten hun bevoegdheden
hebben ingeperkt of aan de Gemeenschap hebben overgedragen (…)”
(zaak 6/64 Rec. 1141).

5.3.2
Ten tweede verklaring nr. 42, waarin wordt benadrukt
dat, volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie, het
beginsel van bevoegdheidstoedeling geen grondslag kan zijn
voor een uitbreiding van het competentiegebied van de Unie
tot buiten het algemene kader dat gevormd wordt door het
geheel van de bepalingen van de Verdragen.
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te houden. Bovendien kan één enkel nationaal parlement
bezwaar aantekenen tegen een wetsvoorstel op het gebied
van familierecht (artikel 81 van het VWEU).

d) Het Europees Parlement heeft nieuwe bevoegdheden gekre
gen dankzij de uitbreiding van de medebeslissingsprocedure,
die in het Verdrag van Lissabon is omgedoopt tot „gewone
wetgevingsprocedure”. Het krijgt evenveel bevoegdheid in
begrotingszaken als de Raad en mag voortaan de voorzitter
van de Commissie kiezen. Het Europees Parlement is volgens
het Verdrag van Lissabon samengesteld uit „vertegenwoordi
gers van de burgers van de Unie” in plaats van uit „vertegen
woordigers van de volkeren van de staten” (EG-Verdrag);

e) Er is een medebeslissingsprocedure (gewone wetgevingspro
cedure) met een nieuw systeem van gekwalificeerde meerder
heid van stemmen in de Raad (18) van toepassing op nieuwe
terreinen.

f) De lidstaten hebben de verwijzing naar „een interne markt
waarin de mededinging vrij en onvervalst is” uit de doel
stellingen van de Unie geschrapt. Het mededingingsbeleid
wordt thans geformuleerd als regels die „nodig zijn voor
de werking van de interne markt” omdat de verwijzing
naar „een interne markt waarin de mededinging vrij en on
vervalst is” in de doelstellingen van de Unie zoals omschre
ven in het grondwettelijk verdrag voor sommigen net iets te
ver ging.

6. Belangrijkste gevolgen voor het internemarktbeleid
6.1
Ten aanzien van de wijzigingen die zijn aangebracht in
de bepalingen van de Verdragen betreffende het internemarkt
beleid dient het volgende te worden opgemerkt:

a) De vervanging van de woorden „gemeenschappelijke markt”
door „interne markt” illustreert dat zich een kwalitatieve
verschuiving heeft voorgedaan van een gemeenschappelijke
markt naar een interne markt, waarmee in de rechtsleer om
streden begrippen kunnen worden verduidelijkt en wordt
bevestigd dat de EU niet alleen een vrije markt is in strikt
economische zin (vrijhandelszone) maar veeleer een interne
markt voor de burgers (art. 26 VWEU) (17).

b) Wat de versterking en uitbreiding van de omschrijving van
het subsidiariteitsbeginsel aangaat, zij opgemerkt dat de
voorkeur voor richtlijnen boven verordeningen, die in pro
tocol 30 van het EG-Verdrag was verwoord, in protocol 2
van het Verdrag van Lissabon is geschrapt.

c) Met het oog op de naleving van de beginselen van subsi
diariteit en evenredigheid krijgen de nationale parlementen
het recht om met minstens een derde van alle aan de na
tionale parlementen toegedeelde stemmen een besluit tegen
(17) Het Hof heeft al op 5 mei 1982, in het arrest Schul (zaak 15/81)
verklaard dat de gemeenschappelijke markt een vrijhandelszone is
en voorafgaat aan de interne markt. De interne markt kent dus een
grotere mate van economische integratie.

g) De belangen van de consumenten en het MKB krijgen op
nieuw aandacht. Het pakket „Een nieuwe visie op de interne
markt van de 21e eeuw” (Mededeling „Een interne markt
voor het Europa van de 21ste eeuw”) is hiervan een ge
volg (19).

h) Naar aanleiding van de Mededeling over „Diensten van alge
meen belang, met inbegrip van sociale diensten van alge
meen belang: een nieuw Europees engagement” (20) is een
nieuwe opvatting van diensten van algemeen belang ont
staan (art. 14 VWEU en protocol nr. 26), waarmee de ver
antwoordelijkheden van de Unie en de ruime discretionaire
bevoegdheid van de nationale, regionale en lokale autoritei
ten worden verduidelijkt.

i) Naar aanleiding van de mededeling getiteld „Kansen, toegang
en solidariteit: naar een nieuwe sociale visie voor het Europa
van de 21ste eeuw” (21) wordt meer aandacht besteed aan de
sociale aspecten van de totstandbrenging van de interne
markt (strijd tegen sociale uitsluiting of discriminatie, bevor
dering van rechtvaardigheid en sociale bescherming en ge
lijke behandeling van mannen en vrouwen, solidariteit tussen
generaties, bescherming van de rechten van het kind).
(18) Protocol betreffende de overgangsbepalingen (nr. 36).
(19) COM(2007) 724 final, SEC(2007) 1517, 1518, 1519, 1520 en
1521.
(20) COM(2007) 725 final, SEC(2007) 1514, 1515 en 1516.
(21) COM(2007) 726 final.
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j) Het Verdrag van Lissabon is vernieuwend omdat het de
mogelijkheden tot nauwere samenwerking uitbreidt tot alle
handelingen van de Unie, mits deze niet tot de exclusieve
bevoegdheden van de Unie (artikel 20 van het VEU) behoren
en mits ten minste 9 lidstaten aan deze samenwerking deel
nemen (ongeacht het aantal lidstaten). Toestemming tot nau
were samenwerking wordt verleend door een besluit van de
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Raad, dat met gekwalificeerde meerderheid van stemmen is
genomen, op voorstel van de Commissie en na goedkeuring
door het Europees Parlement (artikel 329, lid 1, van het
VWEU) en kan dus gevolgen hebben voor m.n. de interne
markt, de energiemarkt, het immigratiebeleid en de civiele
bescherming.

Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI

NL
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Innovatie in de toeristische sector:
een strategie voor duurzame ontwikkeling in eilandregio's” (initiatiefadvies)
(2011/C 44/13)
Rapporteur: Sylvia GAUCI
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 16 juli 2009 besloten overeenkomstig artikel 29, lid
2, van zijn reglement van orde een initiatiefadvies op te stellen over
Innovatie in de toeristische sector: een strategie voor duurzame ontwikkeling in eilandregio's.
De afdeling Economische en Monetaire Unie, economische en sociale samenhang, die met de voorberei
dende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 23 juni 2010 goedgekeurd.
Het EESC heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting (vergadering van 15 juli)
onderstaand advies uitgebracht, dat met 153 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij 13 onthoudingen, werd
goedgekeurd.
1. Conclusies
1.1
Het Comité pleit ervoor dat continue programma's voor
levenslang leren worden ontwikkeld die speciaal bedoeld zijn
voor het personeel in het eilandtoerisme; daartoe zouden spe
cifieke middelen kunnen worden vrijgemaakt uit het ESF en het
Cohesiefonds. Ook een aanpassing van de arbeidsverhoudingen
met het oog op betere arbeidsomstandigheden en het verlenen
van steunmaatregelen voor het bedrijfsleven (netwerken, marke
ting, reclame, enz.) zouden het eilandtoerisme ten goede komen.
1.2
In het licht van het groeiende aantal boekingen via in
ternet zou het voorts nuttig zijn om kleine en middelgrote
ondernemingen uit de toeristische sector op eilanden óf door
de EU gesteunde opleidingsmogelijkheden te bieden, óf hun
eenvoudiger toegang te verlenen tot de juiste dienstenaanbie
ders, zodat zij met succes actief kunnen zijn op het web en
niet het risico lopen om „moderne” klanten te verliezen.
1.3
Het Comité stelt voor om op een strategisch gelegen
eiland een interregionale school op te zetten, zodat een soort
Erasmusproject kan worden uitgebouwd maar dan voor studen
ten toerisme en personeel uit de toeristische sector.
1.4
Hoewel m.n. kleine ondernemingen garen spinnen bij
minder en betere wetgeving, zou kunnen worden overwogen
een specifieke dienst bij de Commissie op te richten, bv. een
directoraat-generaal voor toerisme. De toeristische sector ver
tegenwoordigt gemiddeld immers 11 à 12 % van het bbp van
de EU, maar op eilanden als Malta is dat wel 25 %. Een derge
lijke toerismedienst van de Commissie zou kunnen fungeren als
waakhond die de belangen van het eilandtoerisme verdedigt bij
de EU-instellingen en erop toeziet dat de sector niet vergeten
wordt bij de uitwerking van beleid. Ten slotte herhaalt het
Comité hier zijn voorstel uit eerdere adviezen over toerisme
om een Europees Agentschap voor toerisme op te richten.
1.5
Eilanden hebben in vergelijking met het vasteland van
nature een aantal nadelen die verband houden met afstand,
toegankelijkheid en andere intrinsieke kenmerken. Het Comité
pleit daarom voor een gunstige belastingregeling, waarbij reke

ning wordt gehouden met bijzondere inspanningen op het vlak
van investeringen, behoud en creatie van werkgelegenheid en
periodes waarin bedrijven geopend zijn. Bovendien zouden hier
mee de gevolgen van de seizoensgebondenheid gedeeltelijk kun
nen worden opgevangen.
1.6
De EU-definitie van eilanden schiet in bepaalde gevallen
tekort en maakt vaak dat oplossingen uitblijven. Het Comité
heeft in vroegere adviezen (1) al aanbevolen deze definitie te
wijzigen en wil dit pleidooi hier herhalen.
1.7
De EU is bezig met het uitstippelen van een nieuwe
koers voor het regionaal beleid, die neerkomt op macroregio
nale samenwerking (bv. de Oostzeestrategie en de Donaustrate
gie). Het Comité is ervan overtuigd dat het hier om een inte
ressante optie gaat die zeker ook zou kunnen worden toegepast
op eilandengroepen. Een macroregionale strategie voor de eilan
den in het westelijke deel van de Middellandse Zee zou m.a.w.
de oplossing kunnen zijn voor een aantal van de problemen die
samenhangen met de gebrekkige toegankelijkheid van eilanden.
1.8
Het Comité staat ten volle achter het CALYPSO-pro
gramma voor sociaal toerisme en vindt dan ook dat dit pro
gramma na de voorbereidende acties van 2009 nu volledig
moet worden uitgevoerd. Ten slotte zou het graag zien dat
het CALYPSO-programma deel gaat uitmaken van een toekom
stige macroregionale strategie voor het westelijke Middellandse
Zeegebied.
2. Inleiding
2.1
Toerisme levert een steeds belangrijkere bijdrage aan eco
nomische groei; op eilanden is het in uitzonderlijke gevallen
goed voor maar liefst 70 % van het bbp. Het is een van de
grootste bronnen van inkomsten en werkgelegenheid. Hoewel
het marktaandeel van Europa in het toerisme wereldwijd lang
zaamaan afneemt, wordt verwacht dat het aantal toeristen dat
de EU aandoet in de toekomst nog zal groeien. De financiële
crisis van 2008-2009 heeft echter aangetoond dat het allerminst
verstandig zou zijn zonder meer uit te gaan van een groei van
de toeristische sector.
(1) „Betere integratie in de interne markt als succesfactor voor meer
cohesie en groei in eilandgebieden”, PB C 27 van 3.2.2009, blz. 123.
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2.2
Het traditionele strandtoerisme voor de massa maakt
plaats voor nieuwe vormen van toerisme. Het gaat dan o.m.
om vernieuwende en gespecialiseerde alternatieven als groen
toerisme, op maat gesneden toerisme en op ervaringen geba
seerd toerisme. Bovendien maken de groeiende vraag in de
toeristische sector en de demografische ontwikkelingen (bv.
het toenemende aantal oudere reizigers) dat de variatie in het
toeristische aanbod en de ontwikkeling van nieuwe, vaak inno
vatieve vormen van toerisme hand over hand toenemen.
2.3
Innovatie is een sleutelwoord in het economisch beleid,
zowel op EU-niveau (zie de Lissabon- en de EU 2020-strategie)
als op regionaal niveau. De overheid gaat dan ook steeds meer
investeren in onderzoek, onderwijs, opleiding en ondersteuning
van de meest innovatieve sectoren (o.m. vervoer, energie, groene
industriesectoren). Dit geldt ook voor de dienstensector, m.n. als
het gaat om vormen van dienstverlening die toch een bepaald
niveau van kennis en kwalificaties vereisen, zoals de meeste
toeristische diensten (we denken aan verblijf, catering, onroe
rend goed).
2.4
De moderne toerist wil de beste kwaliteit tegen de laagste
prijs. Voor een bloeiend eilandtoerisme is dus niet alleen goed
opgeleid personeel nodig. Werkgevers en werknemers moeten
steeds bereid zijn zich bij te scholen, zodat zij de kritische en
veeleisende reiziger in deze snel veranderende wereld kwaliteit
kunnen blijven bieden. Er kan geen sprake zijn van kwaliteits
toerisme zonder goed opgeleid, goed geschoold personeel.
2.5
Verandering en innovatie zijn in de toeristische sector
m.n. aan de orde van de dag wat het gebruik van informatieen communicatietechnologieën (ICT) aangaat. Dankzij de alom
tegenwoordigheid van ICT en internet kunnen consumenten
rechtstreeks in contact treden met de aanbieders van toeristische
diensten. Deze ontwikkeling kan ertoe leiden dat de (trans
actie)kosten voor de hele sector worden teruggebracht, wat op
zijn beurt tot gevolg zal hebben dat tussenpersonen zoals reis
agenten of zelfs reisorganisatoren overbodig worden. Ingrij
pende vernieuwingen in het massatoerisme, zoals het opduiken
van lagekostenmaatschappijen, hebben een onuitwisbaar stem
pel gedrukt op de groei en de ontwikkeling van het toerisme.
2.6
Eilandregio's kampen nog altijd met een aantal specifieke
problemen. In vergelijking met het vasteland hinken eilanden
over het algemeen achterop. Bovendien worden veel van deze
nieuwe technologieën en procedés niet gecontroleerd, geprodu
ceerd of zelfs maar onderhouden door de rechtstreeks betrok
ken bedrijven.
2.7
De autoriteiten van eilandregio's bekijken hoe zij deze
nieuwe industriële ontwikkelingen kunnen toepassen op hun
eigen beleidsmaatregelen en -initiatieven voor de toeristische
sector. Hen gaat het er op de eerste plaats om via hun beleid
innovatie te stimuleren, aangezien een dergelijke aanpak de
ontwikkeling van de toeristische sector ten goede zal komen.
3. Innovatie is broodnodig
3.1
In het licht van de maatschappelijke veranderingen en
het verdwijnen van het massatoerisme waar de touroperators
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zich in de 20e eeuw op richtten, kan het eilandtoerisme – wil
het uitgroeien tot een succes - niet anders dan innoveren en de
bakens verzetten. De sleutel tot innovatie ligt in de handen van
de mensen die in de toeristische sector werken. Paradoxaal
genoeg echter is innovatie een inbreuk op vaste gewoonten
en zullen mensen zich verzetten tegen vernieuwingen waarvan
zij niet onmiddellijk de voordelen zien.

3.2
Tijdens de tweede helft van de 20e eeuw werd de vraag
op de toeristische markt bepaald door het aanbod. Maar het
aantal bestemmingen groeide en de markt raakte verzadigd.
Vandaag is de vraag over het algemeen onvoorspelbaar en heeft
de consument het voor het zeggen op de markt. Dat is niet
altijd even makkelijk voor de aanbieders van toeristische dien
sten. Om te overleven moeten zij de nodige creativiteit aan de
dag leggen en een innovatieve aanpak uitwerken. Zo kunnen zij
zich toeleggen op uiteenlopende vormen van nichetoerisme,
zoals therapeutische reizen, groene reizen/ecotoerisme, boerde
rijvakanties, natuurreizen, enz.

3.3
Daar komt nog bij dat onze levensstijl de laatste jaren
ingrijpend is veranderd. De toeristische sector krijgt te maken
met ouder wordende maar gezondere en rijkere mensen die
vaker een korte trip maken. Een grote groep toeristen hecht
niet langer belang aan de laagste prijs, maar wel aan de vraag
wie de beste kwaliteit levert tegen de beste prijs. Consumenten
zijn minder trouw; toeristen gaan steeds vaker op zoek naar
duurzaamheid en authenticiteit, en ontvluchten de massa
bestemmingen. Om te overleven kan het eilandtoerisme niet
anders dan de kaart van innovatie trekken.

4. Eilandtoerisme en productinnovatie
4.1
In grote toeristische ondernemingen is innovatie schering
en inslag en een vast onderdeel van de besluitvorming. Om niet
voor verrassingen te komen te staan zetten bedrijven vandaag
de dag innovatie standaard op de agenda. Zij beschouwen in
novatie eenvoudigweg als een bijkomende productiefactor.

4.2
Voor de kleine bedrijven uit de sector, die sterk afhan
kelijk zijn van een aantal bestemmingen, ligt het minder voor
de hand dat zij profijt kunnen trekken van innovatie. Dat hangt
voornamelijk samen met een gebrek aan personeel en financiële
middelen. Kleine en middelgrote ondernemingen in de toeristi
sche sector houden zich op de eerste plaats bezig met de da
gelijkse behoeften van de vaste klanten, en kunnen het zich niet
veroorloven geld opzij te zetten voor O&O.

4.3
Met name op eilanden bestaat de toeristische sector
voornamelijk uit kleine en middelgrote ondernemingen. Om
het hoofd boven water te houden in een klimaat van toene
mende globalisering en concurrentie, moeten m.n. de kleine
toeristische bedrijfjes trachten schaalvoordelen te creëren en
een kritische massa te bereiken, zodat hun transactiekosten af
nemen, hun productiviteit toeneemt en hun marktpositie sterker
wordt. Mechanismen voor herstructurering en samenwerking
kunnen bedrijven helpen zich aan te passen aan de veranderin
gen en hun concurrentiepositie te versterken.
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4.4
De uitdaging voor de toeristische sector ligt in het aan
bieden van nieuwe producten en diensten. Op ervaringen geba
seerd toerisme, duurzaam toerisme en natuur-, cultuur- of erfgoedreizen
vormen de inspiratie voor tal van innovatieve toeristische pro
ducten die vandaag op heel wat Europese bestemmingen wor
den aangeboden. Dit soort producten is typerend voor eiland
gebieden en moet dan ook juist daar worden gepromoot.
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4.10
Ten slotte zij erop gewezen dat toerisme niet alleen een
zaak is van werknemers uit de horeca en van luchtvaartmaat
schappijen. Integendeel, heel wat werknemers uit andere secto
ren hebben hier een rol te vervullen, van de plaatselijke lood
gieter tot de plaatselijke landbouwer.

5. Verbetering van het eilandtoerisme via innovatie
4.5
Toerisme waarbij de toerist zijn bestemmingskeuze laat
afhangen van eerdere ervaringen, vloeit voort uit de interactie
tussen toerist en bestemming. De ervaring van een toerist is de
som van alle korte ontmoetingen met diverse mensen uit de
toeristische sector.

4.6
Het feit dat consumenten steeds milieubewuster worden
zet de toeristische sector ertoe aan te innoveren en zijn milieu
prestaties te verbeteren. De sector zorgt m.a.w. niet alleen voor
groenere toeristische diensten maar wordt zelf ook milieuvrien
delijker. Het zijn dan ook de nichevormen als groen reizen en
avontuurlijk reizen waar innovatie centraal staat.

4.7
Ook culturele reizen, die relatief welgestelde en goed
opgeleide bezoekers aantrekken, zijn in opmars. Heel wat eilan
den bekijken hun culturele aanbod opnieuw en bieden vernieu
wende diensten aan met een culturele meerwaarde. Zij trachten
het aanbod te diversifiëren en een langer verblijf te stimuleren,
o.m. door de kwaliteit van georganiseerde reizen te verbeteren
en culturele bezienswaardigheden en evenementen te promoten.

4.8
Als het toerisme niet is verweven met het maatschappe
lijke leven op het eiland, en enkel iets oplevert voor een hand
vol eilandbewoners, terwijl de anderen het als een last ervaren,
zal het nooit op duurzame en harmonische wijze deel gaan
uitmaken van de eilandgemeenschap. Bottom-upplanning en
betrokkenheid zijn noodzakelijk om er zeker van te zijn dat
de bewoners de komst van het toerisme op hun eiland verwel
komen. Als iedereen bij de toeristische activiteiten betrokken
wordt en gaat inzien dat het toerisme een verregaande positieve
invloed heeft op de natuur en de stedelijke omgeving, het land
gebruik en de ruimtelijke ordening, sociale diensten en het be
houd van het culturele erfgoed (architectuur, ambachten, tradi
tionele keuken, enz.), kan het toerisme de eilandbewoners dich
ter bij elkaar brengen.

4.9
M.n. op een klein eiland kan het gebeuren dat bepaalde
vormen van toerisme niet compatibel blijken te zijn. Het op
zetten van een nichemarkt zoals zomertaalcursussen voor stu
denten kan bv. een belemmering zijn voor de ontwikkeling van
zomertoerisme voor ouderen; het vrijpostige gedrag van jonge
ren na hun lessen zou wel eens een doorn in het oog kunnen
zijn van oudere toeristen, die juist willen genieten van rust. Ook
hier geldt weer dat steun van de bevolking voor de keuze inzake
bepaalde vormen van toerisme doorslaggevend is voor succes.

5.1
De toeristische sector heeft bij de invoering van nieuwe
technologieën zoals algemene distributiesystemen altijd een zeer
proactieve houding aangenomen. Recente vooruitgang in de
sectoren telecommunicatie, netwerken, databanken, dataverwer
king en elektronische marketing zet heel wat deuren open voor
de toeristische industrie. Deze vernieuwingen hebben ingrij
pende gevolgen voor het traditionele toerisme. Het gebruik
van ICT en breedbandinternet geven toeristische diensten en
producten een meerwaarde en ondersteunen de vorming van
netwerken en clusters. Het schort in dit verband echter aan
beschikbare breedbandtechnologie en de juiste gespecialiseerde
kennis en vaardigheden, zodat de ICT niet ten volle kunnen
worden benut. Om deze lacunes op te vullen moeten eiland
bewoners de nodige opleiding krijgen.

5.2
Consumenten raken steeds meer vertrouwd met ICT en
maken daarvan ook gebruik om hun vakantie te regelen. Cijfers
tonen aan dat twee derde van de toeristen in de EU vandaag de
dag zijn reis organiseert via het internet, en dat meer dan de
helft zijn reis online koopt. Mensen gaan op zoek naar flexibele
en gemakkelijk toegankelijke producten en houden ervan recht
streeks met de aanbieder van toeristische diensten te kunnen
communiceren. Willen zij garen spinnen bij deze ICT-revolutie,
dan moeten ondernemers hun hele marketingproces opnieuw
bekijken. Dankzij de internettechnologie kunnen zowel bedrij
ven als consumenten rechtstreeks online transacties afsluiten.

5.3
Tal van Europese eilanden met een lange toeristische
traditie krijgen nu te maken met terugvallende groei en produc
tie. Het toerisme in deze gebieden lijdt sterk onder de enorme
concurrentiedruk. Nu de markt voor toerisme is geliberaliseerd
moeten eilanden het opnemen tegen nieuwe, nog zo goed als
ongerepte bestemmingen met een bijzonder gunstig economisch
klimaat. Zo zijn de lonen er laag, geniet de sector er diverse
vormen van staatssteun en kan worden geprofiteerd van zachte
valuta's.

5.4
Zoals in alle dienstensectoren is de kwaliteit van de toe
ristische dienstverlening op eilanden grotendeels afhankelijk van
de bekwaamheid van de werknemers. Goede arbeidsvoorwaar
den en goede dienstverlening zijn nauw met elkaar verbonden.

5.5
Het Europese eilandtoerisme, waar overwegend kleine en
middelgrote ondernemingen actief zijn en dat bijzonder arbeids
intensief is, krijgt af te rekenen met productiviteitsproblemen
die te wijten zijn aan versnippering. De lage productiviteit
maakt het moeilijk voor het eilandtoerisme om op te boksen
tegen de concurrentie. Dat blijkt ook uit de prijzen.
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5.6
De seizoensgebondenheid heeft reële gevolgen voor de
stabiliteit van de werkgelegenheid, wat werken in de toeristische
sector minder aantrekkelijk maakt. Het Comité is dan ook voor
stander van bijzondere overeenkomsten die de seizoenwerk
nemers stabiliteit bieden, zodat zij dezelfde arbeids- en sociale
rechten krijgen als vaste werknemers. Het Comité heeft deze
problematiek ook in het verleden al aangekaart (2).
5.6.1
Om het eilandtoerisme te promoten en innovatie te
bevorderen moeten de arbeidsverhoudingen worden aangepast
en gemoderniseerd, m.n. op het vlak van opleiding, promotie en
loopbaan, taken, werkdagen en -uren en arbeidsvoorwaarden,
dit alles in het kader van de sociale dialoog en collectieve onder
handelingen tussen de sociale partners.
5.7
In onze huidige samenleving, waarin alles snel moet
gaan, wordt m.n. gebruikgemaakt van de luchtvaart om eilanden
te bereiken. Vervoer over zee is niet altijd een haalbaar alterna
tief, omdat daarvoor zowel een degelijke infrastructuur aan land
als een betrouwbaar netwerk van zeevaartverbindingen nood
zakelijk zijn. Bovendien is het zeevervoer afhankelijk van de
weersgesteldheid.
6. Beleidsmaatregelen voor innovatie in de toeristische
sector op eilanden
6.1
De autoriteiten die belast zijn met eilandtoerisme staan
nu voor de taak uit te zoeken wat de beste manier is om
beleidsinstrumenten te ontwikkelen waarmee innovatie in de
toeristische sector kan worden aangemoedigd zonder de markt
werking te verstoren. Idealiter zouden de autoriteiten de mark
ten zo veel mogelijk hun werk moeten laten doen en pas mo
gen ingrijpen als het mis dreigt te gaan.
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en bepalen of een plaats een toeristische trekpleister kan wor
den, te beschouwen als handelswaar die moet worden aange
prezen. Toeristen kiezen voor de bestemming en de producten
die het best aansluiten bij hun behoeften en waarvoor zij willen
betalen. Hoe unieker de bestemming, des te hoger de som die
mensen bereid zijn te betalen. In de meeste gevallen gaat het
dan om openbaar goed of gemeenschappelijke hulpbronnen
zoals beschermde landschappen of landbouwgronden; de eiland
bewoners moeten instaan voor de bescherming en het beheer
van deze gebieden om te voorkomen dat zij ten prooi vallen
aan consumptiedrang of vernietigd worden.
6.5
Het zijn de lokale attracties en innovatieve diensten die
maken dat een bepaalde bestemming eruitspringt. Aan de an
dere kant beperken bepaalde kenmerken ook de mogelijkheden
op het vlak van innovatie, waarvoor toch aan bepaalde concrete
vereisten moet worden voldaan. Zo kan een vakantiewoning
aan zee onmogelijk worden omgebouwd tot berghut. Wel kan
een toeristische bestemming met een grote verscheidenheid aan
attracties een andere plaats gaan innemen op de markt.
6.6
Massatoerisme dat het moet hebben van zon, zee en
McDonalds is op de lange termijn niet noodzakelijk de beste
vorm van eilandtoerisme. Het voorbeeld van Schotland toont
aan dat kleinschalige, gespecialiseerde vormen van eilandtoe
risme tot een groot succes kunnen uitgroeien. Het is belangrijk
dat bij de uitwerking van een strategie voor eilandtoerisme voor
ogen wordt gehouden dat er niet één kant-en-klare oplossing
bestaat. Wat de ideale aanpak blijkt te zijn voor een klein eiland
in de Middellandse Zee kan totaal ongeschikt zijn voor een van
de miniatuureilandjes aan de kust van het Verenigd Koninkrijk,
Ierland of Zweden.

6.2
Eilanden moeten ernaar streven het wankele evenwicht te
behouden tussen de potentieel tegenstrijdige belangen van het
bedrijfsleven dat gericht is op groei, de toerist-consument die
zijn vrije tijd aangenaam wil doorbrengen en de milieuorgani
saties die op de bres staan voor de natuur. De hamvraag op
planologisch gebied luidt: wie krijgt de beslissende stem bij de
goedkeuring van bouwprojecten? In dit verband kunnen nl.
conflicten rijzen tussen de lokale overheid, die in bepaalde ge
vallen wordt beïnvloed door de belangen van het lokale bedrijfs
leven, en de regionale en centrale overheden die meer naar het
grote geheel kijken en ongebreidelde groei in kwetsbare milieu
gebieden trachten af te remmen.

6.7
De toekomst van een bestemming wordt bepaald door
een heleboel los van elkaar staande variabelen. We denken dan
o.m. aan de locatie en het potentieel van bronmarkten en de
toegankelijkheid, die samenhangt met de vervoersinfrastructuur
en tijdgerelateerde kosten. De overheid kan enkel invloed uit
oefenen op deze variabelen via mechanismen als openbare
dienstverplichtingen en regelingen voor territoriale continuïteit.
Meer nog, deze variabelen zijn doorslaggevend voor de aard van
productinnovaties. De uitdaging voor de lokale ondernemer is
dan ook nieuwe producten op de markt te brengen met een
meerwaarde voor de consument.

6.3
De overheid moet innoverende bedrijven de kans geven
schaalvoordelen te bewerkstelligen en innovatie stimuleren via
samenwerkingsverbanden en andere netwerkverbanden. De
kortste en meest veelbelovende weg naar innovatie in het toe
risme loopt via samenwerking en netwerkverbanden op het
gebied van bv. technologie, marketing, distributie, en uitwisse
ling van personeel. Tot nog toe wordt er veel te weinig samen
gewerkt in de toeristische sector, met name door het mkb. De
overheid zou zich daarom moeten richten op een innovatief
beleid inzake toerisme, dat samenhang en synergie in de hand
werkt.

6.8
Milieuduurzaamheid staat hoog op de EU-agenda. Hier
mee verband houdende kwesties zijn het zoeken naar doeltref
fende mechanismen om door reizen veroorzaakte emissies terug
te dringen en meer in het algemeen de vraag hoe milieuduur
zaamheid is uitgegroeid tot een van de belangrijkste hefbomen
voor een concurrerende toeristische sector.

6.4
De toerismeproblematiek kan onmogelijk los worden
gezien van de ruimtelijke dimensie. Op de eerste plaats is het
zaak de attracties, die de pijler zijn waar het toerisme op steunt
(2) Zie het EESC-advies over „Een voor iedereen toegankelijk en sociaal
duurzaam toerisme”, PB C 32 van 5.2.2004, blz. 1

6.9
Wat weerhoudt eilandbewoners er bv. van om voor be
tere stranden te zorgen of hun culturele erfgoed in de schijn
werper te zetten? Waarom zijn er maar een handvol vakantie
verblijven op een eiland dat in zijn geheel een toeristische at
tractie kan vormen? Waarom is het hoogseizoen zo kort terwijl
het toerisme op andere plaatsen het hele jaar door hoogtij viert?
Er wordt maar reclame gemaakt voor een beperkt aantal plaats
jes, terwijl eigenlijk alle steden en dorpen kunnen worden ge
promoot. Inwoners moeten weten dat zij trots mogen zijn op
hun stad of dorp; alleen dan kunnen zij hun producten en
erfgoed beschermen en aan de man brengen.
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6.10
Nu een toenemend aantal toeristen naar eilandgebieden
trekt moet de overheid meer middelen uittrekken voor optimale
gezondheidsomstandigheden op de eilandbestemmingen: zij
moet toezien op de kwaliteit van het drinkwater (én van het
zwemwater) en zorgen voor efficiënt afvalbeheer, duurzame
energie en voedselveiligheid en -zekerheid.
6.11
Eilandbewoners moeten zich bewust worden van het
belang van mededinging en deze problematiek bovenaan hun
agenda zetten. De overheid kan hierbij wel een helpende hand
gebruiken. Werknemers, ondernemers, managers en overheids
instanties moeten de handen ineenslaan.
6.12
In de praktijk onderscheiden we drie doorslaggevende
factoren:
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6.13
Doordat de vraag naar arbeidskrachten sterk seizoens
gebonden is ontstaat er een zwarte economie. Misbruik en uit
buiting van werkstudenten en aanwerving van illegale arbeids
krachten doen de lonen dalen en is dus nadelig voor de legale
én de illegale werknemers. Illegale arbeid is in de toeristische
sector schering en inslag; in sommige landen is meer dan de
helft van de werknemers illegaal.

6.13.1
De toeristische sector in het Westen, ook op de ei
landen, doet steeds vaker een beroep op goedkope arbeidskrach
ten uit nieuwe lidstaten, m.n. Polen, Bulgarije en Roemenië.
Gezien de EU-regels inzake het vrije verkeer van werknemers,
is deze trend onomkeerbaar. Werkgevers en werknemers moe
ten zich dan ook beraden over de vraag hoe hiermee om te
gaan. Bedrijven moeten kunnen concurreren, maar tevens toe
zien op gelijkheid en behoorlijke arbeidsvoorwaarden bieden;
uitbuiting van werknemers is uit den boze.

— ten eerste is er de mate waarin de overheid zich inzet voor
gezondheid, veiligheid en milieuduurzaamheid;
— daarnaast speelt ook de particuliere sector een rol, o.m. op
het gebied van weg- en luchtvervoer en ICT-infrastructuur;
en
— ten derde beschikt elk land over eigen culturele rijkdommen.
6.12.1
De rol van de overheid is voor die eerste categorie
van groot belang. Eilanden kunnen het zich eenvoudigweg niet
permitteren laag te scoren op milieuduurzaamheid. Culturele en
milieuverenigingen die meer aandacht en middelen eisen voor
de bescherming van het culturele erfgoed van hun eiland, heb
ben dus overschot van gelijk.
6.12.2
Ook op het vlak van de toeristische infrastructuur is
er nog heel wat werk aan de winkel. Ongunstige resultaten in
dit verband kunnen maken dat eindelijk actie wordt onder
nomen en meer wordt geïnvesteerd. Een periode van recessie
is het juiste moment om de infrastructuurvoorzieningen onder
de loep te nemen en meer middelen uit te trekken voor de
verdere ontwikkeling daarvan. Eilanden moeten zich richten
op verbetering en met behulp van particuliere en openbare
investeringen nieuwe nichemarkten zoeken. De overheid moet
erop toezien dat de privésector gemakkelijker toegang krijgt tot
financiering en dat banken zich flexibeler opstellen tegenover
kleine en middelgrote ondernemingen. Van de middelen die uit
hoofde van het EU-stimuleringspakket ter beschikking worden
gesteld moet ten volle gebruik worden gemaakt. Belangrijker
nog is echter dat de overheid de particuliere sector niet onte
recht regels oplegt waardoor zij al hun investeringskapitaal
kwijtraken.
6.12.3
Eilandtoerisme heeft ook een keerzijde, nl. de scha
duweconomie, die de bewoners wel extra inkomsten oplevert
maar een negatieve invloed heeft op de werkgelegenheid en de
arbeidsomstandigheden. Het fenomeen van tweede verblijven
drijft de prijs op voor de eilandbewoners, maar is tegelijk een
bron van inkomsten. Een ander probleem is de overbelasting
van de infrastructuur voor water, afval en energie: tijdens het
hoogseizoen ligt het aantal gebruikers immers wel twintig keer
hoger dan normaal.

6.14
Voor het eilandtoerisme is een op maat gesneden aan
pak nodig. Toerisme is van cruciaal belang voor de eilandbewo
ners en het mkb op eilanden. Het is nu de hoogste tijd om de
handen uit de mouwen te steken. Eilandbewoners moeten kij
ken waar zij staan ten opzichte van hun concurrenten. De
meest dringende problemen op de korte termijn moeten eerst
worden aangepakt. Doeltreffende maatregelen voor de middel
lange en de lange termijn zijn echter eveneens noodzakelijk
voor het behoud van een duurzaam toerisme, dat fungeert als
hefboom voor economische groei.

7. Stimuleren van netwerken voor organisatorische inno
vatie in toeristische ondernemingen en bestemmingen
7.1
Veel toeristische subsectoren zijn sterk geconcentreerd en
wereldwijd actief, denken we maar aan luchtvaartmaatschap
pijen, hotelketens, reisorganisatoren en autoverhuurbedrijven.
Daarentegen is het een feit dat het toerisme op eilanden voor
namelijk in handen is van het mkb. Om te kunnen opboksen
tegen die internationale concurrentie moet het eilandtoerisme
inzetten op een constructieve – en niet op een destructieve vorm van mededinging. Constructieve mededinging doet de
markt groeien en verbreedt het gamma zodat uiteindelijk een
gevarieerde waaier aan innovatieve en succesvolle producten van
wereldklasse kan worden aangeboden. Destructieve mededinging
maakt dat bedrijven gaan concurreren om hetzelfde marktseg
ment, wat leidt tot productconvergentie en prijzenoorlogen. Een
voorwaarde om tot een constructieve vorm van concurrentie te
komen is dan ook dat ondernemers uit de toeristische sector
weten hoe ze meer moeten samenwerken.

7.2
Met name kleine ondernemers uit de toeristische sector
op eilanden zijn zich bewuster van de gevolgen van concur
rentie dan van de voordelen van samenwerking. In de context
van toerisme kan onderscheid worden gemaakt tussen geogra
fische netwerken/clusters en thematische netwerken/clusters, zo
als groen toerisme, wijntoerisme, enz. Netwerken/clusters kun
nen de sleutel zijn tot innovatie, omdat zij de kosten van proef
projecten verlagen, de zichtbaarheid vergroten en bedrijven in
staat stellen beter in te spelen op een wisselende vraag. Net als
in andere dienstensectoren berust innovatie in de toeristische
sector voornamelijk op netwerken en samenwerking.
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7.3
Samenwerking tussen politici en werkgevers- en werk
nemersorganisaties en betrokkenheid van de organen en vereni
gingen uit de toeristische sector zijn cruciaal voor blijvende
groei van het eilandtoerisme. Het is m.n. aan de ondernemers
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om netwerkverbanden aan te gaan, maar de lokale overheid is
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de infrastructuur die
nauwere samenwerking en netwerken moet mogelijk maken.

Brussel, 15 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Belasting op financiële transacties”
(initiatiefadvies)
(2011/C 44/14)
Rapporteur: Lars NYBERG
Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft op 18 februari 2010 besloten om overeenkomstig
artikel 29, lid 2, van zijn reglement van orde een initiatiefadvies op te stellen over het thema
Belasting op financiële transacties.
De afdeling Economische en Monetaire Unie, economische en sociale samenhang, die met de voorbereiding
van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 23 juni 2010 goedgekeurd.
Het EESC heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting (vergadering van 15 juli)
onderstaand advies uitgebracht, dat met 121 stemmen vóór en 55 tegen, bij 7 onthoudingen, werd
goedgekeurd.
1. Conclusies en aanbevelingen
1.1
De totale waarde van alle financiële transacties is geste
gen van ongeveer 15 maal de waarde van het wereldwijde bbp
in 1990 tot ongeveer 70 maal die waarde in 2007 (1). De
waarde van contante transacties in verhouding tot het bbp is
daarbij nagenoeg ongewijzigd gebleven, wat betekent dat de
verviervoudiging van de financiële transacties vrijwel volledig
aan derivaten, voor het merendeel rentederivaten, toe schrijven
is. De handel in derivaten is tijdens het tweede halfjaar van
2008 weliswaar afgenomen maar het volume is in de eerste
helft van 2009 weer toegenomen. Het gedrag van de financiële
sector lijkt niet erg gewijzigd te zijn.
1.2
In 2007 was de financiële sector – die als belangrijkste
taak heeft de reële economie te ondersteunen – goed voor 40 %
van alle bedrijfswinsten in de VS terwijl zijn aandeel in het bbp
slechts 7 % bedroeg. Er was tevens een concentratie naar een
kleiner aantal markten toe – met name Londen en New York –
waar te nemen, alsook naar een kleiner aantal zeer grote finan
ciële instellingen toe. In de sector zijn enorme geldbedragen
geïnjecteerd teneinde deze instellingen voor ondergang te be
hoeden, wat tot nooit eerder geziene begrotingstekorten heeft
geleid.
1.3
Een belasting op financiële transacties (BFT) zou van
doorslaggevende invloed kunnen zijn op het gedrag van finan
ciële instellingen door het aantal vaak ook zeer risicovolle fi
nanciële transacties op zeer korte termijn te beperken.
1.4
Het EESC is in principe voorstander van een BFT, zoals
het in zijn advies over het verslag-de Larosière (2) heeft aange
geven: „Het Comité vindt dat de kortetermijnvisie plaats moet
maken voor een langetermijnvisie, waarbij bonussen niet zijn
gebaseerd op speculatieve transacties. In dit verband staat het
Comité achter het idee om belasting te gaan heffen op financiële
transacties.” Met het onderhavige advies wil het EESC bijdragen
aan de lopende discussie over deze belasting en dieper ingaan
op de doelstellingen en gevolgen ervan.
(1) Gegevens van de Bank for International Settlements (BIS).
(2) Rapport van de groep-de Larosière - PB C 318/11 van 23 december
2009, blz. 57.

1.5
Het oorspronkelijke voorstel voor een belasting op trans
acties in effecten werd geformuleerd door J.M. Keynes in 1936.
Zijn doel was de destabiliserende speculatie in aandelen te ver
minderen en de aandelenkoersen op lange termijn meer te sta
biliseren. Een en ander werd in de jaren '70 verder ontwikkeld
door James Tobin. Hij beoogde het tempo van de financiële
markt te matigen en het meer in overeenstemming te brengen
met de reële economie via een belasting op contante internatio
nale valutatransacties. De bedoeling was dezelfde als in het
voorliggende geval, nl. het beperken van kortetermijntransacties.
1.6
Tobin stelde voor de opbrengsten van de belasting aan
het IMF of de Wereldbank over te maken hoewel dergelijke
opbrengsten niet het hoofddoel waren. Volgens hem zou de
belasting dan ook minder opbrengsten genereren naarmate zij
meer tegemoetkwam aan de economische doelstellingen die er
in eerste instantie aan ten grondslag lagen.
1.7
Het voorstel voor een dergelijke belasting is sinds de
financiële crisis van 2008 weer in de belangstelling komen te
staan maar is thans gericht op alle financiële transacties tussen
financiële instellingen.
1.8
Volgens het EESC zou met een BFT in eerste instantie
moeten worden beoogd het gedrag van de financiële sector te
wijzigen door speculatieve financiële transacties op korte ter
mijn tegen te gaan. Aldus worden de activiteiten van de finan
ciële sector aan het prijsmechanisme van de markt onderwor
pen. Lord Turner (British Financial Services Authority) heeft
sommige van deze transacties zelfs als sociaal nutteloos aange
merkt. Het gewenste effect zou kunnen worden bereikt daar de
BFT de meest frequente transacties het zwaarst belast.
1.9
Als een BFT de korttermijnhandel in effecten en deriva
ten aanzienlijk zou beperken, zou ze ook de winsten in de
financiële sector drukken, wat tot een vermindering van bonus
sen maar ook van belastinginkomsten zou kunnen leiden. Een
en ander zal geen invloed hebben op het traditioneel bankieren,
dat gebaseerd is op leningen aan ondernemingen en gezinnen,
die worden gefinancierd door deposito's die winst opleveren
dankzij het verschil in rentetarieven. Dit soort bankieren kan
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weer de hoofddoelstelling van de financiële sector worden,
waarbij spaardeposito's zo goed mogelijk worden gebruikt
voor investeringen. De nieuwe financiële moeilijkheden in
2010 en de inspanningen van het IMF en de EU om methoden
te vinden voor de financiering van toekomstige financiële cri
sissen beletten niet dat we de kans moeten grijpen om de
financiële sector te verbeteren door winsten op korte termijn
een halt toe te roepen.

1.10
De tweede doelstelling van een BFT is overheidsgeld te
genereren. Deze nieuwe bron van inkomsten zou kunnen wor
den gebruikt om de economische ontwikkeling in ontwikke
lingslanden te ondersteunen, klimaatbeleid in die landen te fi
nancieren of de overheidsschuld te verlichten. In het laatste
geval wordt er ook van uitgegaan dat de financiële sector over
heidssteun terugbetaalt. Op lange termijn zou de opbrengst van
de belasting een nieuwe algemene bron van overheidsinkomsten
moeten worden.

1.11
De BFT zou progressief zijn, daar klanten van financiële
instellingen, alsook de instellingen zelf, als zij voor eigen reke
ning handelen, de meest welvarende groepen van de samen
leving vertegenwoordigen. Bovendien wordt ervan uitgegaan
dat de financiële sector geen billijk aandeel in de belastingen
draagt.

1.12
De BFT moet een zo ruim mogelijk toepassingsgebied
hebben en gelden voor zowel nationale markten als internatio
nale transacties. In een mondiaal stelsel is het EESC voorstander
van een BFT-tarief van niet meer dan 0,05 %. In een Europees
stelsel lijkt een lager tarief aangewezen om te garanderen dat de
werking van de financiële markt niet verstoord wordt.

1.13
De invoering van een belasting vermindert altijd de
waarde van activa maar heeft zij gevolgen voor het financiële
centrum waar de handel plaatsvindt als het niet om een wereld
wijde belasting gaat? Uit een studie is gebleken dat het huidige
zegelrecht in Groot-Brittannië de omzet met 20 % heeft doen
dalen maar nauwelijks de activiteiten uit Londen heeft verjaagd.

1.14
Dit betekent dat de invoering van deze belasting in
theorie geen administratieve, technische of economische kosten
met zich zal meebrengen daar de betreffende transacties reeds
per computer verwerkt worden. De markt voor OTC-derivaten
(buiten beurs) is evenwel nog niet geïnformatiseerd maar ook
hiervoor is EU-wetgeving in de maak. De behoefte om alle
transacties alsook de OTC-markt in de georganiseerde handel
op te nemen wijst erop dat regulering en belastingen als BFT
elkaar aanvullen en geen alternatieven voor elkaar zijn.

1.15
Als het gedrag van de financiële sector verandert zodat
deze zich meer gaat richten op basisactiviteiten op lange termijn
en er tegelijkertijd meer publieke inkomsten worden gegene
reerd, is er in het geval van de BFT sprake van een zogenaamd
dubbel dividend. Het is evenwel ook duidelijk dat hoe hoger het
tarief, des te groter het effect op het verhandelde volume kor
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tetermijntransacties en vandaar ook: hoe kleiner het verhandelde
volume, des te lager de opbrengsten. Daarom moet een belas
tingtarief worden gekozen waarmee een evenwicht wordt be
reikt tussen de twee doelstellingen van het BFT: het veranderen
van het gedrag en het genereren van belastinginkomsten.
1.16
Indien de belasting in heel Europa wordt toegepast,
zouden de ontvangsten tot ca. 1,5 % van het bbp belopen;
het merendeel zou daarbij van de Britse financiële markt ko
men. Als de toepassing wereldwijd zou gebeuren, zouden de
belastingopbrengsten tot ca. 1,2 % van het mondiale bbp klim
men. De resultaten lopen tevens vrijwel gelijk voor Europa en
de VS.
1.17
De G20 heeft tijdens haar bijeenkomst van 26 en
27 juni 2010 in Toronto geen mondiale belasting op financiële
transacties voorgesteld. Het EESC vindt dat een Europees stelsel
niettemin op de agenda voor financiële hervormingen moet
blijven staan.
2. Achtergrond
2.1
Er zijn verschillende redenen aangehaald voor de specta
culaire financiële crisis die na het bankroet van Lehman Bro
thers (3) in 2008 is uitgebroken. Zo werd o.m. gewezen op de
goedkope financieringen dankzij de lage interesttarieven, de ver
spreiding van risicovolle effecten door securitisatie, het gebrek
aan regulering en toezicht, het voorhanden zijn van economi
sche middelen voor speculatie ten gevolge van een reeds lang
durige verschuiving van inkomsten uit arbeid naar kapitaal, het
mondiale karakter van de financiële markt, enz.
2.2
De groei van de financiële sector ten opzichte van het
bbp tart alle verbeelding. In 1990 beliep de waarde van finan
ciële transacties ca. 15 maal het mondiale bbp. Tegen de crisis
van 2008 was dit cijfer gestegen tot 70 maal het mondiale
bbp (4). Het percentage contante transacties t.o.v. het mondiale
bbp is nagenoeg hetzelfde als in 1990; de verviervoudiging van
financiële transacties is dus vrijwel volledig aan derivaten toe te
schrijven. Het gaat hierbij vooral om OTC-transacties (buiten
beurs) die rechtstreekse overeenkomsten tussen een klant en
een financiële instelling zijn en waarvan de meeste bovendien
rentegerelateerde derivaten betreffen (5). Zelfs langetermijntrans
acties als hypothecaire obligaties zijn op de kortetermijnmarkt
terechtgekomen daar zij vaak van eigenaar wisselen. De redenen
voor een groot deel van deze nieuwe handel kunnen dus zowel
risicoafscherming als speculatie zijn.
2.3
De ontwikkeling van de derivatenmarkt is een nieuw
aspect van het economisch systeem en is niet altijd gekoppeld
aan de reële economie zoals dat voor traditioneel kapitaal het
geval is. Er zijn verschillende soorten derivaten, zoals opties,
futures, termijncontracten en swaps, en ze kunnen zijn geba
seerd op bv. verschillende goederen, valutatransacties, rentetarie
ven maar ook pure gokactiviteiten.
(3) Een wereldwijde financiële dienstverlener.
(4) Stephan Schulmeister, A General Financial Transaction Tax, WIFO
Working Papers 344/2009.
(5) Bank for International Settlements (BIS); in: Davas/ von Weizsäcker,
Financial Transaction Tax: Small is Beautiful, 2010.
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2.3.1
Uit de statistieken blijkt dat de handel in derivaten in
het tweede halfjaar van 2008 is gedaald. Deze daling was even
wel niet erg groot en vormde alleen een teruggang in vergelij
king met het niveau van drie jaar terug. Bovendien kon in het
eerste halfjaar van 2009 weer een stijging worden waargeno
men (6). Deze veranderingen waren andermaal vooral weer van
toepassing op rentegerelateerde derivaten. Hieruit kan worden
geconcludeerd dat er niet veel is veranderd in het gedrag van de
financiële sector. Anderzijds is securitisatie, die in eerste instan
tie de financiële crisis heeft uitgelokt, nagenoeg van de markt
verdwenen (7).

2.3.2
In 2007, net vóór de crisis, was de financiële sector
goed voor 40 % van alle bedrijfswinsten in de VS terwijl zijn
aandeel in het bbp slechts 7 % bedroeg (8). Als de financiële
sector 40 % van de winsten opstrijkt, wijkt hij af van zijn rol
als financieel bemiddelaar. In dit opzicht is het oligopole karak
ter van de financiële sector in sommige landen niet efficiënt
voor de financiering van de reële economie.

2.3.3
Er was tevens een concentratie waar te nemen naar een
kleiner aantal markten toe - met name Londen en New York en tegelijkertijd naar een kleiner aantal zeer grote financiële
instellingen toe. Door hun omvang kregen deze de reputatie
dat ze te groot waren om over de kop te kunnen gaan maar
net dit maakte dat tal van regeringen een aantal banken heeft
moeten redden om de instorting van de hele financiële sector te
vermijden. Enorme bedragen werden in de sector geïnjecteerd,
wat aanleiding gaf tot nooit eerder geziene begrotingstekorten.

2.4
In het rapport van de groep-de Larosière zijn tal van
voorstellen geformuleerd om het financiële systeem zo aan te
passen dat crisissen in de toekomst zich niet meer kunnen
voordoen (9) Kort daarop volgden vier Commissievoorstellen (10)
voor verordeningen over macro- en microtoezicht op de finan
ciële sector, alsook verschillende voorstellen om de voorschrif
ten voor die sector aan te passen (11). Tegelijkertijd wordt in de
VS ook een levendige discussie gevoerd over dit onderwerp.

2.4.1
Voorstellen voor nieuwe wetgeving waren vooral ge
richt op toezicht op en regulering van bepaalde financiële in
stellingen, en moesten deels in de plaats komen van een aantal
zelfreguleringsmaatregelen van de financiële sector. Alleen in
geringere mate beoogden ze het gedrag van de financiële sector
te veranderen. Er zijn geen voorstellen gedaan voor regulering
(6) Ibid. voetnoot 5.
(7) H.W. Sinn bij een presentatie van het Economisch verslag voor
2010 van de EEAG-groep, 23.2.2010, Brussel.
(8) Helene Schubert, Nationale Bank van Oostenrijk.
(9) Rapport van de groep-de Larosière - PB C 318/11 van 23 december
2009, blz. 57.
(10) Macro- en microprudentieel toezicht – PB C 277/25 van 17 no
vember 2009, blz. 117.
(11) Ratingbureaus – PB C 277/25 van 17 november 2009, blz. 117
„Prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het
publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten” en
„De transparantievereisten die gelden voor informatie over uitge
vende instellingen waarvan effecten tot de handel op een geregle
menteerde markt zijn toegelaten.” PB C …
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van instrumenten in de financiële sector hoewel net op dat punt
de echte oorzaken van de financiële crisis te vinden zijn.

2.5
Er zijn evenmin formele EU-voorstellen voor een belas
ting op financiële transacties gekomen hoewel een algemene
discussie hierover de laatste jaren op veel belangstelling kon
rekenen. Een dergelijke belasting kan volgens het EESC van
doorslaggevende invloed zijn op het gedrag van de financiële
instellingen alsook op hun instrumenten. Een en ander kan
worden bereikt door een beperking van een aantal van de hui
dige financiële transacties op overwegend korte termijn.

2.5.1
Tijdens hun bijeenkomst in Pittsburgh in september
2009 hebben de leiders van de G-20 het IMF verzocht voor
hun volgende vergadering (in juni 2010) een verslag voor te
bereiden over de verschillende maatregelen die de landen over
wegen of hebben genomen om de financiële sector op billijke
en wezenlijke wijze te laten bijdragen aan de vergoeding van de
inspanningen die regeringen hebben gedaan om het banksys
teem te redden. In het in april 2010 gepresenteerde voorlopige
IMF-verslag lag de nadruk op maatregelen om toekomstige fi
nanciële crisissen tegen te gaan, die vooral gericht waren op een
belasting voor financiële stabiliteit in combinatie met een reso
lutieregeling. In dit advies zal het EESC over deze voorstellen
geen specifieke opmerkingen formuleren en alleen ingaan op de
korte IMF-discussie over een BFT voor de huidige crisis.

2.5.2
Het EESC is in principe voorstander van een BFT, zoals
het in zijn advies over het verslag-de Larosière heeft aangegeven:
„Het Comité vindt dat de kortetermijnvisie plaats moet maken
voor een langetermijnvisie, waarbij bonussen niet zijn gebaseerd
op speculatieve transacties. In dit verband staat het Comité
achter het idee om belasting te gaan heffen op financiële trans
acties.” Met het onderhavige advies wil het EESC bijdragen aan
de lopende discussie over deze belasting en dieper ingaan op de
doelstellingen en gevolgen ervan.

3. Inleiding
3.1
Het oorspronkelijke voorstel voor een belasting op trans
acties in effecten werd geformuleerd door J.M. Keynes in 1936
om aldus destabiliserende speculatie in aandelen aan banden te
leggen en de aandelenkoersen op lange termijn meer te stabili
seren.

3.2
Tijdens de jaren '70 stelde James Tobin een belasting op
valutatransacties voor, de „Tobintaks”, teneinde destabiliserende
valutaspeculatie tegen te gaan. Door het vrij verkeer van kapitaal
werden valuta makkelijker blootgesteld aan aanvallen door spe
culanten. Tobin beoogde het tempo van de financiële markt te
matigen, het meer in overeenstemming te brengen met de reële
economie en de rol van het monetaire beleid te versterken. De
belasting was bedoeld voor contante valutatransacties en het
tarief bedroeg 0,5 %. Hoewel zij niet voor alle financiële trans
acties gold (contante transacties staan thans voor minder dan
10 % van de wereldwijde transacties), was zij ook gericht op een
van de doelstellingen die thans worden nagestreefd, nl. de be
perking van kortetermijntransacties.
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3.2.1
Tobin stelde voor de opbrengsten van de belasting aan
het IMF of de Wereldbank over te maken hoewel dergelijke
opbrengsten niet het hoofddoel waren. Volgens hem zou de
belasting dan ook minder opbrengsten genereren naarmate zij
meer tegemoet kwam aan de economische doelstellingen die er
in eerste instantie aan ten grondslag lagen (12).

3.3
Tijdens de financiële crisis van 2008 stak het voorstel
van een belasting weer de kop op, en was deze belasting niet
alleen voor contante maar voor alle financiële transacties be
doeld. Opgemerkt zij dat zelfs met deze ruime werkingssfeer
een en ander niet gericht was op financiële transacties waarbij
gezinnen en bedrijven waren betrokken. De belasting moest
beperkt blijven tot transacties tussen financiële instellingen.
Voorstanders van een BFT zijn tal van middenveldorganisaties,
economen en prominenten in de financiële sector als lord Tur
ner, de voorzitter van de British Financial Services Authority, en
nu ook de Europese Raad in zijn voorstellen voor de vergade
ring van de G20 op 17 juni 2010 (13). Tegenstanders zijn o.m.
het IMF, de OESO en de Wereldbank.

3.4
Welke zijn de hoofddoelstellingen van een dergelijke be
lasting? Waarop moet zij worden geheven? Hoe hoog moet zij
zijn? Kan ze worden toegepast in slechts één land of moet zij in
de hele EU of wereldwijd worden opgelegd? Welke resultaten
kunnen worden verwacht? We bespreken deze vragen en reiken
een aantal cijfers aan op basis van studies van het Oostenrijkse
Instituut voor economisch onderzoek (WIFO) (14) en het Center
for Economic and Policy Research (CEPR) en het Political Eco
nomy Research Institute (PERI, University of Massachusetts,
Amherst) (15).

3.5
Voortbouwend op de discussies van Keynes en Tobin
kan het gedrag van de financiële sector worden beïnvloed via
het effect dat een BFT op kortetermijntransacties kan hebben.
Gezien de frequentie van kortetermijntransacties verhoogt een
BFT de kosten van kortetermijntransacties ten opzichte van
langetermijntransacties. Regeringen kunnen aldus door gebruik
te maken van het prijsmechanisme van de markt de financiële
sector, via de veranderde relatieve kosten, ertoe aanzetten meer
te betrouwen op basisactiviteit op lange termijn in samenhang
met de reële economie.

4. Doelstellingen
4.1
Uit een grondig onderzoek van de financiële markt blijkt
dat het toegenomen volume transacties vooral toe te schrijven is
(12) Tobin, James: A Proposal for International Monetary Reform, 1978.
(13) Conclusies van de Europese Raad van 17 juni 2010: „De EU moet
het voortouw nemen voor een mondiale aanpak met het oog op
het invoeren van regelingen voor heffingen en belastingen op fi
nanciële instellingen die wereldwijd gelijke spelregels garanderen, en
zij zal dit standpunt krachtig bij haar G20-partners verdedigen. De
invoering van een mondiale belasting op financiële transacties moet
in dat verband nader worden bestudeerd en ontwikkeld.”.
(14) Stephan Schulmeister, A General Financial Transaction Tax, WIFO
Working papers 344/2009.
(15) Baker, Pollin, McArthur, Sherman: The Potential Revenue from Fi
nancial Transactions Taxes. CEPR/PERI, december 2009.
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aan kortetermijntransacties die vaak een speculatief karakter
hebben of gericht zijn op het indekken van risico's. Ten op
zichte van de reële economie zijn deze transacties vaak buiten
sporig ambitieus. Daar kortetermijnfluctuaties aanleiding kun
nen geven tot grotere schommelingen van activaprijzen op
lange termijn, kunnen deze laatste ook los komen te staan
van de ontwikkeling van de reële economie (16). Lord Turner
heeft sommige van deze financiële transacties zelfs als sociaal
nutteloos aangemerkt.
4.1.1
Volgens het EESC zou de eerste doelstelling van een
BFT dan ook moeten zijn het huidige gedrag van de financiële
sector te wijzigen door speculatieve financiële transacties op
korte termijn tegen te gaan. Kortetermijntransacties zijn groten
deels verantwoordelijk voor de toename van de activiteiten van
de financiële sector in het eerste decennium van de 21e eeuw.
De financiële sector moet weer zijn permanente verantwoorde
lijkheid opnemen t.o.v. de reële economie.
4.1.2
Het IMF vermeldt de gedragseffecten van een BFT in
zijn verslag maar beschouwt ze als negatieve effecten. Negatief
is volgens het IMF o.a. dat een BFT geen middel is om een
toekomstige resolutieregeling te financieren. Dit werd nooit be
oogd met een BFT. Een andere bedenking is dat de transacties
waarvan het volume beperkt zou moeten worden, beter recht
streeks kunnen worden belast. Dit is precies wat met de BFT
wordt gedaan als deze de kortetermijntransacties het hardst
treft.
4.1.3
Een beperking van het volume van de kortetermijn
handel beperkt tevens zijn aandeel in de activiteiten van de
financiële instellingen. Hierdoor stijgt het aandeel van andere
activiteiten als bv. het bemiddelen tussen spaarders en leners.
De financiële sector is geen doel op zich maar een instrument
om andere economische doelstellingen te kunnen verwezenlij
ken. Een doeltreffende financiële sector zal gespaarde bedragen
optimaal inzetten voor investeringen in de reële economie.
4.1.4
Traditioneel commercieel bankieren is gebaseerd op het
verstrekken van leningen aan ondernemingen en gezinnen;
waarbij winst wordt gegenereerd dankzij het verschil in rente
tarieven. Banken helpen hun klanten om geld te verwerven op
de kapitaalmarkt, alsook om aan het internationale zakenleven
gekoppelde posities in vreemde valuta en grondstoffen en aan
de landbouw gekoppelde grondstoffenfutures af te dekken. Bij
het verlenen van deze diensten compenseren banken hun eigen
risico's via transacties met andere banken, doorgaans in real
time. Dienstverlening aan klanten kan aanleiding geven tot ver
scheidene transacties op zeer korte termijn. Voorst genereren
banken ook winst door effecten- en derivatenhandel voor eigen
rekening. Niet alles moet van de financiële markt verdwijnen,
daar een en ander deels ook betrekking heeft op interbancaire
handel met het oog op de verzekering van liquiditeit. Als een
BFT deze korttermijnhandel in effecten en derivaten evenwel
aanzienlijk beperkt, zal ze ook de winsten in de financiële sector
drukken, wat vermoedelijk tot een vermindering van bonussen
en belastinginkomsten zal leiden. Traditioneel bankieren zal
nauwelijks worden beïnvloed en de toekomstige winsten van
de financiële instellingen zullen lager zijn en vooral afhangen
van traditionele bankactiviteiten.
(16) Ibid. voetnoot 14.
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4.1.5
De standpunten in de vakliteratuur lopen uiteen maar
de maatregel zou o.m. ook een beperking van de volatiliteit van
de activaprijzen tot gevolg kunnen hebben. Door een vermin
dering van de speculatie zouden de activaprijzen stabieler kun
nen worden. Volgens anderen kunnen occasionele transacties
evenwel zeer volatiel en willekeurig zijn zonder dat zij het
temperende effect van het volume hebben.

4.2.3
In de toekomst zou de BFT moeten worden beschouwd
als een nieuwe bron van overheidsinkomsten. Daar financiële
diensten van btw zijn vrijgesteld en de gebruikers van bank
diensten dus minder belasting betalen voor financiële dan voor
de meeste andere diensten, en mede in het licht van de hoge
winsten in de financiële sector, lijkt het bij uitstek verantwoord
om de belastingen voor deze sector te verhogen.

4.1.6
Samengevat kan in het licht van de mogelijke gevolgen
van een BFT op het gedrag van verschillende financiële instel
lingen worden beklemtoond dat dergelijke veranderingen hoog
frequente transacties zouden kunnen beperken. De nieuwe fi
nanciële moeilijkheden in 2010 en de inspanningen van het IMF
en de EU om methoden te vinden voor de financiering van
toekomstige financiële crisissen beletten niet dat we de kans
moeten grijpen om de financiële sector te verbeteren.

4.2.4
Volgens een door de OESO verrichte studie zullen de
VS in 2011verantwoordelijk zijn voor nagenoeg de helft van
het overheidstekort van alle OESO-landen. Het begrotingstekort
wordt voor dat jaar op ca. 6 % van het bbp geraamd voor de
eurozone. De echte uitdagingen liggen echter niet alleen in
landen als Griekenland in de eurozone maar ook in het VK,
waar het begrotingstekort op ca. 12 % wordt geraamd.

4.2
De tweede hoofddoelstelling van een BFT is overheids
geld te genereren. Een BFT zou aanzienlijke inkomsten opleve
ren. Bij de discussie over de vraag waarvoor deze nieuwe in
komsten moeten worden gebruikt is een van de mogelijkheden
dat ze worden gebruikt om de economische ontwikkeling in
ontwikkelingslanden te ondersteunen, klimaatbeleid in die lan
den te financieren of de door de financiële crisis ontstane over
heidsschuld te verlichten. Overeenkomstig de recente politieke
discussies binnen de EU zouden de opbrengsten waarschijnlijk
een bron van overheidsinkomsten worden.

4.2.5
Een alternatief voor een BFT dat in het voorlopige IMFverslag is besproken, is een BFA (belasting op financiële activi
teit) die zou worden geheven op winsten en vergoedingen. Dit
is een eenvoudige manier om financiële activiteiten te belasten
maar het grootste verschil met een BFT is dat een BFA alle
activiteiten zou belasten ongeacht of het om kortetermijndan wel langetermijntransacties zou gaan. Het is gewoon een
middel om de banksector belastinginkomsten te laten genereren.

4.2.1
Volgens de Commissie is financiële ondersteuning tot
30 % van het bbp van de EU goedgekeurd. Garanties buiten
beschouwing gelaten, gaat het om 13 %. Voor het VK moet
dat percentage worden verdubbeld. Wat de kosten voor de
overheid betreft om de financiële sector te helpen de crisis te
boven te komen, zij opgemerkt dat ongeveer de helft van de
steun nooit is gebruikt en dat de gemaakte kosten uiteindelijk
ook grotendeels zullen worden terugbetaald. De 13 % heeft
betrekking op kapitaalinjecties (eigen vermogen van banken),
aankoop van activa en directe ondersteuning. Van vele garanties
schijnt helemaal geen gebruik te zijn gemaakt.

4.2.6
Zelfs in geval van een uniform belastingtarief zou de
BFT progressief zijn, daar klanten van financiële instellingen,
alsook de instellingen zelf, als zij voor eigen rekening handelen,
de meest welvarende groepen van de samenleving vertegen
woordigen. Hoewel het van belang is na te gaan hoe een BFT
een zo doeltreffend mogelijk instrument voor de financiële sec
tor zou kunnen zijn, moet ook rekening worden gehouden met
het effect van de belasting. In het werkdocument van de Com
missiediensten (18) staat dat vaak wordt vastgesteld dat innova
tieve bronnen het voordeel hebben dat zij politiek makkelijker
aanvaardbaar zijn, met name wanneer de belasting wordt opge
legd aan groepen of sectoren die naar wordt aangenomen geen
billijk deel van de belastingdruk dragen.

4.2.2
De opbrengsten uit een BFT zouden aanvankelijk kun
nen worden gebruikt om de overige kosten te dekken. Daar
waar de grootste geldsommen zijn ingezet om de banken te
redden zou een BFT, gezien de concentratie van de financiële
markt, ook de grootste inkomsten moeten kunnen genereren.
De totale kosten voor de overheid waren echter veel hoger en
sloegen ook op het verlies aan socialezekerheidsbijdragen, de
kosten voor automatische stabilisatoren, hogere rentebetalingen
op staatsleningen, enz. Zelfs het IMF is van mening dat gelet op
de budgettaire, economische en sociale kosten in ruime zin van
financiële crisissen, de financiële sector aan de algemene inkom
sten een bijdrage zou moeten leveren die verder gaat dan alleen
maar de kosten voor de begroting van directe ondersteuning te
dekken (17).

4.2.7
Het Europees Parlement heeft de Commissie verzocht
„voldoende vóór de volgende G20-top, een beoordeling uit te
voeren van de gevolgen van een mondiale belasting op finan
ciële transacties, met een analyse van de voordelen en nadelen
ervan” (19). Zo ook zijn er volgens het EESC tal van technische
aspecten van een BFT die moeten worden onderzocht. Het
werkdocument van de diensten van de Commissie (20) sluit
niet volledig aan bij de voorstellen van het Europees Parlement.
Het EESC attendeert daarom op de behoefte aan een volledige
effectbeoordeling in combinatie met een formeel voorstel voor
een BFT.

(17) IMF, „A fair and substantial contribution by the financial sector”.
Tussentijds verslag voor de G-20.

(18) SEC(2010) 409 final - werkdocument van de diensten van de Com
missie: Innovative financing at a global level.
(19) PE432.992v01-00 - ontwerpresolutie.
(20) SEC(2010) 409 final.
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5. Opzet
5.1 Toepassingsgebied
5.1.1
De belasting mag niet alleen voor internationale trans
acties maar moet voor alle financiële transacties gelden. Ook al
is hier sprake van „alle transacties”, toch worden er bij de
meeste berekeningen beperkingen gehanteerd, wat zowel het
type transacties als de te belasten waarde van de transactie
betreft. In de CEPR/PERI-studie worden verschillende belasting
grondslagen onderzocht. In de WIFO-studie wordt gekozen
voor een allesomvattend alternatief.
5.1.2
Het criterium voor de keuze van de te belasten trans
acties moet zijn dat eerst en vooral moet worden gekeken naar
de transacties op de kortste termijn. Een ander mogelijk uit
gangspunt is het toepassingsgebied, dat zo ruim mogelijk
moet zijn. Een derde optie hangt samen met de vraag is of
de belasting gericht moet zijn op de nationale markten of
ook de internationale transacties moet omvatten.
5.1.3
Als zowel nationale en buitenlandse transacties in acht
worden genomen, geldt de belasting voor alle financiële trans
acties. De wens om de reële economie niet te verstoren zou een
argument kunnen zijn om contante transacties uit te sluiten.
5.1.4
Als niet alle transacties in acht worden genomen, zal
dit gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van de ver
schillende transacties. Dergelijke gevolgen zijn welkom als ze
speculatieve kortetermijntransacties zwaarder belasten dan
niet-speculatieve langetermijntransacties. Dat zal ook het geval
zijn, want, hoe frequenter de transacties zijn, des te harder ze
door de belasting worden getroffen.
5.1.5
Tegen het gebruik van de nominale waarde van een
financiële transactie als basis voor een BFT is de kritiek gefor
muleerd dat het daarbij om een vrijwel fictieve grondslag zou
gaan. Het geld dat de financiële instellingen werkelijk ontvangen
bij de handel in derivaten, de provisie, de premie of hetgeen
voor de consument een kost vertegenwoordigt, kan worden
belast als alternatief voor een BFT. Het EESC is van mening
dat de ontwikkeling van financiële transacties op basis van no
minale waarden ten opzichte van het bbp niettemin een nuttige
maatregel is om de veranderingen van de op de financiële markt
verhandelde volumes in de tijd weer te geven.
5.2 Toepassingsgebied in geografische zin
5.2.1
Moet de BFT nationaal, regionaal (EU) of wereldwijd
gelden? Zonder enige twijfel gaat de voorkeur uit naar een
wereldwijde belasting. Indien dit niet haalbaar is, moet zeker
worden gepleit voor een Europese belasting. Maar er zijn ook
voorbeelden die aantonen dat zelfs een nationale belasting een
optie is, met name voor landen met een belangrijke financiële
sector. Er kan worden verwacht dat dit verregaande gevolgen zal
hebben voor de plek waar de handel plaatsvindt. Uit de ervaring
blijkt evenwel dat dit geen problemen oplevert (21).
5.2.2
De invoering van een belasting op activa vermindert
altijd de waarde van de activa maar heeft zij gevolgen voor de
(21) Heffingen van hetzelfde soort bestaan in Zuid-Korea, Hong Kong,
Australië, Taiwan en India; vergelijkbare belastingen zijn er ook in
België, Argentinië en Brazilië.
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plek waar de handel plaatsvindt? In een studie is berekend dat
het Britse zegelrecht van 0,5 % dat wordt geheven op effecten
en sommige obligaties, de omzet met 20 % heeft verminderd; er
kan daarom niet worden beweerd dat dit de activiteiten uit
Londen heeft verjaagd (22).
5.3 Belastingtarief
5.3.1
Voor de belasting zijn verschillende tarieven tussen 0,1
en 0,01 % voorgesteld. Het frequentst wordt evenwel 0,05 %
voorgesteld. In een mondiaal stelsel bevelen we een BFT aan
met dit laatstgenoemde tarief. Dit tarief is zo laag dat de be
lasting kan worden ingevoerd zonder het risico te lopen dat de
gevolgen voor de kortetermijntransacties zo groot zouden zijn
dat zij de werking van de financiële markt zouden verstoren.
Indien een BFT alleen in Europa wordt ingevoerd, dient een
lager tarief in overweging te worden genomen.
5.3.2
Als het gedrag van de financiële sector verandert zodat
hij zich meer gaat richten op basisactiviteiten op lange termijn
en er tegelijkertijd meer publieke inkomsten worden gegene
reerd, is er in het geval van de BFT sprake van een zogenaamd
dubbel dividend. Het is evenwel ook duidelijk dat hoe hoger het
tarief, des te groter het effect op het verhandelde volume kor
tetermijntransacties en vandaar ook: hoe kleiner het verhandelde
volume, des te lager de opbrengsten. Daarom moet een belas
tingtarief worden gekozen waarmee een evenwicht wordt be
reikt tussen de twee doelstellingen van het BFT: het veranderen
van het gedrag en het genereren van belastinginkomsten.
5.3.3
Alle voorbeelden van tot dusver toegepaste belastingen
of heffingen golden steeds voor een beperkt aantal en niet alle
financiële transacties. Als de belasting op alle transacties wordt
geheven, zijn de gevolgen niet nauwkeurig van te voren bekend.
Het belastingtarief moet daarom bv. na drie jaar worden her
bekeken om te zien of het moet worden verhoogd of verlaagd.
5.4 Haalbaarheid
5.4.1
Een andere vraag is hoe makkelijk een belasting van dit
soort kan worden geïnd. De meeste transacties waarvoor de
belasting wordt voorgesteld, zijn reeds geïnformatiseerd. Dit
betekent dat de invoering van deze belasting in theorie geen
administratieve, technische of economische kosten met zich zal
meebrengen. Uiteraard moet een specifiek computerprogramma
worden ontwikkeld. Er zijn reeds een aantal proeven uitgevoerd.
5.4.2
Er moet worden nagegaan of er innovatieve financiële
producten bestaan die niet belast worden of bewust worden
gecreëerd om belasting te vermijden. Deze moeten dan in de
belastinggrondslag worden meegenomen.
5.4.3
Een geïnformatiseerde markt voor OTC-transacties
(buiten beurs) is er nog niet. Deze kwestie zal binnenkort in
de Europese wetgeving worden behandeld. Uit de behoefte om
de OTC-markt in de georganiseerde handel op te nemen blijkt
dat regulering en belastingen als BFT elkaar aanvullen en geen
alternatieven voor elkaar zijn.
(22) The Institute for Fiscal Studies 2002: Stamp duty on share trans
actions: is there a case for change? Commentary 89.
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6. Effecten
6.1 Beperking van financiële kortetermijntransacties
6.1.1
Er zijn geen nauwkeurige ramingen voorhanden van de
invloed van een BFT op de kortetermijnhandel. Er kunnen alleen
een aantal veronderstellingen worden gemaakt. Dit is een reëel
probleem voor de bespreking van een BFT. Ten aanzien van de
hoofddoelstelling, nl. de reductie van de financiële kortetermijn
handel, zijn er geen statistieken beschikbaar. De beschikbare
statistische ramingen betreffen alleen de mogelijke belasting
opbrengsten.
6.1.2
Een van de gevolgen van een BFT is dat het de liquide
middelen in de praktijk beperkt. Wat is evenwel een optimaal
bedrag aan liquide middelen? Hebben de economieën in 2007,
toen de liquiditeit extreem hoog was, beter gepresteerd dan in
1990 of 2000? Komt liquiditeit overeen met het totale aantal
financiële transacties? Het antwoord is neen als verschillende
van die transacties gebaseerd zijn op dezelfde effecten; het totale
aantal transacties maakt dan ook geen bijzonder goede raming
van de reële liquiditeit mogelijk. Om terug te komen op de
belangrijkste rol van de financiële sector, nl. als financieel be
middelaar, lijkt het zaak de liquiditeit af te stemmen op het
bbp-niveau. Zonder precies aan te geven in welke mate de
liquiditeit moet worden beperkt, is het duidelijk dat het een
reductie betreft ten opzichte van het niveau van 2007.
6.1.3
Daar een BFT de meest frequente transacties het
zwaarst zal treffen is niet alleen een reductie van het aantal
transacties geboden maar ook een onderscheid tussen langeter
mijn- en kortetermijntransacties. Tegen een BFT pleit het feit dat
deze belasting de ondoorzichtigheid van de financiële markt
nog zou kunnen verhogen daar kortetermijntransacties minder
frequent zouden zijn. Gezien het huidige niveau van dergelijke
kortetermijntransacties zou zelfs een fikse beperking niet alle
dagelijkse transacties tenietdoen. Er kan moeilijk worden be
weerd dat de financiële sector op dit punt ondoorzichtig was
in bv. het jaar 2000.
6.1.3.1
Zoals in de WIFO-studie is aangegeven, heeft het
toegenomen gebruik van derivaten geleid tot een buitensporige
verhoging van zowel korte- als langetermijnprijzen. Tegen deze
achtergrond zou een beperkt gebruik van derivaten de volatili
teit van de prijzen op de financiële markt kunnen drukken (en
niet het tegenovergestelde zoals soms wordt beweerd).
6.1.3.2
De financiële handel is nagenoeg gelijk verdeeld tus
sen banken en andere financiële instellingen. Voor de verdeling
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tussen korte- en langetermijntransacties zijn geen cijfers voor
handen.
6.2 Bedrag aan overheidsinkomsten
6.2.1
In de WIFO-studie wordt ervan uitgegaan dat het vo
lume van belaste transacties met 65 % zal verminderen bij een
belastingtarief van 0,05 %. Geraamd wordt dat een lager tarief
een kleinere reductie en een hoger tarief een grotere reductie
van transacties met zich zal meebrengen.
6.2.1.1
Een BFT die alleen op het VK wordt toegepast, zou
volgens deze studie belastingopbrengsten ten belope van nage
noeg 7 % van het bbp van het VK opleveren. In Duitsland, na
het VK de EU-lidstaat met het grootste aandeel dergelijke trans
acties, zou dit cijfer iets meer dan 1 % van het bbp bedragen.
Indien de belasting in heel Europa wordt toegepast, zouden de
inkomsten tot ca. 1,5 % van het bbp belopen; het merendeel
zou daarbij van de Britse financiële markt komen. Als de toe
passing wereldwijd zou gebeuren, zouden de belastingopbreng
sten tot ca. 1,2 % van het mondiale bbp klimmen.
6.2.2
In de CEPR/PERI-studie schommelen de ramingen over
de mate waarin de handel zou worden beperkt tussen 25 en
50 %. Om een vergelijking met de cijfers van de WIFO-studie
mogelijk te maken, worden alleen de cijfers m.b.t. een reductie
van de belastinggrondslag met 50 % in aanmerking genomen. In
deze studie worden cijfers voor verschillende soorten verhan
delde effecten vermeld. De cijfers in VS-dollars in de studie zijn
omgezet in aandeel van het bbp van de VS.
— Aandelen en effecten 0,75 %
— Obligaties 0,18 %
— Opties 0,03 %
— Contante wisseltransacties 0,05 %
— Futures 0,05 %
— Swaps 0,16 %
— TOTAAL 1,23 %
6.2.3
De resultaten van de twee studies lopen vrijwel gelijk
voor Europa en de VS. Uit de CEPR/PERI-studie blijkt ook dat
contante transacties een zeer klein deel van de totale transacties
uitmaken.

Brussel, 15 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI
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BIJLAGE
bij het Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité
De volgende wijzigingsvoorstellen, waarvoor ten minste een kwart van de stemmen werd uitgebracht, werden tijdens de
beraadslagingen verworpen:
Paragraaf 1.10 – Wijzigingsvoorstel 1, ingediend door de heer Sartorius
Als volgt te wijzigen:
„1.10 De tweede doelstelling van een BFT is overheidsgeld te genereren. Deze nieuwe bron van inkomsten zou in de eerste plaats
kunnen worden gebruikt voor een resolutie- of garantiefonds om de financiële gevolgen van toekomstige bankencrises op te
vangenom de economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden te ondersteunen, klimaatbeleid in die landen te financieren
of de overheidsschuld te verlichten. In het laatstedat geval wordt er ook van uitgegaan dat de financiële sector overheids
steun terugbetaalt. Op lange termijn zou de opbrengst van de belasting een nieuwe algemene bron van overheids
inkomsten moeten worden.”
Motivering
In sommige lidstaten zijn geen publieke middelen gebruikt om banken te redden; banken vormden er dus geen last voor
de overheidsfinanciën. Dat neemt niet weg dat het beter is om toekomstige crises te voorkomen. Vanzelfsprekend dienen
financiële instellingen bij te dragen tot dit fonds, dat uitsluitend zou moeten worden gebruikt om te waarborgen dat
faillissementen van insolvabele instellingen ordentelijk worden afgewikkeld en niet het gehele financiële stelsel in gevaar
brengen.

Paragraaf 4.2 – Wijzigingsvoorstel 2, ingediend door de heer Sartorius
Eerste drie zinnen te schrappen en te vervangen door de volgende nieuwe formulering die is voorgesteld m.b.t. par. 1.10:
„4.2

De tweede hoofddoelstelling van een BFT is overheidsgeld te genereren. Een BFT zou aanzienlijke inkomsten opleveren. Bij
de discussie over de vraag waarvoor deze nieuwe inkomsten moeten worden gebruikt is een van de mogelijkheden dat ze
worden gebruikt om de economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden te ondersteunen, klimaatbeleid in die landen te
financieren of de door de financiële crisis ontstane overheidsschuld te verlichten. De tweede doelstelling van een BFT is
overheidsgeld te genereren. Deze nieuwe bron van inkomsten zou in de eerste plaats kunnen worden gebruikt voor een
resolutie- of garantiefonds om de financiële gevolgen van toekomstige bankencrises op te vangen. In dat geval wordt er
ook van uitgegaan dat de financiële sector overheidssteun terugbetaalt. Op lange termijn zou de opbrengst van de
belasting een nieuwe algemene bron van overheidsinkomsten moeten worden. Overeenkomstig de recente politieke dis
cussies binnen de EU zouden de opbrengsten waarschijnlijk een bron van overheidsinkomsten worden.”

Motivering
Zie de motivering bij het wijzigingsvoorstel m.b.t. par. 1.10.

Paragraaf 4.2.3 – Wijzigingsvoorstel 5, ingediend door de heer Sartorius
Als volgt aan te vullen:
„4.2.3 In de toekomst zou de BFT moeten worden beschouwd als een nieuwe bron van overheidsinkomsten. Daar financiële
diensten van btw zijn vrijgesteld en de gebruikers van bankdiensten dus minder belasting betalen voor financiële dan voor
de meeste andere diensten, en mede in het licht van de hoge winsten in de financiële sector, lijkt het bij uitstek
verantwoord om de belastingen voor deze sector te verhogen. Deze nieuwe bron van inkomsten zou in de eerste plaats
kunnen worden gebruikt voor een resolutie- of garantiefonds om de financiële gevolgen van toekomstige bankencrises op te
vangen.”
Motivering
Algemeen is men er bij het beheer van overheidsfinanciën over eens dat als alleen maar wordt beoogd inkomsten te
genereren, het niet verstandig is om transacties tussen bedrijven fiscaal te belasten, omdat dit negatieve gevolgen kan
hebben. Het is beter om een belasting te heffen op het eindresultaat, want het belasten van transacties brengt een
sneeuwbaleffect op gang en leidt tot hogere prijzen. Er bestaan efficiëntere middelen om inkomsten te genereren.
De drie bovenstaande wijzigingsvoorstellen worden samen in stemming gebracht.
Stemuitslag
Stemmen vóór:
Stemmen tegen:
Onthoudingen:

52
91
9
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Paragraaf 1.11 – Wijzigingsvoorstel 2, ingediend door de heer Sartorius
Laatste zin schrappen:
„1.11 De BFT zou progressief zijn, daar klanten van financiële instellingen, alsook de instellingen zelf, als zij voor eigen
rekening handelen, de meest welvarende groepen van de samenleving vertegenwoordigen. Bovendien wordt ervan uitgegaan
dat de financiële sector geen billijk aandeel in de belastingen draagt.”
Motivering
Dit is een ongegronde bewering. De financiële sector draagt net zo goed als elke andere sector zijn steentje bij op
belastinggebied. Met welke andere sectoren trekt de rapporteur een vergelijking? Kan hij cijfers aandragen om zijn stelling
te staven?
Stemuitslag
Stemmen vóór:
Stemmen tegen:
Onthoudingen:

65
102
10

Paragraaf 1.16 – Wijzigingsvoorstel 3, ingediend door de heer Sartorius
Na par. 1.16 een als volgt luidende nieuwe paragraaf in te voegen:
1.17 Het EESC is van mening dat deze belasting nadelige gevolgen kan hebben voor de eindverbruiker (zowel bedrijven als
natuurlijke personen), omdat lenen duurder zal worden en sparen minder zal opleveren.
Motivering
Dit is de realiteit en moet in het advies zwart op wit worden gezegd. De belasting zal een negatief effect hebben op de
financiering van de reële economie, juist nu deze een zeer moeilijke periode doormaakt.
Stemuitslag
Stemmen vóór:
Stemmen tegen:
Onthoudingen:

62
116
4

Paragraaf 5.3.1 van het afdelingsadvies is gewijzigd n.a.v. het onderstaande door de voltallige vergadering
goedgekeurde wijzigingsvoorstel. Minstens een kwart van de uitgebrachte stemmen was echter vóór behoud
van de tekst van het afdelingsadvies:
Paragraaf 5.3.1 – Wijzigingsvoorstel 8, ingediend door de heer Nyberg
Als volgt wijzigen:
„5.3.1 Voor de belasting zijn verschillende tarieven tussen 0,1 en 0,01 % voorgesteld. Het frequentst wordt evenwel 0,05 %
voorgesteld. In een mondiaal stelselWe bevelen we een BFT aan met dit laatstgenoemde tarief. Dit tarief is zo laag dat de
belasting kan worden ingevoerd zonder het risico te lopen dat de gevolgen voor de kortetermijntransacties zo groot zouden
zijn dat zij de werking van de financiële markt zouden verstoren. Indien een BFT alleen in Europa wordt ingevoerd, dient
een lager tarief in overweging te worden genomen.”
Stemuitslag
Stemmen vóór:
Stemmen tegen:
Onthoudingen:

102
52
15.
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De sociale dimensie van de interne
markt” (initiatiefadvies)
(2011/C 44/15)
Rapporteur: de heer JANSON
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 16 juli 2009 besloten overeenkomstig artikel 29, lid
2, van zijn reglement van orde een initiatiefadvies op te stellen over
De sociale dimensie van de interne markt.
De afdeling Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap, die met de voorbereidende werkzaamheden was
belast, heeft haar advies hierover op 5 mei 2010 goedgekeurd.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting
(vergadering van 14 juli) onderstaand advies uitgebracht, dat met 143 stemmen vóór en 15 tegen, bij 19
onthoudingen, werd goedgekeurd.
1. Samenvatting
1.1
De sociale dimensie is een essentieel onderdeel van de
interne markt en kent meerdere aspecten. In onderhavig advies
wordt nader ingegaan op o.m. de economische en wettelijke
aspecten. Door recente ontwikkelingen zijn er twijfels gerezen
over het vermogen van de sociale dimensie om werknemers te
beschermen. Zonder een sterke sociale dimensie en draagvlak
onder de bevolking kan de interne markt niet goed functioneren.

1.2
Het EESC is ervan overtuigd dat de rol van de EU op
sociaal gebied belangrijk is, omdat sociale problemen niet door
de lidstaten alleen kunnen worden opgelost. Om voor politiek
draagvlak, solidariteit en samenhang te zorgen zou de EU meer
nadruk moeten leggen op sociale aspecten van haar beleid.

1.3
Door een aantal negatieve ontwikkelingen is onder meer
de sociale dimensie onder druk komen te staan: de Europese
economie is in decennia niet met zulke zware problemen ge
confronteerd geweest. Financiële zeepbellen hadden vrij spel
gekregen en van toezicht en of het traditionele inschatten van
risico's was geen sprake meer. Hierdoor is de werkloosheid
toegenomen en zal zowel de sociale situatie als de situatie op
de arbeidsmarkten nog verder verslechteren. Werkgelegenheid
dient daarom bovenaan de agenda van de EU te blijven staan.
Om de socialezekerheidsstelsels te kunnen financieren zijn in
Europa een duurzame groei, een hoog werkgelegenheidsniveau
en een hoogwaardige arbeidsmarkt nodig.

impact van de crisis veel ernstiger zijn en de ongelijkheid veel
sneller toenemen. De socialezekerheidsstelsels staan echter on
der aanzienlijke druk doordat de toestand van de overheids
financiën in tal van lidstaten verslechtert, met een (potentiële)
staatsschuldcrisis als gevolg. Mogelijke oplossingen voor dit pro
bleem liggen in het opvoeren van duurzame economische be
drijvigheid, regulering van financiële markten en investeringen
in onderzoek en onderwijs.
1.5
De interne markt is een terrein waarop zowel de sociale
als de ondernemingsdimensie tot uitdrukking komt. Om tot
bloei te komen moet er voor duurzame economische groei en
banen worden gezorgd; daarmee worden er belastinginkomsten
gecreëerd waarmee sociale uitkeringen worden betaald. Uit de
werkloosheidscijfers en de begrotingsonevenwichtigheden blijkt
dat er heel wat gedaan kan worden om de huidige situatie te
verhelpen.
1.6
De wettelijke aspecten van de sociale dimensie zijn on
derwerp geworden van discussie omdat arresten van het Euro
pees Hof van Justitie (HvJ) in vier verschillende zaken (Viking,
Laval, Rüffert en Luxemburg) vooral in politieke en academische
kringen geleid hebben tot levendige discussies over het moge
lijke gevaar dat sociale dumping om zich heen zal grijpen. Het
Europees Parlement, academici en representatieve werknemers
organisaties (1) hebben laten weten niet gerust te zijn op deze
arresten. Anderen zijn ervan overtuigd dat de arresten van het
HvJ in deze zaken tot een beter functioneren van de interne
markt zullen bijdragen.
1.7

1.4
De verzorgingsstaat is in de laatste tien jaar hervormd
met als doel in de socialezekerheidsstelsels efficiëntere werkprik
kels in te bouwen, teneinde de waarde van werk te verhogen en
mensen weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Dit
heeft er echter o.m. toe geleid dat de ongelijkheid is toegeno
men, waardoor sociale problemen zijn verergerd. Werkgelegen
heid en socialezekerheidsstelsels zijn van groot belang bij de
bestrijding van armoede. Zonder uitkeringen zou de sociale

Het EESC dringt daarom aan op het volgende:

Voor de korte termijn zou het EESC graag zien dat de richtlijn
inzake de detachering van werknemers beter wordt uitgevoerd.
Het stelt voor om na te gaan of er een „Europese sociale Inter
pol” kan worden opgericht, ter ondersteuning van de activiteiten
van de arbeidsinspectiediensten in de lidstaten.
(1) Het Europees Verbond van Vakverenigingen vertegenwoordigt 80
miljoen werknemers.
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De Commissie zou de situatie in de EU moeten beoordelen in
het licht van de recente uitspraken van het Europees Hof voor
de rechten van de mens (EHRM).

had. De sociale dimensie omvat Europese wetgeving en afspra
ken die moeten garanderen dat werknemers een aantal grond
rechten genieten. Om de werkgelegenheid in de EU een impuls
te geven vereist dit echter ook de nodige samenwerking.

Het EESC steunt ook maatregelen van de Commissie die tot
doel hebben om de sociale dialoog te intensiveren, zoals:

2.2
Na dit advies bracht de Commissie een aantal documen
ten uit die de aanzet gaven tot een bredere en diepere kijk op de
sociale dimensie van de interne markt (3). Zij schreef onder meer
het volgende: „De sociale dimensie van de interne markt is een
fundamentele component van de gehele opzet, want het is niet
alleen zaak om de economische groei op te voeren en het
externe concurrentievermogen van Europese ondernemingen te
vergroten, maar ook om efficiënter gebruik te maken van alle
beschikbare middelen en de voordelen van de interne markt
eerlijk te spreiden”. (4)

— steun voor een hoogwaardiger sociale dialoog en voor een
Europees mechanisme ter beslechting van geschillen en be
middeling;
— uitbouw van de macro-economische dialoog om een nieuwe
financiële crisis te voorkomen;
— bevordering van het Europees sociaal model in de inter
nationale betrekkingen.
Op de middellange termijn pleit het EESC voor een initiatief
van de Commissie waarmee de wettelijke verplichtingen van
nationale overheden, bedrijven en werknemers bij de implemen
tatie van de richtlijn inzake de detachering van werknemers
worden verduidelijkt en ervoor wordt gezorgd dat de regels
universeel toepasselijk zijn. Het EESC heeft met belangstelling
kennisgenomen van het voorstel uit het verslag-Monti om het
stakingsrecht uit te sluiten van het toepassingsgebied van de
interne markt, en meent dat dit sommige van de problemen
kan oplossen. Tegelijkertijd echter zou het mogelijk moeten zijn
om de richtlijn inzake de detachering van werknemers zodanig
te herzien dat het „werkplekbeginsel” consequent kan worden
toegepast. Op die manier kan wettelijk worden geregeld dat
werknemers die op dezelfde plaats hetzelfde werk doen ook
dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten genieten en hetzelfde
loon dienen te krijgen.
Voor de lange termijn zou het streven van de EU moeten zijn
om de sociale dimensie te versterken zodat de interne markt tot
volle wasdom kan komen. Het Verdrag van Lissabon en het
daaraan gehechte Handvest van de grondrechten hebben nog
geen volledige impact gehad op het evenwicht tussen grond
rechten en economische rechten. Versterking van de sociale
dimensie vereist dat de grondrechten worden versterkt en dat
eventuele restricties van de grondrechten, waaronder ook de
sociale rechten vallen, zeer beperkt blijven. Om dit doel te
verwezenlijken zou er een Verdragswijziging kunnen worden
nagestreefd.
2. De interne markt en de sociale dimensie
2.1
In 1987 bracht het EESC een advies (2) uit over de soci
ale aspecten van de interne markt, waarin het erop aandrong
om een aantal met de arbeidsmarkt samenhangende sociale
grondrechten in de Gemeenschap te garanderen. Het wilde er
zo voor zorgen dat de interne markt, die toen net het licht had
gezien, de concurrentieverhoudingen niet zou scheeftrekken en
benadrukken dat de Gemeenschap ook sociale doelstellingen
(2) EESC-advies van 19.11.1987 over De sociale aspecten van de interne
markt, rapporteur: de heer Beretta (PB C 356 van 31.12.1987,
blz. 31-33).

2.3
In 1989 speelde het EESC een rol bij de totstandkoming
van het Sociaal Handvest, dat sociale grondrechten voor werk
nemers bevat die niet in het gedrang mogen komen door even
tuele concurrentiedruk of het streven naar een groter concur
rentievermogen. Volgens het EESC betekent dit dat de uitoefe
ning van dergelijke grondrechten niet aan enige – niet te recht
vaardigen – beperking onderhevig is.
2.4
In dit advies probeert het EESC een overzicht te geven
van de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn ge
weest op de mogelijkheden om de sociale dimensie te realiseren.
Het baseert zich hierbij op andere adviezen over de sociale
dimensie die het in de loop van de laatste jaren heeft uit
gebracht (5). Duidelijk is in ieder geval dat de interne markt in
een sociale markteconomie niet goed kan functioneren zonder
een sterke sociale dimensie en draagvlak onder de bevolking.
Zo'n naar behoren functionerende interne markt biedt onder
nemingen, werknemers, burgers en de economie in het alge
meen talrijke belangrijke voordelen. Uit de preambules van de
Verdragen blijkt echter dat de interne markt is opgezet als een
instrument ten dienste van het welzijn van de burgers en niet
als een doel op zich.
2.5
De sociale dimensie is zodoende om vier fundamentele
redenen noodzakelijk:
— het vrije verkeer van personen;
— er zijn ondeelbare sociale rechten die elke samenleving dient
te aanvaarden en onder alle omstandigheden te respecteren;
zo zij gedacht aan het recht op collectieve actie, vrijheid van
vakvereniging, collectieve onderhandelingen en andere rech
ten zoals omschreven in de belangrijkste ILO-verdragen en
de internationale en Europese verdragen inzake sociale rech
ten en rechten van het individu;
(3) Bijvoorbeeld Social Dimension of the Internal Market, werk
document van de Commissie, SEC (88) 1148 final, 14.9.1988 en
de Mededeling van de Commissie over haar actieprogramma tot
uitvoering van het Gemeenschapshandvest van sociale grondrechten
van de werkenden, COM(89) 568 final van 29.11.1989.
(4) Social Dimension of the Internal Market, werkdocument van de
Commissie, SEC (88) 1148 final, 14.9.1988.
(5) EESC-adviezen:
van 6.7.2006 over Sociale samenhang: inhoud geven aan een Euro
pees sociaal model, rapporteur: de heer Ehnmark (PB C 309 van
16.12.2006, blz. 119-125)
van 9.7.2008 over Een nieuw Europees sociaal actieprogramma,
rapporteur: de heer Olsson (PB C 27 van 3.2.2009, blz. 99-107)
van 4.11.2009 over de Lissabonstrategie na 2010, rapporteur: de
heer Greif (PB C 128 van 18.5.2010, blz. 3-9).
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— om draagvlak voor politieke en economische projecten te
creëren en de sociale cohesie te versterken moet de werking
van de interne markt verbeterd worden en dienen de nade
lige gevolgen ervan te worden afgezwakt;

11.2.2011

van 2008 (7) heeft de wereld te maken met een economische
vertraging die in de meeste landen veel ernstiger blijkt te zijn
dan verwacht. Net nu de economieën na de bankencrisis weer
enigszins beginnen op te leven, worden zij bedreigd door de
staatsschuldcrisis en de strenge maatregelen die ter beteugeling
daarvan worden uitgevaardigd.

— sociaal beleid draagt ook in belangrijke mate bij aan een
verbetering van het concurrentievermogen;

2.6
„Sociaal beleid” is een gedeelde bevoegdheid van het na
tionale en het Europese niveau. De meeste sociale bepalingen
dienden de interne markt en hadden daarom vooral betrekking
op de vrijheid van verkeer voor werknemers en de vrijheid van
vestiging. Niettemin heeft de sociale dimensie terrein gewonnen.
In latere verdragen is het stemmen bij meerderheid uitgebreid
tot onderwerpen als de wetgeving inzake gelijke kansen, de
voorlichting en raadpleging van werknemers en maatregelen
ter begeleiding van werklozen. Er was (en is) echter geen wet
telijke basis voor de behandeling van zaken als beloning, het
recht van vereniging, het stakingsrecht of het recht tot uitslui
ting, al hebben besluiten van het Hof van Justitie en de EUwetgeving hier soms wel betrekking op. Met het Verdrag van
Nice kreeg het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie een formele status. Het Verdrag van Lissabon heeft dit
handvest wettelijk bindend gemaakt, waardoor de rechten ver
der geformaliseerd zijn.

2.7
De lidstaten zijn als eersten verantwoordelijk voor het
sociaal beleid. Wereldwijde of Europese ontwikkelingen kunnen
echter sociale problemen met zich meebrengen voor de mensen
in de lidstaten, en een gecoördineerde Europese aanpak is
daarom geboden. De EU heeft dit bevoegdheidsdilemma op
verschillende manieren benaderd. Zo heeft zij een reeks sociale
minimumnormen ingevoerd. Daarnaast is er de open coördina
tiemethode, die een betere en effectievere toepassing zou kun
nen vinden als gebruik wordt gemaakt van de onlangs geïntro
duceerde methode van de „gemeenschappelijke beginselen” en
als het maatschappelijk middenveld wordt betrokken bij de uit
werking van en zelfs bij de onderhandelingen over de Lissabon
doelstellingen op Europees niveau. (6)

2.8
Europa's sociale „acquis” mag opmerkelijk heten: sinds de
oprichting van de Europese Unie hebben op dit gebied 70
richtlijnen en verordeningen het licht gezien. Het merendeel
hiervan stamt van na 1985. Het EESC is ervan overtuigd dat
voor de EU een belangrijke sociale rol is weggelegd. De lidstaten
kunnen sociale problemen niet alleen oplossen. Om voor poli
tiek draagvlak, solidariteit en samenhang te zorgen zou de EU,
met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, meer nadruk
moeten leggen op de sociale aspecten van haar beleid.

3.1.2
Tot overmaat van ramp neemt de werkloosheid boven
dien toe. Als gevolg van de financiële crisis en de eisen van
kredietverleners wordt er gesnoeid in socialezekerheidsstelsels,
pensioenen en sociale overdrachten. Hierdoor neemt de ar
moede toe en krijgen de kwetsbaarste groepen het nog moeilij
ker, waardoor ze in een vicieuze cirkel terechtkomen. Veel Euro
pese ondernemingen ondervinden weliswaar de gevolgen van de
crisis, maar proberen niettemin met behulp van arbeidsbureaus
hun personeelsbestand op peil en aldus mensen aan het werk te
houden.

3.1.3
De manier waarop de crisis plotseling uitbrak en snel
om zich heen greep is een nieuw verschijnsel in de geglobali
seerde economie. De oorzaken waren divers. Een monetair en
wisselkoersbeleid dat tot een buitensporige liquiditeit leidde;
ontbrekende of ontoereikende regulering van bepaalde sectoren
of actoren; het nastreven van onrealistisch hoge rendementen in
combinatie met een tekortschietende evaluatie en besef van de
risico's van de kant van marktpartijen en van toezichthoudende
en regelgevende instanties; buitensporige hefboomeffecten; een
ontoereikende coördinatie van macro-economisch beleid en
structurele hervormingen die geen zoden aan de dijk zetten. (8)

3.1.4
Onontkoombaar dringt de vraag zich op of het eco
nomische raamwerk van de EU, met te weinig macroeconomisch overleg, de crisis niet heeft verergerd. De gevolgen
zijn: verzwakte automatische stabilisatoren, een kredietexplosie
in plaats van echte lonen, dalende groeipercentages en een klei
nere kans om financiële zeepbellen aan het licht te brengen. Het
EESC is van mening dat de overdracht van private schuld (ban
ken) naar publieke schuld (staat en burgers) de burger met een
buitensporige last opzadelt, met name omdat de zorgelijke toe
stand van de overheidsfinanciën en de beperkingen van het
groei- en stabiliteitspact de vraag opwerpen hoe de essentiële
investeringen in de socialezekerheidsstelsels in de toekomst op
gebracht moeten worden.

3.1.1
De Europese economie is in decennia niet met zulke
zware problemen geconfronteerd geweest. Sinds de tweede helft

3.1.5
In de meest recente fase van de huidige crisis is aan het
licht gekomen dat veel lidstaten hun begrotingstekort veel te
hoog hebben laten oplopen. De maatregelen die nu nodig zijn
om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen, zullen belas
tingstelsels en sociale beleidsmaatregelen en programma's
enorm onder druk zetten.

(6) EESC-advies van 4.12.2008 over Adequate governance van de her
ziene Lissabonstrategie, algemeen rapporteur: mevrouw Florio (PB C
175 van 28.7.2009, blz. 13-19).

(7) Europese Commissie, voorjaarsprognoses 2009.
(8) EESC-advies van 15.1.09 over het Europees economisch herstelplan,
rapporteur: de heer Delapina (PB C 182 van 4.8.2009, blz. 71-74).

3. Huidige ontwikkelingen
3.1 Ontwikkeling van de economie
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3.1.6
Hoewel er haken en ogen aan zitten, denkt de Com
missie in de bredere Europese context en mede met het oog op
arbeidsbescherming ook aan nationale subsidies. Met name wat
het midden- en kleinbedrijf en de overheidsfinanciering van
banken betreft, heeft het mededingingsbeleid terecht ook het
sociaaleconomische doel om te zorgen voor gelijke voorwaar
den voor alle marktpartijen.
3.1.7
Zoals het EESC al eerder meldde (9), zien de economi
sche beleidsmakers in dat er in aanvulling op de aanbodgeo
riënteerde aanpak, waar men in het verleden op vertrouwde, nu
ook anticyclische macro-economische maatregelen nodig zijn.
Verder toonde het EESC zich ingenomen met het voornemen
om de kwetsbaarste groepen van de samenleving beter te be
schermen en om het economisch beleid efficiënter te coördine
ren. Het wees er echter wel op dat het economisch herstelpro
gramma van de EU nogal mager afsteekt bij de maatregelenpak
ketten waartoe elders in de wereld is besloten.
3.2 Ontwikkeling van de interne markt
3.2.1
In diverse adviezen heeft het EESC de oprichting en
ontwikkeling van de interne markt toegejuicht. (10) Op de in
terne markt, die zich uitstrekt over alle lidstaten en de EERlanden, gelden overal dezelfde regels voor het verkeer van goe
deren, kapitaal, personen en diensten. Consumenten, bedrijven
en werknemers trekken daar profijt van.
3.2.2
De Commissie heeft haar kijk op de toekomst van de
interne markt onder woorden gebracht. (11) Daarbij wees zij
erop dat de interne markt goed is voor consumenten en bedrij
ven, banen heeft helpen creëren en een impuls heeft gegeven
aan groei, concurrentievermogen en innovatie. Volgens de Com
missie is voor de toekomst vooral het volgende van belang:
— de interne markt moet betere resultaten en tastbare voor
delen opleveren voor consumenten en bedrijven en inspelen
op hun verwachtingen en zorgen;
— er moet een antwoord worden gevonden op de globalise
ring;
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teringen. Het is met name niet gelukt om technologie en onder
zoek tot bloei te laten komen teneinde de basis te leggen voor
een economische transitie. Als deze tekortkoming niet gecorri
geerd kan worden, zal Europa op een zijspoor in de wereld
economie terechtkomen.

3.2.3
Er moet een beter evenwicht komen tussen sociale
ontwikkeling, een gunstig economisch klimaat en milieu
bescherming. Dit is cruciaal voor een goede werking van de
interne markt en de bevordering van duurzame ontwikkeling
op lange termijn. Hoe verder de integratie van de interne markt
vordert, hoe beter moet worden tegemoetgekomen aan de doel
stelling van de Verdragen om het welzijn van de burgers te
verzekeren en hoe beter dus de sociale bescherming dient te
zijn die wordt geboden. Gezien de huidige situatie – 27 arbeids
markten met elk hun eigen traditie qua wetten en regels – moet
de EU ervoor zorgen dat systemen die al functioneren niet
ondermijnd worden door regels voor interne mobiliteit. Uit
voorzorg moet erop worden toegezien dat de concurrentie tus
sen de lidstaten leidt tot innovatie en geen averechtse of de
structieve gevolgen heeft (12).

3.2.4
Verder zal Europa na de crisis te maken krijgen met
een golf aan bedrijfsherstructureringen. Het ontbreekt de EU
momenteel aan een gemeenschappelijke strategische visie op
de vraag hoe de negatieve gevolgen van dergelijke herstructure
ringen moeten worden bestreden en de gelegenheid kan worden
benut om de concurrentiepositie van de Europese economie in
de mondiale economie te versterken. Ter bescherming van alle
werknemers in kwestie zou de Commissie daarom samen met
de sociale partners een Europees standpunt moeten uitwerken.
In dit verband is het EESC ingenomen met het initiatief van de
Europese sociale partners om een studie naar herstructurering in
de EU te verrichten en een „routekaart” op te stellen voor
bedrijven die effectief bij het herstructureringsproces betrokken
willen worden.

De ernstigste tekortkoming van de interne markt is dat deze
niet in staat is geweest om de werkgelegenheid en de bedrijvig
heid te stimuleren door het aantrekken van buitenlandse inves

3.2.5
Als Europa op de langere termijn concurrerend wil
blijven, zo heeft het EESC in een eerder advies (13) uiteengezet,
moet de interne markt zorg dragen voor een duurzame en
toekomstgerichte ontwikkeling, wat betekent dat ook aandacht
wordt geschonken aan de milieudimensie. Het ultieme doel is
om de interne markt aanzienlijk beter te laten functioneren in
een sociale markteconomie en ervoor te zorgen dat de sociale
grondrechten gerespecteerd worden. Het EESC heeft ook bena
drukt dat er, indien nodig en passend, zo snel mogelijk speciale
maatregelen moeten worden genomen om werknemers te be
schermen, aangezien economische vrijheden en mededingings
regels niet mogen prevaleren boven de sociale grondrechten. (14)
Tegelijkertijd is het zaak om het scheppen van banen te stimu
leren, ondernemerschap te promoten en de economieën van de
lidstaten duurzaam en gezond te maken.

(9) Ibid.
(10) EESC-advies over De impact van belemmeringen van wetgevende
aard in de lidstaten op het concurrentievermogen van de EU, rap
porteur: de heer Van Iersel (PB C 277 van 17.11.2009, blz. 6-14).
(11) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de
Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio’s - Een interne markt voor het Europa van de 21ste
eeuw (COM(2007) 724 final).

(12) Geïntegreerd verslag inzake de tenuitvoerlegging en de toekomst
van de Lissabonstrategie voor de periode na 2010.
(13) EESC-advies van 14.1.2009 over De sociale en milieudimensie van
de interne markt, rapporteur: de heer Adamczyk (PB C 182 van
4.8.2009, blz. 1-7).
(14) EESC-advies over De impact van belemmeringen van wetgevende
aard in de lidstaten op het concurrentievermogen van de EU, rap
porteur: de heer Van Iersel (PB C 277 van 17.11.2009, blz. 6-14).

— van kennis en innovatie moet een „vijfde vrijheid” worden
gemaakt;
— de interne markt moet een sociale en milieudimensie om
vatten; de Commissie belooft in dit verband haar effect
beoordelingen te verbeteren, zodat ze veranderingen van
de markt beter kan zien aankomen.
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3.2.6
Voor een goede werking van de interne markt is het
ook zaak om diensten van algemeen belang, die tijdens de
huidige economische crisis een belangrijke rol als economische
stabilisatoren hebben gespeeld, meer aandacht en een grotere
rechtszekerheid te geven en de internationale dimensie uit te
bouwen. Op internationale fora moeten we ons sociaal model
als een groeifactor in het licht stellen en duidelijk optreden als
een actief orgaan dat opkomt voor de belangen van werkgevers
en werknemers en dat de globalisering in een strakker kader wil
plaatsen. Bij het sluiten van internationale (handels)overeenkom
sten zou Europa zich sterk moeten maken voor eerlijke handel
en een eerlijk verlopende globalisering.

3.2.7
Een goede mobiliteit in Europa dient een prioriteit van
de EU te blijven. In dit verband heeft het EESC de landen die
nog steeds overgangsregelingen voor het vrije verkeer van per
sonen toepassen verzocht de procedures die uit de Verdragen
voortvloeien te volgen en dergelijke regelingen af te bou
wen. (15)
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vindt Europa nog altijd obstakels op zijn weg. Om de werk
gelegenheid in Europa op een hoog peil te houden is de aan
dacht inmiddels verlegd naar flexicurity, inzetbaarheid, hogere
productiviteit en onderwijs en opleiding, zaken die arbeidsmark
ten effectiever kunnen maken. Maar de hoogste prioriteit moet
uitgaan naar maatregelen die het scheppen van banen en het
oprichten van bedrijven ten goede komen en naar maatregelen
die bevorderen dat er duurzame buitenlandse investeringen wor
den aangetrokken.

3.3.4
De verzorgingsstaat is in de laatste tien jaar hervormd
met als doel in de socialezekerheidsstelsels efficiëntere werkprik
kels in te bouwen, overeenkomstig een op de aanbodzijde ge
richte filosofie, met verlaging van uitkeringen en strengere cri
teria om hiervoor in aanmerking te komen. Dergelijke maat
regelen worden geacht de werkloosheid terug te dringen. Soci
alezekerheidsstelsels moeten een tweeledig doel dienen: mensen
weer aan een baan helpen en hun tegelijkertijd inkomenssteun
bieden zolang ze werkloos zijn.

3.3 Ontwikkeling van socialezekerheidsstelsels
3.3.1
Hoewel de economie zich enigszins herstelt, zullen de
werkgelegenheid en de sociale omstandigheden verder verslech
teren, in het bijzonder in het licht van de huidige maatregelen
om de staatsschuldcrisis op te lossen. De Commissie meldt dat
de werkloosheid volgens voorspellingen zal stijgen tot een ni
veau dat decennialang niet gehaald is. (16)

3.3.2
De lidstaten hebben met succes maatregelen genomen
om de werkgelegenheid op peil te houden. Zo hebben zij in
vesteringsstimulansen gegeven, voorwaarden voor collectieve
onderhandelingen gecreëerd en met geld uit overheidsregelingen
voor de aanpak van de werkloosheid specifieke maatregelen
voor de arbeidsmarkt getroffen. Sommige lidstaten leunden
zwaar op „interne flexibiliteit”, bijvoorbeeld met programma's
waarbij een vermindering van het aantal arbeidsuren wordt ge
combineerd met het volgen van een opleiding. Mede door het
ontbreken van dergelijke regelingen hebben in sommige landen
massaontslagen plaatsgevonden. (17)

3.3.3
Werkgelegenheid dient daarom bovenaan de agenda
van de EU te staan. Europa heeft een hoge werkgelegenheids
graad in combinatie met een hoogwaardige arbeidsmarkt nodig.
Hoogwaardige banen vereisen hoogwaardig ondernemerschap
en investeringen in de particuliere en openbare sector om de
internationale concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Een
voorwaarde voor de financiering van socialezekerheidsstelsels
is dat de Europese arbeidsmarkt zoveel mogelijk werknemers
kan opnemen. In zijn streven naar volledige werkgelegenheid
(15) EESC-advies van 25.3.2009 over Mobiliteit op de interne arbeids
markt: de resterende barrières in kaart gebracht, rapporteur: me
vrouw Drbalová (PC C 228 van 22.9.2009, blz. 14-23).
(16) Europese Commissie, voorjaarsprognoses 2009.
(17) Plant-level responses to the economic crisis in Europe, Vera Glas
sner & Béla Galgóczi, WP 2009.01 ETUI.

3.3.5
Of dergelijke maatregelen werken is maar de vraag. De
ongelijkheid is in de afgelopen twintig jaar toegenomen. Socia
lezekerheidsstelsels zijn van groot belang bij de bestrijding van
armoede. Zonder uitkeringen zou de sociale impact van de crisis
veel ernstiger zijn en de ongelijkheid veel sneller toenemen. Het
gevaar bestaat dat de huidige crisis een rem zet op de toene
mende werkgelegenheid en op de positieve ontwikkeling van de
grensoverschrijdende sociale samenhang, terwijl een al oude
tendens in Europa, namelijk de groeiende inkomensongelijkheid
binnen de afzonderlijke lidstaten, erdoor wordt verscherpt. (18)

3.3.6
De crisisbestrijdingsmaatregelen die vele landen hebben
getroffen, hebben positieve resultaten opgeleverd. Anderzijds
wijst de Commissie erop dat werklozen in tal van landen
geen inkomenssteun krijgen. (19) In sommige gevallen vormen
de desbetreffende stelsels geen veiligheidsnet waar iedereen van
op aan kan en het is bovendien zo dat de uitkeringen niet
terechtkomen bij degenen die er het meest behoefte aan hebben.
De kwaliteit én de duurzaamheid van deze stelsels staan op het
spel. (20) Als gevolg van de economische crisis en de demogra
fische ontwikkelingen is het gevaar dat socialezekerheidsstelsels
een andere functie krijgen, waarbij ze niet langer dienen om de
levensstandaard te beschermen, maar simpelweg om deze op
een minimumpeil te houden. Dit is met name het geval in
sommige lidstaten waar de uitkeringen de belastinginkomsten
nu reeds te boven gaan. Terwijl het productiviteitspeil in de EUlanden blijft stijgen, neemt ook de armoede steeds meer toe. De
vraag dient dan ook te worden gesteld waarom het kennelijk
niet mogelijk is aan de meest elementaire behoeften van de
burgers te voldoen en hun degelijk werk te verschaffen. Eén
oplossing op lange termijn ligt in de groei van de economie
in de publieke en particuliere sector, aangezwengeld door de
ontwikkeling van concurrerende ondernemingen.
(18) Ook in de OESO-landen is deze tendens waar te nemen.
(19) Rapport over de sociale situatie in de Europese Unie, 2008.
(20) IRES 115.
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3.3.7
Het vermogen van de EU om bescherming tegen ri
sico's te bieden en economische groei gepaard te laten gaan met
vooruitgang op sociaal gebied, zal echter alleen duurzaam haal
baar zijn als de hervormingsinspanningen worden opgevoerd. Er
moet gezamenlijk worden gewerkt aan hogere werkgelegen
heidsniveaus, productiviteitsgroei, passende begrotingssystemen
en betaalbare Europese sociale stelsels die adequate bescherming
kunnen bieden.
3.4 Juridische ontwikkelingen
3.4.1
Naar aanleiding van arresten van het HvJ in vier ver
schillende zaken (Viking, Laval, Rüffert and Luxemburg (21)) zijn
in politieke en academische kringen levendige debatten ontstaan
en is de deels gefundeerde en deels ongefundeerde vrees voor
sociale dumping toegenomen. De arresten hebben ook de aan
zet gegeven tot activiteiten van de Europese instellingen en de
sociale partners.
3.4.2
Zo nam het Europees Parlement in oktober 2008 een
resolutie (22) aan waarin het erop wees dat de vrijheid om dien
sten te leveren niet superieur is aan de grondrechten zoals die
zijn vervat in het Handvest van de grondrechten van de Euro
pese Unie, en dan met name het recht om over collectieve
arbeidsovereenkomsten te onderhandelen en deze te sluiten en
naleving ervan af te dwingen, en om collectieve acties te voeren.
Verder meldde het Parlement dat de vigerende communautaire
wetgeving mazen en inconsistenties heeft. De communautaire
wetgever was daar niet op uit; deze streefde naar een eerlijk
evenwicht van de vrijheid van dienstverlening en de bescher
ming van de rechten van werknemers.
3.4.3
De academische discussie (23) had een kritisch karakter.
In juni 2009 spraken ruim honderd Europese arbeidsrechtadvo
caten en academici in een open brief aan de staatshoofden en
regeringsleiders hun zorg uit over het afnemende respect voor
de sociale grondrechten en de impact van de recente arresten
van het Hof van Justitie op de rechten van werknemers en van
de organisaties die hen vertegenwoordigen. Ook wezen zij er
bezorgd op dat de bescherming van de rechten van werknemers
door deze arresten ernstig in het gedrang is geraakt. Ze bena
drukten dat sociale grondrechten niet ondergeschikt mogen
worden gemaakt aan de fundamentele vrijheden van de interne
markt en de mededingingsregels, maar juist zonder reserves
moeten worden erkend als essentiële voorwaarden voor een
duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de Europese
Unie.
3.4.4
Eind maart 2009 zetten de Europese sociale partners
zich op verzoek van de Europese Commissie en het Franse
voorzitterschap aan een gezamenlijke analyse van de arresten
van het HvJ. Er werd een ad-hocgroep opgericht, die zich sinds
dien vooral heeft beziggehouden met een aantal cruciale kwes
ties, zoals het verband tussen economische vrijheden en sociale
(21) Viking C-438/05, Laval C-341/05, Rüffert C-346/06, COM v LUX
C-319/06.
(22) Resolutie van het Europees Parlement van 22 oktober 2008 over de
uitdagingen voor collectieve overeenkomsten in de EU
(2008/2085(INI)).
(23) http://www.etui.org/en/Headline-issues/
Viking-Laval-Rueffert-Luxembourg/
2-Articles-in-academic-literature-on-the-judgements
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rechten, de voor een beter vrij verkeer en een betere dienstver
lening te verwijderen obstakels en in te voeren voorwaarden,
transparantie en rechtszekerheid, en het respect dat moet wor
den opgebracht voor de uiteenlopende manieren waarop van
lidstaat tot lidstaat de betrekkingen tussen werkgevers en werk
nemers zijn geregeld (24).

3.4.5
Met inachtneming van het prerogatief van het HvJ om
bestaande regels te interpreteren, is het EESC van mening dat de
arresten in een aantal opzichten een bron van zorg zijn en dat
de doorwerking ervan geanalyseerd en uitgelegd dient te wor
den.

3.4.5.1 Hiërarchie van economische vrijheden en sociale grond
rechten
In zijn arresten in de zaken Viking en Laval erkende het HvJ dat
het recht om collectieve actie te voeren een grondrecht is en als
zodanig deel uitmaakt van het Gemeenschapsrecht, waarbij het
er wel op wees dat dit recht niet verheven is boven ander
Gemeenschapsrecht, zoals de vrijheid van dienstverlening of
de vrijheid van vestiging. Het oordeelde verder dat de vrijheid
van dienstverlening en de vrijheid van vestiging, een horizontale
rechtstreekse werking hebben. Volgens het HvJ is het noodzake
lijk dat collectieve actie „een rechtmatig, met het Verdrag ver
enigbaar doel nastreeft en haar rechtvaardiging vindt in dwin
gende redenen van algemeen belang […] In een dergelijk geval
is bovendien vereist dat zij geschikt is om de verwezenlijking
van het nagestreefde doel te verzekeren en niet verder gaat dan
noodzakelijk is om dit doel te bereiken” (25). Collectieve actie
wordt dus veeleer in principe dan in werkelijkheid als een
grondrecht erkend. In het verlengde hiervan achtte het HvJ
collectieve actie een beperking van deze vrijheden en vroeg
het zich af of zo'n beperking te rechtvaardigen is. Met andere
woorden: collectieve actie wordt beoordeeld in het licht van de
beperkende invloed die zij heeft op economische vrijheden.
Academici wijzen erop dat het EHRM onlangs bij de behan
deling van een aantal zaken de zaak van de andere kant heeft
bekeken: het vroeg zich af welke beperkingen aanvaardbaar zijn
als het om de grondrechten gaat. (26) De arresten van het HvJ
doen mogelijke vragen rijzen omtrent discrepanties met uitspra
ken van het EHRM.

3.4.5.2 Beperking van grondrechten
Voor het eerst heeft het HvJ de grenzen aangegeven voor na
tionale collectieve acties in een transnationaal verband. Vooral
de proportionaliteitstoets waar het HvJ mee komt is het EESC
een doorn in het oog. Deze toets morrelt niet alleen aan het
grondrecht om collectieve actie te voeren, maar is ook een
inbreuk op het stakingsrecht. In het licht van de uitspraken
en reacties van het EHRM onderstreept het EESC dat bij het
vastleggen van de grenzen van economische vrijheden en sociale
grondrechten ook toekomstige arresten (en die vragen die zij
oproepen) een factor zullen zijn.
(24) Verslag over het gezamenlijke werk van de Europese sociale part
ners m.b.t. de arresten van het HvJ in de zaken Viking, Laval,
Rüffert en Luxemburg.
(25) Viking C-338/05 (75).
(26) EHRM, Demir en Baykara v. Turkije (nr. 34503/97)
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3.4.5.3 Richtlijn inzake de detachering van werknemers
De richtlijn inzake de detachering van werknemers is bedoeld
om bij de coördinatie van nationale beleidsmaatregelen voor de
tijdelijke grensoverschrijdende detachering met inachtneming
van de nationale diversiteit voor de nodige harmonisatie te
zorgen. Het HvJ concludeerde dat de problemen die zijn ont
staan, te wijten zijn aan de gebrekkige omzetting in nationale
wetgeving van sommige bepalingen van de richtlijn inzake de
detachering van werknemers (Laval), onverenigbare nationale
wetgeving (Rüffert (27)) of een te ruime interpretatie van de
richtlijn inzake de detachering van werknemers en onduidelijke
en ongerechtvaardigde controlemaatregelen (Luxemburg).

Volgens het HvJ legt de richtlijn geen gelijke behandeling op,
maar garandeert deze wel dat met betrekking tot gedetacheerde
werknemers minimumeisen in acht worden genomen. Het is
dus de facto een maximum- in plaats van een minimumrichtlijn.
De HvJ-arresten vormen echter geen belemmering voor toepas
sing van gunstigere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.
Met artikel 3, lid 7, van de richtlijn inzake de detachering van
werknemers werd beoogd ervoor te waarborgen dat de toepas
sing van de minimumvoorschriften in de praktijk in het gast
land niet leidt tot slechtere arbeidsomstandigheden dan die
waarop de gedetacheerde werknemer recht had in het land
van herkomst. Er is opgemerkt dat de arresten lidstaten voor
een deel de mogelijkheid ontnemen om voor de bescherming
van werknemers via wettelijke regelingen of cao's normen op te
leggen die verder gaan dan de dwingende bepalingen voor mini
male bescherming in de richtlijn.

Het gevolg hiervan zijn scheve concurrentieverhoudingen in de
lidstaten en op de interne markt: nationale ondernemingen die
nen zich aan de nationale regels of cao's te houden, terwijl voor
concurrenten uit andere lidstaten slechts minimumregels gelden.

11.2.2011

besluiten heeft de EU het gevaar van scheve verhoudingen op
sociaal en mededingingsgebied bovendien alleen maar vergroot.
De economische, sociale en juridische ontwikkelingen bergen
het risico in zich dat de sociale dimensie van de interne markt
in de verdrukking raakt en de in het EESC-advies uit 1987
bepleite (sociale) grondrechten ondermijnd worden. De sociale
dimensie van de interne markt dient daarom in de komende
jaren alle aandacht te krijgen. Om de economische aspecten –
werkgelegenheid, uitkeringsrechten, belastinginkomsten – te ver
beteren, zal de EU echter iets moeten doen aan het onvermogen
van de interne markt om de groei te stimuleren, en wel d.m.v.
hoogwaardige arbeidsplaatsen en hoogwaardige ondernemingen
en ondernemers.

4.2
Een van de belangrijkste aspecten van de sociale dimen
sie is de werkgelegenheid. Door de druk op de overheidsfinan
ciën kan de publieke sector geen oneindig aantal banen schep
pen. Het bedrijfsleven dient wat dit betreft de kar te trekken. De
lidstaten moeten een weer op de reële economie gerichte ont
wikkeling op gang brengen waarbij consumenten banen creëren,
bedrijven consumenten creëren en investeerders en onder
nemers bedrijven creëren. Het is ook belangrijk om in te zien
dat sociale investeringen goed zijn voor bedrijven en het onder
nemingsklimaat. In dit verband is de sociale economie van
onschatbare waarde.

4.3
Het EESC heeft een bijdrage geleverd aan de discussie
over de aard van het Europese sociale model en de problemen
waar de diverse sociale modellen mee worden geconfron
teerd. (29) Het heeft er eerder op gewezen dat het Europees
sociaal model zijn kracht ontleent aan de wijze waarop concur
rentievermogen, solidariteit en wederzijds vertrouwen op elkaar
hebben ingewerkt.

3.4.5.4 Strijdigheid van verschillende rechtsstelsels
Een andere consequentie van de HvJ-arresten is dat de EUwetgeving strijdt met internationale regels (28). Ook kan gesteld
worden dat de besluiten van het Hof op gespannen voet staan
met ILO-Verdragen nr. 87 en 98, met artikel 6, lid 4, van het
Europees Sociaal Handvest en de jurisprudentie van de betrok
ken instellingen, zoals dit door de toezichthoudende ILOorganen is vastgesteld (zaak BAPA tegen het VK).

4. Conclusies
4.1
In de afgelopen jaren en door de huidige crisis is de
sociale gelijkheid onder druk komen te staan. Met haar eigen
(27) In de zaak Rüffert oordeelde het Hof dat het concurrentievoordeel
dat de uitbetaling van lagere lonen met zich meebrengt voortvloeit
uit de vrijheid van dienstverlening en als zodanig verdedigbaar is.
(28) Doordat het HvJ in de zaak Rüffert geen acht heeft geslagen op
ILO-Verdrag nr. 94, is de EU-wetgeving in strijd geraakt met inter
nationale regels.

4.4
Teruggrijpen naar een beleid op basis van „meer natie
staat en minder Europa” zou een manier zijn om een eind te
maken aan de gespannen verhouding tussen sociale rechten en
de interne markt. Maar het tegenovergestelde is juist nodig: we
hebben meer, maar ook een ander Europa nodig. Dat vereist
echter een nieuwe regelgevingssysteem voor sociaaleconomisch
beleid in Europa. Alleen met een volledig democratisch en so
ciaal Europa kan het gevaar worden bezworen dat Europeanen
steeds meer vervreemd raken van het Europese integratieproces.
Maar de EU moet ook de verschillende sociale stelsels in de
lidstaten respecteren. Als de EU-wetgeving en de jurisprudentie
voorbijgaan aan de diversiteit van de EU, zouden de minimum
normen wel eens zo laag kunnen worden dat sociale dumping
in veel landen niet te voorkomen is.
(29) EESC-advies van 6.7.2006 over Sociale samenhang: inhoud geven
aan een Europees sociaal model, rapporteur: de heer Ehnmark (PB C
309 van 16.12.2006, blz. 119-125).
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4.5
Een belangrijk onderdeel van de Europese sociale dimen
sie is een geharmoniseerd en eerlijker fiscaal beleid op EU-ni
veau. De pogingen om tot een geconsolideerde heffingsgrond
slag voor de vennootschapsbelasting te komen verdienen bijval,
omdat schadelijke belastingconcurrentie daarmee wordt voor
komen. Zo'n geconsolideerde grondslag is op den duur nood
zakelijk wil de interne markt naar behoren kunnen functione
ren. (30) Het EESC heeft verder aangedrongen op een sterkere,
EU-brede coördinatie van het fiscale beleid in de lidstaten,
vooral op gebieden waar de belastinggrondslag mobiel is en
de kans op belastingvlucht en fiscale concurrentie tussen de
lidstaten het grootst is. (31) Belastingontwijking en -ontduiking,
fraude en belastingparadijzen moeten stuk voor stuk worden
aangepakt.

4.6
Bovendien boeten arbeidsmarkten aan flexibiliteit in als
tot op zekere hoogte de mogelijkheid wegvalt om via cao's de
omstandigheden op de arbeidsmarkt te regelen. Voor flexicurity
zijn cao's en de sociale dialoog essentiële hulpmiddelen. (32)

5. Hoe kan de sociale dimensie efficiënter gestalte krijgen?
5.1
Op de korte termijn zou de richtlijn inzake de detache
ring van werknemers beter moeten worden uitgevoerd. Het doel
van de richtlijn – voorkomen van sociale dumping – kan alleen
worden verwezenlijkt als er goed toezicht wordt gehouden op
de uitvoering hiervan. Wil er sprake kunnen zijn van een ef
fectieve controle van de loon- en arbeidsvoorwaarden van ge
detacheerde werknemers, dan dient er voor een goede trans
nationale samenwerking van autoriteiten te worden gezorgd.
Er zou een „Europese sociale Interpol” moeten komen die met
de coördinatie van de activiteiten van de sociale inspectiedien
sten in de lidstaten wordt belast.
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5.3
De inbreng van werknemers en hun vertegenwoordigers
en vakbonden is cruciaal om ervoor te zorgen dat veranderin
gen in bedrijven op een sociaal aanvaardbare manier gestalte
krijgen. (34) Het EESC heeft al diverse malen benadrukt dat de
sociale dialoog en nauwere betrekkingen tussen werkgevers en
werknemers op nationaal en Europees niveau van groot belang
zijn, waarbij gerespecteerd dient te worden dat deze betrekkin
gen van lidstaat tot lidstaat kunnen verschillen. (35) Het EESC
steunt alle maatregelen van de Commissie die tot doel hebben
om de sociale dialoog te intensiveren, zoals:

— steun voor een hoogwaardiger sociale dialoog en voor een
Europees mechanisme ter beslechting van geschillen en be
middeling;

— uitbouw van de macro-economische dialoog om een nieuwe
financiële crisis te voorkomen.

5.4
Op de middellange termijn pleit het EESC voor een
initiatief van de Commissie waarmee de wettelijke verplichtin
gen van nationale overheden, bedrijven en werknemers bij de
implementatie van de richtlijn inzake de detachering van werk
nemers worden verduidelijkt en ervoor wordt gezorgd dat de
regels universeel toepasselijk zijn. In dit verband is het EESC
ingenomen met de toezeggingen die Commissievoorzitter Bar
roso ten overstaan van het Europees Parlement heeft gedaan.
Het EESC heeft met belangstelling kennisgenomen van het voor
stel uit het verslag-Monti om het stakingsrecht uit te sluiten van
het toepassingsgebied van de interne markt, en meent dat dit
sommige van de problemen kan oplossen. Tegelijkertijd echter
zou het mogelijk moeten zijn om de richtlijn inzake de deta
chering van werknemers zodanig te herzien dat het „werkplek
beginsel” consequent kan worden toegepast. Op die manier kan
wettelijk worden geregeld dat werknemers die op dezelfde plaats
hetzelfde werk doen ook dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten
genieten en hetzelfde loon dienen te krijgen.

5.5
Voor de langere termijn zou de EU ernaar moeten stre
ven de sociale grondrechten kracht bij te zetten.
5.2
In zijn jurisprudentie over grondrechten betoogt het
EHRM dat het verdrag „een levend instrument is […] zodat
het recht kan doen aan de steeds hogere standaard die geldt
voor de bescherming van mensenrechten. Inbreuken op de
grondwaarden van democratische samenlevingen dienen daarom
op een resolutere manier beoordeeld te worden en met beper
kingen van deze rechten moet terughoudend worden omge
sprongen”. (33) De Commissie zou de situatie in de EU moeten
beoordelen in het licht van de recente uitspraken van het
EHRM.
(30) EESC-advies van 26.9.2007 over Coördinatie directebelastingstelsels
lidstaten, rapporteur: de heer Nyberg (PB C 10 van 15.1.2008,
blz. 113-117).
(31) EESC-advies van 4.11.2009 over De Lissabonstrategie na 2010,
algemeen rapporteur: de heer Greif (PB C 128 van 18.5.2010,
blz. 3-9).
(32) EESC-advies van 11.07.07 over Flexizekerheid (collectieve onder
handelingen en rol van de sociale dialoog), rapporteur: de heer
Janson (PB C 256 van 27.10.2007, blz. 108-113).
(33) EHRM, Demir en Baykara v. Turkije (nr. 34503/97).

Het EESC heeft al vaak aangedrongen op een sterker Europees
sociaal beleid, vooral gelet op de huidige crisis. De EU moet met
haar beleid streven naar volledige werkgelegenheid, verminde
ring van inkomensverschillen, betere sociale voorwaarden, een
sterkere verzorgingsstaat, afschaffing van in sociaal opzicht pre
caire arbeidsvoorwaarden en uitbreiding van werknemersrechten
en van democratie binnen bedrijven. Het Verdrag van Lissabon
en het daaraan gehechte Handvest van de grondrechten hebben
nog geen volledige impact gehad op het evenwicht tussen
grondrechten en economische rechten. Er moet worden afge
wacht hoe dit zich zal ontwikkelen.
(34) EESC-advies van 29.9.2005 over De sociale dialoog bij veranderin
gen in het bedrijfsleven, rapporteur: de heer Zöhrer (PB C 24 van
30.1.2006, blz. 90-94).
(35) EESC-advies van 11.7.2007 over Flexizekerheid (collectieve onder
handelingen en rol van de sociale dialoog), rapporteur: de heer
Janson (PB C 256, 27.10.2007, blz. 108-113).
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Versterking van de grondrechten, waaronder ook de sociale
rechten vallen, vereist evenwel dat eventuele restricties beperkt
blijven. Uitgangspunt moet zijn om eerst te kijken naar de
grondrechten, en niet naar economische vrijheden, in overeen
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stemming met de jurisprudentie van het EHRM. Om de sociale
dimensie te versterken, zouden aanpassingen van de EUwetgeving met rechtstreekse werking (primaire wetgeving) moe
ten worden nagestreefd.

Brussel, 14 juli 2010.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Een Europees saneringsbeleid voor
de sector van de rotatieoffset en de rotatiediepdruk in Europa” (initiatiefadvies)
(2011/C 44/16)
Rapporteur: de heer GENDRE
Corapporteur: de heer KONSTANTINOU
Het Europees Economisch en Sociaal Comité besloot op 16 juli 2009, overeenkomstig artikel 29 (2) van
zijn reglement van orde een initiatiefadvies op te stellen over
Een Europees saneringsbeleid voor de sector van de rotatieoffset en de rotatiediepdruk in Europa.
De adviescommissie Industriële reconversie, die met de voorbereidende werkzaamheden terzake was belast,
heeft haar advies op 1 juli 2010 goedgekeurd.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli gehouden 464e zitting
(vergadering van 14 juli 2010) onderstaand advies uitgebracht, dat met 145 stemmen vóór en 2 tegen, bij 7
onthoudingen, werd goedgekeurd.
1. Conclusies en aanbevelingen
1.1
De Europese grafische industrie staat voor enorme uit
dagingen door de groei van internet als informatie- en reclame
bron, het dalende aantal kranten- en tijdschriftenlezers en de
harde concurrentie voor bepaalde producten uit de sector.
1.2
De rotatieoffset en rotatiediepdruk hebben het nog moei
lijker: analisten schatten de productieovercapaciteit op 25 tot
30 %. Uit het verslag van de IFO Konjunkturtest over de Duitse
grafische industrie blijkt dat de investeringen in de sector de
marktendensen zijn gevolgd en dus sinds 2008 afnemen. 2006
en 2007 waren voor de grafische industrie vrij goede jaren (1)
Sinds 2008 liggen de investeringscycli duidelijk lager, voor
namelijk om de productiestroom te rationaliseren en te ver
beteren.
1.3
Bij de overcapaciteit op de grafische markt komen nog
andere concurrentiefactoren zoals de aantrekkingskracht van
nieuwe media, invoer uit landen met lage productiekosten en
de afnemende vraag. Deze ongunstige economische context
heeft tot een daling van de prijzen geleid, met negatieve gevol
gen voor de levensstandaard van de werknemers.
1.4
Bovendien is het door de economische crisis momenteel
moeilijk om een lening te krijgen. Net als in heel wat andere
sectoren moeten door deze negatieve tendensen de productie
kosten absoluut omlaag. Deze toestand heeft de recente loon
onderhandelingen beïnvloed. Deze moeilijke context doet dan
ook vrezen voor herstructureringen en massale ontslagen bij
grafische bedrijven in het algemeen en bij de bedrijven in de
meest kwetsbare marktsegmenten in het bijzonder.
1.5
De Europese Commissie publiceerde in 2007 de resulta
ten van een onderzoek naar het concurrentievermogen van de
(1) Ifo, Investitionstest, München, Frühjahrsgutachten 2008 (Onderzoek
naar investeringen, München, lente 2008).

sector. Daar zijn voorstellen uit voortgevloeid voor een actie
plan voor de grafische industrie. Het EESC steunt deze voor
stellen, die langzamerhand in de bedrijven worden toegepast en
relevant blijven. Het comité is verheugd over wat er inmiddels
bereikt is, maar vindt nieuwe initiatieven nodig opdat de sector
– met zijn moeilijkheden, nog versterkt door de crisis en de
recessie die alle lidstaten van de EU treft – de uitdagingen op
korte en middellange termijn het hoofd kan bieden.

1.6
Het EESC heeft kennis genomen van het bestaan van een
nieuw gezamenlijk eenjarig project van vakbonden en werk
gevers, waarmee de sociale partners richtsnoeren voor een so
ciaal verantwoorde herstructurering van de bedrijven willen
vastleggen. Dit in 2009 gelanceerde project biedt werkgevers
en vakbonden de mogelijkheid de problemen in de sector sa
men te analyseren en te overleggen over mogelijke oplossingen.
De besprekingen zullen moeten leiden tot een actieplan om de
overcapaciteit in de sector te verlagen.

1.7
Dat plan kan passen in het industriebeleid op langere
termijn waarin ook wordt nagedacht over nieuwe activiteiten
modellen in de grafische industrie. De voortgang van deze in
spanningen moet worden gevolgd door een groep op hoog
niveau, met vertegenwoordigers uit de industrie, de werk
nemersvakbonden en deskundigen, samengesteld onder toezicht
van de Europese Commissie. De groep moet aan de hand van
een transparant systeem voor informatievergaring analyseren
welke veranderingen er zullen komen en met welke instrumen
ten zij in goede banen kunnen worden geleid.

1.8
Momenteel bestaat de formele sociale dialoog tussen
werkgevers en vakbonden enkel op ondernemingsvlak en op
nationaal niveau. Het EESC vraagt de Commissie een comité
voor Europese sociale dialoog voor de gehele sector op te rich
ten.
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1.9
De agenda voor een formele en gestructureerde Europese
sociale dialoog kan het volgende omvatten:
1) Bespreking van de verschillende maatregelen om banen te
behouden via opleiding en omscholing in combinatie met
arbeidstijdverkorting en aanpassing van de arbeidstijd, tech
nische werkloosheid en het streven naar interne en externe
mobiliteit, zowel binnen als buiten het bedrijf of het beroep.
2) Bestudering van de inspanningen die nodig zijn om de pro
ductiecapaciteit aan te passen aan de markt zonder negatieve
gevolgen voor de arbeidsomstandigheden.
3) Gezamenlijke aanbeveling door de vertegenwoordigers van
werkgevers en werknemers over de keuzes op het vlak van
langetermijninvesteringen, met dien verstande dat de be
hoefte aan en grootte van nieuwe investeringen alleen
door ieder bedrijf afzonderlijk kunnen worden beoordeeld.
Het in kaart brengen van de aspecten van een geschikte
investeringsstrategie moet ervoor zorgen dat machines kun
nen worden aangekocht ter vervanging van andere of om te
voldoen aan de marktbehoeften, zodat bedrijven zijn uitge
rust om efficiënt te werken binnen hun huidige of toekom
stige afzetmogelijkheden.
4) De noodzaak een diagnose op te stellen van de financiële
situatie van de sector door de gepubliceerde gegevens te
verzamelen en te consolideren zonder de vertrouwelijkheid
van de strategische beslissingen die de bedrijven overwegen,
te schaden. Dat is absoluut noodzakelijk om de bestaande
manoeuvreerruimte beter te kunnen beoordelen.
5) Het vaststellen van de beste praktijken op het vlak van werk
omstandigheden, opleiding en omscholing, met naleving van
de normen van het Europese sociale model en – waar zij
bestaan – ook de collectieve overeenkomsten en akkoorden.
1.10
Het EESC vraagt de Commissie om de oprichting van
een waarnemingscentrum of sectorraad voor de beroepen en
competenties op Europees niveau, bedoeld om na te gaan welke
behoeften de sector heeft of nog zal hebben en het opleidings
aanbod te helpen afstemmen op de vraag. Het waarnemings
centrum zou de permanente beroepsopleiding, de mobiliteit en
de omscholing van werknemers stimuleren.
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beïnvloedt. Ook het gebruik van specialisatieovereenkomsten
kan door de bedrijven worden bestudeerd zodat de productie
capaciteit doeltreffender kan worden gebruikt via schaalvoor
delen en betere productietechnieken.

1.13
Het EESC roept de nationale en Europese overheden op
om de sector een betere toegang te geven tot overheidsfinan
ciering via met name het Europees Sociaal Fonds, het EFRO en
het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, voor
het uitwerken van acties in verband met opleiding, omscholing
en mobiliteit van werknemers in de grafische sector. Het Comité
roept de ondernemingen op om na te gaan hoe de EIB de
aanschaf van nieuwe technologieën voor nieuw te ontwikkelen
activiteiten kan helpen financieren.

2. Achtergrond
2.1
De ontwikkelingen van de grafische industrie in Europa
hangen nauw samen met die van de leveranciers van papier,
inkt en machines voor het drukken en met die van de opdracht
gevers, die zelf ook problemen hebben en zich organiseren om
die te overwinnen, bijvoorbeeld door een concentratie door te
voeren.

2.2
Deze moeilijkheden vloeien voort uit de structurele ver
anderingen (nog versterkt door de crisis) in de wereld van de
communicatie, met de groei van internet waardoor de markt
sterk verandert. De grote invloed van het internet is merkbaar in
de hele waardeketen doordat reclamebudgetten dalen, waardoor
de grafische media broodnodige inkomsten mislopen (een pro
ces dat deels onomkeerbaar is) en de pluraliteit van informatie
in het gedrang komt.

2.3
Voor bedrijven die actief zijn op gebieden waarin het
niet uitmaakt wanneer een product op de markt komt (bepaalde
categorieën boeken in het bijzonder), leiden de nieuwe trans
port- en communicatiemogelijkheden tot meer concurrentie van
drukkers in India of China. Het lijkt erop dat brokers, die de
laagste prijs nastreven, steeds meer geneigd zijn bestellingen bij
Aziatische drukkers te plaatsen en zo een deflatie in de hand
werken die schadelijk is voor het investeringsklimaat. Catalogi
verschijnen ook steeds vaker online in plaats van op papier en
deze ontwikkelingen hebben dan ook desastreuze gevolgen voor
de Europese sector van de rotatiediepdruk en de rotatieoffset.

1.11
Het EESC stelt voor dat de bevoegde Europese vereni
gingen zeer binnenkort, met de financiële en logistieke steun
van de Europese Commissie, een conferentie organiseren met
alle betrokkenen, en met de Commissie zelf, om samen de stand
van zaken op te maken en aldus na te gaan wat er op korte
termijn te doen staat en een onafhankelijke studie over de nabije
en verre toekomst van de sector te financieren. De sociale part
ners kunnen misschien de opdracht krijgen na te gaan welke
maatregelen nodig zijn voor een duurzame werking van de
markt en hoe het beroep zich kan ontwikkelen.

2.4
Volgens de meest recente cijfers van Eurostat telt de
Europese grafische industrie 132 571 bedrijven en meer dan
853 672 werknemers (2), en hebben zeven landen (Verenigd
Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, België, Nederland en
Spanje) samen 80 % van het totale aantal werknemers in de
sector in het Europa van de 25 in dienst. Meer dan 95 % van
de Europese grafische ondernemingen heeft minder dan 50 per
soneelsleden of ongeveer 60 % van het totale aantal banen,
terwijl minder dan 1 % meer dan 250 werknemers heeft, on
geveer 13 % van het totale aantal banen. Om een vollediger en
duidelijker beeld van de sector te krijgen zijn meer gedetail
leerde cijfers nodig, die momenteel niet bestaan.

1.12
Er zou een analyse kunnen worden gemaakt van de rol
van de brokers, om na te gaan hoe hun activiteit de prijsstelling

(2) Competitiveness of the European Graphic Industry, Europese Com
missie (2007).
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2.5
Dit advies heeft in de eerste plaats betrekking op de
rotatiediepdruk en de rotatieoffset vanwege het grote aantal
„drukken” of publicaties, en niet zozeer op de problemen in
de krantensector of in de sector van het drukken van verpak
kingen, die toch als andere markten worden beschouwd. Heel
wat kranten hebben namelijk hun eigen drukkerij en hebben
dus slechts zijdelings te maken met deze specifieke sector. In de
sector van de rotatieoffset en de rotatiediepdruk zijn er grafische
ondernemingen die erg grote hoeveelheden producten produce
ren. Het gaat om aparte drukprocédés met elk hun eigen spe
cifieke machines. Offset wordt gebruikt door grote ondernemin
gen met rotatieoffset en kleine ondernemingen met offsetvellen.
De Europese sectoren van de offset en de rotatiediepdruk zijn
samen goed voor 56 % van de totale klassieke drukkerijmarkt in
Europa (3). De betrokken bedrijven produceren boeken, jaarboe
ken, catalogi en tijdschriften die meestal in erg grote oplagen
worden gedrukt, tussen de 10 000 en de 300 000 exemplaren.

2.6
De helft van de productie zijn tijdschriften, de andere
helft catalogi, reclamefolders en boeken. Voor de gehele pro
ductie wordt 5 miljoen ton papier gebruikt. De meeste tijd
schriften en heel wat verpakkingen worden in Europa met ro
tatiediepdruk gedrukt. De sector van de rotatiediepdruk heeft
een jaarlijkse capaciteit van meer dan 5 miljoen ton, waarvan
80 % geconcentreerd is in slechts 5 landen. In Europa staan er
222 van deze drukpersen.

2.7
Zowel in de rotatieoffset (ongeveer 30 bedrijven) als in
de rotatiediepdruk (ongeveer 25 bedrijven) bestaan er in Europa
voornamelijk grote bedrijven. Zij beconcurreren elkaar om hun
eigen marktaandeel in een dalende markt te versterken. Inmid
dels krijgt rotatiediepdruk ook meer concurrentie van web off
set. De bedrijven staan onder steeds meer druk en de sociale
partners moeten onderhandelen over herstructureringen, waarbij
zij proberen het personeelsbestand, werkomstandigheden en lo
nen zoveel mogelijk op peil te houden.
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de reclame op internet en doordat deze ontwikkeling het gedrag
van de lezers ook verandert.

De afgelopen vijf jaren daalde de productie van jaarboeken en
catalogi. Deze productie is echter van levensbelang voor de
Europese rotatieoffset en rotatiediepdruk. Als deze tendens
doorzet zullen er nieuwe herstructureringen, fusies en sluitingen
van sites komen, met het bijhorende extra banenverlies.

3.2.2
De afgelopen tien jaren heeft de Europese tijdschriften
sector een neerwaartse trend gekend met dalende verkoopcijfers
en prijzen (4). Behalve in Spanje en Italië, waar een lichte stijging
valt te noteren, hebben volgens Intergraf de zes belangrijkste
tijdschriftenproducerende landen tussen 2001 en 2004 een te
ruggang gekend. Uit recentere cijfers blijkt dat de Italiaanse en
Spaanse markt nu krimpen. In 2009 daalden in Italië de inves
teringen in reclame voor tijdschriften met 28,7 % (Nielsen),
terwijl de tijdschriftenproductie 10,5 % in gewicht daalde (Istat).
Deze tendens houdt dus aan en zal ook blijven duren zolang de
sector overcapaciteit heeft. Om beter te verkopen richten bedrij
ven zich op een meer gespecialiseerd publiek, waardoor de
oplagen verkleinen. Dat heeft negatieve gevolgen voor de sector
van rotatieoffset en rotatiediepdruk, die alleen dankzij heel grote
oplagen kunnen besparen op de productiekosten.

3.2.3
De krantenuitgevers hebben hun aantal titels verlaagd
omdat het aantal lezers afnam. Zo werden in 2008 in het
Verenigd Koninkrijk maar liefst 53 titels – voornamelijk gratis
dagbladen - geschrapt. Sommige groepen bieden gecombineerde
abonnementen aan (papieren en digitale krant) om zo de com
plementariteit tussen beide informatie- en reclamevormen te
verhogen. Mogelijk kan dit de neergang in de sector enigszins
vertragen en de omscholing van bepaalde werknemers ver
gemakkelijken.

3. Motivering
3.1
De problemen van de Europese grafische industrie als
geheel zijn nog nijpender voor de rotatieoffset en de rotatiediep
druk, die met zware structurele én conjuncturele problemen
moesten afrekenen: grote veranderingen in de mediawereld
met de groei van internet, waardoor de markt voor gedrukte
producten slinkt, overcapaciteit en overinvestering, concentratie.

3.2 Algemene ontwikkeling van de mediawereld
3.2.1
Het volume van de producten zal de komende jaren
blijven dalen doordat meer publicaties online verschijnen, door
(3) Competitiveness of the European Graphic Industry, Europese Com
missie (2007).

3.2.4
In Europa gaat meer dan de helft van de drukkosten
naar papier. Aangezien bedrijven hun papier afzonderlijk aan
kopen hebben zij het moeilijk om de concurrentie aan te gaan
met de groepsaankopen in landen in Zuidoost-Azië. In een
recent rapport schat de Stationers' and Newspaper Makers'
Company dat de vraag naar krantenpapier in 2020 met de helft
(56 %) zal zijn gedaald. Datzelfde rapport vermeldt ook dat de
vraag voor tijdschriften met een derde zal dalen omdat er meer
online zal verschijnen en dit de reclamemarkt zal beïnvloeden,
om nog maar te zwijgen van de gevolgen van digitale media
voor de sector van de zakentijdschriften (5).
(4) Competitiveness of the European Graphic Industry, Europese Com
missie (2007).
(5) The Future of Paper and Print in Europe, Stationers' and Newspaper
Makers’ Company (2009).
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3.2.5
In het verleden hadden de grote uitgeverijen hun eigen
drukkerijen. De afgelopen tien jaren hebben veel van hen die
activa verkocht om zich op hun kernactiviteiten te concentre
ren. Uitgevers die nog een eigen drukkerij hebben, zijn intussen
zeldzaam. Bovendien besteden zij hun drukwerk – soms via
brokers – uit aan de drukker die de laagste prijs rekent, waar
door er een extra druk komt op de activiteit van grafische
bedrijven in een toch al verzwakte sector. Dankzij de overcapa
citeit kunnen de grote en machtige uitgeverijen een prijsver
laging afdwingen. Daardoor verkleint de marge van de grafische
bedrijven, met alle bijhorende negatieve gevolgen voor de lonen
van de werknemers.

3.3.2
Volgens een studie van UNI Europa Graphical was de
grafische productie van de sector in 2008 opnieuw gelijk aan
die van 2004 (7). Ondanks de ongunstige conjunctuur hebben
de Europese rotatiediepdrukbedrijven tussen 2005 en 200828
nieuwe machines gekocht. Die investeringen waren natuurlijk
wel nodig omdat bijvoorbeeld het materiaal aan vernieuwing
toe was of de marktbehoeften waren veranderd. Bovendien
was er ook bijkomende capaciteit nodig om eventuele produc
tiepieken efficiënter te kunnen opvangen. Die machines kunnen
drukwerk sneller afleveren en verhogen zo de overcapaciteit die
voor de crisis naar schatting tussen 15 en 20 % (8) bedroeg. In
de huidige crisis is er sprake van 25 tot 30 % overcapaciteit.

3.2.6
Ook de uitgevers van catalogi en tijdschriften oefenen
druk uit op de fabricageprijzen van hun producten. Omdat de
concurrentie voor ieder contract hevig is, proberen de meeste
grafische bedrijven hun kosten te drukken door te besparen op
lonen, waardoor de arbeidsvoorwaarden minder gunstig wor
den.

3.3.3
Volgens de Duitse vakbond Ver.di heeft de uitbreiding
van de grafische capaciteit in Europa de concurrentiedruk nog
verhoogd en moordend gemaakt. Uit de analyse blijkt ook dat
die investeringen de druk om de kosten te verlagen en concur
renten uit de markt te stoten, alleen nog maar hebben ver
hoogd, waardoor er al massale ontslagen zijn gevallen.

3.2.7
De financiële crisis heeft rampzalige gevolgen voor de
grafische ondernemingen die moeilijker krediet krijgen van de
banken omdat hun reputatie verzwakt is. Bovendien leidt dit tot
een beperking van de reclamebudgetten en dat heeft dan weer
negatieve gevolgen voor hun omzet.

3.3.4
De overcapaciteit en overinvestering hebben al tot een
aantal grote faillissementen geleid. Zo was Quebecor World een
van de belangrijkste grafische bedrijven in Europa, met wereld
wijd meer dan 20 000 personeelsleden. In 2008 heeft Quebecor
Worlds zijn faillissement aangevraagd omdat de concurrentie te
zwaar werd en er steeds meer digitaal werd gedrukt. In 2009
heeft het bedrijf zijn schulden terugbetaald en zijn Europese
activiteiten overgedragen aan het investeringsfonds HHBV;
sindsdien heet het World Color. Behalve bedrijven die faillisse
ment aanvragen zijn er ook tal van bedrijven die fusies door
voeren als reactie op problemen, waardoor in de hele sector
omvangrijke herstructureringen zijn doorgevoerd met banenver
lies tot gevolg.

3.2.8
Hoewel het goed zou zijn dat grafische bedrijven hun
activiteiten diversifiëren, is dat blijkbaar moeilijk: de meeste
bedrijven hebben nu, met name in de prepress, de financiële
middelen noch de benodigde locaties om te investeren.

3.2.9
De kleine en middelgrote productie-eenheden lijken
zich daarentegen gemakkelijker in te stellen op structurele ver
anderingen en conjuncturele moeilijkheden; zij werken flexibeler
en kunnen meer rekening houden met behoeften van een meer
uiteenlopende clientèle. In de toekomst kunnen zij bijdragen
aan het outplacement van een moeilijk in te schatten deel van
werknemers die bij de grote bedrijven hun baan verloren heb
ben.

3.3 Overcapaciteit en overinvesteringen
3.3.1
De hogere overcapaciteit (6) op de Europese markt van
rotatieoffset en rotatiediepdruk wordt veroorzaakt door de af
nemende vraag op de Europese markt en door de overinveste
ring en heeft een negatieve invloed op de krappe marges van de
bedrijven. De kans bestaat bovendien dat de bedrijven draco
nische maatregelen treffen om de kosten te verlagen, in een
wanhoopspoging om hun marges te behouden of om te kunnen
overleven. Heel wat bedrijven moeten onder de totale kostprijs
verkopen om hun verliezen toch enigszins te beperken.
(6) Gennard, J. The Impact of the financial crisis on the European
graphical industry (2009).

3.3.5
Net als in heel wat andere sectoren heeft de economi
sche crisis grote invloed gehad op de loononderhandelingen die
in 2009 zijn gevoerd. Zelfs als hun banen behouden bleven
stonden de werknemers onder druk om de loonkosten te
doen dalen, wat een negatieve impact had op de arbeidsvoor
waarden en de lonen. De collectieve onderhandelingen in 2009
hebben tot een daling met gemiddeld 0,9 % van de koopkracht
van de werknemers in de Europese grafische sector geleid (9). De
uitbreiding van de markt heeft de negatieve spiraal van de
prijzen en de loonkosten nog versterkt en de concurrentie ver
scherpt.

3.4 Concentratie
3.4.1
De afgelopen jaren is het aantal papier-, inkt- en druk
persproducenten gedaald; de hogere concentratie maakt het de
leveranciers dus makkelijker om voorwaarden te stellen.
(7) Europese conferentie voor rotogravure en offset, 16-20 maart 2009,
Verona (Italië).
(8) Ibid.
(9) Verslag van UNI Europa over de collectieve overeenkomsten, Gen
nard, J. (2009).
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3.4.2
Uit een recente studie van de Europese grafische sector
blijkt dat de overcapaciteit, de overinvesteringen, de kleine
vraag, de lagere prijzen voor de producten, de dalende omzet
en de toenemende concurrentie op de markt hebben geleid tot
fusies, overnames en nieuwe faillissementen (10).

3.4.3
Door fusies en aankopen zijn de ondernemingen ge
groeid, en is ook hun vastberadenheid toegenomen om de con
currenten uit de markt te stoten. Zo ontstond in 2005 door de
fusie van de mediagroepen Bertelsmann, Gruner + Jahr en
Springer Prinovis, de grootste rotatiediepdrukonderneming in
de Europese grafische industrie. Daarnaast is de groep Schlott
AG de Europese nummer twee geworden dankzij de overname
van het bedrijf REUS (in Pilsen, CZ) en vouw- en drukcapaciteit
in Biegelaar (NL) in 2006 en 2007. Begin 2008 heeft een
Nederlandse investeringsgroep de Europese grafische activiteiten
van Quebecor overgenomen. De Britse groep Polestar zoekt
partners om zijn marktpositie te versterken.

4. Vooruitblik
4.1
Met al deze moeilijkheden bevindt de sector van de ro
tatieoffset en rotatiediepdruk in Europa zich in een kwetsbare
positie, die op lange termijn problematisch kan worden als de
beleidsmakers niet snel samen met de andere partijen in actie
komen. De sociale partners zijn tot het besluit gekomen dat de
sector zich alleen duurzaam kan blijven ontwikkelen als een
reorganisatie en herstructurering wordt doorgevoerd. De ko
mende tien jaar zullen wellicht aanvullende rationaliseringen
nodig zijn, met de bijbehorende ontslagen. De sociale partners
menen dan ook dat nu initiatieven moeten worden genomen
om de crisis te bezweren in het belang van de werkgevers en
werknemers. De crisis is trouwens zo ernstig dat de vakbonden
momenteel de gevolgen ervan bestuderen en constructieve stra
tegieën trachten te ontwikkelen om de werkgelegenheid te be
houden, omschakelingen te plannen, te voorkomen dat arbeids
omstandigheden verslechteren en de lonen op peil te houden.

4.2
De Europese Commissie heeft in 2007 samen met de
beroepsorganisaties een actieplan van zes punten voor de gra
fische sector voorgesteld:

1) Steun voor de dynamiek van de Europese grafische drukkerij
in een wereldmarkt

a) Partnerschappen en allianties

b) Beheer van productiekosten

2) Ontwikkeling van diensten met een grote toegevoegde
waarde voor de klanten

3) Betere opleiding
(10) Gennard, J. Annual Collective Bargaining Survey. UNI Europa
(2008).
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4) Sterker Europees referentiekader – standaardisering en har
monisering
5) Gecoördineerde verhoging van middelen voor onderzoek en
innovatie
6) Verbetering van het imago van de grafische industrie.
Het EESC steunt dit voorstel, dat ook nu nog actueel is, en is
verheugd over de al geboekte resultaten. Nu de problemen in de
sector nog vergroot zijn door de crisis en de daaropvolgende
recessie in alle EU-lidstaten, meent het Comité dat dringende
maatregelen nodig zijn om de sector te helpen het hoofd te
bieden aan de uitdagingen op korte termijn.
4.3
De financiële crisis versterkt ook nog de dringende be
hoefte aan een gezamenlijke reactie van de sociale partners.
Meer dan ooit is een echt Europees industrieel beleid nodig,
gebaseerd op de inhoud van het voorstel van de Commissie.
De concentratie moet niet meer dan nodig toenemen, al kan
mogelijk wel een consolidering worden doorgevoerd via over
gangsmaatregelen, zoals een arbeidstijdverkorting die zoveel
mogelijk banen kan vrijwaren en het pad kan effenen naar
een efficiënte omschakeling en interne en externe mobiliteit.
In overeenstemming met verordening (EG) 2658/2000 (die mo
menteel wordt herzien) kunnen ondernemingen waarvan het
aandeel op de markt niet meer dan 20 % bedraagt, specialisatie
overeenkomsten overwegen om te komen tot schaal- of toepas
singsvoordelen of betere productietechnologieën en zo bij te
dragen aan hun voortbestaan.
4.4
De activiteit van brokers zou kunnen worden bestudeerd
om na te gaan welke invloed zij hebben op de prijsvorming.
Het principe van vrije en onvervalste concurrentie moet kunnen
gelden, met inachtneming van degelijke arbeids- en loonvoor
waarden en collectieve overeenkomsten zoals zij in de EU be
staan.
4.5
De overcapaciteit van de sector moet in onderling over
leg worden beperkt. De sociale dialoog en collectieve onderhan
delingen moeten op alle niveaus in ieder land worden gevoerd
om de herstructurering op een sociaal aanvaardbare manier te
laten verlopen. Er moet dringend een formele en gestructureerde
sociale dialoog op Europees niveau worden gevoerd zodat op
lossingen kunnen worden uitgewerkt voor de grote uitdagingen
van de sector. Het EESC wijst erop dat de sectorale sociale
dialoog kan leiden tot de goedkeuring van adviezen, gemeen
schappelijke verklaringen, richtsnoeren, gedragscodes, handves
ten en akkoorden.
4.6
Financiële en logistieke hulp van de Europese Commissie
is onmisbaar om de rotatieoffset en rotatiediepdruk in Europa
gezond te houden. Het EESC spoort de ondernemingen aan
Europese steun aan te vragen via het Europees Sociaal Fonds,
het EFRO, het Europees fonds voor aanpassing aan de globali
sering en het Europees fonds voor onderzoek en ontwikkeling.
Er moet ook worden nagegaan hoeveel de Europese Investe
ringsbank kan bijdragen om de aanpassing van bedrijven aan
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de nieuwe technologieën te financieren. Het is raadzaam dat van
de verschillende hulpsystemen gebruik wordt gemaakt, maar wel
enkel om de omschakelingen te vergemakkelijken en niet om
indirect bedrijfsverplaatsingen te financieren.
4.7
Op erg korte termijn stelt het EESC alvast vier initia
tieven voor:

11.2.2011

4.7.3
Een onafhankelijke studie, gefinancierd door de Com
missie, in het kader van de Europese sectoriële sociale dialoog,
naar de toekomst van de sector op middellange en lange termijn
in het licht van nieuwe industriële technologieën, de ontwikke
ling van het consumentengedrag en de strategieën van de leve
ranciers en opdrachtgevers.

4.7.1
De samenstelling van een groep op hoog niveau met
vertegenwoordigers van de industrie, de werknemers en onder
zoekers om beter te begrijpen hoe de grafische industrie op
middellange termijn georganiseerd moet worden en voorstellen
te doen over hoe het nieuwe bedrijfsmodel eruit moet zien.

4.7.4
De oprichting van een waarnemingscentrum of sector
raad voor beroepen en competenties om de beroepen van nu en
in de toekomst in kaart te brengen. Weten welke vaardigheden
vereist zijn is noodzakelijk om een geschikt opleidings- en om
scholingsbeleid uit te werken.

4.7.2
De organisatie van een conferentie met alle betrokke
nen om een gemeenschappelijke stand van zaken op te maken
en na te gaan wat er op korte termijn gedaan kan worden. De
sociale partners kunnen misschien de opdracht krijgen na te
gaan hoe het beroep zich kan ontwikkelen en welke maatrege
len nodig zijn om de markt duurzaam te herstellen.

4.8
De Commissie moet de ontwikkelingen in het beroep
efficiënt kunnen opvolgen. Daartoe moet zij kunnen beschikken
over een systeem voor de vergaring van betrouwbare informatie
dat door alle belanghebbenden kan worden geraadpleegd.

Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De deelsector textieldiensten in
Europa: veranderingen en vooruitzichten”
(2011/C 44/17)
Rapporteur: Antonello PEZZINI
Corapporteur: Peter BOOTH
Het Europees Economisch en Sociaal Comité (hierna: EESC) heeft op 18 februari 2010 besloten om over
eenkomstig artikel 29, lid 2, van zijn rvo een initiatiefadvies uit te brengen over
De deelsector textieldiensten in Europa: veranderingen en vooruitzichten.
De CCMI, die met de voorbereidende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 1 juli 2010 goed
gekeurd.
Het EESC heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting (vergadering van 14 juli)
onderstaand advies uitgebracht, dat met 138 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij 6 onthoudingen, werd
goedgekeurd.
1. Conclusies en aanbevelingen (1)
1.1
Het EESC wijst op het belang van de deelsector textiel
diensten in Europa. De manier waarop textieldiensten bezig zijn
zich te ontwikkelen, belooft veel voor de toekomst, niet alleen
in economisch en technologisch opzicht, maar ook omdat tex
tieldiensten nauw aansluiten bij de lokale praktijk en werkgele
genheid. Bovendien kunnen textieldiensten voortdurend in aan
zienlijke mate bijdragen aan de totstandbrenging van een Euro
pese economie die instaat voor werkgelegenheid en zowel soci
ale als economische samenhang.

1.2
De Europese stichting tot verbetering van de levens- en
arbeidsomstandigheden zou een proefproject moeten lanceren
om na te gaan waar textieldiensten gesitueerd zijn, welke om
vang ze hebben, wat de levens- en arbeidsomstandigheden zijn
van de werknemers ervan en hoe zwaar de informele economie
weegt in deze sector. Daarnaast pleit het EESC voor een gron
dige bezinning op een NACE-codering waardoor deze deelsector
- niet alleen wat de sociaaleconomische ontwikkeling ervan
betreft, maar ook als het gaat om de werkgelegenheid - naar
behoren kan worden afgebakend.

1.3
Tegen de achtergrond van de initiatieven die in het kader
van de Europa 2020-strategie tegen de opwarming van de aarde
worden genomen, adviseert het EESC het Europees Parlement,
de Raad en de Commissie om bij de uitwerking van nieuwe
milieumaatregelen terdege rekening te houden met de duur
zaamheid en efficiëntie van de middelen waarover textieldien
sten beschikken, en met de mogelijkheden van deze deelsector
om arbeidsplaatsen te creëren en investeringen aan te trekken.
(1) Kijk voor meer documentatie n.a.v. dit advies (uiteenzettingen op
hoorzittingen, technische bijlagen of statistieken) op de website van
het EESC:
http://www.eesc.europa.eu/sections/ccmi/Hearingsandconferences/
Textile_2010/index_en.asp.

1.4
Hoe dan ook moet er niet alleen in EU-verband, maar
ook op regionaal en nationaal bestuursniveau een gestructu
reerde sociale dialoog op gang worden gebracht. Het EESC pleit
ervoor dat de EU netwerken financiert waarin voorbeelden van
geslaagde methoden worden uitgewisseld. Doel van die netwer
ken zou zijn om

— via een specifieke actie van CEDEFOP uit te maken aan
welke diploma- en beroepsvereisten werknemers in deze
sector moeten voldoen en welke de overeenkomstige onder
wijsbehoeften zijn;

— samen met het in Bilbao gevestigde Europees Agentschap
voor veiligheid en gezondheid op het werk voorwaarden
vast te leggen voor een rechtvaardige behandeling, veiligheid
en gezondheid op het werk;

— ervoor te zorgen dat de sociale partners van deze deelsector
naar behoren zijn vertegenwoordigd in het Europees comité
voor onderhoudsdiensten.

1.5
Van belang is dat de EU-regelgeving inzake de voorlich
ting en raadpleging van werknemers en de oprichting en het
beheer van ondernemingsraden naar behoren wordt toegepast.
Daarbij zou er met steun van het IPST van Sevilla speciaal voor
deze deelsector een Europees participatief foresight-systeem moe
ten worden opgezet.

1.6
Conditio sine qua non voor een gezonde ontwikkeling van
textieldiensten is dat de sociale en milieunormen voor „groene
en sociale” aanbestedingen er onverkort en op transparante
wijze op worden toegepast. Daarbij moet met name worden
gedacht aan het systeem van werk in onderaanneming en de
taakverdeling over de hele leveringsketen.
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— werkkleding en overalls, uniformen, beschermende pakken
en beveiligingskleding verhuren, opmaken en onderhouden;

1.7
Zowel in de jaarprogramma's van het zevende kaderpro
gramma voor OTOD als in het meerjarenprogramma voor con
currentievermogen en innovatie en de structuurfondsen zou
voldoende ruimte moeten worden ingelast voor technologische
en organisatorische innovatieprojecten in textieldiensten, met
name als het gaat om een doeltreffende en zuinige benutting
van de hulpmiddelen, geïntegreerde logistiek en de traceerbaar
heid van de geleverde producten, evt. met behulp van Galileotoepassingen. De EIB zou investeringen moeten vergemakkelij
ken, vooral ten behoeve van het mkb.

— linnengoed voor de horeca wassen, steriliseren, verhuren en
afwerken;

1.8
De Europese normaliseringsorganen zouden, ook in op
dracht van de Commissie, voor de hele productieketen van
textieldiensten technische normen moeten blijven uitwerken
om steeds beter te kunnen inspelen op de vooruitgang op
milieu-, sociaal en technologisch gebied, de kwaliteit van pro
ducten, procédés en diensten te garanderen en de arbeids
omstandigheden van de werknemers te verbeteren.

— chirurgische en textielinstrumenten verhuren en steriliseren
en kits met gesteriliseerde medische apparatuur leveren/
klaarmaken;

1.9
In de regio's zou een beroep moeten worden gedaan op
de structuurfondsen om de netwerken van Europese vertakkin
gen van de deelsector textieldiensten te vernieuwen en te be
werkstelligen dat bilaterale organen worden opgericht. Een aan
tal lidstaten heeft met dat laatste al gunstige ervaringen opge
daan, vooral met het oog op opleiding en (taal)onderwijs.

1.10
Uitwisseling en verspreiding van voorbeelden van ge
slaagde methoden alsook de oprichting van bilaterale organen
zijn van belang. Een aantal lidstaten is hiertoe al overgegaan,
met goede resultaten als het gaat om de verbetering van het
menselijk kapitaal in deze deelsector.

— kleding en linnengoed voor (para-)medisch personeel, pa
tiënten in ziekenhuizen, bewoners van rusthuizen en leden
van leefgemeenschappen wassen, verhuren, steriliseren, op
maken en afwerken;

— „slimme” textielproducten met daarin verwerkte gebruikers
vriendelijke functies die veel comfort bieden, leveren, ver
huren en opmaken;
— industrieel afwerken, filters, stofafzuigers en aanverwante
textieldiensten leveren voor fabrieken en steriele werkruim
ten;
— hygiënisch-medische textieldiensten verlenen die een aanvul
ling vormen op of in de plaats komen van textielproducten;
— specifieke diensten verlenen en zorgen voor afwerkingen
voor de mode-industrie.

1.11
Er zou een Europese campagne moeten worden ge
voerd met als thema's: veiligheid op het werk, transparantie
t.a.v. de economische, sociale en milieu-aspecten van textieldien
sten en de arbeidsomstandigheden en werkgelegenheidsperspec
tieven in deze deelsector. Op dat laatste zou het Handvest van
grondrechten onverkort moeten worden toegepast, met name
ten aanzien van vakbondsrechten en het recht op collectieve
onderhandelingen.

2.2
Industriële wasserijen zijn onmisbaar voor tal van activi
teiten in de horeca en het toerisme (hotels en restaurants, leefge
meenschappen, cruiseschepen enz.), maar ook voor de hoog
waardige levering van geavanceerd beschermend textiel voor
een breed scala aan verschillende eindproducties en handels
bedrijven. Daarbij blijft een sterke verankering in de regio be
houden, met slechts een gering risico op verplaatsingen van
bedrijven naar landen buiten de EU.

1.12
Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
zouden een strategisch kader voor textieldiensten moeten uit
werken en daarbij gebruik moeten maken van het feit dat de
economische ontwikkeling van deze deelsector alsook de groei
van zijn productiviteit en werkgelegenheid volledig stroken met
de duurzamegroeidoelstellingen 20/20/20 voor 2020.

2.3
Daarnaast zijn industriële wasserijen belangrijk voor de
textielindustrie, omdat vervaardigde kledingstukken niet onge
wassen en pas na een proefperiode in de handel mogen worden
gebracht. Wasserijen die voor textielfabrieken werken, hebben
een hoge werklast en moeten perfect werk afleveren: daarom
dient hun personeel vakkundig te zijn, over geavanceerde ma
chines te beschikken en onder behoorlijke arbeidsomstandighe
den te kunnen werken.

2. Inleiding
2.1
Het begrip „textieldiensten” bestrijkt ondernemingen die
op tal van uiteenlopende gebieden werkzaam zijn:

— industrieel wassen en stomen, alsook aan fabrieken, dienst
verlenende bedrijven en consumenten textielproducten ver
huren;

2.4
Industriële wasserijen die voor hotels werken, zijn belast
met de zorg voor en het wassen van al het linnengoed, in een
continue schoonmaakcyclus. De hoge snelheid waarmee schoon
en vuil linnengoed elkaar afwisselen, vergt van die wasserijen
het vermogen om dat tempo vol te houden en het schone
linnengoed zonder uitstel of vertraging af te leveren. Daarom
moet de werkorganisatie uitstekend zijn en dient het personeel
goed te zijn opgeleid.
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2.5
Naast industriële wasserijen zijn er nu ook bedrijven die
textielproducten verhuren. Daarbij gaat het om steeds verfijn
dere producten die aan de meest geavanceerde technische en
functionele vereisten en steeds strengere technische en milieu
normen moeten voldoen. Dit geldt met name voor bescher
mende kleding en hoogwaardig materiaal voor het leger.
2.6
De technologische vernieuwing heeft de textieldiensten
de afgelopen jaren alles behalve onberoerd gelaten, of het nu
gaat om „B2B” of om „B2C” (2). Getuige daarvan is de kwaliteit
van de traditionele – ook hygiënisch-medische – producten die
aan hotels en ziekenhuizen worden geleverd en de technische
en milieunormen waaraan deze producten voldoen, maar ook
de kwaliteit van de geavanceerde „slimme” beschermende pak
ken die worden geleverd en die eveneens aan de technische en
milieunormen voldoen (3).
2.7
De traditionele productie van industriële wasserijen blijft
aanzienlijk, met een omzet van circa 9 miljard euro in 2007.
Kenmerkend zijn ook de geografische concentratie van de was
serijen en het feit dat de markt wordt beheerst door een gering
aantal multinationals (4). Naast die multinationals is de rest van
de markt erg versnipperd: het krioelt van de kleine bedrijfjes die
over het algemeen een lokaal bereik hebben. De markt kent een
sterke groei, zowel qua omzet (circa 10 miljard euro per jaar)
als qua aantal werknemers (ruim 200 000).
2.8
Bedrijven die hoogwaardige beschermende kleding ma
ken, hebben de wind in de zeilen. Hun productie is gerelateerd
aan de nieuwe generatie „slimme” textielproducten waarvoor
wordt uitgegaan van: „slim” materiaal, geavanceerde procédés,
geïntegreerde functies die veel comfort bieden, en de preventie
en beheersing van persoonlijke risico's. De handel in artikelen
voor persoonsbescherming die is uitgeroepen tot een van de
meestbelovende „leidende markten” van de EU (5), wordt mo
menteel voor de EU geraamd op 9,5 à 10 miljard euro, met in
totaal zo'n 200 000 werknemers in die bedrijven zelf en in
toeleverende bedrijven.
2.9
De producten en diensten waarnaar vraag is op de
markt, zijn onderworpen aan strengere normen inzake veilig
heid op de werkplek, de prestaties van de werknemers en de
strengere veiligheidsvereisten waaraan zij moeten voldoen, een
betere beheersing van persoonlijke risico's en de verspreiding
van een cultuur waarin betrouwbaarheid wordt vooropgesteld,
alsook de wens om klachten te voorkómen.
2.10
Erg belangrijk is de aandacht van bedrijven in deze
deelsector voor de milieugevolgen van de bewerkingen voor
en de verlening van textieldiensten. Textieldiensten zijn meer
maals gecontroleerd op milieu-effecten (Life Cycle Assessment) (6).
(2) Zie voor complexe dienstverlening „Ontwikkeling van de zakelijke
dienstverlening in Europa” (verkennend advies), PB C 27 van 3
februari 2009, blz. 26 t/m 33.
(3) Zie EUROPA VERNIEUWT – INNOVATION WATCH/sectorale fore
sight voor innovatie: textiel en kleding – INTERIMRAPPORT van juni
2009, blz. 3, 4, 9 en 10.
(4) Elis, Rentokil, Johnson Service, Davis, Alsco, HTS enz.
(5) SEC(2009) 1198 final van 9 september 2009: het communautaire
initiatief „Leidende markten”/tussentijds voortgangsverslag.
(6) Zie Bijlage 1 - http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.
textile-services-sub-sector-in-europe
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3. Doel van onderhavig initiatiefadvies
3.1
In dit initiatiefadvies worden de voorwaarden onderzocht
voor de ontwikkeling van een deelsector voor textieldiensten
waarbij
— de arbeids- en levensomstandigheden van de werknemers,
met name op het gebied van gezondheid en veiligheid wor
den gerespecteerd;
— wordt uitgegaan van een op de diverse niveaus gevoerde
gestructureerde dialoog tussen de sociale partners van de
sector;
— steeds hogere eisen worden gesteld aan de scholing en vak
bekwaamheid van de werknemers en nieuwe mogelijkheden
voor werkgelegenheid worden gecreëerd dankzij versnelde
cursussen en opleidingen;
— wordt gezorgd voor betere milieubescherming en zuinigere
omgang met energie en water tijdens de hele levenscyclus
van een product, incl. de recyclage;
— ter bestrijding van misbruik van dominante marktposities in
een open klimaat WORDT geïnvesteerd in technologische,
logistieke en organisatorische vernieuwing, zodat er gunstige
voorwaarden ontstaan voor de oprichting en ontwikkeling
van kleine en middelgrote ondernemingen;
— concurrentie op kwaliteit en op de uitwerking en toepassing
van geavanceerde technische normen kan worden bevor
derd;
— wordt gezorgd voor transparante aanbestedingen met onver
korte naleving van de milieuvereisten en sociale clausules,
vooral als het gaat om werk in onderaanneming;
— wordt geijverd voor imagoverbetering door meer zichtbaar
heid en transparantie.
3.2
Het EESC heeft op 11 mei 2010 in Brussel een openbare
hoorzitting over dit onderwerp gehouden. Daaraan is deelgeno
men door vertegenwoordigers van de nationale en Europese
sociale partners in deze deelsector, alsmede door vertegenwoor
digers van het in Bilbao gevestigde Europees Agentschap voor
gezondheid en veiligheid op het werk, van de Commissie (DG
ENTR), van de diverse door lidstaten opgerichte bilaterale orga
nen en van qua productie en dienstverlening prominente bedrij
ven op dit gebied.
4. Algemene opmerkingen
4.1
Het EESC acht het raadzaam om een Europees proefpro
ject te lanceren alvorens een strategie en actieplan voor textiel
diensten uit te stippelen. Doel van dat proefproject zou moeten
zijn om de diverse zeer uiteenlopende bedrijven in de deelsector
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textieldiensten in kaart te brengen en tegen elkaar af te wegen
en om na te gaan waar die bedrijven in de 27 lidstaten van de
EU gesitueerd zijn en welke omvang ze hebben, met dien ver
stande dat niet mag worden voorbijgegaan aan de zwaar
wegende rol van gender en de informele economie die aan alle
regelgeving ontsnapt.
4.2
Verder pleit het EESC voor een betere definitie waardoor
de deelsector textieldiensten duidelijker kan worden afgebakend
in de NACE-nomenclatuur van de EUROSTAT-code. Op die
manier wordt het gemakkelijker om te volgen hoe textieldien
sten zich economisch ontwikkelen en hoe de stand van zaken is
t.a.v. investeringen, innovatie, werkgelegenheid en beroepskwa
lificaties.
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worden bijgewerkt. Ook zouden daarvan milieueffectbeoordelin
gen moeten worden gemaakt, die aan het Europees Parlement
en het EESC worden voorgelegd.
4.8.2
Er moet uitgebreid worden onderzocht welke inspan
ningen de deelsector zich getroost om, samen met de sociale
partners, oneerlijke concurrentie tegen te gaan door certificering
krachtens de EN 14065-norm zo veel mogelijk ingang te doen
vinden. Daarbij moet de markt worden gereguleerd en moet
met behulp van kwaliteitskeuren de toepassing van de meest
geslaagde methoden worden bevorderd, ook via (fiscale) prik
kels.

4.3
De deelsector textieldiensten is erg dynamisch en zich
volop aan het ontwikkelen. Hoe groot die groei kan worden,
hangt grotendeels af van de verbetering van de sociaal-culturele
randvoorwaarden en van het technisch-economisch vermogen
van de bedrijven zelf.

4.8.3
Als dient te worden uitgemaakt welke soort kleding
voor „full service”-oplossingen in aanmerking komt, dan moeten
de doelmatigheid en het blijvende karakter van deze eigenschap
pen tijdens de hele levenscyclus van een textielproduct worden
meegewogen.

4.4
Volgens het EESC is het belangrijk dat de Europese nor
maliseringsorganen, ook in opdracht van de Commissie, tech
nische normen voor de hele productieketen van textieldiensten
uitwerken om steeds beter te kunnen inspelen op de vooruit
gang op milieu-, sociaal en technologisch gebied, de kwaliteit
van de producten, procédés en diensten te garanderen, de ar
beidsomstandigheden van de werknemers te verbeteren en aan
de mondiale concurrentie het hoofd te kunnen blijven bieden.

4.8.4
Belangrijk is dat de deelsector textieldiensten zich daad
werkelijk inzet voor de toepassing van oplosmiddelen en van
gebruikte en aan de discipline van de REACH-regeling onder
worpen chemische stoffen, net zo goed als voor de toepassing
van de Europese normen inzake water.

4.5
Textieldiensten hebben voor hun ontwikkeling baat bij
een gestructureerde dialoog op Europees, nationaal en regionaal
bestuursniveau, waarin de nadruk wordt gelegd op billijke ar
beidsvoorwaarden als gemeenschappelijke basis voor textieldien
sten in Europa. Die gemeenschappelijke basis kan worden ge
legd door de EU-richtlijnen inzake gendergelijkheid, werktijden,
en de voorlichting en raadpleging van werknemers toe te pas
sen. Bedrijven die textieldiensten verlenen, moeten volgens het
EESC meer evenwicht brengen in hun streven naar de tevreden
heid van de klanten enerzijds en de noodzaak om hun werk
nemers te motiveren anderzijds, zoals nu al kan worden waar
genomen in bepaalde geavanceerde productiebedrijven.
4.6
Het is voor de ontwikkeling van textieldiensten van we
zenlijk belang dat het Handvest van grondrechten onverkort op
de hele productie- en dienstenketen in de EU wordt toegepast,
met name als het gaat om vakbondsrechten en het recht op
collectieve onderhandelingen.
4.7
De lidstaten zouden er goed aan doen om onderling
voorbeelden van geslaagde methoden uit te wisselen en trans
nationale Europese projecten op dit gebied te financieren.
4.8
Milieubescherming moet op de prioriteitenlijst van deze
deelsector worden gezet, met aandacht voor EMAS en ecolabel
en de toepassing van de ISO 14000-normen.
4.8.1
De cijfers voor textieldiensten in 2006 zijn heel goed
te gebruiken als uitgangspunt voor discussie en analyse en voor
onderzoek naar de ontwikkelingen in de diverse sectoren (7),
maar zouden wel – ten minste om de twee jaar - moeten
(7) Zie voetnoot 5.

4.9
Er zou in de jaarprogramma's van het zevende kaderpro
gramma voor OTOD, in het meerjarenprogramma voor concur
rentievermogen en innovatie en in de structuurfondsen vol
doende ruimte moeten worden ingelast voor technologische
en organisatorische innovatieprojecten in textieldiensten, met
name als het gaat om geïntegreerde logistiek en de traceerbaar
heid van de geleverde producten, evt. met behulp van logistieke
Galileo-toepassingen. De EIB zou investeringen moeten ver
gemakkelijken, vooral ten behoeve van het mkb.
4.10
Conditio sine qua non voor een „groene en sociale” ont
wikkeling van textieldiensten is dat de normen voor aanbeste
dingen er onverkort en op transparante wijze op worden toe
gepast. Daarbij moet met name worden gedacht aan het systeem
van werk in onderaanneming en de taakverdeling over de hele
leveringsketen.
4.11
Technologische, logistieke en organisatorische innova
ties dienen plaats te vinden in een open klimaat waarin mis
bruik van dominante marktposities wordt vermeden, zodat er
gunstige voorwaarden ontstaan voor de oprichting en ontwik
keling van kleine en middelgrote bedrijven.
4.12
De scholing en vakbekwaamheid van werknemers in
deze sector moeten steeds beter worden en er dienen, door
middel van versnelde cursussen en opleidingen, nieuwe moge
lijkheden voor werkgelegenheid te worden geschapen. Daarbij
zou er met steun van het IPST in Sevilla speciaal voor deze
deelsector een Europees participatief foresight-systeem moeten
worden opgezet. Bovendien zou een beroep moeten worden
gedaan op de structuurfondsen voor de oprichting van bilaterale
organen waarin overleg wordt gepleegd over de scholing, de
opleiding en het (taal)onderwijs van werknemers.
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4.13
Veiligheid en gezondheid op het werk moeten voorrang
krijgen in het streven naar kwalitatief betere textieldiensten: de
sociale partners van deze deelsector moeten een gestructureerde
Europese dialoog aangaan en naar behoren zijn vertegenwoor
digd in het Europees comité voor onderhoudsdiensten.
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en werkgelegenheidsstrategie voor de verdere uitbouw van de
deelsector textieldiensten. Doel daarvan zou moeten zijn dat
voor de EU een actieplan wordt uitgewerkt dat aansluit bij
het communautaire initiatief „Leidende markten”, waarin textiel
diensten als veelbelovende strategische markten worden bestem
peld.

4.14
De Commissie zou zo snel mogelijk moeten komen
met een mededeling over de mogelijkheid van een economische

Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Bevordering van duurzame groene
banen in het kader van het EU-energie- en klimaatveranderingspakket” (initiatiefadvies)
(2011/C 44/18)
Rapporteur: de heer IOZIA
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 16 juli 2009 besloten om overeenkomstig artikel 29,
lid 2, van zijn reglement van orde een initiatiefadvies op te stellen over het thema
Bevordering van duurzame groene banen in het kader van het EU-energie- en klimaatveranderingspakket.
De afdeling Vervoer, energie, infrastructuur en informatiemaatschappij, die met de voorbereidende werk
zaamheden was belast, heeft haar advies op 1 juni 2010 goedgekeurd.
Het Comité heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli gehouden 464e zitting (vergadering van 14 juli) het volgende
advies uitgebracht, dat met 146 stemmen vóór en 4 stemmen tegen, bij 10 onthoudingen, is goedgekeurd.
1. Samenvatting van het advies
1.1
„Ik wil laten zien dat investeringen in klimaatvriendelijke
en energie-efficiënte technologieën economisch voordeel opleve
ren. De mogelijkheden zijn legio.”

Connie Hedegaard, EU-commissaris voor klimaat

1.2
Aan het begin van het derde millennium zijn er nieuwe
vragen gerezen over de toekomst van onze planeet. Gezien de
risico's van de klimaatverandering, de toenemende vraag naar
energie in de wereld, de uitputting van de traditionele energie
bronnen over niet al te lange tijd, het groeiende bewustzijn van
de burgers en hun roep om passende maatregelen voor de
bestrijding van de uitstoot van broeikasgassen en voor aanpas
sing aan de negatieve gevolgen daarvan, is het hoog tijd om nog
eens goed te kijken naar het huidige ontwikkelingsmodel, om
het consumptieniveau te verlagen en om meer gebruik te maken
van alternatieve en duurzame energiebronnen die minder uit
stoot veroorzaken. Het EU-beleid zou vooral moeten inzetten
op een groen, sociaal en concurrerend Europa.

1.3
Willen we de continuïteit van de energievoorziening ver
sterken, minder afhankelijk zijn van politiek instabiele of con
currerende gebieden en in de energiemix geleidelijk aan steeds
meer kiezen voor schone en duurzame bronnen, dan zullen we
de nieuwe, groene economie als een factor van betekenis moe
ten zien voor duurzame ontwikkeling en werkgelegenheidsgroei
die bijdraagt tot een nieuw economisch, sociaal en ecologisch
evenwicht.

1.4
Het EESC wil in dit advies de mogelijkheden van „duur
zame groene banen” in kaart brengen en uitzoeken hoe het
scheppen van dergelijke arbeidsplaatsen het beste kan worden
ondersteund en bevorderd.

1.5
Om de effecten van de nieuwe maatregelen te kunnen
beoordelen, moet er worden gekeken naar hetgeen de nieuwe
banen onder de streep opleveren, dus na aftrek van de oude

banen die zullen verdwijnen (de „zwarte banen” in bijvoorbeeld
de steenkoolmijnen, de bouw en onderhoud van traditionele
elektriciteitscentrales enz.). Dit proces dient te worden geflan
keerd door beleidsmaatregelen op het gebied van inkomens
behoud, opleiding en omscholing. De nieuwe, groene economie,
die door werkenden en door de burgers in het algemeen als een
grote kans moet worden gezien, dient uit te gaan van de prin
cipes van fatsoenlijk werk en de hoeksteen te zijn van een in
sociaal, ecologisch en economisch opzicht duurzame ontwikke
ling.

1.6
Een Europese strategie voor de overgang naar een kool
stofarm economisch en industrieel beleid dient uit te gaan van
een dialoog tussen regeringen, sociale partners en maatschappe
lijke organisaties over economische en industriële omschakelin
gen en over investeringen in nieuwe, groene competenties en
technologieën voor nieuwe, fatsoenlijke groene banen.

1.7
Deze strategie heeft alleen kans van slagen als er voort
durend met nationale en lokale overheden, ondernemingen en
vakbonden wordt overlegd over de gevolgen daarvan voor de
werkgelegenheid en de arbeidsmarkt. Zonder de betrokkenheid
van sociale partners en het maatschappelijk middenveld zal er
geen vooruitgang kunnen worden geboekt. Het EESC is bijzon
der ingenomen met de oprichting van het directoraat-generaal
Klimaat (DG CLIM), dat zowel het interne als externe EU-beleid
inzake de vermindering van en de aanpassing aan de klimaat
verandering zal coördineren.

1.8
Het EESC pleit voor een permanent overlegorgaan om te
kunnen anticiperen op de gevolgen van de sociaaleconomische
overgang, om de activiteiten van de sectorale raden te coördi
neren en om tot een nauwer overleg te komen tussen sociale
partners en overheden. Het Europees Milieuagentschap zou ook
verantwoordelijk moeten worden voor het opsporen van alle
mogelijke emissies tijdens productieprocessen en het vervoer.
Daarbij zou gebruik moeten worden gemaakt van de LCA-me
thode overeenkomstig ISO-14040 en de bepalingen uit Groen
boek COM(2001) 68 en Mededeling COM(2003) 302 inzake
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geïntegreerd productbeleid. Dit is wat, althans indirect, ook
wordt bepleit in de Europese verordeningen inzake EMAS
(761/2001/EG) en milieukeuren (1980/2000/EG).

1.9
De EU heeft een belangrijke rol als aanjager van groene
banen. Op het punt van investeringen betekent dit het bevor
deren van ondersteunende maatregelen voor activiteiten en sec
toren. Samen met de lidstaten dient de EU te zorgen voor een
stabiele wetgeving die de administratieve rompslomp zichtbaar
vermindert en te allen tijde rekening houdt met de belangen van
het mkb. Wat de arbeidsmarkt betreft, moeten er speciale pro
gramma's worden gelanceerd ter ondersteuning van het be
roepsonderwijs en met name de omscholing van werknemers
die als gevolg van de industriële omschakeling hun baan dreigen
te verliezen en minder inkomen zullen genieten. De lidstaten
dienen door middel van fiscale prikkels voor ondernemingen en
consumenten en met de middelen die vrijkomen door de handel
in emissierechten (ETS), bij te dragen tot meer energie-efficiëntie
en steun te leveren aan investeringen in duurzame energie en in
onderzoek en ontwikkeling. Zeker gezien de huidige crisis moet
daar niet langer mee worden getalmd.

1.10
Overheidsopdrachten spelen eveneens een belangrijke
rol. Meer dan 15 % van het bbp in Europa wordt door over
heidsopdrachten gegenereerd. Gunstige clausules voor duurzame
goederen en diensten kunnen de markt ertoe overhalen om
sneller te investeren in technologische innovaties.

1.11
In de hele EU wordt er zowel op communautair als
nationaal niveau nog te weinig uitgegeven aan onderzoek, nl.
minder dan 2 % van het bbp (tegenover 2,6 % in de VS en 4 %
in Japan). Europa heeft behoefte aan grote investeringen in
O&O. De koolstofarme samenleving dient een van de centrale
onderzoeksthema's te worden.

1.12
Het grootste ontwikkelingspotentieel ligt bij de traditi
onele banen en activiteiten, die veel groener kunnen worden
gemaakt. Daarbij is een cruciale rol weggelegd voor het maat
schappelijk middenveld. Milieueducatie voor de jongere genera
ties, beroepsopleidingen en voorlichting en informatie aan on
dernemingen, werknemers en burgers zijn belangrijke stappen
op weg naar een nieuwe, groene economie. Via het Pinocchioproject is het EESC reeds actief betrokken bij de ondersteuning
van dergelijke activiteiten.

1.13
De landbouwsector zou door aanpassing van de pro
ductiemodellen, ontwikkeling van agroforestry en de productie
van biomassa eveneens een buitengewoon belangrijke bijdrage
kunnen leveren. Gezien hun inspanningen om het platteland en
het milieu te beschermen zijn de agrarische sector en de land
bouworganisaties de aangewezen instanties om een grote voor
lichtings- en informatiecampagne op te zetten over de nieuwe,
groene economie.

1.14
Biomassa is veruit de belangrijkste bron van duurzame
energie. De cijfers van 2008 laten zien dat in Europa de biogene
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bronnen de andere duurzame energiebronnen ver achter zich
laten. In de EU-27 wordt tweederde van duurzame primaire
energie – m.a.w. 66,1 % op een totaal van circa 6 200 PJ –
met behulp van biomassa geproduceerd.

1.15
Nu het economisch gezien niet meer voor de wind gaat
en er weinig kapitaal beschikbaar is, moet de aandacht uitgaan
naar slechts een aantal prioriteiten die cruciaal zijn voor Europa
in verband met de wereldwijde concurrentie, de bescherming
van het milieu en het behoud van de werkgelegenheid in de
komende jaren. Voor het EESC zijn duurzame energie, duur
zaam vervoer en koolstofarme woningen de voornaamste aan
dachtsgebieden.

1.16
De overheid dient deze sectoren in de overgangsfase zo
veel mogelijk te steunen. Het is vooral het „stop-go-beleid”, de
instabiele en incoherente regelgeving en de administratieve
rompslomp die het creëren van goede en fatsoenlijke groene
banen en de ontwikkeling van de daarmee samenhangende ac
tiviteiten in de weg staan.

2. Inleiding
2.1 De energiemarkt
2.1.1
De economische crisis heeft de ontwikkelingen op het
gebied van nieuwe energievormen zonder meer vertraagd.

2.1.2
In 2009 was er een scherpe daling te zien in de trans
acties op de olie- en gasmarkt. Deze daling bedroeg 19 %,
oftewel meer dan 90 miljard dollar (World Energy Outlook
2009 IEA). Ondanks het stagnerende verbruik zal de energie
vraag tot 2030 naar verwachting nog altijd met circa 40 %
stijgen tot 16,8 miljard equivalentton olie.

2.1.3
De groeiende vraag naar energie in de periode 20072030 zal hoe dan ook voor meer dan 77 % uit fossiele brand
stoffen blijven bestaan. De vraag naar olie, die momenteel 85
miljoen vaten per dag bedraagt, zal verder toenemen tot 88
miljoen vaten per dag in 2015 en 105 miljoen vaten per dag
in 2030.

2.1.4
Volgens de WEO 2009 kan de klimaatverandering al
leen worden aangepakt met een verregaande hervorming van de
energiesector. In dit rapport wordt gepleit voor het „450-scena
rio”, in de vorm van drastische maatregelen met een duidelijk
tijdpad waarmee op de lange termijn de CO2-concentratie in de
atmosfeer moet worden teruggebracht tot 450 delen per mil
joen en de wereldwijde temperatuurstijging moet worden be
perkt tot 2 graden ten opzichte van het pre-industriële niveau.
„Om dit scenario te verwezenlijken, moet”, aldus het IEA, „de
vraag naar fossiele brandstoffen in 2020 zijn hoogtepunt berei
ken en moet de CO2-uitstoot als gevolg van energieverbruik, die
in 2007 nog 28,8 gigaton bedroeg, in 2030 zijn gedaald tot
26,4 gigaton.”
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2.2 Energie-efficiëntie
2.2.1
De energie-efficiëntieprogramma's van de EU hebben
tot doel om de energie-intensiteit tussen 2005 en 2020 jaarlijks
met 3,3 % te verminderen. Dit moet een besparing opleveren
van 860 miljard equivalentton olie. Deze ambitieuze doelstel
ling, die waar mogelijk vergezeld moet gaan van bindende
maatregelen, vergt enorme investeringen, die evenwel tot een
aanzienlijke besparing zouden moeten leiden. De Commissie
spreekt van 100 miljard euro per jaar (Mededeling van de Com
missie – Actieplan voor energie-efficiëntie – Het potentieel rea
liseren, COM(2006) 545 final).
2.2.2
Het EESC heeft zich in diverse adviezen zeer positief
uitgesproken over de Europese voorstellen voor verspreiding
van energie-efficiëntieprogramma's (1). Helaas heeft het ook
moeten constateren dat het in de lidstaten ontbreekt aan en
thousiasme (2). Het wil er nogmaals op wijzen dat het eco
nomisch voordeel van groen beleid vaak over het hoofd wordt
gezien. De groene economie is een manier om uit de wereld
wijde crisis te geraken. De opkomende groene economie zorgt
voor nieuwe werkgelegenheidskansen. Volgens commissaris Di
mas zullen groene investeringen de komende tien jaar 2 miljoen
banen opleveren in de EU. De groene economie is dan ook geen
overbodige luxe (3).
2.2.3
De Commissie dient zich erop voor te bereiden dat de
energie-efficiëntiestrategie wellicht moet worden herzien. De
vorderingen die tot nu toe zijn geboekt, hebben nog niet de
verwachte resultaten opgeleverd. De relatieve stabilisering van de
olieprijs, die op 11 juli 2008 nog een recordhoogte van 147,27
dollar per vat bereikte om vervolgens in 2009 te dalen tot
gemiddeld 53,56 dollar (tegen 91,48 dollar in 2008) (WTRG
Economics), heeft het investeringsklimaat bepaald geen goed ge
daan.
2.2.4
De herziening van de richtlijn inzake de energie-effi
ciëntie van woningen en kantoren, die een veel grotere doel
groep zal dwingen tot structurele maatregelen in nieuwe en te
renoveren woningen, zal, net als verordeningen inzake de uit
stoot van auto's en lichte transportvoertuigen, behoorlijke in
spanningen vragen van het bedrijfsleven om de geformuleerde
uitstootdoelstellingen te halen. Dit zal zich vertalen in een aan
zienlijke verbetering van de efficiëntie en dus ook in een ver
mindering van het verbruik.
2.2.5
In het kader van het EurObserv'ER-rapport 2009
(EurObserv’ER 2009 – The State of Renewable Energies in Europe,
9e EurObserv’ER-rapport) is in 14 lidstaten (Duitsland, Frankrijk,
Spanje, Denemarken, Zweden, Italië, Oostenrijk, Polen, Finland,
Verenigd Koninkrijk, Nederland, Slowakije, Slovenië en Luxem
burg) onderzocht wat de directe gevolgen zijn van de toepassing
van de verschillende technologieën voor duurzame energie voor
de werkgelegenheid. In 2008 zijn er dankzij technologieën voor
duurzame energie in totaal 660 000 arbeidsplaatsen gecreëerd
of behouden gebleven. Meer dan 42 % daarvan (circa 278 000
banen) houdt verband met biogene bronnen (of, beter gezegd,
(1) PB C 10 van 15.1.2008, blz. 22-35.
(2) PB C 77 van 31.3.2009, blz. 54-59, PB C 54 van 23.12.2009,
blz. 39-42.
(3) PB C 277 van 17.11.2009, blz. 20.
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biomassa). Investeren in biomassa zorgt voor duurzame werk
gelegenheid, vermindert de energieafhankelijkheid van Europa
en draagt bij tot een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot.
3. De economische crisis en groene banen
3.1
De economische crisis trekt een zware wissel op de
overheidsfinanciën. Het totale tekort in de eurozone bedroeg
in 20096,4 % en zal volgens de Commissie in 2010 oplopen
tot 6,9 %. Er zijn dan ook strenge bezuinigingsmaatregelen no
dig om dat tekort snel weer onder het in kader van het stabi
liteitspact vastgestelde niveau te krijgen. Het EESC waarschuwt
voor loze beloftes en gebrek aan politieke daadkracht als het
gaat om het stimuleren van groene economische groei.
3.2
Er zijn steeds minder middelen beschikbaar voor stimu
leringsplannen op het gebied van hernieuwbare energie en ener
gie-efficiëntieprogramma's. De lidstaten zouden meer dan de
geraamde 50 % van de opbrengst van de handel in emissierech
ten (ETS) moeten besteden aan energie-efficiëntieprogramma's
en aan investeringen op het gebied van duurzaam vervoer en
het transport in het algemeen.
3.3
Er zou ten onrechte de indruk kunnen ontstaan dat de
strijd tegen klimaatverandering alleen een kwestie is van ver
mindering van het energieverbruik. Er moet ook rekening wor
den gehouden met het energierendement op investeringen
(EROI) en duurzaamheid moet worden gekoppeld aan ontwik
keling en aan een nieuwe economie die geen „duurzame reces
sie” en „aanvaardbare werkloosheid” nastreeft, aangezien dat
onherroepelijk leidt tot slechtere leefomstandigheden voor de
burgers, maar niet tot een significante verbetering van de be
scherming van het aardse milieu.
3.4
Het bedrijfsleven en met name het mkb hebben boven
dien te maken met een enorme kredietschaarste. Terwijl er voor
normale activiteiten al minder middelen beschikbaar zijn, is het
welhaast onmogelijk om te investeren in herstructureringen die
vaak kostbaar zijn en pas na enkele jaren renderen. Er moeten
gerichte ondersteuningsmaatregelen komen.
3.5
De IAO heeft in reactie op een recent initiatief van de
Commissie (Duncan Campbell, directeur van de afdeling Eco
nomische en arbeidsmarktanalyse van de IAO) de volgende
definitie voorgesteld:
„Groene banen zijn banen die de ecologische voetafdruk verklei
nen door:
— vermindering van het energie-, grondstoffen- en waterver
bruik;
— decarbonisering en dematerialisering van de economie;
— vermindering van de uitstoot van broeikasgassen;
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— aanpassing aan de klimaatverandering;

Grondstoffen
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Recycling
Grotere verantwoordelijkheid voor de producent,
terugroepen en herbewerken van producten

— bescherming en herstel van het ecosysteem.”

Dematerialisering

3.6
Volgens de IAO, die sinds enkele jaren samen met inter
nationale organisaties van werkgevers en vakbonden diepgaand
sectoraal onderzoek verricht op het gebied van groene banen,
heeft dit vraagstuk vooral betrekking op de volgende sectoren:

Verlenging van de levensduur en herstel van
producten
Detailhandel

Meer aandacht voor hoogefficiënte producten en
gebruik van ecokeurmerken
Winkels dichter bij de woonwijken

Energie

Beperking van de afstanden voor het goederen
vervoer (van fabriek tot magazijn)

Geïntegreerde vergassing / CO2-opvang
Warmtekrachtkoppeling
Duurzame energie (wind, zon, biobrandstoffen,
aardwarmte,
kleine
waterkrachtinstallaties),
brandstofcellen

Vervoer

Nieuwe diensteneconomie (verkoop van diensten
i.p.v. producten)
Landbouw

Efficiënter gebruik van water

Voertuigen met zuinigere motoren

Biologische landbouwmethoden

Hybride elektrische en op brandstofcellen aange
dreven voertuigen

Vermindering van de afstand tussen producenten
en de markt

Autodelen
Openbaar vervoer
Niet-gemotoriseerd vervoer (fietsen, lopen) en
verandering van het ruimtelijke-ordeningsbeleid
en de bebouwingsmodellen (kortere afstanden
en minder afhankelijkheid van gemotoriseerd
vervoer)
Bedrijfsleven

Aanpak van vervuiling (zuiveringsinstallaties en
andere filtertechnieken)
Efficiënter gebruik van energie en grondstoffen

Bodembescherming

Bosbouw

Projecten voor (her)bebossing
Agroforestry
Duurzaam bosbeheer en certificering
Tegengaan van ontbossing

3.7
Groene banen zouden zich moeten onderscheiden door
de hoge eisen die er worden gesteld aan vaardigheden en be
roepsopleiding.

Schone productietechnieken (vermijden van
schadelijke stoffen)
Ontwikkeling van productiecycli volgens de
cradle-to-cradle-methode (gesloten systemen zo
als gedefinieerd door William McDonough en
Michael Braungart)
Gebouwen

Energie-efficiënte verlichting, huishoudelijke en
kantoorapparatuur
Verwarming en koeling met behulp van zonneenergie en zonnepanelen
Renovatie van oude gebouwen met behulp van
nieuwe technologieën
Groene gebouwen (isolatie, energie-efficiënte ra
men, bouwmaterialen, verwarming, ventilatie en
airconditioning)
Passieve huizen aangesloten op zonne-energie,
koolstofneutrale gebouwen

4. De goede voorbeelden van de belangrijkste actoren
4.1
Tijdens een hoorzitting (EESC, 23 maart 2010) hebben
toonaangevende vertegenwoordigers van diverse organisaties
een waardevolle bijdrage geleverd aan het debat.
4.2
De voorzitter van de afdeling Bergamo van het Italiaanse
verbond van ambachtslieden (Confartigianato) vertelde over de
week van de groene energie. Tijdens 16 informatie- en discussie
bijeenkomsten bogen 80 sprekers en honderden deelnemers
zich over de juridische en technische aspecten van energiebespa
ring en milieubescherming. Dit is een uitstekend voorbeeld van
de rol die beroepsorganisaties kunnen en moeten spelen bij het
bewerkstelligen van een cultuuromslag. Ook is er aandacht be
steed aan nieuwe diensten op het gebied van energie, zoals het
„energieloket” (voor deskundig advies aan ondernemingen), „kre
dietondersteuning” (voor investeringen, ook via het garantiecon
sortium van de beroepsvereniging) en technische opleidingen (in
samenwerking met de technische faculteit van de universiteit
van Bergamo).
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4.3
De vertegenwoordiger van het WNF die zich bezighoudt
met het Europese klimaat- en energiebeleid, wees op het posi
tieve effect dat de groene economie volgens studies van het
Wereldnatuurfonds op de werkgelegenheid zal hebben. De mi
lieuorganisaties zijn uiteraard groot voorstander van een beleid
dat een koolstofarme of, beter nog, een koolstofvrije energie
mogelijk maakt.

4.4
De voorzitter van de Poolse vakbond voor de mijnbouwen energiesector wees op de gevaren van te zware sancties voor
„zwarte banen”. Het is van fundamenteel belang dat er wordt
gestreefd naar behoud van de werkgelegenheid door nieuwe
banen te scheppen die in de plaats komen van de arbeidsplaat
sen die zullen verdwijnen. De balans tussen de nieuw gecreëerde
werkgelegenheid en de traditionele banen die zullen worden
geschrapt, mag in geen geval uit het oog worden verloren.
Ook moet er goed worden gelet op de lonen, aangezien som
mige nieuwe, groene banen minder goed worden betaald en de
productie van een kilowatt stroom met steenkool de helft goed
koper is dan met duurzame energiebronnen. Zonder een goede
ondersteuning van de werkgelegenheid bestaat het gevaar dat de
werkloosheid binnen afzienbare tijd verdubbelt. Daarnaast moet
de mobiliteit van werknemers voldoende worden ondersteund.

4.5
De voorzitter van het Europees Verbond van het Bouw
bedrijf benadrukte dat Europese ondernemingen nauw betrok
ken zijn bij de modernisering en de vergroting van de energieefficiëntie van huizen, openbare gebouwen en particuliere be
drijfsruimtes. De sector heeft niet zozeer behoefte aan specifieke
financiële ondersteuning als wel aan een stabiele wetgeving die
een aantal jaren van kracht blijft en het mogelijk maakt om
investeringen te plannen en ondernemingsplannen op te stellen.
De bouwsector moet kunnen rekenen op een constante en
toereikende geldstroom en niet op kortlopende subsidies. Een
adequaat fiscaal beleid zou huishoudens kunnen helpen om de
nodige investeringen te doen. Het bedrijfsleven is bereid om bij
te dragen tot de om- of bijscholing van personeel.
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actieplannen worden gecreëerd, zullen duurzaam en concurre
rend zijn.

4.8
De uiteenzetting van de vertegenwoordiger van de Eco
nomische en Technische Hogeschool van Berlijn bevatte veel
waardevolle informatie en suggesties. Zo werd er gewezen op
de hevige internationale concurrentie op de markt voor duur
zame energie tussen met name de VS en China. China en
Taiwan nemen bijna 50 % van de export van zonnepanelen
voor hun rekening.

4.9
De vertegenwoordiger van een van de belangrijkste
Spaanse producenten van windmolens onderstreepte het strate
gische belang van deze sector, die tot bloei heeft kunnen komen
dankzij een slim en moedig beleid waarin het stimuleren van
investeringen en het creëren van economische meerwaarde cen
traal stonden. Ondanks de crisis zijn de vooruitzichten voor de
toekomst gunstig, mits het stimuleringsbeleid op het gebied van
duurzame energie wordt voortgezet. In de toespraak werden de
volgende woorden van president Obama geciteerd: „The nation
that leads the clean energy economy will be the nation that
leads the global economy” („Het land dat de groene economie
leidt, zal ook de wereldeconomie leiden”; toespraak van presi
dent Obama tijdens de State of the Union op 27 januari 2010).

4.10
Een vertegenwoordiger van het EESC wees ten slotte op
de bijdrage van het Europees Verbond van Vakverenigingen aan
de maatregelen ter bevordering en ondersteuning van groene
banen en op het pleidooi van het EVV voor eerbiediging van
de waardigheid, de rechten en het inkomensniveau van degenen
die deze nieuwe arbeidsplaatsen zullen innemen. Een groene
baan dient per definitie ook een fatsoenlijke baan te zijn. Het
EESC acht overgangsmaatregelen voor ondersteuning bij om- of
bijscholing en aanpassing aan industriële omschakelingen on
ontbeerlijk.

5. Toekomstperspectieven
4.6
De voorzitter van de Europese Raad van architecten
(ACE) pleitte ervoor om het onderwijs in duurzame architectuur
in Europa verder te ontwikkelen en om ruimtelijke-ordenings
plannen vanuit een holistisch perspectief te benaderen. Dit be
tekent dat er op een andere manier over het vak moet worden
nagedacht. Volgens de ACE moeten er samen met de vereni
gingen van bouwondernemingen ambitieuze doelstellingen wor
den geformuleerd voor de verbetering van de kwaliteit en ener
gie-efficiëntie van gebouwen. Gezien de slechte ervaringen in
het recente verleden vraagt de ACE zich af of publiek-private
partnerschappen voor overheidsopdrachten wel zo zinvol zijn.

4.7
De vertegenwoordiger van de Commissie wees op de
talloze mogelijkheden voor het scheppen van nieuwe banen.
De schattingen gaan uit van meer dan één miljoen nieuwe
arbeidsplaatsen. De succesverhalen die op het 2e geothermische
congres waren te horen, bewijzen dat er ontwikkelingsmogelijk
heden bestaan. In Zweden zijn er per 1 000 inwoners bijvoor
beeld 33 warmtepompen tegen 0,1 in Spanje. De ontwikkeling
van duurzame energie wordt vertraagd door de vele administra
tieve hobbels. Alles staat of valt met energie-efficiëntie, zeker in
gebouwen. De groene banen die in het kader van nationale

5.1
Wat de mogelijke positieve effecten van groene banen,
energie-efficiëntie en de voorstellen voor de aanpak van de
klimaatverandering betreft, zijn er de laatste jaren vaak zeer
uiteenlopende cijfers genoemd. Zo zijn er honderdduizenden
nieuwe banen voorspeld, ofschoon daar in werkelijkheid nog
weinig van te zien is. Het is bijzonder lastig om vast te stellen
wat de nettostijging is, d.w.z. na aftrek van de verdwenen ar
beidsplaatsen in de betreffende sector.

5.2
De milieusector zelf telt momenteel 4,6 miljoen groene
banen. Kijkt men echter ook naar de activiteiten die in het
verlengde daarvan liggen, zoals bosbouw en ecotoerisme, dan
bedraagt dat aantal 8,67 miljoen (d.w.z. 6 % van de beroeps
bevolking in de EU-27). Verruimt men de definitie nog verder,
dan komt men op een veel hoger aantal van 36,4 miljoen uit
(17 % van de beroepsbevolking). Daartoe behoren ook alle in
directe en afgeleide activiteiten (GHK et al. (2007)). In haar
recente rapport over de werkgelegenheid in Europa (Employment
in Europe 2009) wijst de Commissie op deze verschillen. De
werkgelegenheidsgroei betreft vooral de sector duurzame ener
gie en de biologische landbouw en, in mindere mate, de reno
vatie van onroerend goed.
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5.3 De voornaamste sectoren - de bouw
5.3.1
Met 16,3 miljoen werknemers (7,6 % van de beroeps
bevolking) is de bouwsector de belangrijkste Europese bedrijfs
tak. De omzet bedroeg in 2008 1 305 miljard euro oftewel
10,4 % van het bbp. Het aantal afgeleide banen bedraagt 32
miljoen (jaarverslag van het Internationaal Europees Verbond
van het Bouwbedrijf (FIEC) over 2009).
5.3.2
De Europese bouwsector is actief betrokken bij allerlei
projecten en initiatieven op het gebied van energiebesparing en
verbetering van de energie-efficiëntie. Enkele voorbeelden (uit
het 7e kaderprogramma) zijn Sunrise (plaatsing van zonnecellen
in gebouwen), Cygnum (fabricage van voorgeïsoleerde houten
panelen van goedkope gerecyclede materialen die energiezuinige
woningen betaalbaarder moeten maken) en Mobi3con (een be
sturingssysteem in 3D voor gebruik op de bouwplaats dat alle
mogelijke afwijkingen tussen ontwerp en uitvoering moet voor
komen en dat daarmee volgens het Internationaal Europees
Verbond van het Bouwbedrijf een besparing moet opleveren
van 6,2 miljard euro).
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162 000 bannen bijkomen (20 000 in 2010 en 49 000 in
2020) (Europees verbond van fotovoltaïsche ondernemingen
(EPIA), 2009).

5.4.2
De zonnecellenbranche heeft zowel voor onderzoek en
ontwikkeling als onderhoud behoefte aan zeer gespecialiseerd
personeel. Architecten en stedenbouwkundige ingenieurs dienen
te onderzoeken hoe stedelijke gebieden met oude centra met
een grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde van
zonnecellen kunnen worden voorzien. De totale geïnstalleerde
capaciteit in Europa is van 1 981 MW in 2005 gestegen naar
9 405 MW in 2008. Tussen 2007 en 2008 was er zelfs bijna
sprake van een verdubbeling (EPIA – Global Market Outlook for
Photovoltaics until 2013, studie van A.T. Kearney, 2009). Er zijn
vakopleidingen nodig om tussen nu en 2030 minstens 50 000
nieuwe medewerkers klaar te stomen. Het ontbreekt nog altijd
aan voldoende master- en postuniversitaire opleidingen voor
specialisten op het gebied van zonnecellen.

5.3.3
Ondanks de zware financiële crisis, die in landen als
Spanje en Ierland tot een stagnering van de bouwactiviteiten
heeft geleid, denkt de sector dat de energie-efficiëntiepro
gramma's voor gebouwen de komende jaren minstens 800 000
nieuwe arbeidsplaatsen opleveren voor technisch specialisten en
ingenieurs. Alleen al in Frankrijk gaat men ervan uit dat in de
bouw het aantal specialisten op het gebied van energie-efficiën
tie, dat in 2007 nog 169 000 bedroeg, in 2012 zal zijn geste
gen tot 320 000 (studie van het milieu- en energiebesparings
agentschap ADEME, 2008).

5.4.3
Met een geïnstalleerde capaciteit van 64 935 MW in
2008 is windkracht de belangrijkste vorm van duurzame ener
gie. In 2007 was deze branche goed voor 108 600 directe en
154 000 indirecte arbeidsplaatsen. 59 % van de werknemers is
actief in de windmolenindustrie of bij bedrijven die onderdelen
voor windmolens produceren. Duitsland, Spanje en Denemar
ken tellen het grootste aantal werknemers in deze branche (Eu
ropees verbond van fotovoltaïsche ondernemingen (EWEA),
2009). De Europese brancheorganisatie verwacht dat het aantal
werknemers in 2020 circa 330 000 zal bedragen, hetgeen meer
dan een verdubbeling is.

5.3.4
Een andere sector waar de werkgelegenheid naar ver
wachting eveneens zal toenemen, is die van de leveranciers van
energiediensten (ESCO). Dit zijn bedrijven die zorgen voor ver
betering van de energie-efficiëntie van gebouwen en daarvoor
ook alle risico's op zich nemen. De eindgebruiker hoeft daar
door zelf geen stappen te ondernemen of investeringen te doen.
In sommige lidstaten hebben grote energieproducenten de groei
van dergelijke bedrijven proberen tegen te houden, omdat ze
vreesden voor een drastische daling van het energieverbruik (4).

5.4.4
Een onderzoek in Spanje – een land dat veel heeft
geïnvesteerd in alternatieve energie – toont aan dat, rekening
houdend met twee verschillende scenario's, het aantal arbeids
plaatsen zal stijgen van 89 001 in 2007 naar 228 000-270 000
(Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), 2009).

5.3.5
Beroepsopleiding en levenslang leren zijn cruciaal om
de industriële omschakeling in goede banen te leiden. Het FIEB
(het Internationaal Europees Verbond van het Bouwbedrijf) en
de EFBWW (Europese Bond van Bouw- en Houtarbeiders) wer
ken actief samen om initiatieven te ontwikkelen op het gebied
van beroepskwalificaties en grensoverschrijdende scholingspro
jecten.
5.4 Duurzame energie
5.4.1
In 2008 waren er 190 000 mensen werkzaam in de
zonnecellenbranche (130 000 direct en 60 000 indirect). Markt
ondersteuning in de EU-27 moet ervoor zorgen dat het aantal
arbeidsplaatsen in deze branche in 2030 uitgroeit tot 2,2 mil
joen, hoewel de nettostijging veel lager zal zijn. Indien de export
op 15 % uitkomt, zullen er in 2030 in de EU-27 netto circa
(4) PB C 77 van 31.3.2009, blz. 54-59, PB C 318 van 23.12.2009,
blz. 39-42.

5.5 Vervoer
5.5.1
De automobielindustrie en de productie van wegvoer
tuigen zijn goed voor circa 2,2 miljoen arbeidsplaatsen. Telt
men daar het aantal afgeleide banen bij op, dan komt het aantal
uit op 9,8 miljoen (de Europese federatie van autoproducenten
(ACEA)). Daarnaast zijn er ook nog de werknemers in het
openbaar vervoer en bij particuliere vervoersbedrijven. In totaal
gaat het, met inbegrip van de spoorwegen, rederijen, de lucht
vaart en de daarmee samenhangende diensten, en het goederen
transport over de weg, om meer dan 16 miljoen mensen.

5.5.2
In deze sector is de crisis heel hard aangekomen. Er
worden 7,6 % minder bussen, 21,6 % minder auto's, 48,9 %
minder minibusjes en 62,6 % minder vrachtwagens geprodu
ceerd, hetgeen een regelrechte ramp is. In andere vervoers
branches is de situatie al even somber gezien het dalende aantal
orders en de teruglopende activiteiten.
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5.5.3
De transportsector zal als geen ander worden gecon
fronteerd met technologische uitdagingen als gevolg van het
klimaatpakket en de daaruit voortvloeiende regelgeving inzake
de CO2-uitstoot. Uitbreiding van de regeling voor de handel in
emissierechten naar de luchtvaartsector zal maatschappijen met
een verouderde vloot in problemen brengen, aangezien ze zeer
diep in de buidel zullen moeten tasten voor hun uitstoot. Bo
vendien is, zoals het EESC al eens heeft opgemerkt (5), de toe
passing van ETS „voor de zeevaart veel ingewikkelder dan voor
de luchtvaart, in het bijzonder voor schepen die de EU slechts
nu en dan aandoen. Dat heeft alles te maken met de praktische
aspecten van de mondiale maritieme handel, die ETS-berekenin
gen erg moeilijk maken”.

5.5.4
Wat het treinverkeer betreft, is er zowel voor het per
sonen- als het goederenvervoer (gelukkig) een aanzienlijke groei
te verwachten. De verwachting is dat er bij het personenvervoer
1 200 000 en bij het goederenvervoer 270 000 banen bij
komen. Tegelijkertijd zullen er bij het wegvervoer tot 2030 circa
700 000 arbeidsplaatsen verdwijnen (onderzoek van Syndex,
Etuc en Istas, 2007).

5.5.5
Een duurzame stedelijke mobiliteit in combinatie met
een helder beleid ter bevordering van niet-gemotoriseerd ver
voer (zoals fietsen en lopen) zal de levenskwaliteit helpen ver
beteren en in belangrijke mate bijdragen tot een vermindering
van de uitstoot van broeikasgassen.

6. Stimuleringsmaatregelen voor groene banen
6.1
De publieke en particuliere sector dienen er, ook via
publiek-private partnerschappen, alles aan te doen om toekom
stige uitdagingen, zoals het koppelen van economische groei
aan een verregaande vermindering van schadelijke uitstoot en
een verbetering van de werkgelegenheid en de kwaliteit van
werk, te kunnen aangaan.

6.2
De overheidsfinanciën laten op dit moment weinig speel
ruimte over na de steunmaatregelen in verband met de zware
financiële crisis en de daaruit voortvloeiende economische crisis,
die voor alle lidstaten tot minder belastinginkomsten heeft ge
leid.

6.3
Het EESC pleit voor een „Europees overheidsfonds” waar
voor de EIB en het stelsel van centrale banken en de ECB zich
met speciale middelen garant stellen en dat de doelstellingen op
het gebied van energie-efficiëntie en -besparing moet helpen
verwezenlijken. Er moet een Europees marshallplan komen, zo
dat er voldoende geld beschikbaar komt voor de strijd tegen
klimaatverandering.
(5) PB C 277 van 17.11.2009, blz. 20.
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6.4
De EIB, die al met succes activiteiten op het gebied van
duurzame ontwikkeling financiert, zou het fonds kunnen behe
ren en de middelen via het Europees bankenstelsel kunnen
kanaliseren.

6.5
Het belangrijkste probleem is een efficiënte besteding van
de middelen. De middelen uit de structuurfondsen, het Europees
Sociaal Fonds en het 7e Kaderprogramma moeten worden ge
kanaliseerd en gebundeld. De Commissie en met name het
nieuwe DG Energie zouden deze taak op zich kunnen nemen.

6.6
Er zijn particuliere financieringsmiddelen nodig. Operati
onele en fiscale prikkels binnen een stabiel en betrouwbaar
referentiekader zouden de aanzet moeten geven voor initiatie
ven voor publiek-private partnerschappen.

6.7
Werkgeversorganisaties, vakbonden en andere maat
schappelijke organisaties die actief zijn op dit terrein, kunnen
een buitengewoon belangrijke rol spelen door technologieën te
verspreiden, kansen te creëren, voorlichting te geven en onder
wijs en beroepsopleiding te bevorderen. Het maatschappelijk
middenveld dient te allen tijde bij dit soort projecten te worden
betrokken.

6.8
Een optimaal beheer van middelen kan niet zonder het
gebruik van ICT. De Commissie heeft in een recente studie (The
implications of ICT for Energy Consumption, e-Business Watch,
Study report no 09/2008 http://www.ebusiness-watch.org/
studies/special_topics/2007/documents/Study_09-2008_Energy.
pdf) erop gewezen dat alle ICT-mogelijkheden (6) moeten wor
den benut, aangezien dit bijzonder veel mogelijkheden biedt
voor het scheppen van nieuwe, groene banen.

6.9
Op het punt van energie-efficiëntie van gebouwen heeft
het EESC in een van zijn adviezen (7) maatregelen voorgesteld
om de controle op de naleving van de energievoorschriften voor
gebouwen te vereenvoudigen en om eindgebruikers ertoe te
bewegen de juiste apparatuur aan te schaffen en te installeren
en gebouwen te renoveren en van thermische isolatie te voor
zien.

6.10
Om duurzame energie te bevorderen moet er steun
komen voor O&O en voor programma's die een stabiele en
solide markt mogelijk maken en ondernemingen en eindgebrui
kers door middel van belastingverlaging en stimuleringsmaat
regelen helpen bij de opwekking en afname van duurzame
energie. Dergelijke programma's moeten een lange looptijd heb
ben en zich bijvoorbeeld richten naar het Duitse model, dat
uitgaat van een geleidelijke afbouw van de overheidssteun. Dit
laatste is mogelijk doordat ondernemingen en burgers in staat
worden gesteld om zelf investeringen te doen.
(6) PB C 175 van 28.7.2009, blz. 87-91.
(7) PB C 162 van 25.6.2008, blz. 62-71.
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6.11
Er zou een speciaal hoofdstuk moeten worden gewijd
aan onderwijs en beroepsopleiding (8). Onderwijs is nodig voor
de kennisoverdracht aan en de bewustmaking van de toekom

stige generaties. Zonder beroepsopleiding is er geen vooruitgang
mogelijk in de nieuwe technologieën voor de ontwikkeling van
duurzame energie en de aanpak van klimaatverandering.

Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI

(8) PB C 277 van 17.11.2009, blz. 15-19.
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Een doeltreffender EU-energiebeleid
voor het MKB en met name micro-ondernemingen” (initiatiefadvies)
(2011/C 44/19)
Rapporteur: de heer DAVOUST
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 16 juli 2009 besloten om overeenkomstig artikel 29,
lid 2, van zijn reglement van orde een initiatiefadvies op te stellen over
„Een doeltreffender EU-energiebeleid voor het MKB en met name micro-ondernemingen”
De afdeling Vervoer, energie, infrastructuur en informatiemaatschappij, die met de voorbereidende werk
zaamheden was belast, heeft haar advies op 1 juni 2010 goedgekeurd.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting
(vergadering van 14 juli 2010) onderstaand advies met 157 stemmen vóór, bij 5 onthoudingen, goedge
keurd.

1. Conclusies en aanbevelingen
1.1 Op EU-niveau:
— het energiebeleid conform het Think Small First-beginsel uit
voeren en er daarbij voor zorgen dat organisaties van kleine
en micro-ondernemingen deelnemen aan het wetgevingspro
ces en dat ook de kleinste bedrijven effectbeoordelingen
opstellen, waarbij de sectorale aanpak ruim baan moet krij
gen;

— samen met de MKB-organisaties een platform oprichten
voor permanent overleg over het effect van het energiebeleid
van de EU op – met name de kleinste – bedrijven;

— in overleg met de betrokken organisaties van bedrijven aan
geven welke maatregelen de Europese programma's moeten
bevatten om deze bedrijven in staat te stellen zich optimaal
aan te passen aan de EU-richtsnoeren;

— nagaan welke impact de programma's voor energie-efficiën
tie hebben op de verschillende MKB-categorieën en een gids
met goede praktijken verspreiden;

— kleine bedrijven eenvoudiger toegang bieden tot de struc
tuurfondsen, vooral via de organisaties die hen vertegen
woordigen;
— een kader creëren dat de verspreiding van micro-installaties
in de lidstaten ten goede komt.
1.2 Op het niveau van de lidstaten:
— een nationaal platform voor overleg met MKB-organisaties
creëren;
— via sectorale campagnes en één-loket-systemen, die zich bij
voorkeur bevinden binnen de organisaties die de betrokken
bedrijven vertegenwoordigen, scholings- en voorlichtings
programma's ontwikkelen;
— de financiering van investeringen ondersteunen, verzeke
ringskosten omlaag brengen en belastingprikkels invoeren;
— zorgen voor financiële synergie tussen EU/lidstaten/organi
saties van bedrijven die diverse vormen van steunverlening
aan het kleinbedrijf ten goede komt;

— de manieren waarop het MKB toegang heeft tot en gebruik
maakt van de bestaande EU-programma's op het gebied van
energie-efficiëntie vereenvoudigen;

— in vertegenwoordigende organisaties milieu- en energieadvi
seurs aanstellen en onafhankelijke diensten voor energie
diagnoses en -adviezen invoeren.

— een plan voor ondersteuning van energie-efficiënte innova
ties opstellen en een financieel instrument voor innovaties
teun creëren dat is afgestemd op de behoeften van kleine en
micro-ondernemingen;

1.3 Op het niveau van de regio's:

— een kader creëren om op nationaal niveau te zorgen voor
een grotere aanwezigheid en meer activiteit van Energy Ser
vice Companies (energiemaatschappijen) ten gunste van
kleine bedrijven;

— begeleiding en advisering op energiegebied en scholing inte
greren;
innovatiesteun en financiering van investeringen als priori
teiten opnemen in de regionale programma's;
— micro-installaties via de structuurfondsen financieren.
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2. Inleiding
2.1 Achtergrond
2.1.1
De Europese Unie voert sinds kort een beleid om de
energie-efficiëntie te vergroten; dit beleid is een van de onder
delen van de EU 2020-strategie. Voor kleine en middelgrote
bedrijven houdt dit vooral in dat hun toegang tot energie sterk
zal veranderen en dat zij hier op een rationele manier gebruik
van moeten maken. Tot op heden is de situatie van deze be
drijven in EU-documenten over energie-efficiëntie niet specifiek
aan de orde gekomen. De impact hiervan op hen is dan ook
niet bekend.
2.1.2
In zijn advies „Aanscherping van de energie-efficiëntie
maatregelen en -programma's voor eindgebruikers” van
1 oktober 2009 (1) drong het EESC erop aan om de eindgebrui
kers (in het bijzonder kleine ondernemers) stelselmatig te be
trekken bij de verwezenlijking van de nieuwe doelstellingen. Het
pleitte er in dit verband onder meer voor om 1) het sectorale
aspect van het EU-beleid te versterken, 2) de Europese energie
programma's te vereenvoudigen, 3) na te gaan welke impact het
energie-efficiëntiebeleid heeft op de eindgebruikers, met name
het MKB en 4) ten behoeve van de eindgebruikers, vooral het
MKB en de ambachtelijke sector, een Europese taskforce van
deskundigen en een netwerk van onafhankelijke organisaties
op het gebied van energie-efficiëntie op te zetten.
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den met zich meebrengen en als zodanig nieuwe banen ople
veren. In dit verband vallen kleine en micro-ondernemingen in
vier categorieën in te delen:

3.1.1
Energiegebruikers: de meeste kleine en micro-onder
nemingen stuiten op de volgende vier problemen: 1) ze zijn niet
op de hoogte van de voordelen van een rationeel energie
gebruik, 2) ze gaan niet na wat het effect is van energiebezui
niging op hun activiteiten en hun personeel, 3) ze weten niet
welke keuzes ze moeten maken en met wie ze deze in praktijk
moeten brengen, 4) ze ontberen de financiële middelen voor
investeringen in energie-efficiëntie, die bovendien pas op een te
lange termijn rendement opleveren.

3.1.1.1
Dat ze niet goed op de hoogte zijn, komt vooral
doordat ze te klein zijn om er in energie-efficiëntie gespeciali
seerd personeel op na te kunnen houden.

3.1.1.2
Verder kan het bij energiebesparende investeringen
om zeer hoge bedragen gaan, terwijl het rendement op de korte
termijn niet zelden erg laag is. Meestal kunnen de kosten niet
worden doorberekend in de productie of in de dienstverlening,
en duurt het zeer lang voordat de energiebesparingen eindelijk
opwegen tegen de investeringen.

2.2 Doel van het advies
2.2.1
Volgens het EESC is het van wezenlijk belang om dit
onderwerp te behandelen met de Small Business Act-aanpak en
conform het Think Small First-beginsel, dat ook bepalend is voor
de manier waarop de EU-programma's en –beleidsmaatregelen
tot stand komen. Het advies gaat over het effect van het ener
giebeleid van de EU op het midden- en kleinbedrijf, dat 92 %
van alle bedrijven in de EU uitmaakt. (2)
2.3 Kader van het advies
2.3.1
Het EESC wil de EU er met dit advies toe aanzetten om
voortaan in haar beleid ook het MKB, en dan vooral kleine en
micro-ondernemingen, in aanmerking te nemen. Het zal niet
ingaan op de „vergroening” van arbeidsplaatsen, maar wel re
kening houden met hoe werknemers begeleid worden als be
drijven zich instellen op de prioriteiten van het energiebeleid.
3. Algemene opmerkingen
3.1 De algehele impact van het energiebeleid op het kleinbedrijf

Het gaat hierbij vaak om een periode van meer dan vijf jaar, wat
een afschrikwekkend effect heeft op kleine bedrijven.

3.1.2
Dankzij installatiebedrijven of bedrijven die energie
besparend onderhoud plegen, raakt de consument vertrouwd
met energie-efficiënte technieken. Het betreft vooral de volgende
activiteiten:

3.1.2.1
De bouw, met de invoering van milieuvriendelijke
bouwsystemen, het gebruik van energie-efficiënte producten of
het gebruik van duurzame energie. Volgens kleine bedrijven die
innovatieve producten installeren zijn verzekeringsmaatschap
pijen terughoudend met het toekennen van de nodige garanties,
zoals de „garanties décennales” (tienjarige garanties), met als
argument dat er over de stabiliteit en efficiëntie van de produc
ten op de langere termijn geen zekerheid bestaat. Door deze
terughoudendheid wordt de invoering van milieuvriendelijke
technologie bij de consument thuis afgeremd.

Het energiebeleid van de EU kan voor bepaalde segmenten van
het midden- en kleinbedrijf de nodige ontwikkelingsmogelijkhe
(1) PB C 318 van 23.12.2009, blz. 39
(2) In 2007 was het bedrijfsleven in de EU – in totaal 20,104 miljoen
ondernemingen – als volgt opgebouwd: 18,16 micro-ondernemin
gen (minder dan 10 werknemers), 1,49 miljoen kleine bedrijven (10
à 25 werknemers), 303 400 middelgrote bedrijven (26 à 250 werk
nemers) en 159 000 grote bedrijven (meer dan 250 werknemers).
Micro-ondernemingen zijn goed voor 30 % van het totale aantal
banen, kleine bedrijven voor 21 %, middelgrote voor 17 % en grote
bedrijven voor 33 %. Bron: EIM Business & Policy Research, EURO
STAT.

Het EESC stelt voor om 1) scholingsprogramma's te ontwikke
len om werknemers in de bouw vertrouwd te maken met
nieuwe milieuvriendelijke bouwmethoden, met milieuvriende
lijke materialen en met nieuwe manieren om de energiepresta
ties van gebouwen te meten, en 2) een nieuw financieel of
andersoortig EU-instrument in het leven te roepen dat ervoor
zorgt dat de kosten voor verzekeringsmaatschappijen ter dek
king van risico's, en aldus de verzekeringskosten voor bedrijven,
lager uitvallen.

C 44/120

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

3.1.2.2
Installatie en onderhoud van energiebesparende apparaten
bij particulieren en in bedrijven.
Het in deze sector opererende MKB heeft direct te maken met
de concurrentie van grote energieproducenten, die via door
henzelf gecreëerde en gecontroleerde structuren actief zijn in
de hele lidstaat. Gezien hun totale afhankelijkheid van nog gro
tere concerns, die toezicht houden op hun activiteiten, zijn zij
eerder uit op de verkoop van traditionele energie dan op een
betere energie-efficiëntie bij hun klanten.
Het EESC 1) vindt dat de nationale en Europese autoriteiten er
door middel van toezicht voor moeten zorgen dat deze markt
zo transparant mogelijk functioneert en dat geen misbruik
wordt gemaakt van een dominante positie, en 2) dringt aan
op de ontwikkeling van scholingsprogramma's voor het MKB,
zodat het beter als aanjager en adviseur van particulieren en
bedrijven kan fungeren.
3.1.3
Kleine bedrijven die energiebesparende producten
ontwikkelen en fabriceren zijn vooral in de sector materialen
en apparatuur zeer innoverend bezig.
3.1.3.1
Maar deze bedrijven vinden wel tal van obstakels op
hun weg bij het uitontwikkelen, octrooieren (Gemeenschaps
octrooi?) en op de markt brengen van hun producten. Ze pro
testeren vaak tegen de welhaast monopolistische marktpositie
van grote concerns of grote industriële laboratoria en tegen de
steeds complexere certificeringssystemen, waardoor innovaties
uiteindelijk in de kiem gesmoord worden en innovatieve pro
ducten van kleine bedrijven niet op de markt gebracht kunnen
worden.
3.1.3.2

Er zijn daarom diverse maatregelen nodig:

— naar het voorbeeld van het Amerikaanse SBIRE-programma
moet er een EU-plan komen met behulp waarvan organisa
ties die het kleinbedrijf vertegenwoordigen (3) beter is staat
zijn om energie-efficiënte innovaties te ontdekken, de defi
nitieve ontwikkeling, certificering en octrooiering hiervan in
goede banen te leiden, en de markttoegang ervan te ver
gemakkelijken;
— er moet een soepel en gemakkelijk toegankelijk financieel
instrument in het leven worden geroepen om ervoor te
zorgen dat duurzame innovaties van materialen en appara
ten niet of nauwelijks kosten met zich meebrengen;
— er moeten eenvoudiger, neutrale en gemakkelijk te hanteren
technische procedures komen voor de normalisatie en cer
tificering van energie-efficiënte innovaties door het klein
bedrijf, en er moet voor gewaakt worden dat deze norma
lisatie en certificering gebruikt worden als obstakel voor de
toegang tot de markt voor energie-efficiëntie. Om dit laatste
te voorkomen zouden technische EU-normen vóór hun de
finitieve goedkeuring eerst verplicht aan een effectbeoor
deling kunnen worden onderworpen.
(3) Al naar gelang de lidstaat gaat het hierbij onder meer om de vol
gende organisaties: kamers van ambachten en neringen, kamers van
koophandel, sectorale brancheorganisaties en bedrijfsverenigingen.
Deze worden vanwege hun representatieve karakter erkend door
de overheid en komen als zodanig met o.a. collectieve acties op
voor de belangen van de bedrijven in het gebied waar zij bevoegd
zijn.
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3.1.4 H e t k l e i n b e d r i j f a l s e n e r g i e p r o d u c e n t :
micro-installaties
3.1.4.1
Micro-installaties, waarbij bedrijven zelf energie pro
duceren, is een nog onderschatte alternatieve methode die ech
ter al wel in tal van lidstaten terrein wint. De energiecentrale
kan op lokaal niveau gevoed worden met duurzaam materiaal.
Bij deze techniek, die zeer geschikt is voor kleine bedrijven,
wordt op een rationelere manier gebruik gemaakt van energie,
waardoor 1) de algemene kosten dalen, 2) de energievoorzie
ning zelfs als de stroom uitvalt gegarandeerd is, 3) het ener
gieproductieniveau binnen de EU stijgt, 4) de opwarming van de
aarde wordt bestreden en 5) de lokale werkgelegenheid wordt
gestimuleerd.

3.1.4.2
De Commissie zou ter stimulering van deze techniek
een wetgevend en operationeel kader moeten opstellen en de
lidstaten ertoe moeten aanzetten om de verschillende struikel
blokken voor de ontwikkeling ervan weg te nemen. Hierbij doet
zij er vooral goed aan om 1) de stand van zaken te analyseren
en goede praktijken te verspreiden, en 2) de ontwikkeling en het
gebruik van micro-installaties in aanmerking te laten komen
voor financiering uit de structuurfondsen en de diverse fondsen
voor plattelandsontwikkeling.

4. Specifieke opmerkingen
4.1 Het ontbreken van een vast platform voor overleg tussen de EUinstellingen en de organisaties die de verschillende MKB-catego
rieën vertegenwoordigen
4.1.1
Het is een goede zaak dat de Commissie een dialoog is
aangegaan met de organisaties die het MKB vertegenwoordigen,
maar het schort nog altijd aan een strategische, structurele aan
pak die speciaal op het kleinbedrijf en micro-ondernemingen is
gericht. (4).Dit heeft drie nadelen:

— het is onmogelijk te weten of al bestaande of nieuwe initia
tieven op het kleinbedrijf zijn afgestemd;

— op welk niveau deze initiatieven worden uitgevoerd blijft in
het ongewisse, en daarin zal maar moeilijk verbetering kun
nen komen als wordt vastgehouden aan de huidige globale
aanpak, die door een tekortschietende kennis van de con
crete werkelijkheid wordt gekenmerkt.

— veel lidstaten hebben in samenspraak met organisaties van
bedrijven maatregelen uitgevoerd, maar welke maatregelen
dit precies zijn is onbekend, waardoor goede praktijken en
successen of mislukkingen niet als richtsnoer kunnen die
nen.
(4) Tijdens zijn top van 23 en 24 maart 2006 drong de Europese Raad
erop aan om rekening te houden met de verschillende MKB-catego
rieën en met het adagium „think small first” als leidend beginsel
prioriteit te verlenen aan het kleinbedrijf.
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4.1.2
De panels voor het bedrijfsleven hebben zeker nut,
maar kunnen geenszins in de plaats komen van vertegenwoor
digende organisaties als de kamers van koophandel en de ka
mers van ambachten en neringen alsmede de sectorale brancheorganisaties, die bedrijven met – op maat gesneden – raad en
daad terzijde staan. De Commissie moet de prioriteiten vooral
in overleg met deze organisaties vaststellen.
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scholen, te zorgen voor (krachtiger) flankerende maatregelen
en adviezen van de kant van vertegenwoordigende organisaties
en sectorale bedrijfsorganisaties, de beschikbaarheid van goed
toegankelijke financieringsbronnen te garanderen en alle vor
men van innovatie afzonderlijk of collectief te ondersteunen.

4.1.3
De al te globale top down-aanpak op EU-niveau mondt
alleen maar uit in onuitvoerbare besluiten. Het EESC maakt zich
sterk voor een nieuwe samenwerkingscultuur waarin conform
de Europese Small Business Act een bottom up-aanpak wordt
gehanteerd. Als een van de allereerste maatregelen moet er op
EU-niveau en in de lidstaten zo'n platform voor de EU-instel
lingen en organisaties van bedrijven – met name kleine bedrij
ven en micro-ondernemingen – worden opgericht.

4.3.3
Het is echter wel verontrustend dat maar zo'n kleine
gedeelte van de structuurfondsen – slechts 1 à 2 % in bepaalde
regio's – bij het kleinbedrijf terechtkomt, waaraan vooral de te
strenge administratieve en financiële eisen debet zijn. Het heeft
er dus alle schijn van dat kleine bedrijven niet kunnen profite
ren van de structuurfondsen als deze zo beheerd worden als nu
het geval is. De EU-instellingen en de lidstaten zouden daarom
samen met MKB-organisaties, en dan vooral organisaties die
kleine en micro-ondernemingen vertegenwoordigen, moeten
aangeven welke vereenvoudigingen nodig zijn.

4.2 Geen informatie over het effect van EU-programma's op de klein
ste bedrijven

4.4 Moeilijke mobilisering van investeringsgelden

4.2.1
Er zijn diverse EU-programma's die in het algemeen de
energie-efficiëntie in kleine en middelgrote bedrijven bevorde
ren. Het effect van deze programma's is echter onbekend; uit
geen enkel Europees onderzoek blijkt in hoeverre deze bedrijven
er baat bij hebben gehad. Dat is betreurenswaardig: enerzijds is
het niet mogelijk om een gids van goede praktijken op te stellen
omdat niet bekend is welke praktijken zich als zodanig hebben
bewezen, en anderzijds kan de Commissie zo geen programma's
en maatregelen voorstellen die op het kleinbedrijf zijn afge
stemd.

4.2.2
Het EESC verzoekt de Commissie 1) zo snel mogelijk
een onafhankelijke analyse te maken van de impact van de
programma's op het MKB, waarbij ze zich vooral moet richten
op kleine bedrijven en micro-ondernemingen en eventuele pro
blemen in kaart moet brengen, en 2) een gids van goede prak
tijken op te stellen.

4.3 De belangrijke rol van regio's en gebieden
4.3.1
Bestrijding van de klimaatverandering en een verstan
dig energiegebruik moeten prioriteiten worden van het toekom
stige cohesiebeleid. Territoriale overheden zijn van cruciaal be
lang voor territoriale klimaatplannen en ondersteunen – onder
meer energiebesparende – innovaties met behulp van regionale
clusters, onderzoekscentra en middelencentra die zich vooral op
het kleinbedrijf richten.

4.3.2
De bestuursorganen en territoriale overheden weten
echter vaak niet welke problemen en behoeften de verschillende
soorten kleine en middelgrote bedrijven hebben.

De territoriale beleidsmakers zouden (intensiever) moeten gaan
overleggen met de sociaaleconomische partners ter plaatse over
energie-efficiëntie en de structuurfondsen prioritair moeten ge
bruiken voor energiebeheer, met name in de kleinste bedrijven.
Het EFRO zou onder meer als prioriteit moeten hebben om
kleine ondernemers en hun werknemers te informeren en te

4.4.1
De meeste kleine en middelgrote bedrijven hebben
grote problemen om aan geld te komen voor investeringen in
een rationeler energiegebruik en milieuvriendelijke productie.
Banken staan momenteel niet altijd welwillend tegenover de
financiering van dergelijke projecten, omdat er geringe bedragen
mee gemoeid zijn (20 000 à 25 000 euro) en ze geen personeel
hebben dat deze als risicovol te boek staande projecten goed
kan beoordelen.

4.4.2
De barrière om voor EU-subsidies in aanmerking te
komen: diverse EU-programma's mogen dan wel mede betrek
king hebben op kleine en middelgrote bedrijven, maar in wer
kelijkheid blijken kleine en micro-ondernemingen er niet recht
streeks gebruik van te kunnen maken. Zij moeten meedoen aan
collectieve acties van de organisaties die hen vertegenwoordigen.
Maar ook in dat geval worden voorstellen nog veel te vaak
verworpen doordat de administratieve en financiële eisen te
streng zijn en de opdrachtgevende diensten van de Commissie
veelal weinig afweten van de situatie waarin kleine en microondernemingen verkeren.

4.4.2.1
Wat dit betreft leiden de maatregelen voor een veili
ger beheer van de Europese overheidsfinanciën, die zonder meer
noodzakelijk zijn, wel tot een minder actief sociaal en eco
nomisch leven van burgers en kleine bedrijven en tot meer
lokale werkloosheid. De Commissie doet er dan ook goed aan
om hier bij de herziening van het Financieel Reglement eens
goed naar te kijken.

4.4.3
Het EESC dringt erop aan de financiering van investe
ringen te vereenvoudigen en op alle niveaus de investerings
steun te rationaliseren. Diverse initiatieven zijn nodig om:

— de toegang van coöperatieve banken, banken met kleinere
klanten en diverse financiële organen tot EIB- en EIF-fond
sen te verbeteren, zodat zij investeringen in een rationeler
energiegebruik kunnen financieren;
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— ter wille van deze investeringen de bankgarantieregelingen
voor het MKB te vergroten en een risicogarantiestelsel op te
zetten zodat verzekeringsmaatschappijen investeringen in
energie-efficiëntie kunnen dekken;
— het gebruik van microkredieten voor geringe investeringen
te stimuleren en werknemers van lokale banken te leren hoe
ze door kleine of middelgrote bedrijven ingediende voor
stellen objectief moeten beoordelen;
— het Financieel Reglement van de EU zodanig te herzien dat
de eisen worden versoepeld of aangepast en een hernieuwde
impuls te geven premies voor verkennende werkzaamheden
en haalbaarheidspremies;
— ervoor te zorgen dat energiemaatschappijen meer energie
rendementscontracten afsluiten, vooral met micro-onder
nemingen.
5. Een beleid voor meer begeleiding en advies
5.1 Informatie en scholing
5.1.1
Het informeren van alle bedrijven moet een prioriteit
van het EU-actieprogramma zijn, maar het moet hierbij wel om
gerichte voorlichting gaan die is afgestemd op de sector in
kwestie; ook dienen alle kanalen, met name de organisaties
die bedrijven vertegenwoordigen, te worden gebruikt. In diverse
lidstaten voeren overheden en vertegenwoordigende sectorale
beroepsorganisaties al dergelijke campagnes. Voorlichting van
bedrijven kan op de volgende manieren gebeuren:
— een Europese, door regionale en nationale organisaties te
voeren campagne waarbij een gids met goede praktijken
wordt opgesteld;
— ondersteuning van sectorale voorlichtingscampagnes van be
roepsorganisaties;
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— invoering of uitbreiding van het één-loket-systeem voor mi
lieu en energie, zo dicht mogelijk bij de betrokken bedrijven;
— het aanwerven op regionaal niveau van adviseurs op milieuen energiegebied in territoriale vertegenwoordigende organi
saties.
5.1.2
Scholing van ondernemers en de „vergroening” van
arbeidsplaatsen zijn prioriteiten van de duurzame ontwikkeling.
Een speciaal onderdeel van het ESF zou gereserveerd moeten
worden voor de scholing in energie-efficiëntie van bazen en
werknemers van kleine en micro-ondernemingen.
5.2 Begeleiding en advisering van bedrijven
5.2.1
Voor kleine en micro-ondernemingen is voor een ef
fectieve uitvoering van energie-efficiënte maatregelen individuele
begeleiding nodig. In diverse regio's ondersteunen decentrale
overheden direct of met behulp van de structuurfondsen onaf
hankelijke audits en energieadviezen voor bedrijven.
Voor het EESC dient de aandacht hierbij vooral uit te gaan naar
de invoering of ondersteuning van onafhankelijke diagnose-,
energieadvies- en auditdiensten, met name binnen organisaties
die bedrijven vertegenwoordigen en sectorale beroepsorganisa
ties.
5.3 Een beleid met belastingprikkels
5.3.1
Om kleine bedrijven aan te zetten tot investeringen in
een grotere energie-efficiëntie van hun activiteiten zouden de
lidstaten 1) materiële investeringen en investeringen in adviezen,
audits en opleidingen moeten aanmoedigen, en 2) hun al voor
particulieren geldende financiële stimuleringsregelingen ook van
toepassing moeten verklaren op kleine bedrijven die in energie
besparing investeren.

Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Rol van maatschappelijke
organisaties
en
de
sociale
partners
in
het
financieringsinstrument
voor
ontwikkelingssamenwerking (DCI) van de Europese Unie”
(2011/C 44/20)
Unie Rapporteur: Giuseppe IULIANO
Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft tijdens zijn zitting op 16 juli 2009 besloten om
overeenkomstig artikel 29, lid 2, van zijn rvo een initiatiefadvies op te stellen over het volgende thema:
Rol van maatschappelijke organisaties en de sociale partners in het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamen
werking (DCI) van de Europese Unie.
De gespecialiseerde afdeling Externe betrekkingen, die met de voorbereidende werkzaamheden was belast,
heeft haar advies op 17 juni 2010 goedgekeurd. Rapporteur was Giuseppe Iuliano.
Het EESC heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting (vergadering van 15 juli)
onderstaand advies uitgebracht, dat met 123 stemmen vóór, zonder stemmen tegen en zonder stemonthou
dingen, werd goedgekeurd.

1. Conclusies en aanbevelingen
Toepassing van het beginsel van „fatsoenlijk werk” op EU-beleid voor
ontwikkelingssamenwerking en vergroting van de steun voor de sociale
partners
1.1
Het EESC is over het algemeen ingenomen met het DCI,
omdat het belang daarvan voor de internationale ontwikkelings
samenwerking van de EU buiten kijf staat. Het adviseert daarom
om de rol van de EU-instellingen in de ontwikkelingssamen
werking van de EU in het nieuwe Verdrag van Lissabon kracht
bij te zetten. Het stemt in met de spilfunctie en primaire ver
antwoordelijkheid van de Commissie voor de programmering
van beleid of strategieën voor ontwikkelingssamenwerking en
pleit andermaal voor een krachtiger rol van het Europees Parle
ment dankzij een versterking van de procedure voor democra
tische en begrotingscontrole.

1.2
Ook breekt het een lans voor steeds meer prikkels om de
doelstellingen in verband met het begrip „fatsoenlijk werk” in
praktijk te brengen. De EU-instellingen en vooral de Commissie
en de Raad zouden een concrete bijdrage moeten leveren aan de
toepassing van dat begrip in beleid voor ontwikkelingssamen
werking. Daarbij wordt heel specifiek gedacht aan de invoering
van „fatsoenlijk werk” in het actieplan voor de verwezenlijking
van de Millenniumdoelen.

1.3
De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisa
ties) zijn hoofdrolspelers in de sociale dialoog, een wezenlijke
voorwaarde voor „fatsoenlijk werk”. Daarom moeten zij worden
gezien als onmisbare actoren en gesprekspartners voor de EU
op dit gebied. De sociale partners moeten volledig worden be
trokken bij de politieke dialoog en aanspraak kunnen maken op
rechtstreekse steun.

1.4
Ook particuliere ondernemingen spelen een belangrijke
rol in ontwikkelingssamenwerking. In dat verband zij gewezen

op het concept „maatschappelijk verantwoord ondernemen”
(MVO) waardoor ondernemingen toezeggen om zich aan de
basisnormen voor arbeid en milieubescherming te houden: hier
door wordt de verbintenis op sociaal en milieugebied voor een
rechtvaardigere ontwikkeling van de landen waarin desbetref
fende ondernemingen actief zijn, inzichtelijker gemaakt.

1.5
Het EESC acht het raadzaam om bij beleidsprogramme
ring doelgerichter inspraak te geven aan de sociale partners, ook
als het gaat om aanbestedingsprocedures voor diensten die ge
relateerd zijn aan steun voor economische en sociale rechten.

Rol en vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties en sociale
partners in het DCI
1.6
Maatschappelijk organisaties spelen in het algemeen een
cruciale rol in de bevordering van de democratische ontwikke
ling van bevolkingen en landen die ontwikkelingshulp ontvan
gen, met dien verstande dat de regeringen van die landen hun
politieke koers in volledige autonomie en onafhankelijkheid
blijven bepalen. Daarom zouden er via de thematische pro
gramma's van het DCI meer middelen moeten worden uit
getrokken voor steun aan maatschappelijke organisaties en de
sociale partners. Wenselijk is ook dat die thematische pro
gramma's en de geografische programma's van het DCI elkaar
meer gaan aanvullen, met name als het gaat om begrotings
steun.

1.7
De beleidsinstrumenten van het DCI voor steun aan
maatschappelijke organisaties moeten worden geconsolideerd
om ervoor te zorgen dat het maatschappelijk middenveld zijn
rol op alle niveaus kan spelen, d.i. zowel bij de bepaling van de
beleidsprioriteiten en het toezicht op de toepassing daarvan als
bij de uitvoering van ontwikkelingsinitiatieven. Daarom stelt het
EESC voor om de overlegprocedures en werking van de pro
gramma's van de Commissie - volgens de zogenoemde „Actor
Based Approach” - op de kenmerken en behoeften van de be
trokken actoren af te stemmen.

C 44/124

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

1.8
Gezien het voorgaande benadrukt het EESC nogmaals
dat er erkenning moet komen voor de internationale dimensie
van het maatschappelijk middenveld, zowel als politieke factor
als in de praktijk. Die noodzaak is vooral groot bij organisaties
die leden tellen op het noordelijk én het zuidelijk halfrond,
zoals organisaties van de sociale partners of van coöperaties.
Dergelijke overkoepelende organisaties die de hele wereld be
strijken, moeten op vaste basis formeel kunnen worden geraad
pleegd over de prioriteiten in de ontwikkelingssamenwerking
van de EU. Het EESC zou zichzelf kunnen opwerpen als orgaan
dat het gemakkelijker maakt om maatschappelijke organisaties
bij de EU-besluitvorming over ontwikkelingssamenwerking te
betrekken.
1.9
Het is van belang dat maatschappelijke organisaties in
landen buiten de EU sterker komen te staan. Dit kan bijvoor
beeld worden bewerkstelligd door rechtstreeks steun te verlenen
aan regionale netwerken van maatschappelijke organisaties in
het Zuiden. Daarom stelt het EESC voor om in het kader van
doelstelling 3 van het programma „niet-overheidsactoren” van
het DCI, naast de steun die al aan netwerken op het noordelijk
halfrond wordt verleend, ook middelen uit te trekken voor
steun aan coördinatie-activiteiten en capaciteitsopbouw van net
werken op het zuidelijk halfrond. Op die manier wordt samen
hang gebracht in het beleid en de acties over de hele wereld.
Hoe de werking van het DCI efficiënter kan worden gemaakt
1.10
Het EESC stemt in met de opmerkingen van de Reken
kamer en adviseert om steun te verlenen aan „kaderovereen
komsten”, d.w.z. programma's voor maatschappelijke organisa
ties met een lange looptijd, die voornamelijk op strategische
doeleinden zijn gericht.
1.11
Ook zou het mogelijk moeten worden om de criteria
voor de toepassing van sub-granting te verruimen. Sub-granting
staat in dienst van en vormt een aanvulling op programma's die
op kaderovereenkomsten zijn gebaseerd en op een efficiënter
beheer van de beschikbare middelen zijn gericht.
1.12
Ontwikkelingsprojecten moeten duurzamer worden ge
maakt. Met het oog daarop stelt het EESC voor dat in ontwik
kelingsprojecten voor organisaties op het zuidelijk halfrond al
tijd ook
— de horizontale doelstellingen organisatorische capaciteits
opbouw en -ontwikkeling worden opgenomen;
— de mogelijkheid wordt ingelast om op voorhand een haal
baarheidsstudie te doen.
1.13
Omwille van meer efficiëntie moeten de diverse fasen
die voor samenwerkingsacties worden doorlopen (selectie, toe
zicht, evaluatie), kracht worden bijgezet. Daartoe is het met
name noodzakelijk om
— op zowel centraal als perifeer niveau voor nauwere betrek
kingen en een strategische dialoog tussen de Commissie en
de aanvragende organisaties te zorgen;

11.2.2011

— degenen die verantwoordelijk zijn voor de programma's van
de Commissie, met behulp van strategische en financiële
prikkels, tot meer rechtstreekse deelname aan de uitvoering
van de maatregelen op zowel centraal als perifeer niveau aan
te zetten;

— altijd een lid van de EU-delegaties met de betrekkingen met
het maatschappelijk middenveld te belasten.

2. Instrumenten en programma's van de EU voor ontwik
kelingshulp
2.1
In het kader van de financiële vooruitzichten van de EU
voor 2007-2013 is een proces van lange adem voor de reor
ganisatie van de financiële programma's voor ontwikkelingshulp
van de EU op gang gebracht. Het resultaat is dat er thans
geografische instrumenten (IPA/pretoetredingsinstrument voor
kandidaatlanden en potentiële kandidaatlanden, ENPI/nabuur
schapsinstrument voor de landen van de Kaukasus, Midden-Eu
ropa en het Middellandse Zeegebied, DCI/financieringsinstru
ment voor ontwikkelingssamenwerking en ICI/instrument
voor de samenwerking met industrielanden) en thematische in
strumenten (EIDHR/instrument voor democratie en mensen
rechten (1), SI/stabiliteitsinstrument en INSC/instrument voor
de wereldwijde verhoging van de veiligheid van kernreactoren)
zijn. De thematische programma's mogen worden uitgevoerd
zonder toestemming van de overheden van niet-EU-landen.

2.2
Van al die geografische en thematische instrumenten is
het DCI specifiek gewijd aan ontwikkelingssamenwerking (2).
Het DCI is dan zelf ook weer opgedeeld in geografische en
thematische programma's (3) waarvan de middelen op uiteen
lopende wijze ter beschikking worden gesteld, bv. via begro
tingssteun, subsidiëring, aanbestedingen of ondersteuning van
internationale organisaties.

2.3
Belangrijk is dat inmiddels veel meer verschillende soor
ten actoren in aanmerking kunnen komen voor financiering
door en vooral subsidiëring uit het DCI. Traditiegetrouw waren
ngo's de voornaamste actoren van het maatschappelijk midden
veld in de ontwikkelingssamenwerking; nu wordt een en ander
(1) Zie EESC-advies van 2009 „Europees instrument voor democratie en
mensenrechten” (REX/263)
(2) Het budget van het DCI voor 2007-2013 bedraagt 16 897 miljard
euro: http://www.developmentportal.eu/wcm/subsite/snv1v2/content/
view/53/81/. Een ander instrument voor ontwikkelingssamenwerking
is het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) voor de ACS-landen, dat
echter geen deel uitmaakt van de EU-begroting. Het 10e EOF heeft
een budget van 22 682 miljoen euro voor 2008-2013: http://
europa.eu/legislation_summaries/development/overseas_countries_
territories/r12102_en.htm
(3) Geografische programma's: Latijns-Amerika, Azië, Centraal-Azië,
Midden-Oosten en Zuid-Afrika. Thematische programma's: voedsel
veiligheid, „investeren in mensen”, migratie en asielrecht, niet-over
heidsactoren en plaatselijke overheden, milieu en natuurlijke rijk
dommen (zie http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/
europeaid/153a_en.htm). De middelen van die geografische en the
matische programma's zijn – ook voor de periode 2007-2013 – als
volgt verdeeld: 10,57 miljard euro voor geografische programma's
(60 %) en 5,596 miljard euro voor de thematische programma's
(33 %).
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ruimer bekeken en tellen sociale partners (en dan vooral de
vakbonden) voortaan dus ook mee voor het DCI (4).

2.4
Het EESC heeft het op zich genomen om dit initiatief
advies na afloop van de tussentijdse herziening van de DCIverordening en ter gelegenheid van de huidige gestructureerde
dialoog (5) uit te brengen. De bedoeling ervan is aanbevelingen
te formuleren ter ondersteuning van de wezenlijke rol van
maatschappelijke organisaties in de ontwikkelingssamenwer
king (6), waarbij vooral moet worden gekeken naar de bijdrage
van de sociale partners aan de ontwikkeling van een land.

3. Algemene opmerkingen
3.1
Gewezen moet worden op wat is veranderd in de ont
wikkelingssamenwerking van de EU sinds het Verdrag van Lis
sabon op 1 december 2009 in werking is getreden. Dat verdrag
behelst twee institutionele vernieuwingen: de benoeming van
een Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse
Zaken en Veiligheidsbeleid en de oprichting van de onder die
Hoge Vertegenwoordiger ressorterende EEAS (7) (Europese
dienst voor extern optreden). De EU-delegaties, die als ware
diplomatieke vertegenwoordigers van de EU fungeren, staan
ook onder leiding van de Hoge Vertegenwoordiger en maken
deel uit van de EEAS. Alhoewel de verantwoordelijkheid voor de
ontwikkelingssamenwerking in het Verdrag van Lissabon bij de
eurocommissaris voor ontwikkeling is gelegd, behoort het toch
ook tot de taken van de Hoge Vertegenwoordiger om voor
samenhang te zorgen en het externe optreden van de EU te
coördineren. Onlangs heeft de Hoge Vertegenwoordiger voor
gesteld om de EEAS (onder toezicht van de eurocommissaris
voor ontwikkeling) met de uitwerking van programmerings
documenten voor de voornaamste - thematische of geografische
-samenwerkingsinstrumenten te belasten (8). Een dergelijke orde
ning brengt wel een risico met zich mee, nl. dat de onafhanke
lijkheid van het ontwikkelingsbeleid in het gedrang komt van
(4) Zie Verordening (EG) nr. 1905/2006 van het Europees Parlement en
de Raad van 18 december 2006 inzake het DCI, PB L 379 van 27
december 2006
(5) Die gestructureerde dialoog over de betrokkenheid van het maat
schappelijk middenveld en plaatselijke overheden bij ontwikkelings
samenwerking is een initiatief dat de Commissie in 2009 heeft
genomen om over de rol van maatschappelijk organisaties en plaat
selijke overheden in de ontwikkelingssamenwerking te laten discus
siëren. Alhoewel deze dialoog geen onderhandeling is, wordt toch
gestreefd naar gemeenschappelijke uitspraken over bovengenoemde
thema's, ook samen met EU-lidstaten, het Europees Parlement en
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (zie http://ec.
europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/structured-dialogue_
en.htm).
(6) Na afloop van het forum van Accra (2008) zijn maatschappelijke
organisaties uitgeroepen tot volwaardige ontwikkelingsactoren (inde
pendent development actors in their own right), net zo goed als regerin
gen en internationale organisaties, art. 20 van de Accra-actieagenda:
http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/
4700790-1217425866038/AAA-4-SEPTEMBER-FINAL-16h00.pdf.
(7) Het personeelsbestand van de EEAS zal worden samengesteld uit
medewerkers van de relevante afdelingen bij de Commissie en de
Raad en van de diplomatieke diensten van de lidstaten. De EEAS is
een dienst sui generis, die los staat van en autonoom is vis-à-vis
zowel de Commissie als de Raad: http://eeas.europa.eu/background/
index_en.htm.
(8) Art. 8 http://eeas.europa.eu/docs/eeas_draft_decision_250310_en.
pdf.
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wege beïnvloeding door het externe beleid van de EU en de
lidstaten en/of doordat het ontwikkelingbeleid daaraan onder
geschikt wordt gemaakt. Daarom hamert het EESC nogmaals op
de spilfunctie en primaire verantwoordelijkheid van de Commis
sie voor de programmering van beleid of strategieën van ont
wikkelingssamenwerking en verleent het opnieuw zijn steun aan
de rol die het Europees Parlement kan gaan spelen als de pro
cedure voor democratische en begrotingscontrole kracht wordt
bijgezet.

3.2
Over het geheel genomen is het EESC goed te spreken
over het DCI waarvan het belang voor de internationale ont
wikkelingssamenwerking van de EU buiten kijf staat, al was het
maar omdat de verschillende al eerder bestaande programma's
daarin in één regeling, de DCI-Verordering, zijn ondergebracht
waardoor programmering en middelenbeheer aan transparantie
hebben gewonnen. Verder stelt het EESC vast dat er steeds meer
geld beschikbaar wordt gemaakt voor ontwikkelingssamenwer
king, waardoor de Europese Unie een van de grootste inter
nationale geldschieters op dit gebied is geworden. Een goede
zaak is ook dat de sociale partners voortaan ook aanspraak
kunnen maken op steun uit het DCI. Een laatste opmerking
betreft de talrijke overeenkomsten tussen de thema's van het
DCI en de strategische prioriteiten van de afdeling Externe be
trekkingen van het EESC (9).

3.3
Toch wil het EESC ook kanttekeningen plaatsen bij de
algemene vereisten waaraan moet zijn voldaan om de DCI-doel
stellingen daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken en bij de rol
die maatschappelijke organisaties en de sociale partners in de
ontwikkelingssamenwerking spelen.

3.4
Om te beginnen moet er steeds meer voor worden ge
ijverd dat de met het „fatsoenlijk werk”-concept bekrachtigde
doelstellingen in praktijk worden gebracht. Dat concept heeft
internationale erkenning gekregen door de uitdrukkelijke op
name daarvan in de millenniumdoelen. Immers, die millenni
umdoelen zijn door de VN in het leven geroepen om armoede
te bestrijden en moeten dus worden gezien als instrument voor
ontwikkelingssamenwerking. In EU-verband is het „fatsoenlijk
werk”-concept in 2006 officieel in het ontwikkelingsbeleid (10)
opgenomen en tot doelstelling van het DCI uitgeroepen. Dat
neemt niet weg dat de programmering en de onderhandelingen
tussen de EU en niet-EU-landen over de vraag hoe „fatsoenlijk
werk” concreet moet worden vormgegeven, nog steeds moei
zaam verlopen. Het kan dan ook verbazing wekken dat de
Commissie zelf nergens in haar Mededeling van 2010 betref
fende het „voorjaarspakket over ontwikkeling” (11) gewag maakt
van „fatsoenlijk werk”. Het EESC dringt er daarom met klem bij
(9) Het EESC heeft het ACS-comité dat verantwoordelijk is voor de
betrekkingen met de ACS-landen. Zie ook de bibliografie van
EESC-adviezen over het Europese instrument voor ontwikkelings
samennwerking (EOF)
(10) Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parle
ment, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's - „Bevordering van waardig werk voor iedereen”
(COM(2006) 249 final)
(11) Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's EU-twaalfpuntenplan ter ondersteuning van de millenniumdoelstellingen
voor ontwikkeling COM(2010) 159 final
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de Commissie, de Raad en het Europees Parlement op aan om
het „fatsoenlijk werk”-concept opnieuw ingang te doen vinden
in beleid en praktijk van de ontwikkelingssamenwerking.

3.5
Verder herinnert het EESC eraan dat de vrijheid van ver
eniging en collectieve onderhandeling en de sociale dialoog
onontbeerlijk zijn voor de uitvoering - door de sociale partners
- van maatregelen voor „fatsoenlijk werk”. De Commissie for
muleert het zo: „De EU is van oordeel dat respect voor de sociale
rechten en de arbeidsnormen leidt tot een duurzame en billijke soci
aaleconomische ontwikkeling.” en „Andere belangrijke actoren zijn
(dus) de sociale partners (bedrijfsleven, vakbonden) …. In de partner
landen vormen de vakbonden vaak de organisaties met het grootste
ledenaantal, en zij zijn de bewakers van de internationale arbeids
normen ….” (12) De Raad gaat hier in 2005 verder op in met
een verklaring over de Europese consensus inzake ontwikkelings
hulp: „ … de economische en sociale partners als de vakorganisaties
… spelen een vitale rol als pleitbezorgers van de democratie, de sociale
rechtvaardigheid en de mensenrechten.” (13) Daarom moeten de so
ciale partners volgens het EESC in dit verband worden gezien
als onmisbare actoren en gesprekspartners van de EU. De soci
ale partners moeten volwaardige partners worden in de politieke
dialoog en aanspraak kunnen maken op rechtstreekse steun.

3.6
Particuliere ondernemingen - geïnspireerd door het be
ginsel van de ondernemingsvrijheid – spelen een belangrijke rol
in ontwikkelingssamenwerking, waardoor niet-EU-landen ge
makkelijker de hun toekomende plaats in de geglobaliseerde
economie kunnen veroveren. Maatschappelijk verantwoord on
dernemen (MVO) betekent dat ondernemingen meer in het be
sef van hun verantwoordelijkheid handelen voor een rechtvaar
digere ontwikkeling van de landen waar zij actief zijn. Uit
gaande van de basisnormen voor arbeid en milieubescherming
en van de wereldwijde prioritaire doelstellingen van milieu
bescherming en duurzame productie versterkt MVO de sociale
en milieu-aspecten van DCI-acties.

3.7
Het EESC acht het raadzaam om bij beleidsprogramme
ring doelgerichter inspraak te geven aan de sociale partners, ook
als het gaat om aanbestedingsprocedures voor diensten die ge
relateerd zijn aan steun voor de economische en sociale rechten.
Immers, het heeft vastgesteld dat aanbestedingen voor diensten
dikwijls thema's betreffen als de sociale dialoog, arbeids- en
sociale rechten. Dat neemt niet weg dat de huidige selectiecri
teria (financiële en organisatorische vereisten van de aanvra
gende organisatie) de mogelijkheid voor de sociale partners
om op billijke en evenwichtige wijze te participeren, dikwijls
in de weg staan, terwijl de sociale partners toch de facto zouden
moeten worden gezien als de voornaamste actoren op dit ge
bied.
(12) Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parle
ment – Rol van de Europese Unie bij de bevordering van de mensen
rechten en de democratisering in derde landen (COM(2001) 252 final)
(13) PB C 46 van 24.2.2006, blz. 1, punt 18
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3.8
De tendens is dat de EU een groot deel van de middelen
voor ontwikkelingssamenwerking steeds vaker in de vorm van
begrotingssteun verstrekt (14). Alhoewel er positieve argumenten
zijn voor deze aanpak (het wordt meer aan de begunstigde
landen zelf overgelaten om hun ontwikkeling te regelen en ze
worden daar zelf verantwoordelijk voor gemaakt) is aan begro
tingssteun toch ook een risico verbonden, nl. dat de wezenlijke
bijdrage die het maatschappelijk middenveld aan de democrati
sche ontwikkeling van de bevolking en de regering van de
begunstigde landen levert, aan banden wordt gelegd (15). Een
prioriteit voor de ontwikkelingssamenwerking zou moeten
zijn dat de onafhankelijkheid van maatschappelijke organisaties
wordt vergroot, omdat daarin een garantie ligt voor duurzame
ontwikkeling. Daarom dienen er meer middelen te worden vrij
gemaakt voor steun aan maatschappelijke organisaties (themati
sche programma's) (16). Die middelen dienen een tweeledig doel:
daadwerkelijk toezicht op wat met de begrotingssteun wordt
gedaan (17) en aanvullende maatregelen in de praktijk die niet
mogelijk zouden zijn geweest als alleen met regeringen zou
worden samengewerkt (18). Hetzelfde geldt voor de geografische
programma's (19): daarin moet steun aan maatschappelijke orga
nisaties worden opgenomen volgens de criteria van transparan
tie, behoorlijke programmering en vaststelling van specifieke
doelstellingen, en moet het recht om initiatieven te nemen, in
acht worden genomen en beschermd.

3.9
Met dit in het achterhoofd wordt duidelijk hoe cruciaal
de rol van de sociale partners is. Behalve aan het programma
„niet-overheidsactoren”, denke men daarbij aan thematische pro
gramma's als „Investeren in mensen” (met als beleidsterreinen
„sociale samenhang”, „menselijke en sociale ontwikkeling”, „gen
dergelijkheid” en „gezondheidszorg”), als „Migratie en asiel” (ge
richt op het consolideren van legale routes voor arbeidsmigra
tie), of nog als „Milieu en natuurlijke hulpbronnen” (dat tot doel
heeft om in ontwikkelingslanden het toezicht op de duurzaam
heid van het milieu aan maatschappelijke organisaties over te
(14) Begrotingssteun wordt verstrekt in de vorm van financiële middelen
die door de EU rechtstreeks, met behulp van de voor dat doel
ingestelde financiële organen, worden overgemaakt aan de begun
stigde landen. Begrotingssteun kan een algemeen karakter hebben
(als daarmee een nationale ontwikkelingsstrategie wordt gesubsidi
eerd) of sectorgebonden zijn (als het geld voor een bepaalde sector
is bestemd, zoals onderwijs of gezondheidszorg). Zie http://ec.
europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/index_en.
htm
(15) Zie EESC-advies over „De rol van het maatschappelijk middenveld in de
nieuwe strategie voor de Westelijke Balkan”, PB C 80 van 30 maart
2004
(16) In tegenstelling tot geografische programma's kunnen thematische
programma's zonder toestemming van de regering van het begun
stigde land worden uitgevoerd.
(17) Men denke daarbij aan de uiterst belangrijke rol die maatschappe
lijke organisaties, door toezicht en controle op de benutting van
voor ontwikkelingssamenwerking bestemde middelen, voor de be
strijding van corruptie kunnen spelen.
(18) EuropeAid doet hiernaar momenteel onderzoek: Engaging non state
actors in new aid modalities in https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/
mwikis/aidco/index.php/Structured_dialogue#WG2:_T1:_New_aid_
modalities_and_CSOs and_LAs_challenges_and_opportunities.3F en
Complementarity of EC financial instruments in the field of human rights
and democracy, Information note, aidco.e.4 (2009)338553,
29.10.2009.
(19) Momenteel lijkt het erop dat de meeste financiële steun in het kader
van geografische programma's in de vorm van begrotingssteun
wordt verleend, waardoor steun aan lokale maatschappelijke orga
nisaties dus pas op de tweede plaats komt. Daarbij mag niet worden
vergeten dat voor de uitvoering van geografische programma's wél
officiële toestemming van de begunstigde staat nodig is.
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laten) en als „Voedselzekerheid”. Met name in het onderwerp
„Werkgelegenheid, sociale samenhang en fatsoenlijk werk” (20)
(onderdeel van het thematische programma „Investeren in men
sen”) zou de rol van de sociale partners en de sociale dialoog
beter uit de verf moeten komen. Ook zou van de ontwikkeling
van de basislandbouw uitdrukkelijk melding moeten worden
gemaakt in de prioriteitenlijst van het thematische programma
„Voedselzekerheid” (21).

3.10
Gezien de aard van de doelstellingen van het DCI lijkt
het vanzelfsprekend dat er voor ontwikkelingssamenwerking
wereldwijde strategieën worden uitgewerkt. Hetzelfde geldt
voor - met name internationale - maatschappelijke organisaties.
Maatschappelijke organisaties hebben vooral een internationale
dimensie als de leden ervan zich zowel op het noordelijk als op
het zuidelijk halfrond bevinden (zoals de sociale partners of
coöperaties (22). Het gaat dan om representatieve internationale
organisaties die dan ook formeel moeten kunnen worden ge
raadpleegd over de prioritering van programma's in het kader
van de onwikkelingssamenwerking van de EU met begunstigde
landen. Met het oog daarop verwijst het EESC naar de procedu
res voor overleg en besluitvorming die momenteel bij de OESO
en de Raad van Europa worden toegepast (23).

3.11
Vooral in niet-EU-landen moeten de actoren van het
maatschappelijk middenveld sterker komen te staan: om dat
te bewerkstelligen, zou rechtstreeks steun moeten worden ver
leend aan regionale netwerken van maatschappelijke organisa
ties op het zuidelijk halfrond. Daarom stelt het EESC voor dat
er, naast de middelen die voor netwerken op het noordelijk
halfrond worden gereserveerd, via doelstelling 3 van het pro
gramma „niet-overheidsactoren” van het DCI ook een budget in
het leven wordt geroepen voor activiteiten van netwerken op
het zuidelijk halfrond die op coördinatie en capaciteitsopbouw
zijn gericht (met als uiteindelijke doel om die netwerken repre
sentatiever te maken). De wereldwijde samenhang van beleid en
acties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is gebaat
bij de ondersteuning van internationale en regionale netwerken.

3.12
Het DCI-instrumentarium voor steun aan maatschappe
lijke organisaties zou dan ook steviger moeten worden onder
bouwd, zodat het DCI zijn rol op alle niveaus kan spelen:
(20) Het bedrag dat aan dit thema is gewijd, maakt slechts 21 % uit van
het hele budget voor „Investeren in mensen” (2007-2013). Zie ook
Mid-tern review of Strategy Paper for Thematic Programme (2007-2013).
(21) Zie EESC-advies van 2009 „Handel en voedselzekerheid” (REX/273,
rapporteur: Campli)
(22) De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) hebben
zowel Europese als wereldwijde organisaties. In Europa zijn dat de
Business Europe (werkgevers) en het Europees Vakverbond (werk
nemers) en voor de wereld: de internationale werkgeversorganisatie
(IOE) en het internationaal verbond van vakbonden (CSI). Ook
coöperaties hebben Europese en internationale organisaties: de Co
operatives Europe en International Co-operatives Alliance. Daar komen
dan ook nog alle organisaties, coöperaties en onderlingewaarborg
maatschappijen bij die volgens de definitie die de IAO-conferentie
van Johannesburg (van 19 t/m 21 oktober 2009) daaraan heeft
gegeven, samen de „sociale economie” uitmaken. Het thema van
die conferentie was „De sociale economie: reactie van Afrika op de
wereldcrisis”.
(23) Tekenend in dat verband zijn respectievelijk de rol van het TUAC
en die van het Europees Jeugdforum
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uitwerking van beleidsprioriteiten, toezicht op de toepassing van
die beleidsprioriteiten en uitvoering van ontwikkelingsinitiatie
ven. Het EESC adviseert daarom om raadplegingsprocedures uit
te werken en te evalueren, samen met werkingscriteria om de
programma's van de Commissie af te stemmen op de eigen
schappen van de actoren ervan (Actor Based Approach). Momen
teel is er in de internationale ontwikkelingssamenwerking ken
nelijk sprake van een duidelijke verscheidenheid aan actoren, die
elk een eigen toepassingsgebied en eigen doelstellingen, strate
gieën, organisatievormen en functioneringswijzen hebben.

4. Specifieke opmerkingen
4.1
De Rekenkamer van de EU staat in een recent verslag
over de participatie van niet-overheidsactoren (24) stil bij de
noodzaak om de financiering mogelijk te maken van zoge
noemde „kaderovereenkomsten”, d.w.z. programma's voor maat
schappelijke organisaties met een lange looptijd, die voorname
lijk op strategische doeleinden zijn gericht. Het EESC staat ach
ter dat streven en adviseert om er gevolg aan te geven.

4.2
Ook zou het mogelijk moeten worden om de criteria
voor de toepassing van sub-granting te verruimen. Sub-granting
staat in dienst van en vormt een aanvulling op programma's die
op kaderovereenkomsten zijn gebaseerd, waardoor basisorgani
saties bereikbaarder worden. Bovendien is sub-granting een effi
ciënter systeem voor het beheer van de middelen die de Com
missie ter beschikking staan, waarbij versnippering van initia
tieven wordt voorkomen.

4.3
Ontwikkelingsprojecten moeten duurzamer worden ge
maakt. Met het oog daarop stelt het EESC voor dat

— in ontwikkelingsprojecten voor organisaties op het zuidelijk
halfrond altijd ook de horizontale doelstelling „organisatori
sche capaciteitsopbouw” wordt opgenomen (waarbij dus niet
alleen wordt gedoeld op het vermogen om projectactivitei
ten te beheren);

— de mogelijkheid wordt ingelast om projecten op voorhand
aan een haalbaarheidsstudie te onderwerpen: de Rekenkamer
stelt in bovengenoemd verslag dat de opstart van projecten
dikwijls vertraging ondervindt omdat de plaatselijke behoef
ten onvoldoende zijn onderzocht (25). Die studies vooraf
betalen, zou betekenen dat onmiddellijk met projecten kan
worden begonnen (26).
(24) Speciaal verslag nr. 4, 2009: Beheer door de Commissie van de parti
cipatie van niet-overheidsactoren aan de ontwikkelingssamenwerking van de
EU.
(25) Speciaal verslag nr. 41 (blz. 23)
(26) Om dergelijke haalbaarheidsstudies te financieren, zou een rouleer
systeem kunnen worden ingevoerd: de Commissie schiet het geld
voor, waarna het desbetreffende bedrag van de totale kosten van
een project wordt afgetrokken als dat wordt uitgekozen.
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4.4
Omwille van meer efficiëntie moeten de diverse fasen die
voor een maatregel van ontwikkelingssamenwerking worden
doorlopen (selectie, toezicht, evaluatie), kracht worden bijgezet.
Daartoe is het met name noodzakelijk om
— de huidige procedure voor de selectie van projecten te her
zien, omdat daarmee - om bureaucratische redenen - bijna
nooit het meest geschikte project kan worden uitgekozen. Er
is dan ook behoefte aan nauwere betrekkingen en een stra
tegische dialoog tussen de Europese Unie en de aanvragende
organisaties, zowel op centraal als op perifeer niveau. Als
actie moet worden ondernomen, zou een op participatie
gebaseerd model moeten worden gevolgd;
— degenen die verantwoordelijk zijn voor de programma's van
de Commissie met behulp van strategische en financiële
prikkels, tot meer rechtstreekse deelname aan de uitvoering
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van de maatregelen aan te zetten. Dan kunnen de resultaten
van die projecten daadwerkelijk op de voet worden gevolgd,
verlopen de contacten tussen geldschieter en begunstigde
soepeler en kan de impact van projecten in de eindfase
echt worden beoordeeld, zowel op centraal als op perifeer
niveau;
— altijd een lid van de EU-delegaties met de betrekkingen met
het maatschappelijk middenveld te belasten. Sinds het Ver
drag van Lissabon in werking is getreden, fungeren de af
gevaardigden van die delegaties als ware EU-diplomaten.
Bovendien maken EU-delegaties voortaan deel uit van de
EEAS (zie hierboven) en zullen zij hun werk steeds vaker
in overleg met de vertegenwoordigers van de lidstaten moe
ten doen. Daarom moet de functie van contactpersoon voor
maatschappelijke organisaties in een EU-delegatie beslist
meer institutioneel gewicht worden toegekend.

Brussel, 15 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Sociale economie in Afrika: rol en
perspectieven in de ontwikkelingssamenwerking” (initiatiefadvies)
(2011/C 44/21)
Rapporteur: de heer JAHIER
Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft op 17 december 2009 besloten om overeen
komstig artikel 29, lid 2, van zijn reglement van orde een initiatiefadvies op te stellen over de
Sociale economie in Afrika: rol en perspectieven in de ontwikkelingssamenwerking.
De afdeling Externe betrekkingen, die met de voorbereidende werkzaamheden was belast, heeft haar advies
op 17 juni 2010 goedgekeurd.
Het EESC heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting (vergadering van 15 juli)
onderstaand advies uitgebracht, dat met 116 stemmen vóór en 0 stemmen tegen, bij 1 onthouding,
werd goedgekeurd.
1. Conclusies en aanbevelingen
1.1
De sociale economie legt wereldwijd gewicht in de
schaal, met als kenschetsende eigenschappen: innovatiever
mogen, dynamiek, flexibiliteit, veerkracht – ook in tijden van
hoge nood – en vermogen om iedereen erbij te betrekken, met
name ook burgers uit de meest armlastige en marginale gele
dingen van de maatschappij. Volgens betrouwbare ramingen
werkt 10 % van de wereldberoepsbevolking in de sociale eco
nomie (1) en is de sociale economie overal ter wereld in op
komst. De sociale economie onderscheidt zich door haar eigen
schappen en dynamiek van andere verschijningsvormen van de
economie. Die eigenschappen en dynamiek vullen andere onder
nemingsvormen echter ook aan en zijn daarmee in synergie.
1.2
Afrika's sociale economie is altijd het ondergeschoven
kindje van de internationale gemeenschap geweest, de EU in
cluis. Er is geen erkenning voor de specifieke eigenschappen
ervan, waardoor de sociale economie dus ook over het hoofd
wordt gezien als er beleid moet worden uitgestippeld, overleg
moet worden gepleegd of een besluit moet worden genomen.
Toch is de sociale economie diep geworteld in de Afrikaanse
tradities van solidariteit en collectieve en gemeenschapsonder
nemingen, die dikwijls uitmonden in coöperaties of andere zeer
uiteenlopende vormen van op wederzijdse hulp gebaseerde sa
menwerkingsverbanden. Veel van die samenwerkingsverbanden
vormen overigens een pijler van wat in het algemeen wordt
aangeduid als de „informele economie”.
1.3
In een continent waar 80 à 95 % van de bevolking werk
zaam is in de informele economie, kan de sociale economie de
doorslaggevende factor worden waardoor de levensomstandig
heden en arbeidsvoorwaarden van al die informele werkers ge
leidelijk evolueren en een dusdanige verandering ondergaan dat
zij uiteindelijk gaan beantwoorden aan hoge normen van men
selijke waardigheid en sociale bescherming. Dan kunnen betrok
kenen de markt betreden en een beslissende bijdrage leveren aan
de sociaaleconomische ontwikkeling van Afrika.
1.4
Dat de sociale economie innoverend werkt in een tijd
waarin de wereld lijdt onder de gevolgen van de economische
crisis en dat zij lokale ontwikkeling een fikse impuls kan geven,
(1 )

Zie document ter voorbereiding van de IAO-conferentie in Johan
nesburg, 19 t/m 21 oktober 2009, bijlage 3

is formeel vastgesteld door de IAO. Inmiddels heeft die organi
satie van 19 t/m 21 oktober 2009 in Johannesburg de eerste
conferentie over de sociale economie gehouden, met als resul
taat dat daarvoor een actieplan is goedgekeurd. Zelfs de Wereld
bank en het IMF zijn zich weer voor de sociale economie gaan
interesseren vanwege de veerkracht daarvan - en vooral van
coöperaties - tijdens de crisis.
1.5
De EU heeft er dus als 's werelds grootste geldschieter
belang bij om hierop in te haken. Een goede gelegenheid zou
2012 kunnen zijn, dat door de VN tot Internationaal Jaar van
de coöperaties is uitgeroepen.
Hieronder suggereert het EESC een aantal mogelijke methoden
om in de ontwikkelingssamenwerking een lans te breken voor
de sociale economie in Afrika:
— de Europese Unie kan formeel erkenning geven aan de rol
van de sociale economie in de ontwikkeling van Afrika,
alsook aan de bijdrage die de sociale economie daaraan
levert;
— de lijst van niet-gouvernementele actoren die in de Over
eenkomst van Cotonou is opgenomen, kan worden aange
vuld met „actoren in de sociale economie”, zodat ook die
actoren bij de toepassing van de Overeenkomst worden
betrokken;
— in de strategieën voor landen en regio's kan dubbel zoveel
geld worden uitgetrokken voor niet-gouvernementele acto
ren;
— er kan naar worden gestreefd om niet-overheidsactoren,
waaronder actoren van de sociale economie, in de periode
na 2020 een rol te geven in de betrekkingen van de Euro
pese Unie met de ACS-landen;
— de sociale economie kan een plaats worden gegeven in het
EU/Afrika-partnerschap en met name in het zevende part
nerschap inzake migratie, mobiliteit en werkgelegenheid;
— Afrikaanse coöperaties kunnen worden meegenomen in het
beleid van de EU voor ontwikkelingssamenwerking op het
gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling;
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— de sociale economie in Afrika kan steun worden gegeven
door middel van de thematische programma's „Investeren in
mensen” en „Niet-overheidsactoren en plaatselijke overheden in het
ontwikkelingsproces”;
— er kunnen prikkels worden gegeven voor de vorming en/of
versterking van netwerken van actoren in de sociale eco
nomie (Noord-Zuid en Zuid-Zuid);
— in EU-programma's en -beleid kunnen onderwijs, opleiding,
culturele samenwerking en gendergelijkheid worden bevor
derd;
— er kan erkenning worden gegeven aan de menswaardige
banen die Afrika's sociale economie genereert en het EUbeleid voor ontwikkelingssamenwerking kan daarop worden
afgestemd;
— de sociale economie kan worden vermeld in het Europees
Ontwikkelingsverslag 2010, waarin aandacht zal worden
geschonken aan sociale bescherming;
— er kan een voor de sociale economie gunstig klimaat wor
den gecreëerd door o.m. te zorgen voor een adequaat rechts
kader, capaciteitsopbouw en toegang tot financiering en net
werkvorming;
— er kan worden gestimuleerd dat binnen Europese instellin
gen wordt samengewerkt om de sociale economie te pro
moten;
— de sociale economie kan worden opgenomen in de partner
schappen tussen de Commissie en de IAO.
In overeenstemming met die aanbevelingen verbindt het EESC
zich ertoe om vertegenwoordigers van Afrika's sociale economie
actief bij zijn werkzaamheden, maar vooral bij die van het
follow-upcomité ACS/EU, te betrekken.
2. De sociale economie in Afrika: stand van zaken en
omvang
2.1
De sociale economie bestaat uit bedrijven en organisaties
(met name coöperaties, onderlingewaarborgmaatschappijen, ver
enigingen, stichtingen en sociale ondernemingen) die zich on
derscheiden doordat zij bij de productie van goederen, diensten
en knowhow zowel economische als sociale doeleinden nastreven
en de solidariteit bevorderen (2). Volgens deze definitie is de
sociale economie niet alleen in Europa maar ook op andere
continenten, en zeker ook in Afrika, zonder meer van belang.
2.2
Het is tot dusverre de facto onmogelijk precies aan te
geven hoe de sociale economie over de afzonderlijke Afrikaanse
landen en op het hele Afrikaanse continent is verspreid en
hoeveel organisaties en ondernemingen tot de Afrikaanse sociale
economie moeten worden gerekend, omdat het begrip „sociale
economie” tal van zeer uiteenlopende bedrijven en organisaties
(2) Zie voor deze definitie artikel 1 van de preambule van het actieplan
ten behoeve van organisaties en ondernemingen van de sociale economie in
Afrika, dat werd goedgekeurd op de regionale IAO-conferentie over
„Sociale economie – de reactie van Afrika op de wereldcrisis”, Johannes
burg, van 19 t/m 21 oktober 2009 en de grafiek in bijlage 2
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omvat, waarbij de nadruk is gelegd op wat al die organisaties en
ondernemingen gemeen hebben. Wat wél kan, is achterhalen
wat kenmerkend is voor de diverse soorten organisaties en
ondernemingen die samen de Afrikaanse sociale economie uit
maken.
2.3
De coöperatie is altijd al een van de pijlers geweest
waarop de sociale economie berust. Volgens de definitie van
de IAO (R193, 2002) is een coöperatie een autonoom, vrijwillig
samenwerkingsverband van personen die zich in een vennootschap
hebben verenigd waarvan het bezit aan alle leden toebehoort en die
democratisch wordt bestuurd, teneinde gemeenschappelijke sociaaleco
nomische en culturele aspiraties te verwezenlijken. In Afrika zijn
coöperaties als het ware geïmporteerd door de koloniale auto
riteiten en behoren zij inmiddels – sinds alle Afrikaanse landen
onafhankelijk zijn geworden – tot de voornaamste onder
nemingsvormen in de sociaaleconomische ordening van het
continent (Develtere, Pollet & Wanyama, 2009). Alleen hebben
de regeringen van de onafhankelijk geworden Afrikaanse landen
coöperaties meestal sterk aan zich gebonden als instrument om
diverse sociaaleconomische kringen te mobiliseren en te contro
leren. Pas in de jaren negentig, toen met de liberaliseringen is
begonnen, hebben de Afrikaanse coöperaties hun uiterst afhan
kelijke band met de overheid - die hun geschiedenis tot dusverre
had bepaald - kunnen doorbreken en niet alleen hun autono
mie, maar ook het vrijwillige karakter en de interne democratie
die zo kenschetsend zijn voor het model van de coöperatieve
vennootschap, kunnen terugwinnen. Daarmee is voor de Afri
kaanse coöperaties een nieuwe periode van bloei en uitbreiding
begonnen.
2.4
De afgelopen vijftien jaar is dit model duidelijk steeds
populairder geworden en heeft het zich steeds verder verspreid.
Develtere, Pollet & Wanyama zijn, na bestudering van de cijfers
voor elf Afrikaanse landen, tot de conclusie gekomen dat het
aantal actieve coöperaties in diverse daarvan (bv. in Kenia,
Ghana en Senegal) van de periode 1989-1992 tot 2009 meer
dan verdubbeld is (3), waardoor coöperaties een zeer belangrijk
deel zijn gaan uitmaken van de nationale economie.
2.5
De meeste Afrikaanse coöperaties zijn client-owned en
werkzaam in de landbouw. Toch houden ook heel wat coöpera
ties zich bezig met kredietverlening: volgens de WOCCU waren
er in 2007 zo'n 12 000 kredietinstellingen die samen in 23
landen meer dan 15 miljoen leden telden en goed waren
voor circa 3,5 miljard dollar aan spaargelden (Fonteneau &
Develtere, 2009). Al die instellingen samen vormen de ruggen
graat van de microkredietverlening in veel Afrikaanse regio's.
Weer andere coöperaties zijn werkzaam in de bouw, het ver
zekeringswezen of de distributie. Naar schatting is momenteel
ongeveer 7 % van alle Afrikanen aangesloten bij een coöperatie.
2.6
Onderlingewaarborgmaatschappijen stellen zich vooral
tot doel om (de gezinnen van) hun leden sociale diensten te
verlenen. Daartoe worden risico's en middelen gedeeld en wordt
sociale bescherming geboden, met vooral aandacht voor alles
wat de gezondheid en gezondheidsdiensten betreft. De cijfers en
effecten zijn indrukwekkend: naar schatting zijn er in WestAfrika meer dan vijfhonderd onderlingewaarborgmaatschap
pijen, waardoor dus honderdduizenden mensen worden
(3) Zie bijlage 3 van voornoemd document
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bediend. Het Rwandese ministerie van gezondheid heeft dit
soort maatschappijen onderdeel gemaakt van zijn strategie om
meer mensen toegang te bieden tot de gezondheidszorg, omdat
gebleken was dat 75 % van alle Rwandezen is aangesloten bij
één of meer van die maatschappijen. Onderlingewaarborgmaat
schappijen zijn echter niet alleen werkzaam in de gezondheids
zorg: dergelijke of vergelijkbare organisaties kunnen ook andere
werkterreinen hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor de tontines in
Franstalig Afrika en (als het gaat om kredietverlening) voor de
credit unions in Engelstalig Afrika. Ook zijn er onderlingewaar
borgmaatschappijen die in diverse landen (zoals Ethiopië en
Zuid-Afrika) begrafenissen verzorgen.

2.7
De Raad van ministers van de UEMOA heeft op 26 juni
2009 een verordening (07/2009) over onderlingewaarborgmaat
schappijen goedgekeurd - een primeur in Afrika. Daarin is vast
gelegd wat vooral kenschetsend is voor het beginsel van de
„onderlinge waarborg”, waarmee daaraan tegelijkertijd erkenning
worden gegeven: doorzichtigheid, maatschappelijke verantwoor
delijkheid, democratie, gelijkheid, gerechtigheid en solidariteit.
Die principiële kenmerken leiden op hun beurt weer tot andere
geheel eigen kenmerken van onderlingewaarborgmaatschap
pijen, zoals het vrijwillige en niet-discriminatoire karakter van
het lidmaatschap, het ontbreken van een winstoogmerk, de op
participatie en democratie gebaseerde werking van de instelling,
het beginsel van solidariteit, de autonomie en onafhankelijkheid,
een op basis van vrijwilligheid werkend bestuurscomité en par
ticipatie op grond van het besef van gedeelde verantwoordelijk
heid.

2.8
Ook het verenigingsleven bloeit in Afrika. Veel Afri
kanen, of ze nu in steden of op het platteland wonen, zijn
lid van verenigingen die actief zijn op alle mogelijke gebieden.
Zo zijn er vrijwilligersorganisaties, community-based organisaties,
organisaties zonder winstbejag, ngo's en nog veel meer. In de
jaren negentig is gelijk met de democratisering ook het aantal
verenigingen die op de een of andere manier verband houden
met de sociale economie, de pan uitgerezen. Die ontwikkeling
was niet alleen te danken aan verbeterde juridische randvoor
waarden, maar ook aan de flexibiliteit van de praktische rege
lingen waardoor het verenigingsmodel aan de meest uiteen
lopende sociale behoeften kan worden aangepast. In deze doel
groep spelen vooral ngo's een belangrijke rol: het lukt ngo's om
– vaak samen met gelijkaardige organisaties of met organisaties
uit het Noorden – veel geld bijeen te krijgen en dus om op
grotere schaal actief te zijn. Idem dito voor de sociale partners
die zich dikwijls in diverse landen inzetten voor structuren en
initiatieven van de sociale economie.

2.9
Coöperaties, onderlingewaarborgmaatschappijen, vereni
gingen en andere organisaties en ondernemingen die allemaal
onder de noemer „sociale economie” vallen, oefenen, vanwege
hun zowel structurele als operationele kenmerken, grote invloed
uit op Afrika's economie en samenleving. Bovenal bieden zij
werkgelegenheid en de mogelijkheid om rechtstreeks en op
democratische wijze deel te nemen aan het beheer en de ver
deling van de rijkdommen. Doordat organisaties en onder
nemingen van de sociale economie steeds bredere geledingen
van de samenleving bereiken en vaak ook werkzaam zijn in de
armste plattelandsgebieden waar de overheid niets of bijna niets
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doet, garanderen zij bovendien dat ook de meest kwetsbare
groepen (zoals armen, vrouwen, gehandicapten, ongeschoolde
werknemers en migranten) toegang hebben tot sociale en/of
economische dienstverlening. Of het nu gaat om de verstrekking
van microkredieten of om de medische verzorging en maat
schappelijke begeleiding van hiv/aids-patiënten of om participa
tie aan landbouwcoöperaties of burial societies, organisaties en
ondernemingen van de sociale economie maken altijd de weg
vrij voor socialebeschermingsmaatregelen die op saamhorigheid
en gemeenschapsgevoel berusten en tegelijkertijd goederen en
diensten genereren die zonder meer van economisch belang zijn
en de armoede helpen verminderen.
2.10
De rol van organisaties en ondernemingen van de so
ciale economie wint ook nog aan belang vanwege de gevolgen
van de economische en financiële wereldcrisis, die in Afrika
bovenop de voedsel- en energiecrisis van 2007/2008 (4) is ge
komen. Nu het veel Afrikanen economisch en sociaal slechter
gaat, hadden de regeringen van de ontwikkelingslanden hun vaak nog onvolledige - stelsels van sociale bescherming moeten
consolideren en verder uitbouwen. De sociale economie is al
aanwezig en actief op dat gebied - vaak om de hiaten in te
vullen die het overheidsingrijpen laat of om de versnippering
van het overheidsingrijpen te verhelpen -, wat niet betekent dat
de sociale economie de regeringen en instellingen dus ontlast
van wat in wezen hún rol en verantwoordelijkheid is.
3. Het programma van de IAO
3.1
Door haar geheel eigen kenmerken bergt de sociale eco
nomie in zich de mogelijkheid om nieuwe werkgelegenheid te
scheppen, de naleving van de grondrechten van werknemers
bredere ingang te doen vinden en de sociale bescherming en
dialoog te bevorderen. Kortom, de sociale economie bewerk
stelligt precies dat wat de IAO voor ogen heeft met haar stra
tegische doelstellingen om in te staan voor „fatsoenlijk werk”
(decent work), ofwel werk dat wordt verricht onder omstandig
heden waarin de vrijheid, rechtvaardige behandeling, veiligheid
en menselijke waardigheid van de werknemer gevrijwaard zijn.
Dit streven naar „fatsoenlijk werk”, dat allang het voornaamste
doel van de IAO is, vervult een spilfunctie in armoedebestrij
dingsprogramma's en kan worden gebruikt om een duurzame,
inclusieve en billijke groei op gang te helpen brengen.
3.2
De IAO geeft in haar van 2007 daterende Agenda voor
fatsoenlijk werk in Afrika 2007/2015 een opsomming van alle
kansen die Afrika heeft en van de problemen die Afrika moet
oplossen als het overal op het continent „fatsoenlijk werk” en
een adequate sociaaleconomische ontwikkeling wil garanderen.
Bij „problemen” moet vooral worden gedacht aan het feit dat er
geen of onvoldoende werkgelegenheid is, en aan armoede. Pro
blematisch zijn ook de rol van de sociale bescherming in de
ontwikkeling van een land, de gevolgen van maatschappelijke
uitsluiting en de verspreiding van het hiv/aids-virus. Het begrip
„sociale economie” wordt nergens met zoveel woorden ge
noemd, maar alle in deze „decent work agenda” vervatte concep
ten en maatregelen, alsook de verwijzingen naar coöperaties en
verenigingen en de centrale rol die aan billijkheid, participatie en
sociale bescherming wordt toegekend, stroken met de wezen
lijke kenmerken ervan.
(4) Zie advies CESE 1954/2009 „Steun aan de ontwikkelingslanden bij
de aanpak van de crisis” (REX/285 – rapporteur: dhr. Jahier)
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3.3
Door de jaren heen heeft de IAO veel vakkennis opge
daan met de sociale economie, hetzij door gebruik te maken
van haar traditionele beleidsinstrumenten, hetzij door een afde
ling voor coöperaties (EMP/COOP) op te richten en een reeks
programma's voor technische assistentie aan hele continent (bv.
CoopAfrica) of aan afzonderlijke Afrikaanse landen (bv. SAY
JUMP! in Zuid-Afrika) te lanceren.

3.4
Het is dan ook geen toeval dat juist de IAO wereldwijd
de discussie over de sociale economie in Afrika heeft geopend.
De IAO deed dit om te beginnen door, met name over Afri
kaanse coöperaties, een reeks analyses en studies te laten ver
richten en vervolgens door in oktober 2009 in Johannesburg
een conferentie over het thema „De sociale economie: reactie van
Afrika op de wereldcrisis” te organiseren. Het doel van deze con
ferentie – waar uit heel Afrika deelnemers naar toe zijn geko
men – was een actieplan goed te keuren waarmee Afrikaanse
organisaties en ondernemingen van de sociale economie een
hart onder de riem werd gestoken (5).

3.5

Dit actieplan heeft vier strategische doelstellingen:

— wereldwijd: de IAO en belanghebbenden in de sociale eco
nomie verbinden zich ertoe te ijveren voor de erkenning van
organisaties en ondernemingen van de sociale economie in
zo breed mogelijke kringen en voor de vergroting van het
aantal Noord/Zuid-samenwerkingsverbanden en partner
schappen tussen Afrika en andere regio's ter wereld;

— op regionaal niveau: het engagement in dit geval betreft het
promoten van organisaties en ondernemingen van de sociale
economie, incl. het vinden van middelen om voor de sociale
economie in Afrika een programma te kunnen lanceren;

— op nationaal niveau: in de landen zelf moeten de juridische,
institutionele en politieke randvoorwaarden worden gecre
ëerd, resp. geconsolideerd en/of gepromoot waardoor orga
nisaties en ondernemingen van de sociale economie zich
verder kunnen ontwikkelen en hun positie kunnen verster
ken;

— op het niveau van middelgrote en micro-ondernemingen: hier
komt het erop aan ervoor te zorgen dat organisaties en
ondernemingen van de sociale economie efficiënt werken,
zodat beter kan worden ingespeeld op de behoeften van de
burgers op gebieden als sociale bescherming, het genereren
van inkomen, banengroei en naleving van de rechten op de
werkplek, voedselveiligheid, milieubescherming, bestrijding
van hiv/aids en maatschappelijke uitsluiting.

3.6
De nasleep van de economische en financiële crisis, bo
venop de gevolgen van de al eerder woedende voedsel- en ener
giecrisis, maken het bijzonder dringend dat de doelstellingen
(5) Zie bijlage 1 en http://www.ilo.org/public/english/region/afpro/
addisababa/pdf/se_planofaction_en.pdf
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van dit actieplan worden verwezenlijkt. De IAO schatte dat
ongeveer 73 % van de werknemers in subsahariaans Afrika
geen arbeidszekerheid heeft en dat dit percentage in 2009
kan zijn opgelopen tot 77 %. Dit maakt de kans groot dat de
migratoire spanningen in Afrika zelf, maar ook van Afrika naar
Europa groter worden, omdat veel werknemers op zoek gaan
naar een betere toekomst. De gevolgen van de crisis zijn al
merkbaar: de BDI (buitenlandse directe investeringen) nemen
af, zowel in infrastructuurvoorzieningen als in goederenproduc
tie, en emigranten sturen minder geld naar huis. Door te sti
muleren dat organisaties en ondernemingen van de sociale eco
nomie worden opgericht of dat hun positie wordt versterkt,
wordt bijgedragen aan het scheppen van werkgelegenheid. Zo
wordt de sociale economie een concreet alternatief voor emi
gratie.

3.7
Coöperaties leveren een wezenlijke bijdrage aan de soci
aaleconomische ontwikkeling van een land. Daarom hebben de
Verenigde Naties 2012 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar
van coöperaties. Die kans moet worden aangegrepen om de rol
van organisaties en ondernemingen van de sociale economie te
promoten en verder uit te bouwen.

4. Vooruitzichten en aanbevelingen voor een engagement
van de EU en nieuw prioritair beleid
4.1
De sociale economie speelt een significante sociaaleco
nomische rol in de EU waarvoor steeds meer erkenning komt
(zie een eerste uitgebreid verslag ter zake dat het EESC in 2006
heeft uitgebracht (6). Het Europees Parlement noemde de sociale
economie in 2009 een hoeksteen van de Europese integratie (7),
omdat één op de tien Europese bedrijven (d.i. twee miljoen
ondernemingen) ertoe behoort en deze samen goed zijn voor
6 % van de totale werkgelegenheid in de EU, en omdat de
sociale economie een enorm potentieel heeft als voortbrenger
en instandhouder van stabiele werkgelegenheid. Voorts heeft het
EESC geadviseerd om de verschillende ondernemingsvormen,
waaronder de sociale economie, te erkennen en in stand te
houden (8).

4.2
De sociale economie heeft geen eigen plaats in de reeks
van factoren die bepalend zijn voor het EU-optreden in haar
externe programma's voor ontwikkelingssamenwerking. Dat
neemt niet weg dat de prioriteiten van de EU in Afrika steeds
bij sectoren liggen waar organisaties en ondernemingen van de
sociale economie werkzaam zijn: sociale bescherming, gezond
heidszorg, maatschappelijke integratie, werkgelegenheid, land
bouw en plattelandsontwikkeling, verlening van microkredieten
en cultuur. Als gevolg daarvan zijn er nu al relevante en bruik
bare EU-beleidsinstrumenten voor de organisaties en onder
nemingen van de sociale economie, ook al waren die oorspron
kelijk niet voor hen bedoeld.
(6) CIRIEC, de sociale economie in de Europese Unie, CESE/
COMM/05/2005
(7) Resolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2009 over de
sociale economie (rapporteur: mevr. Toia)
(8) PB C 318 van 23.12.2009, blz. 22.
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4.3
Om de Afrikaanse sociale economie als nieuw fenomeen
alsnog een eigen plaats te geven in haar ontwikkelingssamen
werking, is het raadzaam dat de EU formeel erkenning geeft aan
het bestaan ervan. De EU zou er een specifiek belang bij kunnen
hebben om „sociale economie” - of een soortgelijke omschrij
ving - als nieuwe prioriteit in haar agenda op te nemen, omdat
dit een prikkel zou zijn voor uitdrukkelijke samenwerking met
internationale organisaties als de IAO en de Wereldbank: op die
manier ontstaat de voor ontwikkelingssamenwerking steeds nut
tiger wordende systeemsynergie. De EU kan daaraan meer
waarde ontlenen. Ook impliceert de invoering van een dergelijke
nieuwe prioriteit de betrokkenheid van de belangrijkste belang
hebbenden van Europa's sociale economie, wat het draagvlak in
Europa voor meer externe EU-hulp kan helpen vergroten.

gelegenheid waarvan de nieuwe actieplannen voor de partner
schappen zullen worden goedgekeurd, biedt dan ook een con
crete kans om de sociale economie te promoten. Zo zouden in
het actieplan voor het 7e partnerschap de volgende doelstelling
en acties kunnen worden opgenomen:

4.4
Het concept „sociale economie”, alsook de rol die de
sociale economie in de ontwikkeling van Afrika speelt en de
bijdrage die de sociale economie daaraan levert, kunnen nog het
beste erkenning krijgen door gebruik te maken van bestaande
samenwerkingsverbanden tussen de EU en Afrika: de Overeen
komst van Cotonou en het EU/Afrika-partnerschap.

— „Organisaties en ondernemingen van de sociale economie
faciliteiten voor leningen en microkredieten bieden” (actie);

4.4.1
Helaas is de herziening van de Overeenkomst van Co
tonou voor 2010 al afgerond en kan de sociale economie
daarin dus niet meer worden verwerkt. Dat moet de EU-delega
ties in de landen van Afrika niet beletten om organisaties en
ondernemingen van de sociale economie snel op de lijst te
zetten van actoren die in kaart gebracht moeten worden en
waarmee overleg kan worden gepleegd.

4.4.2
Vervolgens kunnen de organisaties en ondernemingen
van de sociale economie bij de herziening van de Overeenkomst
van Cotonou in 2015 uitdrukkelijk erkenning krijgen door hun
opname in de categorie van „niet-gouvernementele actoren” die
moeten worden geïnformeerd en geraadpleegd over de Over
eenkomst van Cotonou en moeten worden betrokken bij de
tenuitvoerlegging ervan, bovenop de financiële middelen die
„niet-gouvernementele actoren” ontvangen om doeltreffend
vorm te kunnen geven aan die betrokkenheid en de hulp die
zij krijgen bij de opbouw van de nodige capaciteit.

4.4.3
Uitgangspunt voor de discussie over de betrekkingen
tussen de EU en de ACS-landen voor de periode na 2020 (het
jaar waarin de Overeenkomst van Cotonou afloopt) moet niet
alleen zijn dat er dan voor „niet-gouvernementele actoren” in
stitutionele bepalingen gelden die vergelijkbaar zijn met die van
de Overeenkomst van Cotonou, maar ook dat organisaties en
ondernemingen van de sociale economie uitdrukkelijk deel blij
ven uitmaken van die categorie.

4.5
In het EU/Afrika-partnerschap kunnen rechtstreeks ver
banden worden gelegd tussen de doelstellingen en acties van het
7e partnerschap („migratie, mobiliteit en werkgelegenheid”) en
de sociale economie, vooral als het gaat om de bijdrage die de
sociale economie levert aan het scheppen van werkgelegenheid,
het geleidelijk „formeel” maken van de informele economie en
het streven naar fatsoenlijk werk voor iedereen. De derde EU/
Afrika-top die in november 2010 zal worden gehouden en ter

— „Erkenning en bevordering van de sociale economie als mid
del om de kloof tussen formele en informele economie te
overbruggen en het streven naar fatsoenlijk werk vooruit te
helpen” (doelstelling);
— „Vergroting van bekwaam- en vaardigheden van organisaties
en ondernemingen van de sociale economie in Afrika door
opleidingscentra en universiteiten specifieke (vooral manage
ment-)cursussen te laten ontwikkelen” (actie);

— „Afrikaanse regeringen helpen bij hun pogingen om voor de
bevordering en het optreden van organisaties en onder
nemingen van de sociale economie gunstige juridische en
institutionele randvoorwaarden en een gunstig politiek kli
maat te creëren” (actie).
4.6
De organisaties en ondernemingen van Afrika's sociale
economie zijn erg actief in landbouw en plattelandsontwikke
ling. Er zijn voor die sectoren concrete verbintenissen aange
gaan in het kader van de EU/Afrika-landbouwstrategie en de
Mededeling van de Commissie over vooruitgang in Afrika's
landbouw (9). Alhoewel er talloze mogelijkheden zijn om - over
eenkomstig de doelstelling „Het zwaartepunt verleggen naar be
tere governance in de landbouw en steun voor capaciteits
opbouw door Afrikaanse publieke en particuliere aan landbouw
gerelateerde organisaties” (10) - samen met Afrikaanse landbouwen plattelandscoöperaties actie te ondernemen, wordt echter
noch in de EU/Afrika-landbouwstrategie, noch in voornoemde
Mededeling van de Commissie gewag gemaakt van de coöpera
tieve sector, toch een van de hoekstenen van Afrika's sociale
economie.
4.6.1
Vermeldenswaard is ook dat het Financieringsinstru
ment voor ontwikkelingssamenwerking (IOS) een thematisch
programma over voedselzekerheid omvat. Voedselzekerheid is,
naast landbouw en plattelandsontwikkeling, weer zo'n sector
waar gebruik kan worden gemaakt van bestaande EU-instru
menten en -programma's om inzicht te verschaffen in de funda
mentele rol die de organisaties en ondernemingen van Afrika's
sociale economie in de ontwikkelingssamenwerking met de EU
kunnen spelen.
4.7
Een ander thematisch programma van het IOS dat in
aanmerking moet worden genomen, is „Investeren in mensen”.
Met behulp van dit op de ontwikkeling van het menselijk ka
pitaal gerichte programma zou steun kunnen worden verleend
aan voor de organisaties en ondernemingen van de Afrikaanse
sociale economie bestemde cursussen in ondernemersvaardighe
den en aan de verdere uitbouw van die vaardigheden.
(9) Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parle
ment – Vorderen met Afrika's landbouw – Voorstel voor continen
tale en regionale samenwerking ten behoeve van de ontwikkeling
van de landbouw in Afrika (COM(2007) 440 final)
(10) Het strategisch partnerschap Afrika/EU – Een gezamenlijke Afrika/
EU-strategie, punt 73
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4.7.1
Dat laatste zou in overeenstemming zijn met de Ver
klaring van de IAO over het aanleren van (vooral managements)vaardigheden. Voor de versterking van de positie van organisa
ties en ondernemingen van de sociale economie zijn onderwijs
en opleiding van cruciaal belang; onderwijs en opleiding zijn
ook noodzakelijk, willen die organisaties en ondernemingen het
hoofd kunnen bieden aan de marktconcurrentie. Er moet vooral
veel worden geïnvesteerd in onderwijs en opleiding voor vrou
wen, van wie de rol in Afrika's economie, met name op het
platteland en in de landbouw, vaak wordt onderschat.

4.8
De EU zou de betrekkingen tussen de organisaties en
ondernemingen van de sociale economie in Europa en in Afrika
op het gebied van onderwijs en opleiding in (managements)vaardigheden moeten vergemakkelijken en stimuleren. Afri
kaanse structuren kunnen baat hebben bij de uitwisseling van
ervaringen en van voorbeelden van geslaagde methoden (best
practices) en bij technische assistentie tussen Noord-Zuid en
Zuid-Zuid (11). Daarom is het EESC voorstander van de oprich
ting, resp. consolidering van Noord-Zuid- en Zuid-Zuid-netwer
ken voor de sociale economie als onontbeerlijk middel voor
samenwerking en kennisoverdracht tussen organisaties en on
dernemingen van de sociale economie.

4.9
Onderwijs en opleiding zijn bovendien erg belangrijk
voor de kwaliteit van arbeid en - meer in het algemeen - cul
turele samenwerking, allebei gebieden waar, zoals het EESC al
vaak heeft betoogd, ruimte is voor meer werkgelegenheid.
Daarom zouden ook deze sectoren in aanmerking moeten wor
den genomen als de EU Afrika's sociale economie in haar pro
gramma's en beleid verwerkt.

4.10
Wat banengroei betreft, vooral op het platteland (samen
met sociale bescherming en gendergelijkheid een wezenlijk on
derdeel van de sociale economie) zouden sommige aspecten van
de EU/Afrika-strategie aan het actieplan van Johannesburg kun
nen worden gekoppeld. Die opmerking gaat vooral op voor het
EU/Afrika-partnerschap „Migratie, mobiliteit en werkgelegen
heid”, ofwel de derde prioritaire actie inzake werkgelegenheid
en armoedebestrijding, waarbij de beginselen van fatsoenlijk
werk hoog in het vaandel worden gedragen.

4.11
Aan de rol van de sociale economie kan ook concep
tueel erkenning worden gegeven via het Europese ontwikke
lingsverslag. Dat verslag gaat dit jaar (2010) over sociale be
scherming, een domein waar organisaties en ondernemingen
van de sociale economie, zoals gezegd, vooral in Afrika een
onmisbare rol spelen (12). Mocht daarin inderdaad uitdrukkelijk
melding worden gemaakt van Afrika's sociale economie, dan
kan een hiaat worden ingevuld in de ontwikkelingssamenwer
king van de EU, d.w.z. dat er voor sociale bescherming een
apart beleid wordt uitgestippeld.
(11) Een constructief voorbeeld van een Noord-Zuid-netwerk voor soci
ale economie is het Réseau ESMED (Euromediterraan netwerk voor
sociale economie) dat organisaties bijeenbrengt uit Spanje, Frankrijk,
Italië, Marokko, Portugal en Tunesië. Dit netwerk is opgezet om
uitwisselingen te stimuleren en om in het kader van het Euromedi
terrane partnerschap samenwerkingsprojecten te lanceren.
(12) Zie parr. 2.8 en 2.9 van onderhavig advies.
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4.12
Het EESC adviseert de Commissie om een overzicht op
te stellen van de acties die de lidstaten ondernemen in hun
samenwerking met de actoren van de sociale economie in
Afrika. Op die manier kan er op dit gebied meer worden ge
coördineerd en kunnen de taken beter worden verdeeld over de
EU en de lidstaten.
4.13
De Afrikaanse sociale economie kan effectief bijdragen
tot armoedebestrijding als de voorwaarden daartoe verenigd
zijn, waaronder gunstige juridische randvoorwaarden, capaci
teitsopbouw, toegang tot financiering, en netwerkvorming tus
sen organisaties van de sociale economie in Afrika en in Europa.
Wat die juridische randvoorwaarden betreft zouden de Afri
kaanse autoriteiten door EU en IAO moeten worden aangemoe
digd om organisaties van de sociale economie te registreren en
wetgeving op te stellen waardoor deze hun werk naar behoren
kunnen doen. Zo zou er via wetgeving een antwoord moeten
komen op de cruciale vraag wie eigenaar is van de productie
middelen. De EU en de lidstaten zouden werk moeten maken
van het delen van best practices die ontwikkeld zijn in de Euro
pese landen waar de sociale economie het meest aan de weg
timmert.
4.13.1
De steun die de EU aan capaciteitsopbouw en net
werkvorming in de sociale economie verleent, zou met behulp
van de Overeenkomst van Cotonou, de EU/Afrika-strategie, het
thematische programma „Niet-overheidsactoren en plaatselijke over
heden in het ontwikkelingsproces” (Financieringsinstrument voor
ontwikkelingssamenwerking (13) op nationaal, regionaal en con
tinentaal bestuursniveau moeten worden beheerd. Bij de activi
teiten in dit verband zou o.m. kunnen worden gedacht aan
steun voor coördinatie, pleitbezorging en dialoog, verticale en
horizontale integratie van organisaties van de sociale economie,
en opleiding.
4.13.2
Organisaties van de sociale economie zouden daarom
moeten worden ingedeeld in de categorie van ontvankelijke
niet-overheidsactoren van bovengenoemde thematische pro
gramma's. Bovendien zou het budget voor die thematische pro
gramma's en voor aanvullende thematische programma's waarin
de sociale economie daadwerkelijk een rol speelt (14), bij de
herziening van de komende Financiële Vooruitzichten voor Eu
ropa (2014-2020) moeten worden verhoogd, met als uiteinde
lijke doel de verdubbeling van dat budget, zoals het EESC al bij
herhaling heeft betoogd (15). Los van financiering door de EU
zouden coördinatie, dialoog, synergiewerking en concrete sa
menwerkingsprojecten moeten worden aangemoedigd en ge
handhaafd tussen verschillende sectoren van Europa's en Afrika's
sociale economie, en dan met name tussen Afrikaanse organi
saties onderling. In lijn daarmee zou ook het budget voor rele
vante programma's van het 11e EOF (2014-2019) moeten wor
den verhoogd, zodat de sociale economie voordeel kan trekken
van de assistentie die met middelen uit dit fonds wordt gebo
den.
(13) In artikel 5.1.2 van dit programma staat dat de EU initiatieven zal
steunen die bijdragen tot meer transnationale uitwisselingen, ver
trouwenwekkende maatregelen, netwerkvorming en coördinatie tus
sen niet-overheidsactoren en plaatselijke overheden (Noord-Zuid en
Zuid-Zuid).
(14) Bijvoorbeeld de thematische programma's van het Financierings
instrument voor ontwikkelingssamenwerking „Investeren in men
sen” en „Voedselzekerheid”
(15) Zie het EESC-advies „Steun aan de ontwikkelingslanden bij de aan
pak van de crisis”, par. 6.3 (REX/285; rapporteur: dhr. Jahier)
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4.14
Voorwaarde voor een gunstig klimaat is in eerste in
stantie dat niet-overheidsactoren daadwerkelijk toegang krijgen
tot financiering, op grond van vereenvoudigde procedures. Spe
ciale vermelding behoeven in dit verband de vernieuwende lan
getermijnleningen voor de meest gestructureerde organisaties en
ondernemingen van de sociale economie. Het is de taak van de
EU om de toegang tot dergelijke leningen te vergemakkelijken,
met behulp van bestaande of van nieuwe instrumenten.

4.15
Het EESC pleit tot besluit voor intra- en interinstituti
onele samenwerking in Europa om Afrika's sociale economie te
promoten:

— Het Europees Parlement, dat al een resolutie over de invloed
van de sociale economie op de eenwording van Europa (16)
op zijn naam heeft staan, wordt verzocht om nu ook een
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resolutie aan te nemen over de bijdrage van Afrika's sociale
economie aan armoedebestrijding. De commissie Ontwikke
lingssamenwerking en/of de Gezamenlijke Parlementaire
ACS/EU-Assemblee zou met het opstellen van die resolutie
kunnen worden belast;
— Het EU-voorzitterschap dat België in het tweede halfjaar van
2010 (periode waarin de derde EU/Afrika-top zal worden
gehouden) bekleedt, wordt verzocht ervoor te ijveren dat de
Afrikaanse sociale economie erkenning krijgt en wordt ge
steund;
— De Europese Commissie wordt aanbevolen om wegen te
verkennen waardoor de sociale economie kan worden opge
nomen in het Strategisch Partnerschap dat zij met de IAO
op het gebied van ontwikkeling heeft gesloten en dat gericht
is op de bestrijding van armoede, de verwezenlijking van de
millenniumdoelen en het streven naar fatsoenlijk werk voor
iedereen (17).

Brussel, 15 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI

(16) Zie voetnoot 4

(17) http://ec.europa.eu/europeaid/what/social-protection/documents/
memorandum_of_understanding_ec_ilo_en.pdf
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De rol van Europese technologie-,
industrie- en wetenschapsparken bij het bestrijden van de crisis en de voorbereiding op de tijd na
de crisis en na de Lissabonstrategie” (vervolgadvies)
(2011/C 44/22)
Rapporteur: de heer TÓTH
Corapporteur: de heer SZŰCS
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 14 juli 2009 overeenkomstig artikel 29, lid 2, van
zijn reglement van orde besloten een vervolgadvies op te stellen over:
De rol van Europese technologie-, industrie- en wetenschapsparken bij het bestrijden van de crisis en de voorbereiding op
de tijd na de crisis en na de Lissabonstrategie.
De adviescommissie Industriële reconversie, die met de voorbereidende werkzaamheden ter zake was belast,
heeft haar advies op 1 juli 2010 goedgekeurd.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 14 en 15 gehouden 464e zitting (ver
gadering van 14 juli 2010) onderstaand advies uitgebracht, dat met 147 stemmen vóór, bij 7 onthoudingen,
werd goedgekeurd.

1. Aanbevelingen
1.1
Het EESC erkent het belang van technologie-, industrieen wetenschapsparken (TIW-parken) voor de economie en de
modernisering. Met hun intelligente specialisatie, bundeling van
middelen en kennisbasis komen de parken de industriële ont
wikkeling ten goede.
1.2
De EU heeft behoefte aan een meer gerichte en geïnte
greerde aanpak ter ondersteuning en ontwikkeling van de TIWparken van de 21e eeuw. Om de kansen die de parken kunnen
bieden op het gebied van economische groei en concurrentie
vermogen te benutten is er, met name gezien de crisis en de
herstelperiode daarna, veel te zeggen voor een meer algemene
strategie. Bij de uitvoering hiervan zou de EU met gezag en
vastberadenheid moeten optreden.
1.3
Het is raadzaam om synergieën met de desbetreffende
kerninitiatieven van de EU, en dan vooral met het Europees
Instituut voor Innovatie en Technologie en zijn kennis- en in
novatiegemeenschappen, op te sporen en verder uit te bouwen.
1.4
De ontwikkeling van een nieuwe generatie parken moet
worden gestimuleerd en de parken moeten meer betrokken
worden bij het opbouwen van innovatieve structuren.
1.5
Wat de regionale dimensie betreft: in de geest van het
subsidiariteitsbeginsel moeten lokale overheden en agglomera
ties een grotere inbreng krijgen in de ontwikkeling van TIWparken. Verder dient de in netwerken plaatsvindende samen
werking tussen overheid, bedrijfsleven en hoger onderwijs ver
beterd te worden.
1.6
Bij de ontwikkeling van de parken wint de samenwer
king met wetenschappelijke instellingen – met name universitei
ten en onderzoeksinstellingen – aan belang. Toch blijft de sa
menwerking met de parken vooralsnog onder de maat. De

parken zouden een brugfunctie kunnen vervullen tussen univer
siteiten en de industrie. Samenwerking met deze parken zou
voor universiteiten als voorwaarde kunnen gelden om als „ex
cellent” te worden aangemerkt.
1.7
Het verdient aanbeveling om observatie-, evaluatie- en
accreditatieactiviteiten alsook de uitwisseling van best practices
te starten en te stimuleren. Voor het uitwerken van op elkaar
afgestemde nationale en Europese beleidsmaatregelen en van
instrumenten voor de oprichting en ontwikkeling van TIW-par
ken zijn evaluaties en vergelijkende empirische studies nood
zakelijk. Het zou een goede zaak zijn indien de TIW-parken
in Europa in kaart zouden worden gebracht en hun gegevens
in een databank zouden worden opgenomen. Dit zou de sa
menwerking tussen de parken ten goede komen omdat zo een
netwerk wordt gecreëerd dat het gemakkelijker maakt om ban
den met elkaar aan te knopen en regionale factoren aan te
pakken die groei in de weg staan.
1.8
Dat de parken een steeds professioneler karakter krijgen
blijkt wel uit het beheer, de complexe aspecten van de (regio
nale) ontwikkeling, de integratie van de onderzoekscomponent,
het concept van gestructureerde clusters en de kwaliteit. Niette
min dient hun functioneren nog verder verbeterd te worden.
1.9
Het ontwikkelingspotentieel dat voortvloeit uit de cohe
sie- en aanpassingsmaatregelen van de EU moet beter benut
worden en in een langetermijnperspectief worden geplaatst.
2. Inleiding
2.1
In november 2005 heeft het EESC een gedetailleerd ini
tiatiefadvies uitgebracht over technologie-, industrie-, innovatieen wetenschapsparken. In het advies ging de aandacht speciaal
uit naar de parken in de nieuwe lidstaten, maar de conclusies en
aanbevelingen golden voor de hele EU.
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2.2
Het advies bevatte tal van relevante opmerkingen en
aanbevelingen die in de afgelopen jaren een grote politieke
impact hebben gehad. In combinatie met de inspanningen van
de EU hebben zij wat het regionaal, industrie- en innovatiebeleid
betreft de nodige vooruitgang teweeggebracht.

2.3
Het advies bevatte onder meer de volgende opmerkingen
en aanbevelingen, waarvan de impact niets aan duidelijkheid te
wensen overlaat:

a) wat het bevorderen van innovatie betreft voldoen de parken
aan alle voorwaarden; ze kunnen daarom beschouwd wor
den als „innovatiepolen”;

b) het park is bij uitstek de plaats van interactie tussen de
wetenschappelijke en de technologische wereld enerzijds,
en de economische ontwikkeling anderzijds; het bundelt de
synergieën die voortvloeien uit de samenwerking tussen on
derzoeksinstellingen en ondernemingen om hun toegang tot
de markt te vergemakkelijken;

c) de parken bieden een kader voor innovatie en stimuleren de
regionale ontwikkeling; ze hebben wat dit betreft een belang
rijke rol gespeeld door het concurrentievermogen te ver
hogen, de werkloosheid te helpen terugdringen en grote
verschillen aan te pakken;

d) er moeten strategieën voor economisch beleid komen die in
hun complexiteit aandacht schenken aan de mogelijkheden
van bedrijvenparken en de te volgen weg aangeven;

e) bedrijvenparken zijn van essentieel belang voor de bevorde
ring van innovatie; het wordt in dit verband steeds belang
rijker om de intellectuele rijkdom van universiteiten en an
dere onderzoeksinstellingen te benutten;

f) een ander voorstel, waarvan de uitvoering nog niet helemaal
is afgerond, was om industrieparken interregionaal te ver
binden en door middel van geïntegreerde programma's
voor samenwerking tussen de parken en industriële clusters
pan-Europese netwerken op te zetten.

2.4
De tijd is gekomen om na te gaan welke impact het
vorige advies heeft gehad: welke politieke en praktische lering
is eruit getrokken? In dit vervolgadvies wordt ook ingegaan op
de rol van de parken en op de bijdrage die zij eventueel kunnen
leveren aan het streven om de economische crisis te boven te
komen. Het EESC besteedt bovendien aandacht aan de speciali
satie van de parken, aan wat industrie, werknemers en andere
spelers van het maatschappelijk middenveld er nu van verwach
ten, aan nieuwe problemen op regionaal, nationaal en Europees
niveau waar de parken mee te maken hebben, en aan het com
plexe takenpakket van de bestuursorganen van de parken.
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2.5
TIW-parken worden steeds meer gezien als een middel
om dynamische clusters van de grond te krijgen die goed zijn
voor de economie en het internationale concurrentievermogen.
Ze leveren een bijdrage aan herstructureringen van de industrie
in Europa en geven een impuls aan innovatie, clustervorming
van bedrijven en b2b-activiteiten, het MKB en de werkgelegen
heid. In paragraaf 2.3 van het initiatiefadvies van het EESC over
„De Europese industriedistricten en de nieuwe kennisnetwer
ken” (1) staat een uitvoerige definitie van „clusters”.

2.6
Verder dient de EU zich voor te bereiden op de periode
na de crisis; dan zullen de innovatieve, wetenschappelijke en
industriële capaciteiten en middelen geconcentreerd zijn in de
door de hele EU verspreide TIW-parken. Het is zeker van belang
te onderstrepen welke rol de parken kunnen spelen bij de uit
werking van een vervolg op de Lissabonstrategie na 2010. Dit
advies is bedoeld om in de geest van deze conclusies een reeks
aanbevelingen te doen.

3. De veranderende rol en plaats van de TIW-parken
3.1
Door de ingrijpende sociale en economische veranderin
gen van de afgelopen jaren, zoals de economische crisis met al
haar gevolgen of de grote problemen die zich op het gebied van
duurzame ontwikkeling, energiezekerheid en klimaatverandering
hebben aangediend, hebben de begrippen „modernisering”,
„groei” en „economische ontwikkeling” in zowel Europa als de
rest van de wereld een andere betekenis gekregen, en wat er op
deze gebieden te doen staat is navenant veranderd. Om efficiënt
te blijven functioneren moeten de parken daarom nieuwe dien
sten en functies ontwikkelen en hun dienstverlening aan bedrij
ven vernieuwen, zodat ze opkomende activiteiten en sectoren
tot bloei kunnen helpen komen.

3.2
Het belang van technologie-, wetenschaps- en soortge
lijke parken, die geconcentreerde en geïntegreerde ontwikke
lingsstructuren vormen, is toegenomen. Zowel in de EU als de
rest van de wereld hebben innovatie en creativiteit veel aandacht
gekregen. Onderkend wordt dat deze parken de economie in
noverender en concurrerender maken en tegelijkertijd helpen
creëren en consolideren.

3.3
Wereldwijd bestaan er qua taken en omvang grote ver
schillen tussen de parken. Om een beter inzicht te krijgen in de
verschillende soorten parken is het zaak de behoeften in kaart te
brengen, prioriteiten vast te stellen en een strategisch plan op te
stellen. Beroepsorganisaties hebben diverse definities van het
begrip „park” voorgesteld. Een van de definities die men vaak
tegenkomt luidt als volgt: een park is een soort publiek-privaat
partnerschap dat een impuls geeft aan de overdracht van kennis
– meestal tussen de bedrijven van het park onderling of tussen
deze bedrijven en universiteiten – en goed is voor de groei en
de economische ontwikkeling van de regio in kwestie.
(1) PB C 255 van 14.10.2005, blz. 1
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3.4
Het begrip „technologie- en wetenschapspark” is inmid
dels van toepassing op allerlei technisch geavanceerde clusters,
zoals wetenschapsparken, wetenschapssteden, cyberparken, (in
dustriële) high-techparken, innovatiecentra, onderzoeks- en ont
wikkelingsparken, universitaire onderzoekscentra, onderzoeksen technologiecentra, wetenschaps- en technologieparken, tech
nologieparken, technologie-incubators, technoparken, weten
schapssteden en kweekvijvers voor technologiebedrijven. On
danks de vele overeenkomsten blijken er toch ook verschillen
te bestaan tussen kweekvijvers voor technologiebedrijven, we
tenschaps- of onderzoeksparken, wetenschapssteden, technolo
gieparken en regionale innovatiecentra.

3.5
Het is raadzaam onderscheid te maken tussen weten
schapsparken en onderzoeksparken. De eerste komen het meest
voor in Europa, terwijl de tweede wijdverbreid zijn in de Ver
enigde Staten en Canada. In Europa komen wetenschapsparken
en technologieparken naast elkaar voor, met als grootste ver
schillen de omvang en de mate waarin er productieactiviteiten
plaatsvinden. In het algemeen geldt dat een wetenschapspark
kleiner is, nauwe banden onderhoudt met universiteiten en min
der inzet op productieactiviteiten, terwijl technologieparken
middelgroot of groot zijn en productieactiviteiten als een van
hun taken beschouwen. Wat geografische verspreiding betreft
passen de meeste wetenschapsparken in het „Britse model”, ter
wijl op de technologieparken het „mediterrane model” van toe
passing is dat typerend is voor landen als Frankrijk, Spanje,
Italië of Portugal.

3.6
Het succes van de kerninitiatieven van de TIW-parken is
zonder twijfel grotendeels te danken aan de volgende organisa
torische factoren:

a) duurzame, op de lange termijn gerichte publiek-private part
nerschappen;

b) de parken worden beheerd door vaklui met de nodige erva
ring op het gebied van innovatie;

c) de belangrijkste partijen – regionale overheden, bedrijven,
onderzoekscentra en lokale gemeenschappen – bepalen ge
zamenlijk welke strategische activiteiten worden ontplooid;

d) specialisatie van de parken biedt duidelijke voordelen;

e) het vermogen om desgewenst een kritische massa te berei
ken, zodat het mogelijk is onderzoeksresultaten in de prak
tijk te brengen, zelfs als de „incubatie” zeer lang duurt.

4. Vorming van netwerken, clusters en samenwerking tus
sen universiteit en industrie
4.1
Gezien het belang van connectiviteit in Europa's post
industriële economie wordt in creatieve, op innovatie gerichte
ecosystemen de kiem gelegd voor economische en maatschap
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pelijke veranderingen. De parken moeten nauwer gaan samen
werken met soortgelijke instellingen in binnen- en buitenland.

4.2
Clusters zijn het beste voorbeeld van „ecosystemen” die
een impuls geven aan het concurrentievermogen. Wetenschapsen technologieparken hebben bewezen een efficiënte bijdrage te
leveren aan clustervorming.

4.3
In de economie is de afgelopen tijd steeds meer de na
druk komen te liggen op het creëren, gebruiken, overdragen en
toepassen van kennis. De in netwerken plaatsvindende samen
werking tussen overheid, bedrijfsleven en hoger onderwijs dient
uitgebouwd te worden.

4.4
Er is behoefte aan een oordeelkundig beheer op diverse
niveaus waarbij wordt gezorgd voor synergie tussen de verschil
lende bestuurslagen – Europees, nationaal, regionaal en lokaal –
en samenwerking tussen bedrijven, universiteiten en ngo's, zo
dat er hechte banden ontstaan tussen kennis genererende instel
lingen en innovatiecentra.

4.5
Het verdient aanbeveling om de prikkels en taken van
universiteiten, andere wetenschappelijke en onderzoeksinstellin
gen en TIW-parken te harmoniseren en nieuwe samenwerkings
vormen te promoten. De parken kunnen hun aantrekkings
kracht aanzienlijk vergroten door een breed scala aan diensten
aan te bieden, zoals overdracht van technologie, assistentie bij
octrooiprocedures, advisering van startende bedrijven en spinoffs, projectbeheer of financiële ondersteuning. Om werkelijk
een bijdrage te kunnen leveren aan de noodzakelijke samen
werkingsvormen moeten alle in TIW-parken aangeboden dien
sten bij de tijd en van hoge kwaliteit zijn.

4.6
Bij de ontwikkeling van de parken wint de samenwer
king met wetenschappelijke instellingen – met name universitei
ten en onderzoeksinstellingen – aan belang. Toch is de samen
werking tussen wetenschap en bedrijfsleven, die nog niet de
gewenste omvang heeft bereikt, problematisch en laat zij mo
menteel te wensen over.

4.7
De parken zouden een brugfunctie kunnen vervullen
tussen universiteiten en de industrie. Bij het beoordelen van
de kwaliteit van de prestaties en invloed van universiteiten
zou meer aandacht moeten worden besteed aan hun impact
op de industrie en de economie. Als ze de ondernemersgeest
aan universiteiten stimuleren en er bovendien voor zorgen dat
volwassenen zich kunnen bijscholen, is er voor kamers van
koophandel en regionale overheden een grote rol weggelegd.
Het bestaan van bedrijvenparken zou voor universiteiten een
voorwaarde kunnen zijn om als „excellent” te worden aange
merkt.

4.8
In de nieuwe lidstaten zouden de parken een belangrijke
rol kunnen spelen bij het verkleinen van de afstand tussen
universiteit en bedrijfsleven.
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5. Europese governance, operationele initiatieven en con
trolemaatregelen
5.1
De EU heeft behoefte aan een meer gerichte en geïnte
greerde aanpak ter ondersteuning en ontwikkeling van de TIWparken van de 21e eeuw. Om de kansen die de parken kunnen
bieden op het gebied van economische groei en concurrentie
vermogen te benutten is er, met name gezien de crisis en de
herstelperiode daarna, veel te zeggen voor een meer algemene
strategie.

5.2
In een poging om lering te trekken uit de slechts gedeel
telijke verwezenlijking van de doelstellingen van de Lissabon
strategie zouden de initiatieven voor de post-Lissabon-periode
gestroomlijnd moeten worden: met het ontwikkelingspotentieel
van de uiteenlopende in TIW-parken aanwezige capaciteiten als
uitgangspunt zou de aandacht vooral moeten uitgaan naar een
beperkt aantal concrete, meetbare en gedifferentieerde doelstel
lingen. Bij de uitvoering hiervan zou de EU met gezag en vast
beradenheid de nodige steun moeten bieden.

5.3
De bedrijven, banen, kennis, economische en innove
rende capaciteiten in TIW-parken zijn voor de EU verborgen
hulpbronnen. Wij zijn op de hoogte van de grote omvang van
deze hulpbronnen, maar we missen het overzicht en hebben
geen gezamenlijke strategie om ze aan te boren en te gebruiken.
Op Europees, nationaal en regionaal niveau is alleen sprake van
versnipperde kennis en van maatregelen met een beperkte reik
wijdte. Regionale en nationale beroepsorganisaties en organisa
ties van het maatschappelijk middenveld verrichten belangrijk
werk in de parken. Het is zaak om deze organisaties aan te
zetten tot onderlinge samenwerking en om ervoor te zorgen
dat deze samenwerking uitmondt in een technologieplatform op
EU-niveau.

5.4
Om succes te kunnen boeken moeten de TIW-parken
een volwaardige inbreng krijgen in een strategische en doelge
richte planning ter ondersteuning van het vastberaden streven
van Europa om, met behulp van structurele regionale investe
ringen in een op de wetenschap stoelende economische ont
wikkeling, te groeien en de internationale concurrentiestrijd
aan te kunnen. Deze initiatieven dienen formeel verankerd te
worden in het Europese onderzoeks- en innovatieplan, waaruit
moet blijken hoe belangrijk de TIW-parken zijn voor het Euro
pese innovatiebeleid.

5.5
Met het oog op meer synergie tussen de verschillende
instrumenten, een sterkere governance en een betere coördinatie
tussen de diverse programma's zouden de directoraten-generaal
van de Commissie samen horizontale activiteiten moeten ont
plooien. Een en ander zou moeten uitmonden in platforms,
organen of groepen op hoog niveau met als doel belemmerin
gen voor de cofinanciering van de activiteiten uit de weg te
ruimen en gecofinancierde activiteiten te ondernemen.
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5.6
Er zouden criteria moeten worden uitgewerkt voor de
evaluatie, de waardering en het in kaart brengen van de parken.
Om onderling afgestemd nationale en Europese maatregelen en
instrumenten voor de oprichting en ontwikkeling van TIW-par
ken uit te werken waarmee deze parken op een hoger plan
kunnen worden getild, zijn evaluaties en vergelijkende empiri
sche studies nodig.

5.7
Verder moet de overheid haar beleid kunnen rechtvaar
digen, wat betekent dat er methoden en instrumenten nodig
zijn waarmee zij het positieve netto-effect van de door haar
geboden steun kan kwantificeren. Er bestaat momenteel geen
duidelijke overeenstemming over succesparameters (bijvoorbeeld
financiële maatstaven zoals investeringen en omzet, of indica
toren voor soorten innovatie: startende bedrijven, octrooien,
nieuwe producten). Ook door de typologische verschillen tussen
de parken en de uiteenlopende nationale of regionale omstan
digheden is het moeilijk om vergelijkingen te trekken.

5.8
Het zou een goede zaak zijn indien de TIW-parken in
Europa in kaart zouden worden gebracht en hun gegevens in
een databank zouden worden opgenomen. Dit zou de samen
werking tussen de parken ten goede komen omdat zo een
netwerk wordt gecreëerd dat het gemakkelijker maakt om ban
den met elkaar aan te knopen en om regionale factoren aan te
pakken die groei in de weg staan.

5.9
Nogmaals: er moet meer geïnvesteerd worden onderwijs
en opleiding, kennis en innovatie, ICT, duurzame ontwikkeling
en een groenere economie.

6. De regionale dimensie
6.1
Regio's zijn belangrijk voor de kenniseconomie omdat zij
in hun ontwikkelingsbeleid plaats proberen in te ruimen voor
onderzoek en innovatie. Om een bijdrage te leveren aan de
herstructurering van de economie zouden de regio's nog meer
moeten inzetten op innovatie.

6.2
Het verdient aanbeveling om een impuls te geven aan
regionale innovatiestrategieën en, op basis hiervan, aan de uit
werking van specifieke operationele programma's. De nationale
overheden zouden zich moeten concentreren op het verbeteren
van de lokale omstandigheden en met het oog daarop een
stabiel economisch en politiek klimaat moeten creëren.

6.3
De moeizame toegang van technologie- en wetenschaps
parken tot financiële middelen (risicokapitaal, startkapitaal) remt
hun systematische ontwikkeling. Gemeenten en regio's zouden
de Europese gelden op een verstandige manier moeten aanvul
len. De knowhow die nodig is om in aanmerking te komen
voor cofinanciering door de EU moet worden uitgebreid. Ge
bruikmaking van de middelen van de EIB en het EIF moet een
vaste praktijk worden.
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6.4
Het is voor het succes van TIW-parken van essentieel
belang dat zij gedurende een langere periode over de nodige
financiële middelen kunnen beschikken. In tijden van crisis
moet er absoluut op worden toegezien dat de parken kunnen
rekenen op financiële en politieke steun van de kant van de
lidstaten en de EU.

6.5
Het is zaak talenten aan te trekken en te begeleiden; voor
een duurzame, harmonieuze ontwikkeling van regio's op de
lange termijn spelen zij een rol van betekenis.
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de kennis- en innovatiegemeenschappen, die een positief effect
hebben en mensen en geld aantrekken.

7.4
Het EIT belichaamt een nieuw concept van kennisclusters
die niet op geografisch verbonden gemeenschappen maar op
virtuele netwerken steunen. Gezien de economische crisis
komt het EIT helemaal als geroepen. Het zou dus heel verstan
dig zijn om na te gaan welke steun de TIW-parken in dit
verband kunnen bieden.

8. De TIW-parken en de economische crisis – noodzake
lijke veranderingen en maatregelen om de economie
weer op gang te helpen
6.6
Willen de parken goed kunnen functioneren dan moeten
zij ook goed bestuurd worden. Om de dienstverlening op een
hoog peil te houden is het belangrijk dat het management zijn
beroepsmatige kennis voortdurend bijspijkert. Er zijn gestructu
reerde programma's nodig om te zorgen voor de benodigde
capaciteiten binnen de organisaties die de TIW-parken besturen.

7. Een strategisch initiatief van de EU: het Europees Insti
tuut voor innovatie en technologie
7.1
Het Europees Instituut voor innovatie en technologie
(EIT) moet de wegbereider worden van uitstekende Europese
prestaties op het gebied van innovatie. Het EIT zal als taak
krijgen om steunend op de samenwerking tussen alle partijen
in de „kennisdriehoek” werk te maken van innovatie, onderwijsen onderzoeksresultaten om te zetten in concrete commerciële
innovatiekansen en een impuls te geven aan de ontwikkeling
van een duurzame economie en aan de werkgelegenheid in de
hele EU. Het EESC verwacht veel van deze nieuwe EU-instantie
en hoopt dat zowel de TIW-parken als de goed gekwalificeerde
organen waar deze mee samenwerken zich kunnen ontpoppen
als waardevolle deelnemers aan door het EIT georganiseerde
projecten.

7.2
Aan de hand van strategische criteria zijn kennis- en
innovatiegemeenschappen geselecteerd die als operationele in
strumenten een antwoord moeten helpen vinden op de kwesties
waarmee de EU zich momenteel geconfronteerd ziet: aanpassing
aan de klimaatverandering en het opvangen van de gevolgen
hiervan, duurzame energie en de toekomstige informatie- en
communicatiemaatschappij. Deze gemeenschappen zijn zeer
hechte publiek-private partnerschappen tussen universiteiten,
onderzoeksinstellingen en bedrijven die bij alle kennisactiviteiten
oog hebben voor het ondernemersaspect en innovaties voort
brengen op gebieden die van essentieel belang zijn voor eco
nomie en samenleving.

7.3
Het EIT biedt ook kansen voor de lokale en regionale
ontwikkeling. Het kan een rol van betekenis gaan spelen en een
grote impact hebben, omdat het zijn expertise aanbiedt aan
regio's die hier zelf niet over beschikken. Bovendien kunnen
regio's en steden profiteren van de activiteiten van het EIT en

8.1
De economische crisis werkt op uiteenlopende wijze en
in verschillende mate door in het functioneren van de TIWparken en van de bedrijven die daar gevestigd zijn. Zo kunnen
de bedrijven hun activiteiten omlaag schroeven, in hun per
soneelsbestand en hun uitgaven snoeien en afzien van projecten
en investeringen.

8.2
In een poging de gevolgen van de crisis tot een mini
mum te beperken zouden de managers van de TIW-parken zich
moeten inspannen om de bedrijven vast te houden en met hen
samen te werken. Zo zouden zij:

a) de gemeenschappen richtsnoeren moeten aanreiken;

b) het de bedrijven in de parken gemakkelijker moeten maken
om hun activiteiten onderling af te stemmen;

c) de situatie en de mogelijkheden van bedrijven moeten helpen
evalueren en behulpzaam moeten zijn bij het ontsluiten van
nieuwe markten en het ontwikkelen van nieuwe producten;

d) toezicht moeten houden op de activiteiten van de bedrijven
in de parken en de bedrijfsmodellen en bestuursmethoden
tegen het licht moeten houden;

e) informatie moeten verspreiden en samen met agentschappen
en bedrijven en in aansluiting op publieke programma's en
subsidies lobbywerk moeten verrichten;

f) contacten moeten onderhouden met de betrokken partijen
(brancheorganisaties, lokale overheden, vakbonden) om
eventueel toe te werken naar de oprichting van werkgroepen
die de problemen moeten oplossen;

g) de dienstverlening en het interne beheer van de parken moe
ten verbeteren.
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8.3
In de tussentijd zou er ook vraag kunnen ontstaan naar
meer geavanceerde producten en diensten. De nieuwe industrie
takken – biotechnologie, geavanceerde ICT – dragen grote kan
sen in zich. In de nieuwe sociaaleconomische situatie steken
factoren zoals duurzaamheid, waardetoevoeging en sociale aan
sprakelijkheid van bedrijven de kop op die van invloed zijn op
het concurrentievermogen en absoluut in aanmerking moeten
worden genomen.
8.4
Met name in verband met de parken krijgt de onder
nemersgeest momenteel hernieuwde aandacht. Bedrijven en
hun verenigingen hebben een scherp inzicht in de strategische
situatie en kunnen daarom een voortrekkersrol spelen. Het is
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belangrijk dat de aandacht uitgaat naar de concurrentieaspecten
van de parken.

8.5
Zowel van de interne markt afkomstige investeringen als
directe buitenlandse investeringen zijn van groot belang voor de
ontwikkeling van de parken. Er zijn tekenen die erop wijzen dat
de gelden uit het buitenland steeds minder voor de productie en
steeds meer voor onderzoek en ontwikkeling bestemd zijn. Het
EESC steunt deze processen en zou graag zien dat duidelijk in
het industriebeleid van de EU omschreven kernsectoren in aan
merking kunnen komen voor investeringen wanneer zij zich in
de parken vestigen.

Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI

C 44/142

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

11.2.2011

III
(Voorbereidende handelingen)

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ
464e PLENAIRE ZITTING OP 14 EN 15 JULI 2010
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel van richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en
technische voorschriften en regels betreffende diensten van de informatiemaatschappij”
(Gecodificeerde versie)

COM(2010) 179 definitief — 2010/0095 (COD)
(2011/C 44/23)
De Raad en het Europees Parlement, hebben resp. op 20 mei 2010 en 6 mei 2010, op grond van art. 114
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), besloten om het Europees Eco
nomisch en Sociaal Comité te raadplegen over het
Voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van
normen en technische voorschriften en regels betreffende diensten van de informatiemaatschappij
COM(2010) 179 final — 2010/0095 (COD)
Aangezien het Comité volledig instemt met het voorstel en er geen commentaar op heeft, heeft het tijdens
zijn op 14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting (vergadering van 14 juli) met 149 stemmen vóór en 2
stemmen tegen, bij 3 onthoudingen, besloten om een positief advies uit te brengen.
Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Verslag van de Commissie —
Verslag over het Mededingingsbeleid 2008”
(COM(2009) 374 definitief)
(2011/C 44/24)
Rapporteur: de heer METZLER
De Commissie heeft op 23 juli 2009 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig
art. 262 van het EG-Verdrag te raadplegen over het
„Verslag van de Commissie - Verslag over het Mededingingsbeleid 2008”
COM(2009) 374 final.
De gespecialiseerde afdeling Interne markt, productie en consumptie, die met de voorbereidende werk
zaamheden was belast, heeft haar advies op 15 juni 2010 goedgekeurd.
Het Comité heeft tijdens zijn 464e zitting van 14 en 15 juli 2010 (vergadering van 14 juli 2010) met 111
stemmen vóór en 1 stem tegen, bij 8 onthoudingen, het volgende advies goedgekeurd.

1. Samenvatting en conclusies

2. Inhoud van het mededingingsverslag 2008

1.1
Het EESC is ingenomen met het feit dat de Commissie in
het kader van de strijd tegen kartels voor het eerst een hoofd
stuk heeft gewijd aan de consumentenproblematiek. Een mecha
nisme voor collectieve schadeacties laat nog altijd op zich wach
ten. Verder moeten de impact en de betekenis worden bena
drukt die het mededingings- en kartelrecht voor andere gebie
den van de Europese samenleving en economie kunnen hebben.
Hierover moet binnen afzienbare tijd advies worden uitgebracht.

2.1
In het verslag van 2008 is bijzondere aandacht uitgegaan
naar kartels en consumentenbescherming. Aan de hand van het
bananen- en het autoglaskartel (procedures in 2008) heeft de
Commissie aangetoond dat producentenkartels negatief uitpak
ken voor de consument en de door hem te betalen prijs, maar
ook voor het innovatievermogen van sectoren.

1.2
Het EESC begroet en steunt het streven van de Commis
sie om via terugvordering van staatssteun en overheidsgaranties
het herstel van gelijke concurrentievoorwaarden op de gehele
Europese markt te bewerkstelligen. Het EESC is ervan overtuigd
dat dit voor de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het
Europese mededingingsrecht doorslaggevend is.

De Commissie heeft duidelijk gemaakt dat de clementieregeling
vruchten afwerpt. De optie om bij het opleggen van boetes in
positieve zin rekening te houden met de bereidheid tot samen
werking om kartels bloot te leggen, is gunstig voor de werk
zaamheden en de successen van de Commissie. De Commissie
heeft duidelijk gemaakt hoe de opgelegde hoge boetes de pre
ventieve werking in het algemeen van voorschriften uit het
economisch en kartelrecht ondersteunen.

1.3
Het EESC roept de Commissie op om op grotere schaal
meer in het werk te stellen om juist deze invalshoeken van haar
optreden door meer communicatie onder de aandacht van de
Europese burgers te brengen.

2.2
In 2008 zette de Commissie haar aanpak van kartels
onverdroten voort. Ze legde 34 ondernemingen in zeven kartels
boetes op ter hoogte van 2 271 miljard euro.

1.4
Het EESC wil dat de Commissie aangeeft of en hoe zij,
op grond van haar ervaringen in het kader van de noodhulp
voor het financieel stelsel en de reële economie met staatssteun,
ten gevolge van de crisis, zal besluiten om regelingen en be
staande richtsnoeren te wijzigen. Hopelijk leert de Commissie
hiervan hoe ze zich bij toekomstige staatssteun voor systeem
relevante sectoren (bijv. autoindustrie) moet opstellen.
Bij mededingingskwesties verdienen ook feiten en eisen in ver
band met de globalisering aandacht.
1.5
Het EESC benadrukt zijn bewering uit het advies over het
verslag over 2007, namelijk dat de Commissie haar aandacht
moet vestigen op het belang van sociale dumping, de niet-na
leving van arbeidsbescherming e.d. en van resultaten verslag
moet doen. Dit geldt met name voor de vervoerssector.

De Commissie heeft in 2008 de schade geraamd. Hiertoe heeft
ze 18 kartels geanalyseerd waarover ze tussen 2005 en 2007
een beschikking heeft gegeven. Ze is uitgegaan van een prijs
verhoging van 5-15 % van de goederen die de deelnemers pro
duceerden en van een schade van 4 à 11 miljard euro ten
gevolge van de kartelvorming. Uitgaande van een prijsverhoging
van 10 % op de omzet in de desbetreffende branches berekende
de Commissie een daadwerkelijke schade van 7,6 miljard euro.
Gelet op de ramingen van de Britse concurrentiewaakhond, de
Office of Fair Trading (OFT), blijkt dat voor elk blootgelegd
kartel er vijf niet gevormd of vóór de ontdekking opgeheven
worden. Op grond van deze feiten zouden de 18 uitspraken
over kartels tussen 2005 en 2007, inclusief de preventieve wer
king, een verdere schade voor de consument hebben voor
komen ter hoogte van circa 60 miljard euro.
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3. Instrumenten
3.1 Kartels, artikelen 81 en 82 EG-Verdrag
3.1.1
Op 2 april 2008 heeft de Commissie het Witboek
betreffende schadevergoedingsacties wegens schending van de
communautaire mededingingsregels goedgekeurd. Vanwege de
mogelijkheid tot individuele vorderingen tegen overtreders van
het kartelrecht was dit een veel besproken project van de Com
missie op het gebied van kartel- en mededingingsrecht. Het
EESC heeft zich duidelijk uitgesproken vóór een communautair
instrument waarmee bepaalde aspecten van individuele en col
lectieve schadevergoedingsacties wegens schending van de arti
kelen 101 en 102 VWEU geharmoniseerd worden.
Ter bestrijding van de kartels heeft de Commissie voorts een
vereenvoudigde schikkingsprocedure ingevoerd. De maatregelen
voor schikkingen zijn op 1 juli 2008 in werking getreden,
bestaande uit verordeningen en mededelingen van de Commis
sie. Zo kunnen verstandige deelnemers aan een kartel, die na het
starten van de procedure en toestemming om de stukken in te
zien, „schuld bekennen”, een reductie van 10 % op de boete
bereiken. Een regelrechte vereenvoudiging.
3.1.2
In 2008 publiceerde de Commissie eveneens richtsnoe
ren betreffende haar handhavingsprioriteiten bij de toepassing
van artikel 82 op onrechtmatig uitsluitingsgedrag door onder
nemingen met een machtspositie. Hierin heeft de Commissie het
analytische kader vastgelegd op grond waarvan zij in haar be
schikkingen de schade voor de consument kan nagaan en aan
tonen.
3.1.3
In 2008 werd een begin gemaakt met of voortgewerkt
aan de herziening van de groepsvrijstellingsverordening voor
verticale overeenkomsten, de groepsvrijstellingsverordening
voor de motorvoertuigensector en desbetreffende verordening
voor de verzekeringssector.
3.1.4 T o e p a s s s i n g v a n d e r e g e l s o p a u t e u r s 
recht dat niet onder kartelrecht valt
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Op dit gebied heeft de Commissie beschikkingen genomen over
het postmonopolie en de energiesector.

3.3 Concentratietoezicht en toezicht op corrigerende maatregelen
3.3.1 M e d e d e l i n g o v e r c o r r i g e r e n d e m a a t r e g e 
len
Op dit gebied heeft de Commissie in oktober 2008 een nieuwe
mededeling en een uitvoeringsverordening bekendgemaakt.
Beide beogen in deze sector de consumentenbescherming beter
en tegen lagere kosten gestalte te geven, bijv. door strengere
eisen aan de te verstrekken informatie en een systematisering
hiervan die met het product moeten worden meegegeven.

3.3.2 H a n d h a v i n g v a n d e r e g e l s
Bovendien heeft de Commissie uiteengezet tot welke middelen
en maatregelen is besloten om de consument te beschermen.
Het aantal bij de Commissie aangemelde projecten lag met 347
(fusies en samenwerking) ook in 2008 weer zeer hoog. De
Commissie heeft 340 eindbeschikkingen genomen.

3.4 Staatssteuntoezicht, ontwikkeling van de regels van het mededin
gingsbeleid
3.4.1
Op dit terrein bespeurde de Commissie in 2008 de
grootste druk en noodzaak om tot veranderingen te komen.
In verband met de financiële crisis werd onverdroten werk ge
maakt van de uitvoering van het actieplan voor staatssteun. Er
werden drie mededelingen gepubliceerd over de rol van het
steunbeleid om de crisis te boven te komen en om het herstel
in te zetten.

3.4.2
Voor de ontwikkeling van de mededingingsregels in
het algemeen heeft de Commissie, zoals aangekondigd, een uit
voeringsplan voor de algemene groepsvrijstellingsverordening
goedgekeurd.

3.1.4.1
Op dit gebied heeft de Commissie in 2008 de inter
nationale vereniging van auteursrechtenorganisaties en com
ponisten verboden met exclusiviteitsregelingen beperkingen in
te voeren in overeenkomsten voor wederzijdse vertegenwoordi
ging en op die manier nationale afbakeningen tot stand te
brengen.

3.4.3
Mededelingen over staatssteun in de vorm van garan
ties (Publicatieblad C 155 van 20 juni 2008 en Publicatieblad C
244 van 25 september 2008) maken duidelijk hoe het steun
element van een garantie moeten worden berekend; de mede
delingen bevatten tevens vereenvoudigde regels voor het MKB.

3.1.4.2
Ook op het terrein van misbruik door ondernemin
gen met een machtspositie is de Commissie actief geworden: de
firma Microsoft heeft zij uiteindelijk een boete van 899 miljoen
euro opgelegd. De ondertussen op gang gekomen procedure
kon in december 2009 beslecht worden.

3.4.4
Ook in 2008 werkte de Commissie verder aan de ver
beterde uitvoering en controle van de handhaving van de steun
beschikkingen. Door publicatie van de tenuitvoerlegging van
terugvorderingsbeschikkingen en de directe, doeltreffende uit
voering daarvan wilde zij duidelijk maken dat zij in staat en
van zins is de effecten van steun te beperken.

3.2 Staatsmaatregelen: overheidsbedrijven en/of ondernemingen met
uitsluitende of bijzondere rechten
3.2.1
Op grond van par. 86 van het EG-Verdrag strekt het
Europese mededingingsbeleid zich ook uit tot de overheidssec
tor.

Zoals al in het desbetreffende actieplan was aangekondigd, heeft
de Commissie in vijf gevallen op grond van artikel 88, lid 2, en
in acht gevallen op grond van artikel 228, lid 2, EU-Verdrag,
procedures tegen lidstaten ingeleid die de terugvorderings
beschikking onvoldoende ten uitvoer hebben gelegd.
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3.4.5
Het scorebord voor staatssteun 2008 toont aan dat de
lidstaten gehoor geven aan de wens van de Commissie om de
steun gerichter te besteden. Zo is 80 % van de door lidstaten in
2007 toegekende steun uitgegeven aan horizontale doelstellin
gen.

Het aantonen van marktfalen werd als voorwaarde om voor een
exportkredietverzekering in aanmerking te komen, vereenvou
digd.

3.4.6
Wat het communautaire steunkader voor onderzoek,
ontwikkeling en innovatie betreft, heeft DG Concurrentie zich
over de staatssteun gebogen (88 gevallen).

4.4.1
De Commissie heeft getracht de nationale monopolies
om te vormen tot markten met vrije mededinging. De aanbeve
ling van de Commissie uit 2007 begint vruchten af te werpen.
In 2008 kwamen de meeste nationale toezichthouders tot de
slotsom dat nationale omstandigheden geen probleem meer
vormen.

Op het gebied van risicokapitaalfinanciering voor het mkb heeft
de Commissie 18 risicokapitaalregelingen goedgekeurd op basis
van de richtsnoeren risicokapitaalsteun.
4. Sectorale ontwikkelingen
4.1 Energie en milieu
De Commissie heeft zich gebogen over de concentraties in de
energiesector, gevolgen van de klimaatverandering voor het mi
lieubeleid en bevordering van de omschakeling van de energie
productie op CO2-vriendelijke processen. De Raad Energie heeft
hierover op 10 oktober 2009 een compromis bereikt.
De antitrustonderzoeken waren toegespitst op uitsluitings
gedrag, misbruik van machtspositie en heimelijke verstandhou
ding Met name de doorvoer voor nieuwe energiemaatschappijen
is steeds weer aanleiding tot nieuwe procedures in bijna alle EUlanden.

4.4 Elektronische communicatie

4.4.2
Op het gebied van informatietechnologie zijn grote
procedures afgesloten of vrijwel voltooid. De overgang van ana
loge naar digitale radio en televisie, alsook de kritische followup van overheidssteun voor publieke omroepen komen in het
Commissieverslag aan bod.
4.5 Vervoer
4.5.1
Hier doet de Commissie verslag van procedures over
het spoorvervoer en het gecombineerd vervoer, alsook van de
inwerkingtreding van de richtsnoeren voor staatssteun aan
spoorwegondernemingen, concentratiezaken en beschikkingen
en besluiten die het spoorvervoer in het gecombineerde vervoer
moeten bevorderen. De Commissie verwacht dat binnenkort de
hervorming van de mededingingsregels voor het maritieme ver
voer wordt voltooid. Evenals in het luchtvervoer zijn ook in
deze sector diensten van algemeen economisch belang onder
werp van bijzondere activiteiten.

4.2 Financiële diensten
4.2.1
De steun voor de financiële sector heeft in 2008 in
grijpende gevolgen gehad voor de mededinging in de financiële
dienstverlening.
De Commissie dient samen met lidstaten toe te zien op de
steun voor deze sector.
4.2.2
De Commissie heeft richtsnoeren voor staatssteun uit
gewerkt. Intussen heeft de Commissie passende maatregelen
genomen voor de herkapitalisatie van financiële instellingen,
alsook een minimum aan maatregelen ter bescherming tegen
buitensporige verstoringen van de mededinging. Op basis van
deze bepalingen zijn voor ruim 16 lidstaten en talloze instel
lingen in deze landen concrete maatregelen goedgekeurd, varië
rend van garantieregelingen en individuele steun tot liquiditeits
steun.
4.2.3
Naar haar eigen oordeel trad de Commissie snel op om
het vertrouwen van de markten te herstellen.
4.2.4
Haar maatregelen toonden aan dat het mededingings
recht een doeltreffend middel is om crises te boven te komen.
4.3 Instrumenten voor de reële economie
4.3.1
De Commissie heeft voor ondernemingen in de reële
economie staatssteun, kredietgaranties, gesubsidieerde kredieten
en risicokapitaalsteun toegelaten.

Verdere concentraties zouden op stapel staan.
4.5.2
Opmerkingen over de handhaving van sociale normen
voor de mededinging in de vervoerssector ontbreken.
4.6 Farmaceutische industrie
4.6.1
De Commissie controleerde deze sector op grond van
inlichtingen en aanwijzingen. Met name is gekeken naar de
invoering van generieke geneesmiddelen op de markt; over
het algemeen werd een teruggang in de innovatie vastgesteld.
Ruim 100 ondernemingen en steekproeven van 219 chemische
werkzame stoffen zijn onderzocht.
De Commissie stelt vast dat de invoering van één Gemeen
schapsoctrooi en van één octrooigerecht het innovatievermogen
in deze branche ten goede zouden komen. De in diverse landen
uiteenlopende procedures voor het op de markt brengen van
geneesmiddelen, voor de prijszetting en de vergoedbaarheid die
nen volgens de Commissie te worden vereenvoudigd.
4.7 Levensmiddelen
4.7.1
Voor levensmiddelen en andere gebieden voor de voed
selvoorziening heeft de Commissie geen tendens tot consolidatie
vastgesteld. De Commissie heeft twee mededelingen over de
prijzen van levensmiddelen gepubliceerd (COM(2008 321/F en
COM(2008) 821/F), die dit onderbouwen.
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5. Consumentencontactpunt
5.1
DG Concurrentie richtte in 2008 het contactpunt voor
vragen van consumenten op. Dit verstrekt inlichtingen ten be
hoeve van een beter begrip van de markten. Omgekeerd krijgt
het contactpunt informatie en inzichten over tekortkomingen
van de markt. Het contactpunt heeft met de consumentenorga
nisaties geslaagde raadplegingsprocedures uitgevoerd en deel
genomen aan het debat met het EESC in het kader van het
opstellen van het initiatiefadvies „Economische democratie op
de interne markt”. Hopelijk kan deze samenwerking worden
voortgezet, om ervoor te zorgen dat het mededingingsbeleid
gericht is op het welzijn van de consument.

6. Het European Competition Network en de rechtbanken
in de lidstaten
6.1
In 2008 is de samenwerking binnen het European Com
petition Network tussen de nationale meldpunten voor mede
dinging en de DG's van de EU vlekkeloos verlopen; de Com
missie ziet dit als een succes.

6.2
Voor de activiteiten en de samenwerking met de recht
banken geldt hetzelfde.

7. Internationale activiteiten
7.1
De Commissie vermeldt dat zij in 2008 met China en
Korea heeft samengewerkt. Ook bij de OESO is zij actief, eve
neens voor het internationale netwerk voor mededinging.

8. Interinstitutionele samenwerking
8.1
DG Concurrentie benadrukt de uitstekende contacten
met het EP, de Raad en het EESC.

9. Standpuntbepaling van het EESC
9.1 Consumentenbescherming
9.1.1
Het Comité is verheugd dat DG Concurrentie m.n. in
zijn „Witboek betreffende schadevergoedingsacties wegens
schending van de communautaire mededingingsregels”, dat
door het Comité positief werd onthaald, meer aandacht besteedt
aan consumentenkwesties. Tegelijk betreurt het dat twee jaar
later nog steeds geen werk is gemaakt van het in dit Witboek
opgenomen voorstel voor de oprichting van een mechanisme
voor collectieve schadeacties ter bescherming van de con
sument, iets waarover het Comité zich in diverse adviezen al
goedkeurend heeft uitgelaten.

9.1.2
Het Comité is van mening dat door meer samenwer
king met de consumentenbescherming (met onbeperkte voort
zetting van deze activiteiten) andere aspecten van het antitrus
trecht niet op de achtergrond mogen raken, bijvoorbeeld:

— waarborging van de toegang tot fundamentele rechten en
vrijheden;
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— bedreiging van democratische en liberale structuren door
economische machten (too big to fail);
— overheersing door systemen of sectoren;
— bescherming van mkb-structuren.
9.2 Staatssteun
9.2.1
Het Comité staat achter het streven om lidstaten bij de
terugvordering van leningen en garanties te volgen om weer
gelijke mededingingsvoorwaarden te scheppen.
9.2.2
Uit de concrete verslaggeving over individuele zaken
blijkt dat de Commissie met de nieuwe procedures, onder
meer de schikkingsprocedures in kartelzaken, goede resultaten
boekt. Daarom moet volgens het EESC het procedurerecht
steeds weer aan de veranderende omstandigheden worden aan
gepast.
9.2.3
In de financiële sector staat de komende decennia de
geloofwaardigheid van het Europese mededingingsrecht op het
spel. Het herstel van een „level playing field” ontbreekt. Het
optreden van de Commissie is in dezen beslissend voor het
vertrouwen van de Europese burger in Europese instellingen
en wetgeving.
9.2.4
De Commissie wordt verzocht er bij de controle op de
staatssteun en de hieraan gerelateerde verplichtingen op te letten
dat in de financiële sector de herkapitalisatie van banken gelijk
op blijft gaan met het herstel van functionerende geldstromen
en kredietgarantiemechanismen. Belasting van de overheids
begrotingen is slechts te rechtvaardigen als de begunstigden de
reële economie duurzaam ondersteunen.
9.3
De Commissie wordt verzocht toe te lichten of en in
hoeverre met haar optreden en aandacht voor de politieke mo
gelijkheden inzake de goedkeuring van staatssteun voor de fi
nanciële sector, de door haar tot dan toe gehanteerde pirncipes
en regels voorgoed verlaten worden, en of en in hoeverre goed
keuringen op grond van art. 87 ook voor andere systeemrele
vante industrietakken, bijv. voor de arbeidsmarkt (auto-indu
strie) in de toekomst mogelijk zijn.
9.4 Diensten van algemeen belang
9.4.1
Het Comité steunt de Commissie in haar streven om
voor de consument gunstige regelingen in te voeren voor elek
triciteit, gas, telefoon en vervoer.
9.5 Vervoer
9.5.1
Het Comité steunt de inspanningen van de Europese
Gemeenschap.
Ten aanzien van het verslag over 2007 heeft het Comité vast
gesteld dat de handhaving van sociale voorschriften in deze
sector een mededingingscomponent bevat.
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9.5.2
Het EESC verlangt dat dit aspect in het belang van de
medewerkers in de vervoerssector meer aandacht krijgt. In de
Europese vervoerssector bestaan nog steeds grote, concurrentie
verstorende verschillen met betrekking tot sociale voorschriften.
Het Comité is van oordeel dat de Commissie de lidstaten op dit
punt meer weerwerk moet leveren.
9.6 Elektronische communicatie en media
9.6.1
Volgens het EESC staan niet alleen consumentenbelan
gen op het spel, maar ook democratie, transparantie en de
vrijheid van meningsuiting. Als doelstellingen verdienen zij
meer aandacht.
9.7 Consumentencontactpunt
9.7.1
Het Comité is ingenomen met de oprichting en het
beheer van het consumentencontactpunt en steunt de Commis
sie bij de verdere opbouw.
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schriften. Destijds heeft het de Commissie opgeroepen hiervan
verslag te doen. Dit ontbreekt en moet worden rechtgezet.
9.8.4
Het EESC doet een beroep op de Commissie om indu
strie- en mededingingsbeleid op elkaar af te stemmen.
9.9 Concurrentie en globalisering
9.9.1
Het EESC pleit ervoor om bij de beoordeling van con
currentievraagstukken ook te kijken naar aspecten van globali
sering, met name de richtsnoeren van de GATT en de WTO.
9.9.2
Een onderwerp dat volgens het EESC in het mededin
gingsverslag over 2008 ontbreekt, is de concurrentieverstorende
werking die uitgaat van financiële holdings in overheidshanden,
ook buiten de EU. Zorgwekkend zijn voorts het effect van
Europese ondernemingen die worden opgekocht door buiten
landse fondsen, ook buiten de EU, en het doordrijven van stra
tegische staatsbelangen in de vorm van kapitaaldeelnames.

9.8 Europees netwerk en samenwerking met lidstaten

10. Concurrentie en auteursrecht

9.8.1
Het EESC stelt vast dat het Europese netwerk voor
mededingingsrecht werkt, zowel tussen de nationale mededin
gingsautoriteiten als tussen de rechterlijke instanties.

10.1
Een beschouwing over het mededingingsaspect van het
auteursrecht is hier op zijn plaats.

9.8.2
De internationale betekenis van het mededingingsrecht
krijgt naar het oordeel van het EESC nog niet de aandacht die
het verdient.

10.2
Fair trade en free trade zijn tegenover degenen die het
auteursrecht schenden, slechts beperkt mogelijk. Ook het mede
dingingsrecht is een geducht wapen op dit gebied, dat de Com
missie aanbevolen wordt.

9.8.3
Reeds in het advies over het mededingingsverslag over
2007 heeft het EESC zich onomwonden uitgelaten over het
belang van het mededingingsrecht, sociale dumping, niet-nale
ving van voorschriften voor werknemers en van milieuvoor

11. Samenwerking met andere Europese instellingen
11.1
Het Europees Economisch en Sociaal Comité is gaarne
tot medewerking bereid.

Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI
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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 bevoegdheid, het toepasselijke recht, de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied van
erfopvolging en betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring”
(COM(2009) 154 definitief — 2009/0157 (COD))
(2011/C 44/25)
Rapporteur: CAPPELLINI
De Raad heeft op 20 november 2009 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig
artikel 262 van het EG-Verdrag te raadplegen over het
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke
recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en
betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring
COM(2009) 154 final — 2009/0157 (COD).
De afdeling Interne markt, productie en consumptie, die met de voorbereidende werkzaamheden was belast,
heeft haar advies op 15 juni 2010 goedgekeurd.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting
(vergadering van 14 juli) onderstaand advies uitgebracht, dat met 119 stemmen vóór, bij 1 onthouding,
werd goedgekeurd.

1. Conclusies en aanbevelingen
1.1
Naar de opvatting van het Comité valt het voorstel van
de Commissie toe te juichen, al blijft het wel ver achter bij de
plannen in het Groenboek en nóg verder bij de voorstellen in
het EESC-advies van 26 oktober 2005.
1.2
Het Comité beschouwt het voorstel voor een verorde
ning een belangrijk middel voor de civiele samenleving om de
juridische voorspelbaarheid te vergroten en snelle en kostenef
ficiënte oplossingen voor erfopvolgingen in de EU-lidstaten te
vergemakkelijken. De Commissie dient de verschillende talen
versies van de ontwerpverordening echter wel zorgvuldig te
controleren, en de samenhang ervan alsook het gebruik van
de correcte juridische terminologie te verzekeren.
1.3
Het Comité formuleert enkele bedenkingen, met name
wat betreft de invloed van wetgeving van niet-EU-lidstaten en
een aantal aspecten van de erfrechtverklaring. Aan deze beden
kingen wordt tegemoet gekomen door te voorzien in een aan
bevolen nieuw artikel 26 en in een langere termijn in artikel 43,
lid 2. Voor een grondige analyse en presentatie van dit com
plexe voorstel voor een verordening zou een langer werk
document moeten worden opgesteld, wat echter buiten het
normale bestek van het EESC zou vallen.
1.4
Het Comité beveelt met klem aan de volgende wijzigin
gen in het voorstel voor een verordening aan te brengen, na
melijk:
i. in punten 1.2 en 3.2 van de Toelichting in te lassen: „Deze
uiteenlopende regels belemmeren en vertragen ook het uit
oefenen van het eigendomsrecht van legitieme erfgenamen

op het eigendom van de overledene” en „Eenzijdig optreden
van lidstaten zou niet volstaan om alle doelstellingen van
de ontwerpverordening te verwezenlijken” (zie 3.4.3 en
3.4.4);

ii. in art. 1, lid 1, de precisering in te lassen dat het voorstel
voor een verordening alleen betrekking heeft op erfopvol
gingen „met een internationaal karakter” (zie 4.1.1);

iii. in art. 21, lid 1, in alle talen de overeenkomstige woorden
„in aansluiting op” te vervangen door „ter aanvulling van”
of „die verschillen van” (zie 4.3.8);

iv. art. 25 door een nieuw artikel te vervangen: „Universele
toepassing - Bij deze Verordening wordt het toepasselijke
recht aangewezen ongeacht of dit het recht van een lidstaat
is” (zie 4.3.9);

v. art. 26 (titel: „Herverwijzing”) door een nieuw artikel te
vervangen: „Als de overledene geen rechtskeuze heeft ge
maakt uit hoofde van artikel 17 en het overeenkomstig
deze verordening toepasselijke recht het recht is van een
niet-EU-lidstaat en de collisieregels de toepassing van ofwel
het recht van een EU-lidstaat, ofwel het recht van een
andere niet-EU-lidstaat die zijn eigen recht zou toepassen,
voorschrijven, dan is het recht van die andere staat van
toepassing. Dit artikel geldt niet voor erfovereenkomsten
waarvan het in art. 18, lid 2, bedoelde aanknopingspunt
het recht is waarmee zij de nauwste banden hebben.” (zie
4.3.10.1);
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vi. in art. 27 in alle talen „manifest” in te lassen vóór „onver
enigbaar”, alsook „internationale” vóór „openbare orde” (zie
4.3.11);
vii. in art. 27, lid 2, „modaliteiten” te vervangen door „bepa
lingen” (zie 4.3.12);
viii. in art. 43, lid 2, de termijn tot 9 of 12 maanden uit te
breiden (zie 4.6.1).
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3. Algemene opmerkingen
3.1
In zijn advies (2) inzake het Groenboek over erfopvolging
en testamenten heeft het EESC o.m.:
a) zich verheugd over het Groenboek waarin naar zijn mening
de „opgeworpen vragen wezenlijk en dringend zijn”;
b) de aandacht van de Commissie gevestigd „op de fiscale pro
blemen waarop erfgenamen kunnen stuiten wanneer een
nalatenschap in twee of meer landen is gesitueerd”; alsmede

2. Achtergrond
2.1
In het voorstel wordt een complexe kwestie behandeld
die van belang is voor eenieder die, los van zijn/haar nationa
liteit, zijn/haar gewone verblijfplaats in de Europese Unie heeft
(inclusief enkele uitbreidingen in artikel 6). Dankzij het groen
boek over erfopvolging en testamenten (1) werd een ruim raad
plegingsproces gelanceerd over internationale erfopvolgingen
waarbij al dan niet een testament is nagelaten.
2.2
Het voorstel voor een verordening, dat een instrument
ter invoering van een uniforme norm is, zal zonder meer in de
praktijk van groot nut zijn gelet op de diversiteit die de EUlidstaten thans in hun regelgeving tentoonspreiden wat betreft:
a) de bepaling van het toepasselijke recht;
b) de reikwijdte van de bevoegdheid van hun gerechten inzake
internationale testamenten en erfopvolgingen;
c) de voorwaarden waaronder een rechterlijke beslissing van
een andere EU-lidstaat kan worden erkend en ten uitvoer
gelegd; alsmede
d) de voorwaarden waaronder in een andere EU-lidstaat opge
stelde authentieke akten kunnen worden erkend en ten uit
voer gelegd.
2.3
Voor alle duidelijkheid zij erop gewezen dat met het
voorstel voor een verordening wordt beoogd een uniform stelsel
te creëren voor regels, die allemaal deel uitmaken van het inter
nationaal privaatrecht en de afhandeling van internationale tes
tamenten en erfopvolgingen afhankelijk maken van het recht
dat erop van toepassing is overeenkomstig de (in het voorstel
opgenomen) specifieke collisieregels van het forum (een EU-lid
staat). Het voorstel voor een verordening daarentegen is op zich
niet bedoeld om van invloed te zijn op het interne materieel
recht van EU-lidstaten dat de status, de rechten en de plichten
van de erfgenamen ten aanzien van de (onroerende) goederen
van de overledene regelt. Bovendien vormt de onder hoofdstuk
VI ingestelde Europese erfrechtverklaring geen uitzondering
maar heeft zij betrekking op het bewijs van hoedanigheid van
erfgenaam en voorziet zij niet in uniforme interne materieel
rechtelijke bepalingen over de noodzakelijke voorwaarden voor
het verkrijgen van die hoedanigheid. Over het algemeen valt
intern materieel recht, ook los van dit voorstel voor een ver
ordening, niet onder de bevoegdheid waarover de Unie krach
tens artikel 65b van het Verdrag beschikt.
(1) COM(2005) 65 final.

c) openlijk zijn interesse getoond door op te merken dat het
„testamenten en erfopvolging … aangelegenheden acht die
van groot belang voor de Europese burgers zijn”; gesteld dat
„aan hun verwachting, nl. dat het optreden van de EU tot
vereenvoudiging van formaliteiten, optimale fiscale en rechts
zekerheid en een zo snel mogelijke afwikkeling van inter
nationale erfenissen leidt, moet worden beantwoord”.
3.2
Deze uiting van belangstelling van het EESC voor de
problematiek van testamenten en erfopvolgingen (die werd aan
gemerkt als een aangelegenheid die van groot belang is voor de
Europese burgers) moet vier jaar na de analyse van het Groen
boek worden bijgesteld wat betreft de structuur en de concrete
bepalingen die door de Commissie in haar voorstel voor een
verordening worden voorgesteld.
3.3 Het huidige potentieel van het voorstel voor een verordening en de
stakeholders
3.3.1
Opgemerkt zij dat het EESC de Commissie in zijn
advies (3) heeft verzocht aandacht te schenken aan belasting
kwesties en verklaard heeft geïnteresseerd te zijn in „optimale
fiscale en rechtszekerheid”. Gelet op de werkingssfeer van de
ontwerpverordening die steunt op de beperkte bevoegdheid
die krachtens artikel 65 van het Verdrag aan de EU is verleend,
worden in die ontwerpverordening aspecten van internationaal
privaatrecht inzake testamenten en erfopvolgingen behandeld
maar wordt geen rechtstreeks effect beoogd op het recht van
de lidstaten inzake fiscale aspecten van internationale testamen
ten en erfopvolgingen.
3.3.2
Daar een testament eventueel door de erflater vóór zijn
dood wordt opgesteld en tot dat tijdstip ook kan worden her
roepen, en daar bepalingen inzake erfopvolging pas na het over
lijden van de erflater van toepassing worden, zijn zowel tes
tamenten als erfopvolgingen pas effectief en rechtsgeldig en
bepalen zij de gevolgen voor de erfopvolging pas na overlijden.
Het voorstel voor een verordening is dus van belang voor ieder
individu en voor alle stakeholders in de samenleving.
3.3.3
Wat de werkingssfeer betreft, moet echter duidelijk zijn
dat het voorstel voor een verordening:
a) alleen van toepassing is op testamenten en erfopvolgingen
met een internationaal karakter – dat evenwel in het voorstel
niet verder gedefinieerd wordt – en niet op de veel talrijkere
erfopvolgingen die een louter nationaal karakter dragen; als
mede
(2) PB C 28 van 03.02.06, blz. 1.
(3) PB C 28 van 03.02.06, blz. 1.
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b) van toepassing is op individuen, d.i. natuurlijke personen en
niet op privaat- of publiekrechtelijke rechtspersonen.

3.4 Doelstellingen en subsidiariteitsbeginsel
3.4.1
Een uniforme EU-verordening met bindend karakter
voor de lidstaten, hun nationale recht en hun gerechten zal
de voorspelbaarheid aanzienlijk vergroten voor alle kwesties
die daardoor geregeld worden. Dit is ook de meerwaarde van
het onderhavige voorstel voor een verordening. Prioritair moe
ten de kwaliteit en precieze formulering van de betreffende
bepalingen worden gegarandeerd.

3.4.2
Bij de vastgestelde doelstelling om „de belemmeringen
van het vrije verkeer van personen weg te nemen” mag evenwel
niet over het hoofd worden gezien dat de vraag of een individu
de hoedanigheid van „erfgenaam” heeft, dan wel wettelijke
„rechten” op het eigendom van een overledene in een EU-lid
staat heeft, een vraag is die niet op basis van internationaalpri
vaatrechtelijke bepalingen (het hoofdthema van het voorstel
voor een verordening) kan worden beantwoord maar wel op
basis van de relevante materieelrechtelijke bepalingen van nati
onaal recht die van toepassing zijn op testamenten en erfopvol
gingen in de EU-lidstaten. Het voorstel voor een verordening
houdt in dit verband geen wijzigingen in daar het dergelijke
materieelrechtelijke bepalingen niet uniformeert. Ingevolge de
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moet de Toe
lichting aangepast en, waar nodig, gewijzigd worden. Het EESC
herhaalt zijn oproep m.b.t. de standpunten van het Verenigd
Koninkrijk, Ierland en Denemarken, die zich volgens hem bereid
moeten verklaren deze verordening ten uitvoer te leggen.

3.4.3
In het licht van deze verduidelijking bevat punt 1.2 van
de Toelichting een duidelijke uitspraak („Die personen worden
thans met grote moeilijkheden geconfronteerd om hun rechten
te doen gelden in het kader van een internationale erfopvol
ging”) alsook een minder overtuigende en vergaande conclusie
die ook geldt voor het eigendomsrecht („Deze verschillende
regels belemmeren ook de volledige uitoefening van het recht
op privé-eigendom”). In de plaats daarvan zou een meer genu
anceerde formulering zoals bv. „Deze uiteenlopende regels be
lemmeren en vertragen ook het uitoefenen van het eigendoms
recht van rechtmatige erfgenamen op het eigendom van de
overledene”, nauwkeuriger en passender zijn.

3.4.4
In de stelling „Eenzijdig optreden van lidstaten zou
derhalve in strijd zijn met deze doelstelling” zijn de woorden
„in strijd” te sterk. Als EU-lidstaten dit wensen, kunnen zij, los
van de Verordening, ten minste al streven naar een uniforme
vaststelling van het toepasselijke recht door het Verdrag van
Den Haag van 1989 inzake het recht dat van toepassing is
op erfopvolging te ratificeren. Naar de mening van het EESC
is een meer genuanceerde formulering zoals bv. „Eenzijdig op
treden van lidstaten zou niet volstaan om alle doelstellingen van
de ontwerpverordening te verwezenlijken” meer gepast.
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4. Specifieke opmerkingen
4.1 Hoofdstuk I - Werkingssfeer en definities
4.1.1
Het voorstel voor een verordening is gericht op een
regeling voor testamenten en erfopvolgingen met een internati
onaal karakter maar voorziet niet in een definitie van dat ka
rakter. In het voorstel moet dan ook duidelijkheidshalve worden
vermeld dat de verordening alleen van toepassing is op „situaties
met een internationaal karakter”.
4.1.2
Zoals uit de titel blijkt, heeft het voorstel voor een
verordening betrekking op zowel de bevoegdheid (hoofdstuk
II) als de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen
(hoofdstuk IV), met name twee onderdelen van het internatio
naal privaatrecht die, met uitzondering van de bepalingen in
zake het toepasselijke recht, het onderwerp vormen van Ver
ordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handels
zaken (hierna „Verordening nr. 44/2001”), die testamenten en
erfopvolgingen van zijn toepassingsgebied uitsluit. Deze lacune
maakt meteen ook het belang duidelijk van dit voorstel voor
een verordening die uniforme voorschriften moet aanreiken en
moet gelden voor alle drie de onderdelen van het internationaal
privaatrecht, nl. het toepasselijke recht, de bevoegdheid alsook
de erkenning en handhaving van beslissingen over internatio
nale erfopvolgingen.
4.2 Hoofdstuk II - Bevoegdheid
4.2.1
Hoofdstuk II (artt. 3-15) handelt over „bevoegdheid” en
is van toepassing op alle gerechten van de lidstaten, maar is op
de buitengerechtelijke instanties slechts van toepassing voor zo
ver dat nodig is.
4.2.2
Algemeen zijn de gerechten van de lidstaat waar de
overledene zijn/haar gewone verblijfplaats had op het tijdstip
van zijn/haar overlijden, bevoegd voor de erfopvolging. Er wor
den kennelijk geen voorwaarden gesteld inzake nationaliteit.
Opgemerkt zij dat ook de algemene EU-regeling inzake be
voegdheid, d.i. de lex generalis die is voorzien in Verordening
(EG) nr. 44/2001, algemene bevoegdheid toekent op basis van
de verblijfplaats, en daarbij alle overwegingen m.b.t. nationaliteit
buiten beschouwing laat.
Deze algemene bevoegdheid krachtens de ontwerpverordening
geldt in het geval van (overleden) EU-onderdanen maar ook van
niet-EU-onderdanen die op het tijdstip van hun dood hun ge
wone verblijfplaats in een EU-lidstaat hadden.
4.2.3
In gevallen waarbij de gewone verblijfplaats van de
overledene op het tijdstip van zijn/haar dood niet in een lidstaat
gelegen was, beschikken de gerechten van een lidstaat in een
aantal omstandigheden toch over „residuele bevoegdheden”; de
bevoegdheid van de gerechten van EU-lidstaten reikt dus veel
verder dan alleen de gewone gevallen waarbij de gewone ver
blijfplaats van de overledene op het tijdstip van zijn/haar dood
in een lidstaat gelegen is. Nationaliteit is geen voorwaarde voor
algemene bevoegdheid maar vormt wel de grondslag van resi
duele bevoegdheid.
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4.2.4
Overeenkomstig het voorstel voor een verordening
hebben de gerechten van de lidstaat waarin het goed gelegen
is, niet noodzakelijkerwijs algemene bevoegdheid. Er is wel
voorzien in een gedeeltelijke uitzondering voor de overdracht
van een goed, en de registratie of de inschrijving ervan in het
publiciteitsregister.
4.3 Hoofdstuk III – Toepasselijk recht
4.3.1
Hoofdstuk III voorziet in uniforme voorschriften (artt.
16-28) inzake het toepasselijke recht. Algemeen geldt dat op de
gehele erfopvolging het recht van toepassing is van de staat
waar de overledene zijn/haar gewone verblijfplaats had op het
tijdstip van zijn/haar overlijden. Andere voorwaarden, bv. m.b.t.
nationaliteit, zijn niet van toepassing. Er wordt geen onder
scheid gemaakt tussen roerend en onroerend goed.
4.3.2
Opgemerkt zij dat in de collisieregels van de ontwerp
verordening die door de gerechten van EU-lidstaten dienen te
worden toegepast, is voorzien dat het door deze verordening
aangewezen recht toepasselijk is ongeacht of dit het recht van
een lidstaat is (art. 25).
4.3.3
Doorgaans wordt in het internationaal privaatrecht
„partijautonomie” erkend, d.i. de mogelijkheid voor de partijen
om in contractuele aangelegenheden het toepasselijke recht te
kiezen. Overeenkomstig het voorstel voor een verordening kan
een persoon als recht voor de afhandeling van zijn gehele erf
opvolging, alleen het recht kiezen van de staat waarvan hij de
nationaliteit bezit.
4.3.4
Met het oog op juridische voorspelbaarheid moet deze
keuze uitdrukkelijk zijn en in een verklaring zijn opgenomen
die de vorm heeft van een uiterste wilsbeschikking.
4.3.5
Een andere kwestie die niet mag worden verward met
de keuze van het op de gehele erfopvolging toepasselijke recht,
zijn erfovereenkomsten. Een overeenkomst betreffende de erf
opvolging van een persoon wordt beheerst door het recht dat
krachtens deze ontwerpverordening op de erfopvolging van die
persoon van toepassing zou zijn geweest, mocht die persoon
zijn overleden op de dag waarop de overeenkomst werd geslo
ten. Overeenkomstig het beginsel favor validitatis worden alter
natieve aanknopingspunten gehanteerd.
4.3.6
Vanuit zowel vergelijkend oogpunt als met het oog op
uniform recht is de werkingssfeer van het toepasselijke recht
van zeer groot belang. De ontwerpverordening breidt dit toe
passingsgebied uit zodat het de gehele erfopvolging beheerst,
vanaf het openvallen van de nalatenschap tot de definitieve
overdracht van de erfenis aan de rechthebbenden. Het idee hier
achter is duidelijk zoveel mogelijk juridische kwesties onder een
en hetzelfde toepasselijke recht te laten vallen teneinde de juri
dische voorspelbaarheid te vergroten en de complexe en tijd
rovende raadpleging van meer dan een (vaak buitenlands)
rechtsstelsel te beperken. In het voorstel voor een verordening
is een lange en niet-uitputtende lijst opgenomen van kwesties
die onder het toepasselijke recht komen te vallen, met inbegrip
van niet opgelijste erfopvolgingskwesties, gaande van het open
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vallen van de nalatenschap tot de definitieve overdracht van de
erfenis aan de rechthebbenden.

4.3.7
Het toepasselijke recht beheerst de erfopvolging in haar
geheel, van het openvallen van de nalatenschap tot de defini
tieve overdracht van de erfenis aan de rechthebbenden, maar
staat niet in de weg aan de toepassing van het recht van de staat
van de plaats waar het goed zich bevindt, voor zover dat recht,
voor de aanvaarding of de verwerping van de nalatenschap of
van een legaat, vormvereisten oplegt in aansluiting op die welke
door het op de erfopvolging toepasselijke recht worden opge
legd.

4.3.8
Met betrekking tot deze bepaling verdient het aanbeve
ling te verduidelijken of in de passage „…vormvereisten oplegt
in aansluiting op die welke …” in art. 21, lid 1, de term „in
aansluiting op” (d.i. komende na) wel de meest geschikte is en
of niet veeleer „aanvullende” of „andere” vormvereisten worden
bedoeld. Voorgesteld wordt in de context van deze bepaling de
voorkeur te geven aan de formulering „ter aanvulling van” of
„die verschillen van”.

4.3.9
Naar de mening van het EESC mag de terminologie die
wordt gebruikt in de bepaling over de „Universele toepassing”
(art. 25) alleen datgene weergeven waarin hoofdstuk III van de
toekomstige verordening werkelijk voorziet, nl. het specificeren
van het toepasselijke recht. Deze bepaling kan dus eenvoudiger
en beter als volgt worden geformuleerd: „Universele toepassing Bij deze Verordening wordt het toepasselijke recht aangewezen
ongeacht of dit het recht van een lidstaat is”.

4.3.10
Afgezien van de keuze van de overledene voor het
recht van de staat waarvan hij/zij de nationaliteit bezit (art.17),
wordt bij de Verordening algemeen het recht toegepast van het
forum, het gerecht van de EU-lidstaat waarin de overledene
zijn/haar gewone verblijfplaats had op het tijdstip van zijn/haar
dood. Ingeval van residuele bevoegdheid (art.6) kan evenwel het
recht van een niet-EU-lidstaat van toepassing zijn. In dat geval
moet worden voorkomen dat de verordening de eenheid van de
aanknopingspunten tenietdoet die mogelijk reeds t.o.v. sommige
niet-EU-lidstaten bestaat (en die in het voordeel speelt van de
overledene en zijn/haar erfgenamen); ook moet worden ver
meden dat bevoegdheid wordt verleend aan een nationaal
rechtsstelsel dat, vanuit eigen nationaal perspectief, niet toepas
selijk wordt geacht op de bewuste erfopvolging. Om deze situ
atie te verhelpen en te zorgen voor een betere en evenwichtige
coördinatie tussen EU-lidstaten en niet-EU-lidstaten verdient het
aanbeveling het huidige artikel 26 (titel: „Herverwijzing”) door
het volgende artikel te vervangen:

4.3.10.1
„Als de overledene geen rechtskeuze heeft gemaakt
uit hoofde van artikel 17, en het overeenkomstig deze verorde
ning toepasselijke recht het recht is van een niet-EU-lidstaat en
de collisieregels de toepassing van ofwel het recht van een EUlidstaat, ofwel het recht van een andere niet-EU-lidstaat die zijn
eigen recht zou toepassen, voorschrijven, dan is het recht van
die andere staat van toepassing. Dit artikel geldt niet voor erf
overeenkomsten waarvan het in art. 18, lid 2 bedoelde aankno
pingspunt het recht is waarmee zij de nauwste banden hebben.”
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4.3.10.2
Bij deze nieuwe bepaling wordt een soortgelijke
bepaling, die was opgenomen in het belangrijke Haags Verdrag
betreffende erfopvolging, aan de Verordening (4) aangepast en
wordt gestreefd naar een verbetering (5) van de bedoelde bepa
ling om dezelfde redenen, nl. omdat de meeste delegaties een en
ander erkenden als een poging om daar waar er al eenheid
bestond, deze te behouden (6). Bovendien strookt de flexibiliteit
die door deze bepaling (nieuw art. 26) wordt geboden, met het
recht en de praktijk inzake „herverwijzing” in sommige niet-EUlidstaten als bv. de VS (7).
Dat de Verordeningen „Rome I” en „Rome II” elke bepaling
m.b.t. „herverwijzing” radicaal hebben uitgesloten, getuigt van
het feit dat hun hoofdonderwerp (contractuele en niet-contrac
tuele verplichtingen) weinig verband houdt met erfrechtelijke
zaken. Deze uitsluiting in „Rome I” en „Rome II” vormt op
zich geen voldoende reden tot uitsluiting van het boven aan
bevolen nieuwe artikel 26 dat in erfopvolgingszaken van cruci
aal belang en gunstig is voor zowel de overledene als zijn/haar
erfgenamen, alsook bijdraagt aan een evenwichtiger coördinatie
van aanknopingspunten tussen de EU en niet-EU-lidstaten.
4.3.11
Een „klassieke” maar niettemin cruciale bepaling is
opgenomen in artikel 27 over openbare orde. Conform een
vrijwel gestandaardiseerd gebruik wordt aanbevolen het woord
„manifest” in te lassen vóór „onverenigbaar is met de openbare
…” in alle talen van de verordening, en althans in de Franse en
Italiaanse versie (en waar nodig ook in andere talen) tevens
„internationale” toe te voegen vóór „openbare orde”. Vernieu
wend en nuttig is de specifiek op erfrechtelijke zaken toegesne
den uitzondering „om de enkele reden dat de modaliteiten be
treffende het wettelijk erfdeel verschillen van die welke in het
land van de rechter gelden”.
4.3.12
In art. 27, lid 2, is de Engelse versie „its clauses
regarding” niet helemaal hetzelfde als het Franse „ses modalités
concernant”. Aanbevolen wordt in alle talen de termen „its
provisions regarding” (in het Nederlands: „de bepalingen betref

fende”) te hanteren.
4.4 Hoofdstuk IV - Erkenning en tenuitvoerlegging
4.4.1
Naar het model van Verordening (EG) nr. 44/2001,
bevat hoofdstuk IV van de ontwerpverordening artikelen over
erkenning (artikelen 29 tot 33).
4.4.2
Internationale erfopvolgingen in Europa zullen eenvou
diger worden als het beginsel wordt gehanteerd dat een beslis
sing die in een bepaalde EU-lidstaat krachtens de onderhavige
ontwerpverordening is gegeven, erkend wordt in de andere lid
staten zonder dat daarvoor een bijzondere procedure moet wor
den gevolgd.
4.4.3
De inhoud van een in een bepaalde lidstaat gegeven
beslissing hoeft niet te worden herbekeken in de voor erkenning
aangezochte lidstaat en een erkenning wordt slechts in vier
gevallen geweigerd.
4.5 Hoofdstuk V - Authentieke akten
4.5.1
Internationale erfopvolgingen zullen voorts nog aan
zienlijk worden vereenvoudigd door het feit dat de authentieke
akten die in een bepaalde lidstaat formeel zijn opgesteld of
geregistreerd en gebruikelijk zijn in erfrechtelijke zaken, krach
tens de ontwerpverordening in de andere lidstaten worden er
kend.
4.6 Hoofdstuk VI - Europese erfrechtverklaring
4.6.1
De bij deze ontwerpverordening ingestelde Europese
erfrechtverklaring levert het bewijs van de hoedanigheid van
erfgenaam of legataris en van de bevoegdheden van execu
teurs-testamentair of derden-beheerders. Aanbevolen wordt dat
de in art. 43, lid 2, bedoelde termijn wordt uitgebreid tot 9 of
12 maanden.
4.6.2
Het verzoekformulier moet echter vereenvoudigd wor
den en de in par. 4.7 gevraagde overbodige informatie moet
worden geschrapt.

Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI

(4) En aldus wordt de „herverwijzing” van niet-EU-lidstaten tot EU-lid
staten uitgebreid.
(5) Door de werking ervan niet alleen uit te sluiten ingeval van professio
iuris (art. 17) maar ook ten aanzien van aanknopingspunten van
verschillende aard en methodologie (uitzonderingsbepalingen, zoals
het recht waarmee de erfovereenkomst de nauwste banden heeft,
zoals bedoeld in art. 18, lid 2).
(6) Verslag Waters, blz.553, Notulen van de zestiende zitting, 3 tot
20 oktober 1988, deel II, Haagse conferentie Internationaal privaat
recht, 1990. Art. 4 van het Verdrag over het recht dat van toepas
sing is op erfopvolgingen mortis causa. (1 augustus, 1989). Zie ook
P.Lagarde, La nouvelle Convention de la Haye sur la loi applicable
aux successions, RCDIP 1989, blz.249 (258).
(7) Met betrekking tot art. 4 van het Haagse Verdrag, zie E.F.Scoles, The
Hague Convention on Succession, AJCL 1994 blz.85, (113).
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie
aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's — Wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES): Uitdagingen en
volgende stappen voor de ruimtecomponent”
(COM(2009) 589 definitief)
(2011/C 44/26)
Rapporteur: IOZIA
De Commissie heeft op 28 oktober 2009 besloten, het Europees Economisch en Sociaal Comité over
eenkomstig artikel 262 van het EG-Verdrag te raadplegen over de
Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en
het Comité van de Regio's - Wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES): Uitdagingen en volgende
stappen voor de ruimtecomponent
COM(2009) 589 final
De gespecialiseerde afdeling Interne markt, productie en consumptie, die met de voorbereidende werk
zaamheden was belast, heeft haar advies op 15 juni 2010 goedgekeurd.
Het Comité heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting (vergadering van 14 juli) het
volgende advies uitgebracht, dat met 135 stemmen vóór, bij 1 onthouding, is goedgekeurd.

1. Conclusies en aanbevelingen
1.1
Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) ver
welkomt de mededeling van de Commissie en spreekt de hoop
uit dat ze de besluitvormers de aanzet biedt om operationele,
financiële en politieke besluiten te nemen die coherent zijn met
de voorstellen en de richtsnoeren die erin zijn geformuleerd.

1.2
Het EESC heeft altijd al zijn instemming betuigd met de
Commissievoorstellen terzake omdat het van oordeel is dat het
ruimtebeleid een van de technologische prioriteiten is die met
grotere inzet moeten worden gerealiseerd. Verantwoord en
duurzaam gebruik van de ruimte voor civiele en vreedzame
doeleinden is een uitstekend instrument voor ontwikkeling.

1.3
Ruimteonderzoek in het algemeen en GMES in het bij
zonder passen per definitie in de „nieuwe groene economie”. De
ontwikkeling van toepassingen in de landbouw, voor de aanpak
van klimaatverandering, de nauwkeurigheid van weersvoorspel
lingen, ruimtelijke ordening, enz. liggen ten grondslag aan een
nieuw model, waarin duurzame ontwikkeling de leidraad is voor
innovatie en technologisch onderzoek.

1.4
Het EESC deelt de bezorgdheid van de Commissie over
het gebrek aan duidelijkheid over de looptijd van het pro
gramma. Het EESC meent dat het programma ten minste tot
2030 moet lopen, en dat ook voor de daaropvolgende jaren
nog enkele fundamentele taken worden gepland.

1.5
Het EESC is van oordeel dat de financiering ontoereikend
is, enerzijds omdat geen rekening wordt gehouden met de ont
wikkeling van de prijzen van de technologische componenten
van de Sentinel-satellieten, en anderzijds wegens het te geringe

bedrag dat voor O&O bestemd is, in het bijzonder gezien de
noodzaak om gegevens in te zamelen op het gebied van de
strijd tegen de klimaatverandering en op dat van de veiligheid.
Er is ten minste 700 à 800 miljoen euro nodig voor de periode
2014-2020 om aan de behoeften te voldoen. De kosten van
lanceringen zijn aanzienlijk gestegen, evenals die van elektro
nische apparatuur.

1.6
De „ruimtedroom”, die hele generaties heeft aangespro
ken, zou met ambitieuze programma's nieuw leven moeten
worden ingeblazen. Jongeren moeten warm worden gemaakt
voor ruimtevaartstudies en er dienen stabiele werkgelegenheids
projecten te zijn, waarbij gewezen wordt op de grote sociale
waarde van projecten als GMES, dat kan bijdragen aan de be
perking van negatieve gevolgen van klimaatverandering en men
selijke activiteit in goede banen leidt door extreme verschijnse
len als overstromingen en lange periodes van droogte beter te
kunnen voorspellen. Door de uitstoot van schadelijke stoffen in
de atmosfeer te volgen, kan worden bekeken hoe doeltreffend
de acties ter beperking van de CO2-uitstoot zijn, of kunnen
passende maatregelen worden genomen in geval van schending
van wetten inzake mensenhandel, in samenwerking met Fron
tex.

1.7
GMES kan een beslissende bijdrage leveren aan het af
valbeheerbeleid door het in kaart brengen van illegale stortplaat
sen en lozingen van toxische stoffen. Het is van wezenlijk be
lang dat het GMES-ruimteprogramma zich ook bezighoudt met
het probleem van het ruimteafval, d.w.z. de berging van afge
dankte ruimtestations en satellieten. Het ESA-programma voor
ruimtetoezicht kan er, samen met het Duitse systeem TIRA, toe
bijdragen dat de berg ruimteafval onder controle gehouden
wordt. Sinds 1957 zijn er meer dan 5 000 satellieten gelan
ceerd; nog steeds gaat er vrijwel om de twee dagen één de de
ruimte in.
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1.8
Het EESC is van mening dat de positieve effecten van een
programma met een aangepaste looptijd een krachtig vliegwiel
effect kan genereren om de particuliere en overheidsbedrijven
uit de sector er direct bij te betrekken door hun de mogelijkheid
te bieden hun investeringen te plannen en te richten op de
technologische ontwikkeling, om tot steeds kostenefficiëntere
en beter presterende detectiesystemen te komen. Het succes
van de gehele onderneming staat of valt met het vermogen
om particuliere investeringen aan te trekken en om een dien
stenmarkt te creëren.
1.9
Meer zekerheid over de continuïteit van de communau
taire programma's zou de lidstaten die op dat gebied nog niet
actief zijn of nog steeds ver van een ruimtebeleid verwijderd
zijn, kunnen overhalen om eigen initiatieven te ontplooien. In
dat opzicht ziet het EESC het besluit van februari 2010 tot
oprichting van de „GMES partnerraad”, waaraan de 27 lidstaten
actief deelnemen, als een positieve ontwikkeling op weg naar
een nieuw evenwicht in de kennis van en de inzet voor een
ruimtebeleid. De partnerraad zou open moeten staan voor ver
tegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.
1.10
Een langetermijnprogramma zou bovendien de EU de
mogelijkheid bieden om krachtdadiger op te treden en meer
politiek gewicht in de schaal te leggen ten opzichte van andere
delen van de wereld die nu al actief zijn in de ruimtesector; het
zou ook een positief effect hebben op het aantrekken van de
onontbeerlijke kredieten, wat zou kunnen worden bevorderd
door de programma's en de resultaten toegankelijk te maken
voor niet door de EU gecontroleerde missies.
1.11
GMES kan een enorm belangrijke bijdrage leveren voor
een aantal sleutelsectoren, zoals de oceanografie, de controle
van de luchtkwaliteit, de uitwerking van nauwkeurige kaarten
betreffende het grondgebruik, de snelle levering van kaarten van
zones die door natuurrampen getroffen zijn, stuk voor stuk
elementen die van wezenlijk belang zijn voor de civiele bescher
ming.
1.12
De behoefte aan toereikende kredieten mag volgens het
EESC in de huidige fase van ernstige economische crisis de
investeringen in de sector niet afremmen; integendeel, het
GMES-programma kan, door een maximum aan beschikbare
middelen vrij te maken en met de steun van een over alle
geboden kansen geïnformeerde publieke opinie, helpen om
snel uit de crisis te geraken doordat het een enorme voorraad
aan wetenschappelijke kennis en productiemogelijkheden be
schikbaar stelt, met de bijbehorende positieve effecten, waardoor
de EU in een sector die momenteel op zijn retour is, weer de
toon kan gaan aangeven.
2. Inleiding
2.1
Het besluit van de EU om zich uit te rusten met een
geïntegreerd Europees aardobservatiesysteem dat informatie ver
strekt en diensten verleent op het gebied van milieu en veilig
heid, bekend als Wereldwijde monitoring voor milieu en veilig
heid (GMES), is een strategische keuze die de EU in staat stelt
haar voortrekkersrol in de civiele lucht- en ruimtevaart te hand
haven en nog te versterken.
2.2
Volgens de grote lijnen van het actieplan van de Com
missie uit 2001 heeft het GMES-initiatief tot doel de behoeften
van de samenleving op het gebied van milieu en veiligheid te
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koppelen aan de vergevorderde technische en operationele ca
paciteiten van aardobservatiesystemen en satellieten. Het speelt
in op de vraag naar snelle toegang tot milieu-informatie op
mondiaal, regionaal en lokaal vlak, zonder de onafhankelijkheid
van een aantal sectoren in gevaar te brengen, zoals de duurzame
ontwikkeling, de wereldwijde klimaatverandering, het gemeen
schappelijk defensie- en veiligheidsbeleid, de Europese onder
zoeksruimte en de Europese ruimtestrategie.
2.3
Het systeem berust op de analyse van aardobservatiege
gevens die afkomstig zijn van satellieten en monitoringnetwer
ken in situ. Nadat de gegevens zijn geanalyseerd en gecoördi
neerd, worden ze ter beschikking gesteld van de eindgebruikers:
nationale, regionale en lokale overheden en agentschappen, mi
lieuorganisaties, civiele bescherming, enz. GMES is een geza
menlijk initiatief van de Europese Unie (EU) en het Europees
Ruimteagentschap (ESA). In het kader van het initiatief levert
het ESA een doorslaggevende bijdrage aan de ontwikkeling van
de ruimtecomponent en treedt de EU op als promotor en ver
zamelpunt voor de aanvragen.
2.4
Het GMES-programma bestaat uit drie delen: een ruimte, een in-situ- en een dienstencomponent, waarover de Commis
sie een voorstel voor een verordening heeft geformuleerd waar
over het EESC zich al heeft uitgesproken (1).
2.5
De ruimtecomponent is veruit de duurste van de drie,
maar wel bepalend voor de kwaliteit en de kwantiteit van de
aangeboden diensten. De ruimtecomponent omvat 6 reeksen
Sentinel-aardobservatiemissies (waarvan 5 gefinancierde), die in
2012 zouden moeten beginnen. Alles wat betrekking heeft op
het ruimtesegment wordt gecontroleerd, gecoördineerd en geïm
plementeerd door ESA: de overeenkomsten met de satellietbou
wers en infrastructuurondernemingen, maar ook het beheer van
de proefprojecten die in deze fase worden uitgevoerd en die
zullen worden beoordeeld met het oog op toekomstige toepas
singen.
3. De Mededeling van de Commissie
3.1
De Commissie geeft in haar Mededeling een overzicht
van alles wat tot nu toe is gerealiseerd op het vlak van de
diensten en in-situ, twee componenten die al goede resultaten
hebben opgeleverd met gebruikmaking van de bestaande ruim
tevaartinfrastructuur, met name in de missies van EUMETSAT,
ESA en de nationale missies.
3.2
In 2008 zijn de uitgangspunten van het systeem vast
gesteld, met name de financiële behoeften en de daarmee ge
paard gaande begrotingspolitieke maatregelen. Voor de uitvoe
ring van het project zal in de nodige middelen moeten worden
voorzien in het volgende financiële meerjarenkader van de Unie.
Het ESA raamt de uitgaven voor de periode 2014-2020 op een
bedrag van 4,23 miljard euro (2).
3.3
De Mededeling gaat in op enkele wezenlijke aspecten van
het Europese ruimtevaartbeleid, waarvan GMES en de Europese
programma's GNSS (EGNOS en Galileo) de hoeksteen vormen.
(1) EESC 96/2010 - Voorstel voor een verordening van het Europees
Parlement en de Raad inzake het Europees programma voor aard
observatie (GMES) en zijn initiële operationele diensten (2011–2013)
- COM(2009) 223 def. - 2009/0070(COD).
(2) ESA/C (2009) 36.
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3.4
De Commissie ziet als prioriteiten de financiering van de
uitvoering en verdere ontwikkeling van de Sentinel 1, 2 en 3, de
continuïteit en de gegevenstoegang, en tot slot de noodzaak dat
de lidstaten hun voorbehoud opgeven ten aanzien van de loop
tijd van het project (voorzien tot 2020).
3.5
Volgens de Commissie is er behoefte aan een verorde
ning betreffende de eigendomsrechten op de gegevens met het
oog op een beleid van volledige en gegarandeerde toegang.
Voorts wordt in de Mededeling ingegaan op het aspect eigen
dom en beheer van de infrastructuur.
3.6
Een belangrijk onderdeel van de Mededeling is het aan
bestedingsbeleid. De aanbestedingen moeten gekenmerkt wor
den door een gunstige prijs-kwaliteitverhouding en permanente
beschikbaarheid van de gegevens.
3.7
Internationale samenwerking is een belangrijke schakel in
het GMES-programma, dat in dit verband de communautaire
bijdrage aan het GEOSS-programma voor wereldwijde aard
observatie is. In het kader van het Comité voor aardobservatie
satellieten (CEOS), dat o.m. verantwoordelijk is voor de moni
toring van de effecten van de klimaatverandering, zal de Com
missie de dialoog voortzetten en partnerschappen tot stand
brengen.
3.8
In haar conclusies vat de Commissie haar Mededeling
kort samen en verbindt zij zich ertoe de ontwikkeling van het
programma en de constante aanpassing ervan aan de verwach
tingen van de gebruikers op de voet te volgen.
4. Opmerkingen van het EESC
4.1
Het EESC beschouwt het ruimtebeleid als een van de
prioriteiten op het vlak van de technologie die meer aandacht
verdient; daarom verwelkomt het EESC de Mededeling van de
Commissie en spreekt het de hoop uit dat ze de besluitvormers
de aanzet biedt om operationele, financiële en politieke beslui
ten te nemen die coherent zijn met de voorstellen en de richt
snoeren die erin zijn geformuleerd.
4.2
Ondanks een algemeen positief oordeel deelt het EESC
de bezorgdheid van de Commissie over het gebrek aan een
duidelijk standpunt van de lidstaten over de looptijd van het
GMES-programma en acht het van essentieel belang dat de
lidstaten zich onverbloemd uitspreken voor een programma
dat momenteel ten minste tot 2030 zou moeten lopen, maar
dat in ieder geval in de mogelijkheid zou moeten worden voor
zien dat het ook na 2030 zijn fundamentele taken nog kan
voortzetten.
4.3
Ook het bedrijfsleven moet zijn investeringen ruim op
voorhand kunnen plannen en technologieën kunnen ontwikke
len die moeten leiden tot steeds kostenefficiëntere en beter
presterende observatiesystemen.
4.4
Het EESC is van mening dat het bedrag van 4 miljard
euro, op basis van ramingen in de langetermijnanalyse van het
ESA, ontoereikend is. In de jaarlijkse 600 miljoen euro is na
melijk geen rekening gehouden met het verloop van de prijzen
van de technologische onderdelen voor de Sentinel-satellieten.
Het krediet dat voor O&O is gereserveerd lijkt al evenzeer
ontoereikend, vooral gezien de noodzaak om significante gege
vens te verzamelen voor de strijd tegen de klimaatverandering
en voor de veiligheid.
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4.5
Het EESC hecht zijn goedkeuring aan de voorstellen van
de Commissie, maar dringt aan op meer overtuiging en voort
varendheid wat de vereiste financiële middelen betreft, in de
wetenschap dat voor de periode 2014-2020 minstens 700 à
800 miljoen euro nodig zou zijn, en pleit voorts voor de ver
lenging van de looptijd van het project tot 2030, het open
stellen van de ruimtemarkt voor de kmo's van alle lidstaten,
een ondubbelzinnige en open regeling betreffende de toegang
tot de gegevens, een goede coördinatie tussen alle deelnemers
aan het project, en tot slot de versterking van de internationale
dimensie van het project.
4.6
De Commissie zelf wijst er met klem op dat er meer
investeringen nodig zijn voor de veiligheid. In een recente Me
dedeling (3) schrijft ze dat er een oproep is gepubliceerd in het
kader van het Zevende Kaderprogramma (hoofdstuk Ruimte)
om voorstellen in te dienen voor de ontwikkeling van preope
rationele GMES-diensten voor maritieme bewakingsdoeleinden.
Een geïntegreerde benadering waarbij alle beschikbare instru
menten worden ingezet, is de enige manier om het milieu te
beschermen, de zeeën en kusten vrij te houden van illegaal
verkeer en mensen te beschermen tegen gewetenloze misdaad
organisaties.
4.7
Tegen deze achtergrond ligt het voor de hand dat extra
middelen noodzakelijk zijn voor de financiering van zowel pro
gramma's voor levenslang leren voor de werknemers in de sec
tor, als van stimuleringsprojecten die jongeren warm moeten
maken voor ruimtevaartstudies en de mogelijke toepassingen
ervan. De laatste jaren is, mede door de verminderde aandacht
in de publieke opinie, de belangstelling voor lucht- en ruimte
vaarttechniek afgenomen, met een forse daling van het aantal
studenten en gediplomeerden in deze studierichting tot gevolg.
Ook de technici worden schaarser en ook hier zijn maatregelen
nodig om jongeren voor de studierichting te interesseren. Een
van de meest voorkomende redenen om die studie niet te kie
zen, zijn de werkgelegenheidsperspectieven, die als onzeker en
niet duurzaam worden beschouwd.
4.8
Het EESC stemt in met het voorstel van de Commissie
om direct het eigendom van het systeem en bijgevolg de ver
antwoordelijkheid van het beheer ervan op zich te nemen. De
keuze voor een open, ononderbroken en vrije toegang, wel
iswaar met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften, via
een specifieke verordening, lijkt opportuun en weloverwogen.
Gewaarborgde toegang kan ervoor zorgen dat particuliere in
vesteerders geïnteresseerd raken om diensten aan te bieden. Het
ontstaan van een aan GMES gerelateerde markt creëert niet
alleen economische kansen en dienstverlening aan de samen
leving, maar maakt het ook mogelijk sommige beheerskosten
voor gronddiensten te spreiden.
4.9
Essentieel voor een goed gegevensbeheer is echter de
keuze van de systeemarchitectuur. De commerciële exploitatie
zou in ieder geval moeten voorzien in kostendeling, na een
redelijke aanpassingsperiode van de markt, zoals momenteel
gebeurt met enkele internetdiensten, die tot nu toe gratis waren
maar geleidelijk aan alleen tegen betaling worden geleverd. In
principe moeten de gegevens voor overheidsdiensten gratis en
algemeen toegankelijk zijn, via specifieke platforms naargelang
de graad van vertrouwelijkheid en veiligheid.
(3) Naar de integratie van de maritieme bewaking: Een gemeenschappe
lijke gegevensuitwisselingstructuur voor het maritieme gebied van de
EU - COM(2009) 538 final
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Recentelijk zijn belangrijke toepassingen voor satellietmonito
ring ontwikkeld. Satellieten voor hoogtemeting van het pro
gramma My Ocean hebben in 2009 vastgesteld dat El Niño
zich opnieuw heeft voorgedaan; het programma MACC (Moni
toring Atmosphere Composition and Climate), dat integraal deel
uitmaakt van de GMES-diensten, heeft de gegevens geleverd
voor simulaties van mogelijke verspreidingen van de IJslandse
vulkaanas; een andere dienst van het programma GMES is SA
FER (Services and Applications For Emergency Responses): bin
nen 6 uur na een ramp moet het gedetailleerde kaarten leveren:
over aardbevingen, overstromingen en aardverschuivingen. Voor
de inzet van de burgerbescherming kunnen deze kaarten cruci
aal zijn. G-Mosaic (veiligheidsdiensten) zorgt voor bewaking van
het grondgebied, toezicht op nucleaire centrales, illegale immi
gratiestromen, grensbewaking, analyse van oorlogsschade en
aanverwante behoeften.

11.2.2011

om de evolutie van de impact van de broeikasgassen en de
erdoor veroorzaakte klimaatverandering in real time te monito
ren. De Commissie heeft terecht naar dit aspect gekeken; het
EESC beveelt aan ook andere partners uit verwante sectoren
erbij te betrekken en ze eventueel in te passen in de Europese
strategie voor de bescherming van het grondgebied en de zeeën,
en voor de veiligheid. De Unie voor het Middellandse-Zeegebied
bijvoorbeeld zou een uitstekend platform kunnen zijn voor de
verdere uitwerking van deze samenwerking, in het kader van de
huidige prioritaire programma's inzake civiele bescherming, sa
nering van de Middellandse Zee en de strijd tegen de klimaat
verandering. De mogelijkheid om het specifieke karakter van
sommige zones hierbij te betrekken, zoals de bestaande activi
teiten in het Oostzeegebied en het Donaubekken, zou daarbij
van groot nut kunnen zijn.

4.10
Bijzondere aandacht moet uitgaan naar het aanbeste
dingsbeleid. De beginselen van de Small Business Act zouden
altijd moeten gelden in geval van openbare aanbestedingen, in
het bijzonder de communautaire. Er is behoefte aan een serieus
beleid ter ondersteuning van het mkb, in het bijzonder dat van
landen die nog niet over een krachtig productieapparaat be
schikken en dat ook moet kunnen profiteren van de geplande
reusachtige investeringen in de sector. De ruimtecomponent van
GMES heeft niet alleen de grote ondernemingen nodig die ge
specialiseerd zijn in de elektronica van de lucht- en ruimtevaart,
maar ook het kleinbedrijf, dat ook voor innoverende oplossin
gen kan zorgen. De Commissie zou, gezien de Europese dimen
sie van het project, ook de oprichting van consortia van trans
nationale ondernemingen moeten bevorderen.

4.14
Het EESC staat achter de oprichting van de „GMESpartnerraad”, bestaande uit 27 leden plus Zwitserland en Noor
wegen, die er als leden van ESA aan deelnemen. De partnerraad,
voorgezeten door de Commissie, heeft als taak samenwerking
tot stand te brengen tussen de bevoegde organen van alle lid
staten, de Commissie bij te staan bij het toezicht op de cohe
rente tenuitvoerlegging van het programma en de uitwerking
van een strategisch kader, en te zorgen voor uitwisseling van
ervaringen en goede praktijken op het gebied van GMES en
aardobservatie. Dit representatieve orgaan kan ertoe bijdragen
om het huidige verschil in kennis en activiteit op ruimtegebied
tussen oude en nieuwe lidstaten te overbruggen. De oprichting
van een Forum van particuliere gebruikers zou uiterst welkom
zijn om de vooruitzichten van het systeem tijdig te beoordelen
en om samen te werken met de partnerraad.

4.11
Het EESC pleit voor een steeds nauwere samenwerking
tussen de verschillende actoren die bij de verwezenlijking van
het project betrokken zijn: de Commissie, de lidstaten, ESA en
EUMETSAT, en stemt in met het voorstel van de Commissie om
de verantwoordelijkheid tussen deze spelers te verdelen.

4.15
Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de behoeften
van de programma's op korte termijn, met name de inzet van
de serie A van de Sentinel-satellieten, de lancering van de serie B
en de aanschaf van essentiële onderdelen voor de serie C.

4.12
Het EESC is van mening dat ESA over alle competenties
beschikt om de rol van eindbeheerder van de ruimte-infrastruc
tuur op zich te nemen, in samenwerking met de nationale
agentschappen voor het onderhoud, de ontwikkeling en de ver
vanging van satellieten. Het EESC beveelt met aandrang aan alle
wettelijk mogelijke initiatieven te ontplooien om deze vanzelf
sprekende keuze te kunnen verwezenlijken.
4.13
Het EESC acht het noodzakelijk dat de inspanningen
om de internationale samenwerking te intensiveren voortgezet
worden. De strijd tegen de klimaatverandering wordt wereldwijd
gevoerd; de gedeelde informatie zal van wezenlijk belang zijn

4.16
Het Spaanse voorzitterschap, dat werkt aan de verorde
ning over GMES-diensten, en het Belgische, dat zich richt op het
Europese ruimtevaartbeleid, zijn het eens over de noodzaak tot
een nieuwe impuls. Ook het Parlement wil hier graag toe bij
dragen. Er zijn echter voorwaarden betreffende de omschrijving
van aspecten die nog moeten worden bijgevijld: de nodige mid
delen voor het project moeten worden gevonden en toegewe
zen; alle voorbehouden inzake de looptijd van GMES moeten
worden opgegeven, zodat meteen volgens plan kan worden
begonnen met de ontwikkeling van de Sentinel-reeks; de inter
nationale samenwerking moet worden verbeterd en er moet
meer geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling.

Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI
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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 vaststelling van emissienormen voor nieuwe lichte
bedrijfsvoertuigen in het kader van de communautaire geïntegreerde benadering om de
CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken”
(COM(2009) 593 definitief — 2009/0173 (COD))
(2011/C 44/27)
Rapporteur: de heer RANOCCHIARI
De Raad heeft op 20 november 2009 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig
artikel 251 van het EG-Verdrag te raadplegen over het
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe
lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de communautaire geïntegreerde benadering om de CO2-emissies van lichte
voertuigen te beperken
COM(2009) 593 final — 2009/0173 (COD).
De afdeling Interne markt, productie en consumptie, die met de voorbereidende werkzaamheden was belast,
heeft haar advies op 15 juni 2010 goedgekeurd.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting
(vergadering van 14 juli) onderstaand advies uitgebracht, dat met algemene stemmen werd goedgekeurd.
1. Conclusies en aanbevelingen
1.1
In het kader van de communautaire strategie ter vermin
dering van de CO2-uitstoot en na de goedkeuring van de ver
ordening inzake personenauto's in 2009 wordt nu als adequate
aanvulling daarop een verordening voorgesteld om de CO2-uit
stoot van lichte bedrijfsvoertuigen terug te dringen. In de strijd
tegen de klimaatverandering moet elk initiatief om de uitstoot
van broeikasgassen te verminderen (een essentieel onderdeel van
deze strijd) een kans krijgen, mits ondersteund door een effec
tieve geïntegreerde benadering.

1.2
Het nieuwe voorstel is gebaseerd op de verordening in
zake personenauto's en voorziet net als die ook in sancties,
premies, afwijkingen, bevordering van eco-innovaties enz.

1.3
Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
vreest dat daardoor onvoldoende rekening is gehouden met
het substantiële verschil tussen personenauto's en lichte bedrijfs
voertuigen (hierna: LBV). De eerste zijn consumptiegoederen en
de laatste kapitaalgoederen, waardoor er tussen de twee grote
verschillen in gebruik en operationele kosten bestaan. Daar
komt bij dat het voorstel inzake LBV in sommige opzichten
(tijdpad, sancties, kosten e.d.) nog ambitieuzer is dan de ver
ordening inzake personenauto's. Omdat echter de lead time (1)
bij bedrijfsvoertuigen minstens twee jaar langer is dan bij per
sonenauto's en de ernstige crisis in de auto-industrie voor de
LBV-sector al grote gevolgen voor de handel heeft gehad en nog
steeds heeft, vindt het EESC dat het voorstel moet worden
aangepast.
(1) De tijd die de sector nodig heeft om eender welk nieuw element dat
structurele veranderingen in het voertuig vergt, te integreren in de
productiecyclus.

1.4
Verder is het EESC bang dat de voorgestelde verordening
een te grote impact zal hebben op de bedrijfskosten en daarmee
op de prijzen, en daardoor de LBV-markt, die al in een diepe
crisis verkeert, nog verder zal verzwakken. Dit zal tot gevolg
hebben dat werkgelegenheid verloren gaat, het wagenpark nog
langzamer vernieuwd zal worden en dus de uitstoot minder snel
afneemt.

1.5
Het EESC hoopt daarom dat rekening zal worden gehou
den met de aanbevelingen van de Raad Concurrentievermogen
uit mei 2009 om „gelet op de huidige economische situatie in
de sector, extra lasten voor de industrie indien mogelijk” te
vermijden en voorafgaand aan elk besluit een grondige effect
beoordeling uit te voeren.

1.6
Het EESC roept het Europees Parlement en de Raad op
om de van vóór de crisis daterende effectbeoordeling waarop
het voorstel is gebaseerd, bij te werken, temeer om de ontwik
keling van de uitstoot na de inwerkingtreding van de Euro 5norm goed in aanmerking te kunnen nemen.

1.7
Hoewel het EESC onderschrijft dat de uitstoot van CO2
moet worden verminderd, hoopt het in het licht van het boven
staande dat het tijdpad voor de uitvoering van de voorgestelde
verordening zal worden aangepast, d.w.z. beter wordt afgestemd
op de lead time van de LBV sector. De nieuwe regels voor LBV
zouden tussen 2015 en 2018 geleidelijk moeten worden inge
voerd. Ook zou er een nauwkeurigere effectbeoordeling moeten
worden verricht, op basis van actuelere gegevens, waaronder een
realistischer streefcijfer voor de langere termijn (na 2020) van
150 à 160 gram CO2/km. Daar kan dankzij de voortschrijdende
techniek geleidelijk aan naar worden toegewerkt. Dit alles maakt
het echter niet minder noodzakelijk de verordening tijdig te
herzien.
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2. Inleiding

3.2.2 K o r t e t e r m i j n d o e l s t e l l i n g

2.1
De Europese Commissie kondigde in februari 2007 in
haar Mededeling COM(2007) 19 final Resultaten van de herziening
van de communautaire strategie om de CO2-uitstoot van personen
auto's en lichte bedrijfsvoertuigen te verminderen aan dat zij met een
wetgevingskader zou komen om de Europese doelstelling van
120 gram CO2/km te halen. Kern van genoemde communau
taire strategie vormt de in december 2008 goedgekeurde ver
ordening inzake de CO2-uitstoot van personenauto's, waarmee
wordt beoogd die uitstoot te beperken tot gemiddeld 130 gram/
km. De aan de strategie ten grondslag liggende wetgeving omvat
verder een aantal aanvullende maatregelen om de CO2-uitstoot
met nog eens 10 gram/km terug te dringen (geïntegreerde be
nadering). Het nieuwe voorstel ter vermindering van de CO2uitstoot van lichte bedrijfsvoertuigen (hierna: LBV) vormt een
van deze maatregelen.

Doel van het voorstel is om de gemiddelde CO2-uitstoot van
nieuwe voertuigen te beperken tot 175 gram/km per 1 januari
2016. Deze emissienorm zal vanaf 2014 geleidelijk worden
ingevoerd (in 2014 voor 75 % van de voertuigen, in 2015
voor 80 % en vanaf 2016 voor alle voertuigen).

2.2
De EU heeft zich ertoe verplicht om tussen nu en 2020
de totale broeikasgasuitstoot met 20 % te verminderen, of met
30 % als een alomvattend internationaal akkoord wordt geslo
ten. Het is duidelijk dat alle economische sectoren hieraan hun
steentje zullen moeten bijdragen. Volgens de Commissie be
draagt de CO2-uitstoot van LBV circa 1,5 % van de totale
CO2-uitstoot van de EU.
2.3
Het nieuwe voorstel volgt op de reeds genoemde Mede
deling COM(2007) 19 final, op de eveneens in februari 2007
verschenen Mededeling COM(2007) 22 final Een concurrerend
regelgevingskader voor de automobielindustrie voor de 21e eeuw en
op het verzoek van de Raad Milieu uit juni 2007 om een
voorstel voor te bereiden ter verbetering van de energie-efficiën
tie van LBV.
3. De voorgestelde verordening
3.1
De Commissie heeft op 28 oktober 2009 een voorstel
voor een verordening ter vermindering van de CO2-uitstoot van
LBV goedgekeurd.

3.2.3 N u t s p a r a m e t e r
In het voorstel is de nutsparameter (de grootheid voor de be
rekening van de uitstoot) de massa van het voertuig in rijklare
toestand. Krachtens artikel 12 echter moet de Commissie zich
in 2014 uitspreken over het gebruik van alternatieve parameters
(voetafdruk, laadvermogen (3).
3.2.4 S a n c t i e r e g e l i n g
Het voorstel voorziet in het volgende:
a) boetes worden berekend door de overtollige grammen
CO2/km te vermenigvuldigen met het aantal nieuw inge
schreven voertuigen in het desbetreffende jaar;
b) gedurende een overgangsperiode (tot en met 2018) geldt een
flexibele regeling, op grond waarvan de eenheidsboetes stij
gen afhankelijk van de mate van overschrijding: 5 euro voor
de eerste overtollige gram emissie, 15 euro voor de tweede,
25 euro voor de derde en 120 euro voor iedere volgende
overtollige gram emissie;
c) na de overgangsperiode (vanaf 2019) hangt de hoogte van
de eenheidsboetes niet meer af van de mate van overschrij
ding, maar bedraagt die altijd 120 euro per overtollige gram
emissie.
3.2.5 S u p e r k r e d i e t e n

3.2
Zoals in het voorafgaande opgemerkt vormt dit voorstel
een aanvulling op Verordening (EG) nr. 443/2009 (CO2-uitstoot
van personenauto's) en maakt het deel uit van de geïntegreerde
benadering om de Europese doelstelling van 120 gram CO2/km
te halen voor alle nieuwe lichte voertuigen. Voor het kalender
jaar dat begint op 1 januari 2014 en elk daaropvolgend volledig
kalenderjaar moet elke fabrikant van LBV ervoor zorgen dat zijn
specifieke gemiddelde CO2-emissies niet hoger liggen dan de in
de verordening vastgelegde doelstelling.
Bijzonderheden:
3.2.1 T o e p a s s i n g s g e b i e d
Het toepassingsgebied van het voorstel is beperkt tot voertuigen
van categorie N1. De Commissie zal pas na een herziening in
2013 besluiten of het toepassingsgebied wordt uitgebreid tot
voertuigen van de categorieën N2 en M2 (2), overeenkomstig
de comitéprocedure.
(2) N1 = voertuigen voor goederenvervoer met maximummassa < 3,5
ton; N2 = voertuigen voor goederenvervoer < 12 ton; M2 = voer
tuigen voor personenvervoer, meer dan 8 personen met maximum
massa < 5 ton.

Bij de berekening van de gemiddelde specifieke CO2-emissies is
ook voorzien in kwijtscheldingen voor producenten die voer
tuigen met zeer lage emissies op de markt brengen. Elk nieuw
LBV met specifieke CO2-emissies van minder dan 50 gram/km
zal tellen als 2,5 LBV in 2014, 1,5 LBV in 2015 en 1 LBV vanaf
2016.
3.2.6 A f w i j k i n g e n v o o r b e p a a l d e f a b r i k a n t e n
Een fabrikant kan een afwijking van de specifieke emissiedoel
stelling (zie par. 3.2) aanvragen als per kalenderjaar minder dan
22 000 nieuwe LBV van deze fabrikant in de Gemeenschap
worden ingeschreven, en:
a) als de fabrikant geen deel uitmaakt van een groep onderling
verbonden fabrikanten; of
(3) Het laadvermogen van een voertuig wordt gedefinieerd als het ver
schil tussen de technisch toelaatbare maximummassa van het voer
tuig in beladen toestand, overeenkomstig bijlage III bij Richtlijn
2007/46/EG, en de massa van het voertuig. De voetafdruk van het
voertuig wordt berekend door de wielbasis te vermenigvuldigen met
de spoorbreedte.
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b) als de fabrikant deel uitmaakt van een groep onderling ver
bonden fabrikanten waarvan per kalenderjaar in totaal min
der dan 22 000 nieuwe LBV worden ingeschreven in de
Gemeenschap; of
c) als de fabrikant deel uitmaakt van een groep onderling ver
bonden fabrikanten, maar gebruikmaakt van eigen produc
tiefaciliteiten en een eigen ontwerpcentrum.
3.2.7 E c o - i n n o v a t i e s
Op verzoek van een toeleverancier of een fabrikant zal de Com
missie, volgens nader te bepalen procedures, rekening houden
met CO2-reducties die worden gerealiseerd door toepassing van
innovatieve technologieën die niet vallen onder de CO2-meting
volgens de standaardtestcyclus. Dit soort technologieën kan
maximaal 7 gram CO2/km bijdragen aan de vermindering van
de gemiddelde specifieke emissies van een fabrikant.
3.2.8 G r o e p s v o r m i n g
Fabrikanten van nieuwe LBV die geen afwijking zoals beschre
ven in paragraaf 3.2.6 genieten, mogen een groep vormen om
aan hun verplichtingen te voldoen.
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onmiddellijk worden nageleefd en om concurrentieverstoringen
met mogelijke negatieve gevolgen voor de werking van de in
terne markt te voorkomen.

4.3
Het voorliggende voorstel, dat is gebaseerd op de ver
ordening inzake personenauto's, gaat naar de mening van het
EESC te veel voorbij aan de verschillen tussen personenauto's en
LBV, waarvan de belangrijkste zijn:

— de ontwikkelings- en productiecycli van bedrijfsvoertuigen
zijn langer dan die van auto's;

— het gebruik van auto's en LBV verschilt: de laatste worden
benut voor specifieke economische activiteiten, waarvan de
belangrijkste operationele kosten vaak worden gevormd
door de efficiëntie en het vermogen van de motor (het
brandstofverbruik) van het ingezette bedrijfsvoertuig. Het is
niet toevallig dat 97 % van alle LBV is uitgerust met diesel
motoren;

3.2.9 I n c o m p l e t e v o e r t u i g e n ( m u l t i s t a g e
v o e r t u i g e n (4))
Het voorstel bepaalt dat voor een „voltooid voertuig” de hoogste
waarde geldt van alle ingeschreven „complete voertuigen” van
hetzelfde type „basisvoertuig” waarop het voltooide voertuig is
gebaseerd.
3.2.10 L a n g e t e r m i j n d o e l s t e l l i n g
Uiterlijk op 1 januari 2013 zal de Commissie de specifieke
emissiedoelstellingen evalueren, teneinde vast te stellen aan
welke voorwaarden moet worden voldaan om uiterlijk in
2020 een langetermijndoelstelling van 135 gram CO2/km te
halen.
4. Algemene opmerkingen
4.1
Evenals in eerdere adviezen over wetgevingsvoorstellen
van de Commissie inzake terugdringing van CO2-emissies,
spreekt het EESC hier opnieuw zijn steun uit voor alle com
munautaire initiatieven waarmee wordt beoogd concrete doel
stellingen te realiseren teneinde de uitstoot van broeikasgassen
te verminderen, aangezien dat essentieel is in de strijd tegen de
klimaatverandering. Daarom vindt het EESC dat ook elk redelijk
voorstel om de uitstoot van LBV (meer dan 10 % van het
wagenpark) terug te dringen, een kans moet krijgen.
4.2
Een verordening lijkt het meest geschikte wetgevings
instrument om te garanderen dat de genomen maatregelen
(4) Multistage voertuig: een voertuig dat door de fabrikant wordt ver
kocht als alleen cabine+chassis (basisvoertuig) en dat vervolgens
door anderen wordt voltooid voor het beoogde gebruik (dat zeer
divers kan zijn). Multistage voertuigen maken ongeveer 15% van de
markt uit en mogen een uit meerdere fasen bestaande goedkeurings
procedure doorlopen krachtens Richtlijn 2007/46/EG. In die Richt
lijn wordt een onderscheid gemaakt tussen „basisvoertuig” (het voer
tuig dat wordt goedgekeurd in de eerste fase van een uit meerdere
fasen bestaande goedkeuringsprocedure), „voltooid voertuig” (het
voertuig dat wordt goedgekeurd aan het eind van een uit meerdere
fasen bestaande goedkeuringsprocedure) en „compleet voertuig” (een
voertuig dat wordt goedgekeurd in een eenvoudige goedkeurings
procedure).

— ruim 90 % van de kopers van LBV zijn kleine en microondernemers en ambachtslieden, die zeer gevoelig zijn voor
kostenveranderingen.

4.4
Het EESC beseft dat het hier om een complex vraagstuk
gaat, omdat de momenteel in een ernstige crisis verkerende
auto-industrie moet opereren op een wereldmarkt met een
scherpe concurrentie en de verdere vermindering van de CO2uitstoot haar concurrentievermogen niet mag ondermijnen. In
2009 is de afzet van LBV met meer dan 30 % gedaald t.o.v.
2008: -30 % in West-Europa (Italië: -23,4 %, Duitsland: -24,7 %,
Spanje: -38,8 %, Frankrijk: -21,3 %, Verenigd Koninkrijk:
-37,1 %) en -49 % in de nieuwe lidstaten (bijv. Polen: -28,0 %
en Tsjechië: -67,0 %).

4.5
Het EESC kan de bezorgdheid niet negeren van diegenen
die vrezen voor een te grote impact van het voorstel op de
bedrijfskosten en daarmee op de verkoopprijzen van LBV, wat
enerzijds tot gevolg kan hebben dat de productie wordt terug
geschroefd en dus werkgelegenheid verloren gaat, en anderzijds
dat de koopbereidheid afneemt, waardoor het wagenpark lang
zamer vernieuwd zal worden met schonere voertuigen.

4.6
Het EESC is er zeker niet op tegen normen te formuleren
voor de CO2-uitstoot van LBV, onder meer om het risico te
vermijden dat fabrikanten voor grotere personenauto's een ty
pegoedkeuring als LBV zouden aanvragen teneinde te profiteren
van lagere autobelastingen of andere mogelijke voordelen. Wel
plaatst het grote vraagtekens bij de concrete haalbaarheid van
het voorliggende voorstel, dat is gebaseerd op een effectbeoor
deling uit 2007 – die dus dateert van vóór de crisis, die ingrij
pende gevolgen voor de auto-industrie heeft gehad en nog
steeds heeft – en dat bovendien onvoldoende tijd laat voor
een adequate tenuitvoerlegging van de nieuwe regels.
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4.7
Nieuw in het huidige voorstel t.o.v. eerder beleid is na
melijk dat het streefcijfer niet meer 175 gram CO2/km in 2012
en 160 gram CO2 in 2015 bedraagt, maar, zoals gezegd, 175
gram CO2 op 1 januari 2016, met een geleidelijke invoering
vanaf 2014, en uiteindelijk 135 gram CO2 in 2020. Zoals ook
verderop nog zal blijken, schiet deze koerswijziging helaas te
kort omdat ze geen rekening houdt met de lead time van de
sector en geen enkele bedrijfstak zal beginnen met bijzonder
kostbare investeringen als er geen zekerheid bestaat over het
toekomstige wetgevingskader.
4.8
In dit verband merkt het EESC op dat de Raad Concur
rentievermogen in haar conclusies van 29 mei 2009 over de
auto-industrie erop aandringt om in alle productiesectoren af te
zien van nieuwe voorschriften die voor ondernemingen exces
sieve kosten met zich kunnen meebrengen. Over de automarkt
merkt de Raad in het bijzonder op dat „gelet op de huidige
economische situatie in de sector, extra lasten voor de industrie
indien mogelijk moeten worden vermeden.” En: „Het opstellen
van nieuwe wetgevingsmaatregelen moet met de grootst moge
lijke omzichtigheid gebeuren en moet worden voorafgegaan
door een grondige effectbeoordeling met inachtneming van de
huidige omstandigheden.”
4.9
Het EESC wijst er verder op dat de Commissie niet heeft
gelet op parallelle „rivaliserende” regelgeving, die het moeilijker
maakt de beoogde doelstelling te realiseren. Zo heeft zij in de
effectbeoordeling niet in aanmerking genomen dat de door de
Euro 5- en 6-norm voor diesel opgelegde verplichte verminde
ring van de hoeveelheden stikstofoxiden (NOx) en deeltjes (PM)
in uitlaatgassen van voertuigen een negatief effect heeft op het
brandstofrendement.
4.10
Ook benadrukt het EESC dat er tot nu toe geen enkel
officieel systeem voor de monitoring van gegevens over de
uitstoot van LBV bestaat en er dus geen officiële gegevens be
schikbaar zijn. Daarom bestaat het risico dat de auto-industrie
en aanverwante sectoren concrete verplichtingen krijgen opge
legd zonder dat ter zake voldoende informatie beschikbaar is.
4.11
In dit licht roept het EESC de Europese instellingen op
– zoals het in zijn advies over het voorstel voor een verordening
inzake de CO2-uitstoot van personenauto's (5) ook al deed – om
het tijdpad voor de uitvoering van de voorgestelde verordening
aan te passen, d.w.z. beter af te stemmen op de lead time van de
LBV-sector. Naar analogie van de verordening inzake personen
auto's, zouden de nieuwe regels voor LBV tussen 2015 en 2018
in vier fasen geleidelijk moeten worden ingevoerd.
4.12
Een nog altijd ambitieus, maar realistischer streefcijfer
voor na 2020 zou 150 à 160 gram CO2/km zijn. Naar zo'n
streefcijfer zou geleidelijk aan moeten worden toegewerkt, o.a.
op basis van de gegevens die in de tussentijd beschikbaar zullen
komen. Ook wat dit betreft hoopt het EESC dat de discussies in
Europees Parlement en Raad zullen leiden tot een aanpassing
van het oorspronkelijke voorstel.
(5) Verordening (EG) nr. 443/2009 van 23 april 2009 tot vaststelling
van emissienormen voor nieuwe personenauto's, in het kader van de
communautaire geïntegreerde benadering om de CO2-emissies van
lichte voertuigen te beperken (PB L 140 van 5 juni 2009, blz. 1) –
EESC-advies ter zake verschenen in PB C 77 van 31 maart 2009,
blz. 1.
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5. Bijzondere opmerkingen
5.1
Het EESC merkt op dat het voorliggende voorstel in
sommige opzichten verder gaat dan de verordening inzake per
sonenauto's (443/2009/EG):

5.1.1
Het tijdpad is korter. Het is de bedoeling dat ongeveer
vier jaar na de goedkeuring van het voorstel door de Commissie
met de geleidelijke invoering van de emissienorm wordt begon
nen. Dat is in lijn met Verordening (EG) nr. 443/2009, die eind
2007 door de Commissie werd goedgekeurd en midden 2009 is
gepubliceerd. De ontwerp- en productiecycli van bedrijfsvoer
tuigen zijn, zoals opgemerkt, echter langer dan die van auto's
(7-10 jaar resp. 5-7 jaar), wat een lead time met zich meebrengt
die langer duurt dan de periode waarin Verordening (EG) nr.
443/2009 voorziet. Bovendien is de periode voor de geleidelijke
invoering van de emissienorm korter voor LBV dan voor per
sonenauto's, en is het percentage voertuigen waarvoor de norm
meteen geldt hoger (75 % van alle LBV tegenover 65 % van alle
personenauto's).

5.1.2
De kosten zijn hoger. Veruit de meeste LBV beschikken
over dieselmotoren (circa 97 %). Daardoor zijn de mogelijkhe
den voor verbetering geringer met hogere reductiekosten tot
gevolg, wat weer leidt tot een grotere stijging van de verkoop
prijzen (8 à 10 % tegenover 6 % voor personenauto's). Ook de
marginale emissiereductiekosten bedragen meer (circa € 160
tegenover een kostenbereik van € 25 à 150 voor personen
auto's).

5.2
Krachtens het voorstel is de nutsparameter de massa van
het voertuig in rijklare toestand, maar de Commissie moet zich
op grond van artikel 12 in 2014 uitspreken over het gebruik
van alternatieve parameters (voetafdruk, laadvermogen). Het
EESC hoopt dat het Europees Parlement en de Raad zich zullen
buigen over de mogelijkheid om meteen te beginnen met de
evaluatie van andere parameters, die beter rekening houden met
het gebruik van LBV. De maximummassa van een voertuig
bijvoorbeeld (brutomassa), die vermeld staat op het kentekenbe
wijs, is volgens het EESC een geschiktere parameter, omdat die
het mogelijk maakt ook rekening te houden met het laadver
mogen van een voertuig.

5.3
De boetes zijn voor LBV aanzienlijk hoger dan voor
personenauto's: de standaard eenheidsboete bedraagt 120 euro
(tegenover 95 euro voor personenauto's). Het EESC vindt dat
het concurrentievermogen van de sector niet mag worden aan
getast. In zijn ogen zouden even hoge boetes voor LBV als voor
personenauto's daarom volstaan om naleving van de emissie
norm af te dwingen, wat ook blijkt uit de effectbeoordeling. Het
begrijpt niet waarom een bepaalde CO2-uitstoot van een be
drijfsvoertuig strenger zou moeten worden bestraft dan dezelfde
uitstoot van een personenauto.

5.4
Krachtens het voorstel kan het gebruik van innovatieve
technologieën maximaal 7 gram CO2/km bijdragen aan de ver
mindering van de gemiddelde specifieke emissies van een fabri
kant. Het EESC stimuleert de toepassing van bedoelde techno
logieën, die ook de toeleveringsindustrie kans bieden op ont
wikkelingsmogelijkheden en meer werkgelegenheid.
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5.5
Het EESC wijst erop dat het voorstel voorziet in minder
genereuze „superkredieten” voor voertuigen met zeer lage emis
sies dan Verordening (EG) nr. 443/2009, aangezien zowel LBV
als personenauto's die minder dan 50 gram CO2/km uitstoten
voor superkredieten in aanmerking komen, maar de gemiddelde
emissies van en de emissiedoelstellingen voor LBV veel hoger
zijn dan van resp. voor personenauto's. De Commissie zou een
realistischer cijfer moeten vaststellen op basis van de indeling
van LBV van categorie N1 in drie massa-afhankelijke klassen. (6)
5.5.1
Het EESC had graag gezien dat ook hierop in de effect
beoordeling uitgebreider was ingegaan. Het vindt het methodo
logisch gezien onnauwkeurig een absolute waarde (50 gram
CO2/km) vast te stellen wanneer, zoals bij bedrijfsvoertuigen
het geval is, eenzelfde type chassis uiteindelijk zeer verschillende
functies kan hebben, afhankelijk van opbouw en vervoerd ge
wicht. Bovendien is een dergelijke lage waarde met de huidige
interneverbrandingsmotoren praktisch onhaalbaar. Daarvoor is
het nodig „technologisch te breken met het verleden” (7), wat
nog niet is gebeurd.
5.6
Het is de bedoeling voor 2020 een langetermijndoelstel
ling vast te stellen van 135 gram CO2/km, mits tijdens de
herziening van de voorgestelde verordening in 2013 de geactua
liseerde resultaten van de effectbeoordeling de haalbaarheid
daarvan bevestigen. Hoewel het EESC beaamt dat ook voor
LBV langetermijndoelstellingen moeten worden geformuleerd,
denkt het nu al dat het voorgestelde streefcijfer niet binnen
de aangegeven termijn kan worden gehaald. De Commissie
overschat de technologische vooruitgang die de komende jaren
zal worden geboekt en heeft eens te meer geen rekening ge
houden met de lead time van de sector en de invloed van externe
factoren, die in een geïntegreerde benadering in aanmerking
zouden moeten worden genomen.
5.7
Het EESC meent dat bovenstaande opmerkingen worden
bevestigd door de tekortschietende effectbeoordeling, en wel om
de volgende redenen:
5.7.1
Niet duidelijk is waarom voor de doelstelling van 135
gram CO2/km is gekozen, en een kostenanalyse voor deze hoe
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veelheid CO2 ontbreekt. Alleen voor 160, 150, 140 en 125
gram CO2/km wordt het effect op de verkoopprijzen berekend.
125 gram CO2/km wordt vanuit kostenoogpunt als doelstelling
afgewezen: dat zou leiden tot een stijging van de verkoopprijs
met € 4 000, circa 20 %. Daarom mag worden verondersteld
dat het realiseren van de doelstelling van 135 gram CO2/km
zou leiden tot een kostenstijging van 15 à 20 % van de ver
koopprijs.
5.7.2
Er wordt voorbijgegaan aan het feit dat een stijging van
de verkoopprijs de vernieuwing van het wagenpark kan vertra
gen en zodoende zou kunnen leiden tot een toename van de
totale uitstoot (gemiddeld lagere uitstoot van nieuwe voertuigen,
maar hogere totale uitstoot van het hele wagenpark).
5.8
Het EESC kan zich vinden in de voorgestelde afwijkingen
voor fabrikanten van kleine aantallen voertuigen en niche-fabri
kanten: in bijzondere gevallen moet flexibiliteit mogelijk zijn.
5.9
Het EESC vreest dat de voorgestelde specifieke regeling
voor incomplete voertuigen ongeschikt is, omdat relevante ge
gevens ontbreken. Het is dan ook ingenomen met het initiatief
van het Spaanse voorzitterschap om samen met lidstaten en
Commissie zich opnieuw hierover te buigen. Tijdens de mo
menteel aan de gang zijnde herziening worden o.a. wijzigingen
aangebracht om de tekst beter op de werkelijke situatie in de
sector af te stemmen. Toch blijft het belangrijk dat er zo snel
mogelijk een officieel systeem voor de monitoring van gegevens
over de CO2-uitstoot van multistage voertuigen komt.
5.10
Het EESC kan zich erin vinden het toepassingsgebied
van het voorstel te beperken tot voertuigen van categorie N1 en
desgewenst alleen uit te breiden tot voertuigen van de catego
rieën N2 en M2 na een specifieke effectbeoordeling, wanneer de
gegevens over hun emissies beschikbaar zijn. (8) Het dringt er
echter op aan de specifieke eigenschappen van deze voertuigen
ten volle in aanmerking te nemen. Met name de voertuigen van
categorie M2 zouden nu al buiten de regeling moeten worden
gehouden, gelet op hun niche-kenmerken.

Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI

(6) klasse I: maximummassa 1 305 kg en laadvermogen 2,5 m3; klasse
II: maximummassa 1 760 kg en laadvermogen 6 m3; klasse III: >
1 760 kg en laadvermogen 17 m3.
(7) Zie het in voetnoot 5 genoemde EESC-advies.

(8) Het meten van de CO2-uitstoot van voertuigen van de categorieën
N2 en M2 is op grond van de Euro 5 & 6-verordening vanaf resp.
januari 2011 en september 2015 verplicht voor alle nieuw inge
schreven voertuigen. Gegevens over de CO2-uitstoot van voertuigen
die zijn goedgekeurd op grond van de verordening inzake zware
bedrijfsvoertuigen, zullen wellicht pas beschikbaar komen als de
Euro VI-emissies van kracht worden (31.12.2013).
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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. 2007/2004 tot
oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de
buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex)”
COM(2010) 61 definitief — 2010/0039 (COD)
(2011/C 44/28)
Rapporteur: PEZZINI
De Raad heeft op 18 maart 2010 besloten om, overeenkomstig art. 304 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie (VWEU), het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr.
2007/2004 tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de
buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex)
COM (2010) 61 final — 2010/0039 (COD).
De gespecialiseerde afdeling Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap, die met de voorbereidende werk
zaamheden was belast, heeft haar advies op 16 juni 2010 goedgekeurd.
Het Comité heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting (vergadering van 15 juli) het
volgende advies uitgebracht, dat met 78 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij 1 onthouding, is goedgekeurd.

1. Conclusies en aanbevelingen
1.1
Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
hecht zijn goedkeuring en geeft zijn steun aan de werkzaamhe
den van de Commissie ter aanpassing en bijstelling van Ver
ordening (EG) nr. 2007/2004.
1.2
Conform de Overeenkomst van Schengen over vrij ver
keer in Europa, waarbij de controle aan de buitengrenzen van
de Unie werd afgeschaft, kunnen de lidstaten vrij blijven beslis
sen aan welke overheden zij de controle van de buitengrenzen
overlaten.
1.2.1
Met de uitbreiding van de EU, alsook de geleidelijke
uitbreiding van de Schengen-ruimte tot nagenoeg alle lidstaten,
kan echter worden vastgesteld dat de bevoegdheden inzake con
trole van de buitengrenzen van de Unie, gelet op de diversiteit
van de nationale rechtsstelsels, van land tot land verschillen.
1.3
Tot slot van de Europese Raad van Laken in december
2001 hebben de lidstaten zich er dan ook toe verbonden een
gemeenschappelijk operationeel overleg- en samenwerkings
mechanisme te creëren om het optreden van de bevoegde na
tionale diensten bij het controleren van de buitengrenzen te
coördineren.
1.3.1
Deze verbintenis was des te dringender geworden ge
zien de snelle toename van het grensoverschrijdende verkeer,
dat de vermenigvuldiging van identiteiten heeft vergemakkelijkt
en het ontstaan van nieuwe natiestaten heeft bevorderd.
1.4
Aansluitend bij een algemene aanpak met het oog op
veiligheid van de grenzen en bestrijding van illegale immigratie

heeft de Europese Commissie dus voorgesteld gezamenlijke
FRONTEX-ondersteuningsteams in het leven te roepen die op
vrijwillige basis door de lidstaten worden geleverd.
1.4.1
Met inachtneming van de Schengengrenscode en de
eigen bevoegdheden van de nationale overheden en met het
oog op de ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid in
zake vaste en mobiele infrastructuur zouden de voornoemde
teams met het toezicht en vervolgens ook de geïntegreerde
controle aan de grensovergangen moeten worden belast.
1.4.2
De grenswachten moeten ook identiteitsbewijzen kun
nen controleren, buitenlanders kunnen polsen naar de redenen
van hun verblijf, weliswaar overeenkomstig de richtsnoeren van
de lidstaten, en aan boord kunnen gaan van schepen die zich in
de territoriale wateren van een lidstaat bevinden (1).
1.4.3
Het EESC pleit ervoor dat aan de teams de noodzake
lijke financiële en vervoermiddelen (schepen, vliegtuigen en he
likopters) ter beschikking worden gesteld. Iedere lidstaat moet
duidelijk aangeven welke middelen voor Frontex-operaties wor
den gebruikt.
1.5
Niettemin moet ook worden nagedacht over het risico
van een „militarisering” van de bewakings- en controleactivitei
ten aan de buitengrenzen. Daarom moet ook werk worden
gemaakt van de nodige coördinatie gelet op de mogelijke „inter
ferenties” met recherche-, defensie- en douanetaken die de lid
staten aan hun eigen politiekorpsen, douanediensten en de
strijdkrachten te land, ter zee of in de lucht toekennen. Hun
controlemogelijkheden mogen daarbij niet worden afgezwakt
maar juist versterkt (Europese toegevoegde waarde).
(1) Conform art. 77 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie kunnen de Frontex-agenten taken uitvoeren in op
dracht van de grenswachten van de lidstaten, met inachtneming dus
van de soevereiniteit van deze laatste.
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1.5.1
De vragen inzake internationaal recht in het geval van
interventies op volle zee blijven overigens nog open, met name
in het licht van de bepalingen van het Zeerechtverdrag van
Montego Bay van 1982 (2).
1.6
Met de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon,
waarin o.m. het Handvest van de grondrechten is opgenomen,
heeft de Unie er heel wat verantwoordelijkheden en bevoegdhe
den op het gebied van immigratie en asiel bij gekregen. Het
EESC is van mening dat bevoegdheden voor het vangen of aan
boord houden van personen een zaak van gewoon gemeen
recht inzake de bescherming van de mensenrechten moet blij
ven en niet onder van het gemene recht afwijkende voorschrif
ten kunnen vallen. Het Frontex-agentschap mag niet door een
externe instantie of uitsluitend door begrotingsvoorschriften
worden gecontroleerd, maar moet aan de eisen inzake eerbiedi
ging van personen voldoen die in de hele Unie van kracht zijn,
met name via toepassing van de strafrechtelijke bepalingen van
de Raad van Europa (3).
1.7
Het EESC, dat zich terdege bewust is van de Europese
sociale en gerechtelijke traditie wat betreft menselijke waardig
heid en asielrecht, beveelt aan dat de personen die van die teams
deel uitmaken, een duidelijke en solide basisopleiding en syste
matische bijscholingen over psychologische en gedragsaspecten
krijgen, die hun een regelmatige controle verzekeren en een
betere relatie mogelijk maken met kansarmen die een betere
sociale toekomst ambiëren, hetgeen eeuwen geleden ook voor
tal van burgers van Europese landen het geval was.
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1.7.5
Gelet op hun rol en taken, is het volgens het EESC
absoluut noodzakelijk ngo's in alle stadia van de procedures
waarin Europese en nationale wetgevingen voorzien m.b.t. per
sonen in precaire situaties, als hulpverstrekkers en cultureel be
middelaars bij een en ander te betrekken.
2. Inleiding
2.1
Grenzen plaatsen twee landen of geografische gebieden
tegenover elkaar en scheiden ze van elkaar door middel van
scheidslijnen die de wederzijdse betrekkingen tussen de volkeren
beperken.
2.1.1
Natuurlijke grenzen (bergen, rivieren, wateroppervlak
ken) liggen aan de oorsprong van voortdurende rivaliteit tussen
de volkeren die zich aan de andere kant van de grens bevinden.
2.1.2
Ook politieke en conventionele grenzen zijn het gevolg
van strijd en compromissen na langdurige twisten in het ver
leden.
2.1.3
In dit tijdperk van globalisering lijkt de snelheid van de
internationale communicatie de vermenigvuldiging van identi
teiten te vergemakkelijken en, met de opkomst van nieuwe
natiestaten en natieregio's, het aantal nationale soevereiniteiten
te verhogen.

1.7.1
Naar de mening van het EESC gaat het bij deze teams
niet om een grenspolitie, maar veeleer om een korps met een
operationeel karakter dat activiteiten verricht ter tenuitvoerleg
ging van de overeenkomst van Schengen.

2.1.4
Bijgevolg winnen ook de grenzen en de „onaantast
baarheden” van de afzonderlijke staten aan belang, en vormen
de fragiele afbakeningen een voedingsbodem voor potentiële en
reële conflicten.

1.7.2
De activiteiten van Frontex moeten volgens het EESC
gericht zijn op ontmaskering en bestraffing van internationale
misdadigers die mensenhandel organiseren, misbruik maken van
personen met legitieme aspiraties naar meer welzijn en maat
schappelijke emancipatie, hen vernederen en onteren.

2.2
De Europese landen vormen wereldwijd een belangrijke
uitzondering, omdat ze met de overeenkomst van Schengen de
controles aan hun binnengrenzen hebben afgeschaft en aldus
minder gewicht geven aan hun nationale soevereiniteit.

1.7.3
De Frontex-teams zouden voorts met de hulp van het
GMES-systeem actief moeten bijdragen aan de redding van mi
granten die zich in het Middellandse Zeebekken in moeilijkhe
den bevinden, overeenkomstig de richtsnoeren van de lidstaten.

2.2.1
De huidige sterke migratiedruk op de land- en zeegren
zen van de EU maken het evenwel noodzakelijk nieuwe ge
meenschappelijke systemen voor bewaking van de buitengren
zen te ontwikkelen en deze ook te versterken (Eurosur).

1.7.4
In het licht van het voorgaande pleit het EESC voor
voortdurend contact en nauwe samenwerking met ngo's.

2.3 EUROSUR

(2) Los van de controverse die is ontstaan met andere lidstaten over de
correcte toepassing van de normen inzake opvang en verbod op
refoulement, beschuldigt de Italiaanse magistratuur thans een aantal
ambtenaren en militairen van geweldpleging tegen personen, daar zij
in augustus 200975 illegale immigranten in internationale wateren
hebben onderschept en naar Libië hebben teruggestuurd. Het stand
punt van het parket van Syracuse wordt echter niet gedeeld door de
Italiaanse regering. De hoge VN-functionaris voor de vluchtelingen is
evenwel van mening dat met de terugwijzing de mogelijkheid tot
gebruik van asielrecht in Italië in het gedrang is gekomen.
(3) Alle lidstaten hebben thans Protocol 14 van het Verdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
geratificeerd; aangezien artikel 17 daarvan samen met het geratifi
ceerde Lissabonverdrag de weg vrijmaken voor toetreding van de
Unie tot dat Verdrag, is het des te meer zaak dat ook Frontex
zich daarbij aansluit.

2.3.1
De EU gaat de mogelijkheden na tot instelling van een
Europees grensbewakingssysteem.
2.3.2
De tenuitvoerlegging van het project zou moeten lei
den tot een vermindering van het aantal illegale immigranten en
het aantal sterfgevallen tijdens de overtochten; tevens zou ze
grensoverschrijdende criminaliteit moeten voorkomen en de in
terne veiligheid moeten verhogen.
2.3.3
Voor de toekomst is een Europees systeem voor geïn
tegreerd grensbeheer in gepland, dat gebaseerd zal zijn op een
gemeenschappelijk netwerk van voorlichtings- en bewakingssys
temen.
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2.3.4
De bedoeling is om een „beveiligd geautomatiseerd
communicatienetwerk” op te zetten teneinde gegevens tussen
centra in de lidstaten en met Frontex te kunnen uitwisselen
en de betreffende activiteiten te coördineren (4).
2.4 De weg naar FRONTEX
2.4.1
Het Europees agentschap voor het beheer van de ope
rationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten
van de Europese Unie is opgericht bij Verordening (EG) nr.
2007/2004.
2.4.2
Bij Verordening (EG) nr. 863/2007 is vervolgens een
mechanisme voor de oprichting van „snelle-grensinterventie
teams” (RABIT) in het leven geroepen en is Verordening (EG)
nr. 2007/2004 gewijzigd wat betreft dat mechanisme en de
regeling van de taken en bevoegdheden van uitgezonden func
tionarissen.
2.4.3
Lidstaten kunnen nu dus het agentschap verzoeken
naar hun grondgebied en met name de grensstreek snelle inter
ventiekorpsen van adequaat opgeleide deskundigen uit andere
lidstaten te sturen (5).
2.5
In Richtlijn 2008/115/EG worden gemeenschappelijke
normen en procedures vastgesteld die door de lidstaten moeten
worden toegepast bij de repatriëring van illegaal op hun grond
gebied verblijvende onderdanen van derde landen, „overeenkom
stig de grondrechten …, zoals de verplichting om vluchtelingen
te beschermen en de mensenrechten te eerbiedigen”.
2.5.1
Op 5 april 2010 is in aansluiting op de goedkeuring
van het Concepthandboek voor de behandeling van visumaanvra
gen (6), dat aan het personeel van alle consulaten van de lidsta
ten ter beschikking is gesteld, de gemeenschappelijke visumcode
voor de Schengen-zone van toepassing geworden; 22 lidstaten
en 3 geassocieerde landen zijn daarbij partij.
2.5.2
Het Haags programma (7) voorziet in de ontwikkeling
van het Frontex-agentschap volgens een vastgesteld schema.
2.5.3
Bij het door de Europese Raad van 10 en 11 december
2009 goedgekeurde meerjarenprogramma van Stockholm voor
een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht is besloten het
Frontex-agentschap, mede via een herziening van het betref
fende wettelijke kader, te versterken en met name te voorzien
in een geïntegreerd beheer van de EU-grenzen.
(4) De coördinatie van het informatienetwerk is verder geregeld bij het
besluit van de Commissie van 20 januari 2006 houdende uitvoe
ringsvoorschriften van Beschikking 2005/267/EG betreffende de tot
standbrenging van een beveiligd op internet gebaseerd informatie- en
coördinatienetwerk voor de migratiebeheersdiensten van de lidstaten,
met name via de snelle uitwisseling van informatie m.b.t. de bestrij
ding van illegale immigratie.
(5) Bovenvermelde taken zijn nauw verbonden met de taken die zijn
toegewezen aan de Europese Politiedienst (Europol), die in 1992 is
opgericht om zich op Europees niveau bezig te houden met intelli
gence in criminele context. In dit kader past ook het Schengeninformatiesysteem (SIS) waarmee de bevoegde autoriteiten van de
Schengen-landen gegevens kunnen uitwisselen over de identiteit
van bepaalde categorieën personen en goederen.
(6) Goedgekeurd door de Europese Commissie op 19 maart 2010.
(7) PB C 53 van 3.3.2005, blz. 1.
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3. Samenvatting van het voorstel van de Commissie
3.1
De Europese Commissie stelt voor het wettelijk kader
voor het Frontex-agentschap te herzien; daarbij zij vooral het
volgende opgemerkt:
— De lidstaten blijven, op basis van het subsidiariteitsbeginsel
(art. 74 van het Verdrag), verantwoordelijk voor de bewa
king van de buitengrenzen met hun eigen politiemacht en
intelligence-diensten.
— De lidstaten kunnen het agentschap om bijstand verzoeken,
bv. in de vorm van coördinatie van activiteiten, wanneer
andere lidstaten betrokken zijn en grotere technische of
operationele bijstand aan de grenzen geboden is.
— De huidige massale instroom van burgers van derde landen
die illegaal de lidstaten proberen binnen te komen, geeft
reden tot versterking van de rol van Frontex in de context
van het Europese immigratiebeleid.
— De effectbeoordeling die het voorstel begeleidt (8), voorziet
in uitzonderingen op het wettelijke kader van Frontex en
beschouwt de wijziging van de verordening als een nieuwe
ontwikkeling van het acquis van Schengen ter bestrijding van
de organisatie van illegale immigratie.
— Het voorstel voor een aanpassing zet aan tot meer coördi
natie van de operationele samenwerking tussen de lidstaten,
aan de hand van meer geharmoniseerde criteria en procedu
res met het oog op een beter en meer uniform beheer van
de bewaking.
— De technische voorzieningen en personele hulpmiddelen
worden uitgebreid. Met het oog daarop kan een pool worden
gevormd van losse grenswachten, die uit hooggekwalifi
ceerde en goed opgeleide deskundigen moet bestaan.
4. Algemene opmerkingen
4.1
In het Frontex-optreden moet het beginsel van nonrefoulement, waarin is voorzien bij het Verdrag van Genève,
het VN-Verdrag over het verbod op „onmenselijke of vernede
rende behandelingen” en het Europees Verdrag over de rechten
van de mens, te allen tijde strikt in acht worden genomen.
4.2
De Frontex-missies moeten worden verricht met het oog
op volledige bescherming van het menselijk leven, van vrouwen,
minderjarigen en de meest kwetsbare personen; daarbij moet
worden voorkomen dat grenscontroles worden „geëxternali
seerd” aan landen (9) die het asielrecht en het Verdrag van Ge
nève niet erkennen (10).
(8) SEC(2010) 149.
(9) Zoals bv. Libië.
(10) In Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 6 december 2008 (die in december 2010 van kracht zal wor
den) worden gemeenschappelijke normen en procedures vastgesteld
die door de lidstaten moeten worden toegepast bij de repatriëring
van illegaal op hun grondgebied verblijvende onderdanen van derde
landen, „overeenkomstig de grondrechten …., zoals de verplichting
om vluchtelingen te beschermen en de mensenrechten te eerbiedigen”.
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4.3
Het Frontex-optreden moet vooral zijn gericht op de
volgende prioritaire waarden:
— vervolging en ontmanteling van internationale criminele net
werken die mensenhandel organiseren;
— reële tenuitvoerlegging van het asielrecht, waarin door het
EU-Verdrag is voorzien, voor personen die het slachtoffer
zijn van onrechtvaardigheden;
— hulp aan migranten in moeilijkheden, ook als ze zich in
internationale wateren bevinden.
4.4
Het EESC is ingenomen met de bepaling in het voorstel
voor een verordening dat, met inachtneming van de bevoegd
heden van het agentschap, voorziet in de mogelijkheid voor de
lidstaten om de operationele samenwerking met andere lidstaten
en/of derde landen aan de buitengrenzen voort te zetten, als
deze samenwerking een aanvulling vormt op het optreden van
het agentschap wat betreft de eerbiediging van de mensenrech
ten, overeenkomstig de christelijk-sociale en gerechtelijke tradi
tie in de Unie.
4.5
Voor een optimale samenwerking moet Frontex volgens
het EESC over de nodige middelen (schepen, vliegtuigen en
helikopters) beschikken. Iedere lidstaat moet duidelijk aangeven
welke middelen voor Frontex-operaties worden gebruikt. Gezien
de gevolgen voor de begroting moet het agentschap in staat zijn
van die middelen gebruik te maken in coördinatie met alle
nationale diensten die reeds over die middelen beschikken.
4.6
Het EESC onderschrijft de mogelijkheid die Frontex
wordt geboden om projecten voor technische bijstand in derde
landen te financieren en op te zetten alsook om verbindings
ambtenaren in te zetten. In dat geval dienen bij de projecten en
de bijstand evenwel ook de ngo's te worden betrokken, die van
oudsher veel ervaring hebben op het gebied van bijstand, ont
wikkelingseducatie en bescherming van de menselijke waardig
heid.
4.7
Frontex zou ook zo spoedig mogelijk gebruik moeten
maken van het nieuwe SIS II-systeem (11) (Schengen-systeem
van de tweede generatie).
4.8
Een belangrijk hulpmiddel voor Frontex om migranten in
moeilijkheden in het Middellandse Zeebekken te hulp te komen,
zou kunnen worden gevonden in het gebruik van de GMESgegevens die van het Neustrelitz-station (12) afkomstig zijn.
4.9
Frontex moet, zoals het EESC in eerdere adviezen heeft
gevraagd, zijn coördinerende rol bij de gezamenlijke terugkeer
activiteiten eveneens in nauwe samenwerking vervullen met de
humanitaire ngo's, die een bijzondere gevoeligheid hebben ont
wikkeld voor en de nodige ervaring hebben verworven met
contacten met mensen in een moeilijke en kwetsbare positie.
4.10
Volgens het EESC kan aan Frontex alleen een beperkt
mandaat voor de behandeling van persoonsgegevens worden
(11) SIS, Schengen-informatiesysteem, dat tegen 31.12.2011 operatio
neel zou moeten zijn (Coelho-verslag van het Europees Parlement).
(12) Het station van Neustrelitz in Duitsland voorziet voor Europa en
het Middellandse Zeebekken in de planning en productie van gege
vens met hoge resolutie van de optische satellieten GeoEye-1 en
Ikonos.
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toegekend met het oog op de bestrijding van criminele netwer
ken die illegale immigratie organiseren; een en ander moet ove
rigens steeds in nauwe samenwerking met de onderzoeksrechter
gebeuren.
5. Bijzondere opmerkingen
5.1
Volgens het EESC stroken de voorgestelde wijzigingen
met het streven naar een versterking van de rol en de taken
van Frontex. Uiteindelijk doel is de controle aan de buitengren
zen van de EU te intensiveren en tezelfdertijd de vrijheid en
veiligheid binnen de lidstaten te garanderen.
5.2
In dit verband kunnen echter wel een aantal opmerkin
gen worden geformuleerd:
5.2.1
Overweging (10) – niet van toepassing op de Neder
landse versie (in het Italiaans zou de term „procurando” moeten
worden vervangen door „assicurando”, wat juridisch een meer
bindend karakter zou hebben)
5.2.2
Overweging (13) – het is wenselijk de term „lijsten” te
vervangen door „specifieke registers”, die meer geschikt lijkt om
de verplichting van een strikt beheer van middelen op te leggen.
5.2.3
Overweging (14) – de formulering „een passend aantal
bekwame grenswachten” dient als volgt te worden aangevuld:
„een passend aantal bekwame, specifiek daartoe opgeleide grens
wachten”.
5.2.4
Overweging (15) – de uitdrukking „op semipermanente
basis” is erg vaag en dient daarom ook door een preciezere
bepaling te worden vervangen.
5.2.5
Overweging (23) – het zou een goede zaak zijn duide
lijk aan te geven binnen welke grenzen het agentschap „tech
nische-bijstandsprojecten kan financieren”.
5.3
Art. 1 bis, onder a) 2 – de passage „of die grenst aan het
grondgebied waarop” moet duidelijker worden gespecificeerd,
vooral om kwesties van onrechtmatige interferentie met de na
tionale soevereiniteit te voorkomen.
5.3.1
Art. 2, 1 onder c) – de aan het agentschap toegekende
taak om „risicoanalyses” uit te voeren moet worden uitgebreid
met het analyseren van de kosten die de meest blootgestelde
lidstaten moeten maken om het hoofd te kunnen bieden aan
druk aan de buitengrenzen. Het lijkt immers niet meer dan
billijk dat deze kosten door alle lidstaten van de Unie worden
gedragen en niet alleen door de landen aan de buitengrenzen.
5.3.1.1
Deze bepaling moet voorts ook worden afgestemd
op de bepalingen in het volgende artikel 4.
5.3.2
Art. 2, 1 onder iii) h) – het is zaak te preciseren dat
aan Frontex alleen een „beperkt mandaat” kan worden toege
kend om persoonsgegevens te verwerken met het oog op de
bestrijding van criminele netwerken die illegale immigratie or
ganiseren. Deze bepaling moet voorts worden afgestemd op de
bepalingen in de volgende artt. 11, 11 bis en 11 ter.
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5.3.3
Art. 14, 1 – het is wenselijk duidelijk te maken op
welke wijze het agentschap de operationele samenwerking tus
sen de lidstaten en derde landen „vergemakkelijkt”.
5.3.4
Art. 14, 2 – de mogelijkheid van het agentschap om
verbindingsfunctionarissen in derde landen in te zetten moet
worden verduidelijkt. De bepaling dat deze als waarnemers
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en/of adviseurs gedetacheerde functionarissen alleen naar derde
landen mogen worden gestuurd „waarvan de praktijken op het
gebied van grensbeheer voldoen aan minimale normen inzake
mensenrechten”, moet worden aangevuld met de precisering dat
deze derde landen de geldenden internationale verdragen inzake
mensenrechten, asiel en internationale bescherming ook formeel
moeten hebben goedgekeurd.

Brussel, 15 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI

NL
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening
van de Raad betreffende de totstandbrenging van nauwere samenwerking op het gebied van het
toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed”
(COM(2010) 105 definitief/2 — 2010/0067 (CNS))
(2011/C 44/29)
Afdelingsrapporteur: RETUREAU
Op 29 april 2010 heeft de Raad, op grond van art. 304 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie (VWEU), besloten om het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het
Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de totstandbrenging van nauwere samenwerking op het gebied
van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed
COM(2010) 105 final/2 — 2010/0067 (CNS).
De gespecialiseerde afdeling Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap, die met de voorbereidende werk
zaamheden was belast, heeft haar advies op 16 juni 2010 goedgekeurd.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting
(vergadering van 14 juli 2010) onderstaand advies uitgebracht, dat met 134 stemmen vóór en 1 stem tegen,
bij 6 onthoudingen, werd goedgekeurd.
1. Aanbevelingen
1.1
Rechtsgrondslag van dit voorstel voor een verordening is
artikel 81, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie, waarbij de Raad de bevoegdheid wordt verleend
maatregelen betreffende het familierecht met grensoverschrij
dende gevolgen vast te stellen. Het voorstel sluit goed aan bij
het in de verdragen bedoelde element van vreemd recht.
1.2
Het EESC stelt met belangstelling vast dat dit voorstel
voor een verordening een opening maakt om de procedure voor
nauwere samenwerking (1), waarin is voorzien in de artt. 326
e.v. van hoofdstuk III van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie, toe te passen op juridisch gebied, waar
dit noch voor de hand ligt, noch gemakkelijk is. Het hoopt dat
het instellen van nauwere samenwerking het in de toekomst
ook op andere gebieden mogelijk zal maken om impasses of
moeilijkheden te boven te komen en vooruitgang te boeken op
gebieden of ten aanzien van kwesties die op een bepaald ogen
blik nog niet op unanimiteit kunnen rekenen maar met betrek
king waartoe een aantal landen wel werk wensen te maken van
samenwerking.
1.3
Samen met de Commissie neemt het EESC er nota van
dat de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid in acht zijn
genomen in de onderhavige verordening, die van toepassing zal
worden na goedkeuring door de lidstaten die vragende partij
zijn. Het initiatief strookt met het Handvest van de grondrech
ten en de internationale verbintenissen die de lidstaten op het
gebied van de mensenrechten zijn aangegaan.
1.4
De voorgestelde oplossingen zijn erop gericht een „rush
naar de rechter” door een van de echtgenoten te vermijden en
moeten tegemoetkomen aan hun legitieme verwachtingen wat
betreft de bevoegde rechtbank, die in principe de rechtbank is
van hun gewone verblijfplaats op het ogenblik dat het echt
scheidingsverzoek of het verzoek tot scheiding van tafel en
(1) PB C 83/189 van 30 maart 2010.

bed wordt ingediend. De procedures tot nietigverklaring van
het huwelijk vallen niet onder dit voorstel voor een verordening,
en alle overige kwesties worden geregeld bij het bestaande com
munautaire recht inzake huwelijkszaken en inzake de ouderlijke
verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke kinderen.
1.5
Het Comité merkt tevens op dat het voorstel voor een
verordening geenszins raakt aan het materieel recht van de
lidstaten.
1.6
Het hecht uiteindelijk zijn goedkeuring aan een voorstel
dat zorgt voor een vlottere afhandeling van de procedures m.b.t.
echtscheiding en scheiding van tafel en bed tussen inwoners van
de landen die bij deze samenwerking partij zijn. Aldus wordt
bijgedragen aan het vrije verkeer van personen en in kracht van
gewijsde gegane rechterlijke beslissingen.
2. Voorstel van de Commissie
2.1
Het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding
van tafel en bed maakt nog geen deel uit van het bestaande
communautaire huwelijksrecht. Het eerste communautaire in
strument op het gebied van familierecht, Verordening (EG) nr.
1347/2000 van de Raad, voorziet in regels betreffende de be
voegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissin
gen in huwelijkszaken, alsook van naar aanleiding van procedu
res in huwelijkszaken gegeven beslissingen inzake de ouderlijke
verantwoordelijkheid voor de gemeenschappelijke kinderen van
de echtgenoten; het stelt evenwel geen regels vast m.b.t. het
toepasselijke recht.
2.2
De inwerkingtreding van Verordening (EG) nr.
2201/2003 van de Raad, tot intrekking en vervanging van Ver
ordening (EG) nr. 1347/2001 met ingang van 1 maart 2005,
heeft op dit punt niets veranderd.
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2.3
Op grond van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de
Raad kunnen echtgenoten evenwel kiezen tussen verschillende
bevoegdheidscriteria. Zodra een procedure in huwelijkszaken bij
de rechterlijke instanties van een lidstaat aanhangig is gemaakt,
wordt het toepasselijke recht bepaald op basis van de nationale
collisieregels van die lidstaat, die op uiteenlopende criteria zijn
gebaseerd. Het toepasselijke recht wordt in de meeste lidstaten
gebaseerd op een reeks aanknopingspunten die erop gericht zijn
te waarborgen dat de procedure wordt beheerst door de rechts
orde waarmee zij de nauwste banden heeft. Andere lidstaten
passen systematisch hun nationaal recht („lex fori”) toe op pro
cedures in huwelijkszaken.
2.4
Aangezien de lidstaten de voorbije jaren geen overeen
stemming hebben kunnen bereiken over het toepasselijke recht
en de kwestie van de collisieregels inzake echtscheiding en
scheiding van tafel en bed, en er in de nabije toekomst geen
oplossing ter zake in het verschiet ligt, hebben verschillende
lidstaten besloten nauwere samenwerking te overwegen in af
wachting van een definitieve, met eenparigheid van stemmen
goedgekeurde overeenkomst op dit gebied. Zo hebben tien lid
staten aan de Commissie te kennen gegeven dat zij werk willen
maken van nauwere onderlinge samenwerking op het gebied
van het toepasselijke recht in huwelijkszaken en hebben zij
haar verzocht een voorstel in die zin bij de Raad in te dienen.
Op 3 maart 2010 trok Griekenland zijn verzoek in (2). Andere
landen overwegen ook bij deze nauwere samenwerking aan te
sluiten. Veertien landen hebben thans belangstelling voor deze
samenwerking getoond.
2.5
Nadat de Commissie had geconstateerd dat het voorstel
voor nauwere samenwerking het bestaande communautaire
recht niet ter discussie stelt, heeft zij een voorstel voor een
verordening voorbereid. Naar haar mening vormt het voorstel
van de oorspronkelijke tien lidstaten een stap voorwaarts in de
richting van haar initiatief van 17.7.2006 {COM(2006) 399
final} om Verordening (EG) nr. 2201/2003 aan te passen wat
de bevoegdheidskwestie betreft en om regels vast te stellen
betreffende het toepasselijke recht in huwelijkszaken. Dit Com
missievoorstel ligt nog altijd ter tafel bij de Raad en is nog niet
goedgekeurd. De destijds gemaakte effectbeoordeling blijft geldig
en een andere studie is niet nodig.
2.6
Overeenkomstig artikel 329, lid 1, van het Verdrag be
treffende de werking van de Europese Unie, hebben de Europese
ministers van justitie op 4 juni 2010 met gekwalificeerde meer
derheid hun goedkeuring gehecht aan het voorstel van de Com
missie om tussen een aantal van hen een nauwere samenwer
king m.b.t. echtscheiding en scheiding van tafel en bed in te
stellen. Ook het Europees Parlement heeft enkele dagen later
(16 juni 2010) hiermee ingestemd. Thans dient alleen nog te
worden gewacht op de formele goedkeuring van het besluit
waarbij de Raad van de EU toestemming voor nauwere samen
werking zal geven.
2.7
Ten aanzien van de verordening waarbij de nauwere
samenwerking ten uitvoer zal worden gelegd hebben de minis
ters overeenstemming bereikt over de algemene strekking van
de belangrijkste punten en hebben zij gevraagd dat de nog
hangende kwesties aan een nieuw onderzoek zouden worden
onderworpen. De Raad van de EU, die op basis van artikel 81,
(2) De pleitbezorgers van versterkte samenwerking zijn: België, Bulgarije,
Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Letland, Luxemburg, Malta,
Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië en Spanje
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lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie een besluit zal nemen, dient de bedoelde verordening met
eenparigheid van stemmen goed te keuren (3).
3. Opmerkingen van het Comité
3.1
Het Comité heeft zich reeds herhaaldelijk uitgesproken
over het feit dat Europese burgers eindbeslissingen en in kracht
van gewijsde gegane rechterlijke beslissingen die in een lidstaat
te hunner aanzien zijn genomen, in een andere lidstaat moeten
kunnen doen erkennen zonder een beroep te moeten doen op
de exequaturprocedure.
3.2
In civiele zaken en met name wat het huwelijksrecht
betreft heeft het EESC een advies uitgebracht over het Groen
boek over echtscheidingszaken (4), dat de facto een voedings
bodem is geweest voor het onderhavige voorstel voor een ver
ordening dat nog steeds door de Raad geblokkeerd wordt. In
dat advies heeft het zijn steun gegeven aan de voorgestelde
bepalingen inzake wederzijdse erkenning van rechterlijke beslis
singen, wetsconflicten en bevoegheidsgeschillen en inzake toe
passelijk recht.
3.3
Destijds heeft het de Commissie gewaarschuwd voor mo
gelijke conflicten tussen de toepasselijkheid van buitenlands
recht, met name van derde landen, en daarin opgenomen be
palingen die indruisen tegen de openbare orde van de Europese
Unie of de orde van de bevoegde rechter (ongelijke behandeling
van mannen en vrouwen, systematische toewijzing van de kin
deren aan een van de echtgenoten op basis van het geslacht,
enz.). Het is dan ook een goede zaak dat is voorzien in een
uitzonderingsclausule van openbare orde teneinde bepalingen
van buitenlands recht uit te sluiten die bijv. niet stroken met
het communautaire Handvest van de grondrechten, dat voort
aan deel uitmaakt van het primaire recht (op gelijke voet met de
Verdragen). De lidstaten zullen de internationale openbare orde
van hun bevoegde rechter inroepen om eventueel een exceptie
op te werpen ten aanzien van het recht van een derde land dat
deze orde zou schenden.
3.4
Het EESC herhaalt zijn steun voor het voorstel om als
bevoegde rechtbank in principe de rechtbank aan te wijzen van
de laatste gewone gemeenschappelijke verblijfplaats van de echt
genoten (5). Hiermee wordt een „rush naar de rechter” van de
ene of de andere partner voorkomen die zou kunnen worden
verwacht indien er verschillende criteria zouden bestaan om de
bevoegde rechterlijke instantie aan te wijzen. Het toepasselijke
recht kan evenwel het recht zijn met de nauwste banden met
het huwelijksrecht, op basis van cumulatieve criteria. De partner
in de zwakste positie kan er aldus van uitgaan dat dit recht
toepasselijk zal zijn, en niet noodzakelijkerwijs het recht van de
bevoegde rechter, zoals dit thans in een aantal landen het geval
is. Het toepasselijke recht zal ook door de echtgenoten in on
derlinge overeenstemming kunnen worden gekozen voor zover
er objectieve criteria voor aanknopingspunten bestaan.
(3) In artikel 81, lid 3, is bepaald dat maatregelen betreffende het fami
lierecht met grensoverschrijdende gevolgen worden vastgesteld door
de Raad, die volgens een bijzondere wetgevingsprocedure besluit. De
Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het
Europees Parlement. De maatregelen m.b.t. de tenuitvoerlegging van
de nauwere samenwerking op dit gebied dienen volgens de bepalin
gen van dit artikel te worden vastgesteld.
(4) PB C 24 van 31.1.2006, blz. 20.
(5) Onder voorbehoud van een bepaalde verblijfsduur (over het alge
meen een maand of een jaar) op het ogenblik dat de procedure
begint te lopen.
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3.5
Aldus zal er meer zekerheid worden geschapen op een
gebied dat vaak door conflicten gekenmerkt wordt, zowel in
geval van echtscheiding als van scheiding van tafel en bed (vaak
voorafgaand aan een echtscheidingsprocedure). De andere op
huwelijkszaken toepasselijke bepalingen zijn dezelfde als in Ver
ordening (EG) nr. 2201/2003, die in alle lidstaten van kracht is.
3.6
Het EESC onderschrijft en steunt bijgevolg de onder
havige verordening en hoopt dat de procedure voor nauwere
samenwerking, die kon worden gebruikt sinds de inwerkingtre
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ding van het Verdrag van Amsterdam in 1999 maar nu voor
het eerst wordt gebruikt, uiteindelijk ingang vindt als gangbare
procedure en het aldus voor Europa mogelijk maakt om voor
uitgang te boeken op een gebied waarop unanimiteit wel vereist
is maar in de nabije toekomst allesbehalve haalbaar lijkt. Aldus
kunnen mogelijke impasses of vertragingen in de goedkeuring
van gemeenschappelijke rechtsregels maatregelen worden tegen
gegaan en kunnen de landen die dit wensen, werk maken van
samenwerking, ook al is er geen unanimiteit en ook al is het
quorum niet bereikt.

Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI
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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 het vrije verkeer van werknemers binnen de
Unie”
(COM(2010) 204 definitief — 2010/0110 (COD))
(2011/C 44/30)
De Raad en het Europees Parlement hebben resp. op 31 mei en op 8 juni 2010 besloten om het Europees
Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig de artikelen 46 en 304 van het VWEU te raadplegen over
het
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vrije verkeer van werknemers
binnen de Unie
COM(2010) 204 final — 2010/0110 (COD).
Aangezien het Comité instemt met het voorstel en er geen commentaar op heeft, heeft het tijdens zijn op
14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting (vergadering van 14 juli 2010) met 163 stemmen voor, 1 stem
tegen, bij 4 onthoudingen, besloten om een positief advies uit te brengen.
Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI
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C 44/171

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. 861/2006 van de
Raad van 22 mei 2006 houdende communautaire financieringsmaatregelen voor de
tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht”
(COM(2010) 145 definitief — 2010/0080 (COD))
(2011/C 44/31)
Algemeen rapporteur: mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL
De Raad en het Europees Parlement hebben op resp. 31 mei 2010 en 12 mei 2010 besloten het Europees
Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de Werking
van de Europese Unie, raadplegen over het
„Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr.
861/2006 van de Raad van 22 mei 2006 houdende communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoer
legging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht”
COM(2010) 145 final — 2010/0080 (COD).
Op 25 mei 2010 heeft het bureau van het Europees Economisch en Sociaal Comité besloten de gespeci
aliseerde afdeling Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu met de voorbereiding van de desbetreffende
werkzaamheden te belasten.
Gezien de urgentie van de werkzaamheden heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité tijdens zijn op
14 en 15 juli 2010 gehouden 464e zitting (vergadering van 15 juli) Mevrouw Sánchez Miguel als algemeen
rapporteur aangewezen en vervolgens het volgende advies met 135 stemmen vóór, zonder stemmen tegen,
bij 4 onthoudingen, goedgekeurd.
1. Conclusies
1.1
Het EESC staat positief tegenover de voorgestelde maat
regelen tot wijziging van Verordening nr. 861/2006, die tot
doel hebben de financiering van gegevensverzameling en weten
schappelijke studies transparanter te maken en die het gemak
kelijker maken om de objectiviteit van maatregelen op het ge
bied van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) te waarbor
gen. Tijdens de discussies over de hervorming van het GVB is
gebleken dat er een solide gegevensgrondslag nodig is om er
voor te zorgen dat de manier waarop het gemeenschappelijk
visserijbeleid wordt uitgevoerd, aansluit op de reële behoeften,
zodat er sprake is van een in economisch, sociaal en ecologisch
opzicht duurzaam GVB.
1.2
Met de nieuwe bepalingen wordt beoogd de financiering
van wetenschappelijke studies en van de verzameling van gege
vens die van belang zijn voor het GVB, te verduidelijken. Boven
dien wordt „gegevensverzameling” ruimer opgevat: ook het be
heer en het gebruik van de gegevens worden gereguleerd met
het oog op de rechtszekerheid van de verkregen informatie. De
gegevens worden door de lidstaten gecontroleerd en zullen dus
correct gebruikt worden.
1.3
De financiering van de exploitatiekosten van de regionale
adviesraden (RAR's) zal niet langer beperkt worden tot de aan
loopfase.
1.4
Daarnaast wordt voorgesteld ook de kosten te financie
ren van de deelname van de vertegenwoordigers van het Raad
gevend Comité voor de visserij en de aquacultuur (RCVA) aan
de vergaderingen van de Internationale Raad voor het onder
zoek van de zee (ICES) en het Wetenschappelijk, Technisch en
Economisch Comité voor de visserij (WTECV).

1.5
M.b.t. de administratieve procedures voor het aanvragen
van steun en de controle hierop wordt verduidelijkt dat de
meerjarenplannen van de lidstaten gespecificeerd en door de
Commissie goedgekeurd moeten worden, zodat ze onder de
begrotingsdiscipline van de EU blijven vallen.
2. Inleiding
2.1
Met de voorgestelde wijziging van Verordening (EG) nr.
861/2006 wordt beoogd de werkingssfeer van de gefinancierde
maatregelen te verduidelijken en met name de inhoud van be
paalde artikelen m.b.t. de uitgaven voor de controleactiviteiten
en de tenuitvoerlegging daarvan te verbeteren.
2.2

Er worden drie soorten wijzigingen voorgesteld:

— wijzigingen als gevolg van de ontwikkeling van het wetge
vingskader;
— wijzigingen van de werkingssfeer met het oog op een betere
afstemming op de huidige behoeften;
— wijzigingen ter verduidelijking van de in de verordening
bedoelde acties die de lidstaten m.b.t. studies en de verzame
ling van gegevens over het GVB moeten ondernemen.
2.3
Daarnaast wordt in het kader van de internationale be
trekkingen op GVB-gebied duidelijkheid gegeven over de ver
schillende soorten partnerschappen (bilateraal, regionaal en mul
tilateraal).
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2.4
Ook komt er een nieuwe administratieve procedure voor
het aanvragen van steun en de behandeling hiervan, die meer
duidelijkheid schenkt over de toepassing en de controle door de
bevoegde organen.
3. Opmerkingen van het EESC
3.1
Het EESC staat positief tegenover de voorgestelde wijzi
gingen van Verordening nr. 861/2006, omdat hierin de uitvoe
ringsbepalingen van deze verordening zijn verwerkt. Speciale
vermelding verdient het verzoek om wetenschappelijke gegevens
en studies m.b.t. de situatie van de zeeën en oceanen en de
visserij, om ervoor te zorgen dat alle maatregelen in het kader
van het visserijbeleid op een solide basis berusten en een duur
zaam gebruik van de hulpbronnen waarborgen.
3.2
Het is de bedoeling de financiering niet alleen trans
paranter te maken, maar ook het gebruik ervan te verbeteren
door de voorwaarden voor de steunverlening te verruimen. Met
de steun voor de verzameling van gegevens en het toezicht op
het gebruik ervan door de lidstaten gaat onderzoek een voor
aanstaande plaats innemen binnen het GVB en wordt een stap
gezet in de richting van een duurzame ontwikkeling van de
visserijsector.
3.3

Het voorstel bevat de volgende onderdelen:

3.3.1
Communautair kader voor de verzameling, het beheer
en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de
ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeen
schappelijk visserijbeleid. Opvallend is dat niet alleen de lidsta
ten en bevoegde overheidsorganen, maar ook de particuliere
sector steun kan aanvragen. In feite wordt hiermee de rol die
de particuliere wetenschappelijke sector vandaag de dag in de
praktijk speelt, erkend. Dit komt de transparantie ten goede.
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3.3.2
Internationale samenwerking met derde landen (regio
nale, bilaterale en multilaterale overeenkomsten) bij de verzame
ling van gegevens en bij studies. Dit betekent dat er niet alleen
op de visbestanden van de EU, maar ook op die van andere
regio's waarin schepen uit de EU vissen wetenschappelijke con
trole wordt uitgeoefend, om de technische en wetenschappelijke
evaluatie van de visserijtakken en de controle op de visserij
activiteiten te verbeteren.
3.3.3
Financiering van de kosten van deelname van de ver
tegenwoordigers van het RCVA aan de vergaderingen van de
RAR's, de ICES en het WTECV, om tot een zo breed mogelijke
besluitvorming te kunnen komen. Bepalend voor deze financie
ring is het specifieke belang voor de EU. Deze organisaties
dienen meer betrokken te worden bij het verzamelen van gege
vens en bij de besluitvorming over visserijkwesties die onder
hun bevoegdheid vallen en die het GVB helpen verbeteren.
3.3.4
Procedures op het gebied van het verzamelen, beheren
en gebruiken van gegevens. Met de wijziging van afdeling 2 van
de verordening wordt beoogd de huidige procedure voor het
aanvragen van financiële steun gelijk te trekken met de pro
cedure in de meerjarenprogramma's die de lidstaten voorleggen
en die door de Commissie worden goedgekeurd. Zo wordt de
eindcontrole onderworpen aan de EU-voorschriften inzake con
trole op de uitgaven.
3.4
Hoewel de hervorming van het GVB nog niet haar beslag
heeft gekregen, is het onderhavige voorstel wel relevant: men
kan zo al eerder profiteren van de positieve effecten van het
gebruik van wetenschappelijke, objectieve gegevens bij de plan
ning van de toekomstige maatregelen die uitgevoerd moeten
worden als het nieuwe beleid eenmaal is goedgekeurd. Er hoeft
dan niet gewacht te worden tot 2013. Het zal in ieder geval van
groot belang zijn voor de toestand van de zeeën en oceanen als
dezelfde methoden in derde landen verbreid en ontwikkeld
worden.

Brussel, 15 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI
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C 44/173

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 – Naar de integratie van de maritieme bewaking: Een gemeenschappelijke
gegevensuitwisselingstructuur voor het maritieme gebied van de EU”
COM(2009) 538 final
(2011/C 44/32)
Rapporteur: de heer LIOLIOS
Op 15 oktober 2009 heeft de Europese Commissie besloten om, overeenkomstig art. 262 van het EGVerdrag, het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen 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 - Naar de integratie van de maritieme bewaking: Een gemeenschappelijke gegevensuitwis
selingstructuur voor het maritieme gebied van de EU
COM(2009) 538 final.
De gespecialiseerde afdeling Vervoer, energie, infrastructuur, informatie, die met de desbetreffende voor
bereidende werkzaamheden was belast, heeft haar advies goedgekeurd op 1 juni 2010.
Tijdens zijn 464e zitting van 14 en 15 juli 2010 (vergadering van 14 juli) heeft het Europees Economisch
en Sociaal Comité het volgende advies uitgebracht, dat werd goedgekeurd met 164 stemmen vóór en 1 stem
tegen, bij 6 onthoudingen:

1. Conclusies en aanbevelingen
1.1
Het EESC is ingenomen met de mededeling en kan zich
vinden in de reeks voorgestelde maatregelen ter invoering van
een geïntegreerde maritieme bewaking (integrated maritime sur
veillance - IMS), waarbij wordt gestreefd naar een effectief over
zicht van activiteiten in het maritieme gebied die gevolgen kun
nen hebben voor de beveiliging, de veiligheid, de economie en
het milieu van de Europese Unie en haar lidstaten.
1.2
Het EESC is het in principe eens met de in de medede
ling geformuleerde aanbevelingen en meent dat de invoering
van regels voor de verspreiding en behandeling van gegevens
en de ingebruikneming van mechanismen waarbij alle deel
nemende organisaties controle uitoefenen en zelf ook worden
gecontroleerd, het situationele bewustzijn in het maritieme ge
bied zal verbeteren.
1.3
Het EESC is van mening dat de mededeling over de
maritieme bewaking in positieve zin bijdraagt tot een oplossing
van de toenemende problemen die de EU ondervindt op het
gebied van veiligheid, zoals illegale immigratie, mensensmokkel
en drugshandel, alsmede tot een efficiënte en doeltreffende be
scherming van het milieu en het leven en welzijn van de bur
gers in de EU.
1.4
Het EESC beseft dat de EU alleen een duurzaam geïnte
greerd maritiem beleid kan voeren als ook haar beleidsmaat
regelen, waaronder de geïntegreerde maritieme bewaking, een
duurzaam karakter hebben. Het voorgestelde systeem van geïn
tegreerde maritieme bewaking zal dan ook zodanig moeten
worden opgezet dat het op een duurzame wijze nauwkeurige,
actuele, kwalitatief hoogstaande en kosteneffectieve gegevens
verstrekt. Deze gegevens moeten altijd en overal kunnen wor
den geleverd en dienen exact toegesneden te zijn op het doel
waarvoor ze bestemd zijn. Er zal dan ook moeten worden
bekeken in hoeverre de IMS nog verder zou kunnen worden
uitgebreid.

1.5
Het EESC is voorstander van een gemeenschappelijk, de
hele EU omspannend bewakingssysteem, verankerd in een ge
harmoniseerd wettelijk kader waarbinnen gevoelige en nietgevoelige informatie kan worden uitgewisseld tussen autoritei
ten, agentschappen en gebruikers in de lidstaten.
1.6
Het EESC erkent het belang van de internationale dimen
sie van het maritieme gebied en dringt aan op de ontwikkeling
van technische en wettelijke normen en op een onderzoek naar
de mogelijkheden voor samenwerking met derde landen.
1.7
Het EESC wijst erop dat er ten aanzien van de onderlinge
verbinding van maritieme bewakingssystemen eerst goed moet
worden nagedacht over een aantal juridische kwesties in ver
band met de uitwisseling van informatie die voor verschillende
doeleinden en uit verschillende bronnen wordt verzameld. Elke
lidstaat heeft zo zijn eigen verplichtingen en de vertrouwelijk
heid van informatie en de bescherming van persoonsgegevens
zijn daarbij van cruciaal belang. Er zal moeten worden bepaald
om welk soort gegevens het hier gaat, wat de oogmerken (en
methoden) van de uitwisseling zijn, voor wie de gegevens mo
gelijk bestemd zijn en welke waarborgen er moeten worden
ingebouwd als het gaat om de vertrouwelijkheid en veiligheid
van informatie en, in voorkomend geval, om de bescherming
van persoonsgegevens.
1.8
Het EESC vindt dat gegevens moeten worden verspreid
op basis van het „onmisbaarheidsprincipe”. Dit is een manier
om de gegevensbescherming te verzekeren en onnodige ver
spreiding ervan te voorkomen. Het is ook beslist noodzakelijk
om duidelijk aan te geven welk niveau van vertrouwelijkheid
wordt gevraagd en welk niveau bevoegd is voor het verlenen
van gegevenstoegang. Dit kan door een concreet en transparant
vergunnningenstelsel voor de toegang tot gegevens te ontwik
kelen.
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1.9
Het EESC beseft dat de validering van verzamelde gege
vens een delicate en lastige opgave is en stelt daarom voor, een
kader te ontwikkelen waarbinnen deze gegevens kunnen wor
den verzameld en de juistheid ervan kan worden geverifieerd en
waarbinnen zorg kan worden gedragen voor de veiligheid van
de informatie tijdens het proces van verspreiding.
1.10
Het EESC pleit ervoor om bij de invoering van de
geïntegreerde maritieme bewaking gebruik te maken van een
stappenplan, waarbij wordt uitgegaan van de ervaringen die
bij proefprojecten zijn opgedaan, van de expertise van deskun
digenteams en van effectbeoordelingen inzake de juridische en
technische aspecten van de integratie van informatie.
1.11
Het EESC pleit voor de ontwikkeling van geünificeerde
coördinatiemechanismen op nationaal niveau en voor één enkel
informatiecentrum per nationale gebruikersgroep (gemeen
schap), hetgeen de ontwikkeling en operabiliteit van de geïnte
greerde maritieme bewaking ten goede zal komen.
1.12
Gelet op de talloze systemen die er momenteel zijn,
waarschuwt het EESC voor overlapping van deze systemen.
De geïntegreerde maritieme bewaking moet geen verandering
aanbrengen in de wijze waarop informatie wordt verzameld,
maar in de wijze waarop deze wordt verspreid.
1.13
Het EESC zou graag willen dat de EU overstapt op een
meer centraal geregelde netwerkaanpak waarbij de coördinatie
wordt gerealiseerd via de formele structuren en centrale com
municatieverbindingen van het netwerk.
1.14
Om het proces van verbinding van gebruikersgemeen
schappen goed te laten verlopen geeft het EESC de EU in over
weging om ten aanzien van het stelsel van vergunningen voor
gegevenstoegang een duidelijk en solide platform te definiëren,
gebaseerd op een binnen de EU overeengekomen consensus
over de verschillende politieke standpunten en operationele ef
ficiëntie. Degenen die toegang verkrijgen, dienen zich te laten
leiden door de transparantieverordening van de EU.
1.15
Binnen de goedgekeurde architectuur van het systeem
dient ruimte te zijn voor terugkoppelingseffecten om, bijv. on
der gebruikmaking van het zich ontwikkelende wettelijke kader,
aanpassingen en actualiseringen mogelijk te maken.
1.16
Het EESC is van mening dat een geavanceerd veilig
heidsrisicobeheer een van de topprioriteiten voor het Europese
maritieme gebied dient te blijven. In dit verband dient de voor
keur te worden gegeven aan een trapsgewijs opgebouwde archi
tectuur waarbij de geldigheid en de veiligheid van de gegevens
worden gewaarborgd.
2. Inleiding
2.1
Op 15 oktober 2009 heeft de Commissie haar medede
ling „Naar de integratie van de maritieme bewaking: Een ge
meenschappelijke gegevensuitwisselingstructuur voor het mari
tieme gebied van de EU” (COM(2009)538 final) gepubliceerd en
het Europees Economisch en Sociaal Comité, overeenkomstig
art. 262 van het EG-Verdrag, gevraagd hierover advies uit te
brengen.
2.2
In haar mededeling over het beleid inzake een geïnte
greerd maritiem bewakingssysteem voor de Europese Unie
(COM(2007) 575 final) heeft de Commissie zich ertoe verbon
den om vóór 2013 „stapsgewijs maatregelen voor te stellen
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voor de invoering van een meer interoperabel controlesysteem
waarin bestaande toezichts- en volgsystemen voor maritieme
veiligheid en beveiliging, bescherming van het mariene milieu,
visserijcontrole, controle van de buitengrenzen en wetshand
having worden samengebracht.”
2.3
De EU is inmiddels begonnen met een aantal initiatieven
op het gebied van bewaking waarbij verschillende sectoriële
activiteiten zijn geïntegreerd: een monitoringsysteem voor de
zeescheepvaart waarbij gegevens over de bewegingen en vrach
ten van schepen worden verzameld en uitgewisseld tussen de
lidstaten, alsmede SafeSeaNet (Richtlijn 2002/59/EG) (1), een uit
wisseling van maritieme gegevens tussen de zeevaartautoriteiten
van de lidstaten ter preventie van ongevallen en verontreiniging
van de zee en bedoeld om sneller te kunnen reageren in het
geval van voorvallen of ongelukken op zee.
2.4
Om hier concreet gestalte aan te geven wordt gewerkt
met de European Index Server (EIS), terwijl er een SafeSeaNet
Traffic Information Relay and Exchange System (STIRES) in ontwik
keling is. Daarnaast worden er op het ogenblik gegevens ver
zameld over de kustvaart en zullen er in de toekomst op aan
vraag gegevens over de grote vaart beschikbaar worden gesteld
door het EU-datacentrum voor de identificatie en het volgen van
schepen op lange afstand (EU LRIT DC), zulks op grond van de
door de commissie Maritieme veiligheid van de IMO opgestelde
resoluties (MSC 202 (81) en MSC 211 (81)) tot wijziging van
het in 1974 opgestelde Internationaal Verdrag voor de beveili
ging van mensenlevens op zee (SOLAS). Hierbij wordt samen
gewerkt met de lidstaten. Verder wordt er nog gewerkt aan de
ontwikkeling van het Europees grensbewakingssysteem (EURO
SUR), dat voorziet in een geïntegreerde aanpak van de bewaking
aan de buitengrenzen van de EU.
2.5
In de mededeling wordt ook nog ingegaan op alle andere
door de EU genomen initiatieven die in dit verband relevant
zijn, zoals de oprichting van het Europees Agentschap voor
maritieme veiligheid (EMSA), het Europees Agentschap voor
het beheer van de operationele samenwerking aan de buiten
grenzen van de lidstaten van de Europese Unie (FRONTEX), het
Europees Defensieagentschap (EDA) en het blauwboek inzake
vervoer. Tegelijkertijd wordt er een begin gemaakt met twee
proefprojecten, bedoeld om in een geselecteerd inzetgebied te
testen hoe geïntegreerde maritieme bewaking in de praktijk kan
functioneren. De twee inzetgebieden bevinden zich resp. in het
Middellandse-Zeebekken en de Noord-Europese zeebekkens.
2.6
Met het voorgestelde IMS-beleid wordt niet beoogd een
aanvullend bewakingssysteem op te zetten. Het doel is om in
terfaces te ontwikkelen en vervolgens bestaande systemen over
de grenzen van sectoren en landen heen te integreren, zodat de
nationale instanties die belast zijn met de implementatie van
maatregelen op het gebied van bewaking, efficiënter kunnen
opereren en acties op zee kosteneffectiever kunnen worden
uitgevoerd. Bij de ontwikkeling van een veilig sectoroverschrij
dend netwerk dat kan voldoen aan de steeds luidere roep om
presentatie van een algehele maritieme situatieschets, zal goed
rekening moeten worden gehouden met de toegangsrechten en
veiligheidsvoorschriften voor de gebruikers.
2.7
Het EESC is ervan doordrongen dat ingebruikneming van
een IMS gepaard gaat met tal van ingewikkelde en veelsoortige
activiteiten die elkaar vaak overlappen maar uiteindelijk het
belang van de EU in haar totaliteit dienen.
(1) PB L 208, 5.8.2002, blz. 10-27.
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2.8
Het EESC is van mening dat de mededeling een goede
basis vormt voor de integratie van de op dit moment bestaande,
geïsoleerd functionerende systemen in een gemeenschappelijke
gegevensuitwisselingstructuur, die in staat zal zijn het toekom
stige EU-zeevaartbeleid te ondersteunen, het milieu te bescher
men, de positie van de Europese scheepvaartdiensten zowel op
de mondiale als op de Europese markt veilig te stellen en bij te
dragen tot verbetering van het dagelijkse leven van de burgers in
de EU, en dan met name de bewoners van gebieden die aan de
maritieme buitengrenzen van de EU gelegen zijn.
2.9
Het EESC wijst erop dat de mededeling is verschenen op
een kritiek moment, een tijdstip waarop het maritieme vervoer
geconfronteerd wordt met een reeks serieuze uitdagingen, te
weten: a) de economische en financiële crisis waardoor de struc
turele en conjuncturele crisis in de scheepvaartsector nog wordt
versterkt; b) de illegale immigratie die vooral aan de zuidelijke
en oostelijke grenzen van de EU plaatsvindt; (c) criminele ac
tiviteiten als mensensmokkel, wapensmokkel en drugshandel, en
(d) de noodzaak om te waken over al het gevoelige materiaal
betreffende militaire en nucleaire installaties en om hier gepaste
maatregelen te nemen.
2.10
Verder wil het EESC benadrukken dat kwesties op het
gebied van veiligheid en piraterij in wateren die niet tot de EU
behoren (bijv. Oost-Afrika en Indonesië), waarbij er gevolgen
zijn voor de maritieme diensten van de EU, bijzondere aandacht
verdienen en dat een en ander goed onder controle moet wor
den gehouden.
3. De mededeling over de integratie van de maritieme be
waking via een gemeenschappelijke gegevensuitwisse
lingstructuur voor het maritieme gebied
3.1
Zoals reeds opgemerkt in een eerder advies (2) steunt het
EESC „de voorstellen voor een Europees netwerk van maritieme
controle en betere samenwerking tussen de kustwachten van de
lidstaten”, acht het deze maatregelen „in het belang van de
maritieme veiligheid en beveiliging, de controle op de visserij
en aan de buitengrenzen en de bescherming van het mariene
milieu”, wijst het „er nogmaals op dat een gecoördineerde aan
pak van bilaterale overeenkomsten met derde landen inzake het
aan boord gaan van schepen uit veiligheidsoogpunt wenselijk is”
en dringt het „er tevens op aan dat de EU actie onderneemt
tegen het stijgend aantal gewapende overvallen en piraterij op
zee tegen koopvaardijschepen in Zuid-Oost-Azië en Afrika”.
3.2
Het EESC is ingenomen met de mededeling en kan zich
vinden in de reeks voorgestelde maatregelen waarmee de EU
zou kunnen bijdragen tot een veiliger en betrouwbaarder dienst
verlening in het maritieme gebied. Het staat in grote lijnen
achter het document en zou graag zien dat hierin nadere bepa
lingen worden opgenomen die het mogelijk maken om nog
sneller tot invoering van een IMS over te gaan
3.3
In de mededeling worden vier leidende beginselen voor
de ontwikkeling van een gemeenschappelijke gegevensuitwisse
lingstructuur aangeduid, te weten: (1) een aanpak die alle ge
bruikersgemeenschappen met elkaar verbindt; (2) ontwikkeling
van een technisch kader voor interoperabiliteit en toekomstige
integratie; (3) gegevensuitwisseling tussen civiele en militaire
autoriteiten, en (4) specifieke wetsbepalingen om deze gemeen
schappelijke gegevensuitwisselingsstructuur een juridisch kader
te geven. Omdat het in de mededeling in de eerste plaats om
(2) EESC-advies over „Een geïntegreerd maritiem beleid voor de Euro
pese Unie”, PB C 211, 19.8.2008, blz. 31-36.
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beginselen gaat, zal ook het EESC zich in zijn advies hiertoe
beperken. Uiteraard blijft het noodzakelijk om deze beginselen
om te zetten in een wetgevend kader.
3.4
Het EESC erkent dat er door het globale karakter van de
Europese zeevaart speciaal belang moet worden gehecht aan het
situationele bewustzijn, omdat (a) scheepsbewegingen een qua
ruimte en tijd dynamisch systeem zijn, (b) aspecten op het
gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en milieu niet aan gren
zen gebonden zijn, en (c) besluiten die door een bepaalde in
stantie worden genomen, gevolgen kunnen hebben voor andere
systemen.
3.5
Er zijn twee gebieden waar een oplossing voor zal moe
ten worden gevonden: het openbare beleidskader en de werk
baarheid van het systeem. De implementatie van een geïnte
greerde maritieme bewaking kan worden bemoeilijkt door pro
blemen op het gebied van de vertrouwelijkheid of andere ob
stakels op lidstaatniveau, wat betekent dat de IMS nog concreter
moet worden ingevuld om er een goed functionerend geheel
van te maken.
3.6
Volgens het EESC zijn er drie fundamentele aandachts
punten bij de verwezenlijking van de IMS: wettelijke, technische/
technologische en beheersmatige. Op het gebied van de wetge
ving lijkt vooral het aspect vertrouwelijkheid centraal te staan,
waarbij het gaat om de combinatie van persoonlijke, commer
ciële en militaire gegevens. Verder kan het gevoerde databeleid
(gegevensbeschermingsbeleid) een verbod op of beperking van
het delen (of hergebruiken) van bepaalde gegevens met zich mee
brengen.
3.7
Wat de vertrouwelijkheid betreft is het zo dat een groot
aantal gegevens op het gebied van maritieme rapportage en
bewaking aangemerkt worden als (commercieel) vertrouwelijk
op grond van de bepalingen in een aantal instrumenten die
van essentieel belang zijn voor monitoring- en bewakingsdoel
einden. Bijgevolg zal er bij de verwerking van deze gegevens
rekening moeten worden gehouden met de vertrouwelijkheids
eisen en professionele geheimhouding waaraan de personen die
toegang hebben tot deze gegevens, gebonden zijn.
3.8
De huidige systemen, die sectorgebonden zijn, hebben te
kampen met problemen op het gebied van de vertrouwelijkheid.
Als de gegevensuitwisseling wordt uitgebreid tot andere sectoren
zou dat kunnen leiden tot nog meer uitdagingen en moeilijk
heden op het gebied van de vertrouwelijkheid, gezien de reeks
nieuwe actoren die hier in beeld komen.
4. Bijzondere opmerkingen
4.1
Het EESC staat achter de in de mededeling over de geïn
tegreerde maritieme bewaking geformuleerde uitgangspunten.
4.2
Het EESC erkent dat er nog meer analyses op het gebied
van beleid, wetgeving, markt en technologie nodig zijn alvorens
er een specifiek actieplan voor de invoering van de IMS kan
worden opgesteld. De nadruk dient hierbij te liggen op de juri
dische en technologische uitdagingen. Op grond van de analyses
kan er een concreet stappenplan voor de implementatie van de
IMS worden ontwikkeld, waarbij een exact tijdschema wordt
opgesteld en gebruik kan worden gemaakt van ervaringen die
zijn opgedaan bij projecten als SafeSeaNet, Freightwise, e-Freight
en AIS en bij andere initiatieven op dit gebied.
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4.3
Het EESC herhaalt hoe belangrijk het is dat eerst de
resultaten van de op dit moment nog lopende proefprojecten
worden bekeken voordat er bepaalde besluiten worden geno
men. Proefprojecten dienen gericht te zijn op zowel de particu
liere ondernemingen als de overheidsinstanties die in de mari
tieme gebieden van de EU vertegenwoordigd zijn. Verder zullen
deze proefprojecten gegevens moeten opleveren over de duur
zaamheid van de IMS op de lange termijn. In dit verband zou
het goed zijn om nog een aantal proefprojecten te lanceren
waarmee we meer inzicht kunnen krijgen in de verschillende
aspecten van de ontwikkeling van de IMS. Verder zouden er
concrete tijdschema's opgesteld en opgevolgd moeten worden,
zodat de projecten op tijd kunnen worden afgerond.
4.4
Het EESC zou erop willen wijzen dat er bij de IMSstrategie wat de implementatie van de gegevensuitwisseling be
treft lering kan worden getrokken uit andere praktijken in de
vervoerssector. Hierbij valt o.a. te denken aan het „enkele ver
voersdocument”, dat wordt beschouwd als een soortgelijke
vorm van gegevensuitwisseling vanuit ondernemersperspectief
(tegenwoordig is een vervoersdocument vereist om het transport
van goederen in het oog te houden, zulks o.g.v. Verordening
EEG 11/1960 en Richtlijn 92/106/EEG); op grond van het Ac
tieplan inzake goederenlogistiek zal er één Europees vervoers
document worden ontwikkeld dat in alle vervoerswijzen kan
worden gebruikt en waardoor het multimodale goederenvervoer
wordt vergemakkelijkt en het reeds bestaande kader van multi
modale vrachtbrieven en multimodale manifesten wordt ver
sterkt.) Verder zal er informatie moeten worden uitgewisseld
in de taal die in de zeevaartsector het meest wordt gebruikt.
4.5
De duurzaamheid van de IMS moet worden gewaarborgd
door hierin de mogelijkheid van verdere uitbreiding in te bou
wen, zodat het gemakkelijker wordt om er later zelfstandig
opererende bewakingssystemen in op te nemen.
4.6
Wat de gegevensuitwisseling betreft huldigt het EESC het
principe van „zoveel informatie als nodig is op een need-to-knowbasis overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden” in plaats van het
principe „zo veel informatie als maar mogelijk is”. Informatie
moet worden gedeeld met alle gebruikersgemeenschappen op
basis van een duidelijk kader dat borg staat voor de bescher
ming van persoons- en andere gevoelige gegevens. Verder is het
absoluut noodzakelijk dat de controle verder gaat dan de orga
nisatie die toegang tot de gegevens heeft verkregen, met andere
woorden dat men zich houdt aan de Europese wetgeving.
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risico's voor de veiligheid van de gegevens opleveren, zodat er
aanvullende veiligheidsmechanismen zullen moeten worden
goedgekeurd. De vertrouwelijkheid van de gegevens kan echter
beter worden gewaarborgd door een hiërarchisch besluitvor
mings- en gegevenstoegangsstructuur in organisaties.
4.9
Het EESC stelt vast dat we beschikken over de techno
logie om relevante gegevens te verzamelen, te homogeniseren
en te verspreiden onder alle betrokken partijen, en roept de EU
op om de gemeenschappelijke platforms te definiëren die door
alle betrokken partijen in alle lidstaten effectief benut moeten
kunnen worden. Daarnaast dienen er mechanismen te worden
ontwikkeld om te voorkomen dat er dubbel werk wordt gedaan
bij het verzamelen en opslaan van gegevens.
4.10
Wat het eerste beginsel uit de mededeling betreft stelt
het EESC voor om zich actief in te spannen voor het opstellen
van gemeenschappelijke normen en gegevensvoorschriften, zo
wel op sectoraal als op functioneel niveau, zulks ter verbetering
van de kwaliteit van de gegevens.
4.11
Door de grote omvang van het maritieme gebied be
staat het gevaar dat de veiligheid van de gegevens wordt aange
tast door een al te flexibele gegevensuitwisselingstructuur en de
hieraan verbonden risico's.
4.12
Het EESC onderkent het belang van technische inter
operabiliteit. Deze zou moeten leiden tot een vlottere uitwisse
ling van gegevens tussen alle betrokken partijen uit de particu
liere en de openbare sector, waaronder de communicatie van
Overheid naar Overheid (A2A), die van Overheid naar Onder
neming (A2B) en die van Onderneming naar Onderneming
(B2B).
4.13
Wat het derde in de mededeling geformuleerde beginsel
betreft is het EESC van mening dat er aanvullend onderzoek
moet worden verricht naar de interconnecties tussen de civiele
en militaire sector, zodat de gegevens beter kunnen worden
geïntegreerd en de informatie gemakkelijker kan worden ge
bruikt. Ook het EESC staat op het standpunt dat de burgerlijke
en militaire autoriteiten informatie over de bewaking dienen uit
te wisselen. Het Comité herhaalt dat hiertoe eerst de nodige
bevoegdheden moeten worden vastgelegd. Er zal moeten wor
den gezorgd voor gemeenschappelijke normen en operationele
procedures voor de toegang tot en het gebruik van relevante
informatie. Aldus kunnen de voorwaarden worden geschapen
voor een wettelijk toegestane uitwisseling van gegevens in twee
richtingen waarbij het gebruik van de gegevens plaatsvindt bin
nen het kader van de EU-wetgeving.

4.7
Wat de technische kanten betreft beveelt het EESC open
sourceplatformen aan om het ontwerpen, ontwikkelen, toepas
sen en onderhouden van relevante oplossingen te ondersteunen.
Het systeem zou in essentie moeten zorgen voor: a) een onto
logie van het maritieme gebied met het oog op een geautoma
tiseerde gegevensuitwisseling; b) instrumenten voor het ont
werp, de simulatie, de prestatiebeoordeling en de optimalisering
van bewakingsoplossingen; c) een dienstenregister; d) instru
menten die bijdragen tot het oplossen van interoperabiliteits
problemen; e) mechanismen voor de geautomatiseerde identifi
catie en integratie van geschikte diensten; f) betrouwbare inter
operabiliteit, en g) controle- en auditmechanismen.

4.14
Wat het vierde in de mededeling geformuleerde begin
sel betreft zou EESC graag willen wijzen op de noodzaak om de
kwestie van de bescherming van persoonsgegevens in het kader
van dit document nader te bestuderen, en dringt het er bij de
EU op aan, alle mogelijke maatregelen te nemen om de veilig
heid van gevoelige gegevens te waarborgen. Ook al kan een en
ander de voortgang van dit proces, namelijk de opbouw van een
dergelijk systeem, bemoeilijken, toch gaat het hier om een ab
solute voorwaarde.

4.8
Het EESC stemt in met de voorgestelde gelaagde archi
tectuur van het systeem. Deze aanpak schept mogelijkheden
voor de grensverleggende „cloud architecture”, zoals die tegen
woordig door alle IT-ontwikkelaars wordt gebruikt. Wel zal
men zich moeten realiseren dat dergelijke architecturen meer

4.15
Het EESC stemt in met de in de richtlijn voorgestelde
sectorale aanpak van gegevensuitwisseling. Er zullen in ieder
geval specifieke richtsnoeren moeten worden opgesteld voor
het verlenen van toegangsrechten aan de competente autoritei
ten en het bevoegde personeel.
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4.16
Het EESC verzoekt de Commissie om zich nader te
buigen over de vraag of er tussen EU-lidstaten en derde landen
bilaterale overeenkomsten betreffende gegevensuitwisseling van
kracht zijn en of het eventueel nodig is om hier naleving van
het acquis communautaire af te dwingen (Verordeningen 4055/86
en 4058/86).
4.17
Wat de kwestie van in de ruimte gegenereerde gegevens
betreft wordt melding gemaakt van het GMES-programma.
Daarnaast had het EESC graag gezien dat in de mededeling
specifiek melding werd gemaakt van het gebruik van het navi
gatiesysteem Galileo.
4.18
Het EESC heeft er begrip voor dat de verwerking van
persoonsgegevens met het oog op de handhaving van het mi
litair recht, het staatsveiligheidsrecht en het strafrecht momen
teel niet onder het algemene rechtskader voor gegevensbescher
ming valt. Het EESC stemt in met de conclusies van een in
opdracht van de Commissie uitgevoerde studie naar de wette
lijke aspecten van maritieme bewakingsgegevens („Legal Aspects
Of Maritime Monitoring & Surveillance Data” – Final Report
Framework Service Contract, No. FISH/2006/09 – LOT2),
waarin duidelijk staat aangegeven dat gegevensbescherming
een fundamentele taak van de EU is, waarvoor zowel de EU
als de lidstaten verantwoordelijk zijn. Er wordt vanuit gegaan
dat er geavanceerde waarborgen moeten worden ingebouwd als
autoriteiten die onder het bestaande rechtskader voor gegevens
bescherming (zoals de visserijautoriteiten) vallen, van plan zijn
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gegevens uit te wisselen met autoriteiten die (momenteel) buiten
dat kader vallen (zoals militaire autoriteiten en staatsveiligheids
autoriteiten).
4.19
Het EESC hecht zeer veel belang aan de ontwikkeling
van een wettelijk kader waarin zaken worden geregeld als bijv.:
de kwaliteit van gegevens; het hergebruik van gegevens; de
veiligheid van gegevens; het soort gegevens dat wordt gevraagd;
de regelingen voor het verlenen van toegang; de oogmerken (en
methoden) van de uitwisseling; de mogelijke doelgroepen voor
wie de gegevens bestemd zijn; de nodige waarborgen die wor
den ingebouwd ter eerbiediging van de vertrouwelijkheid en
veiligheid van bepaalde gegevens; de bescherming van persoons
gegevens, en de betreffende procedures.
4.20
Het EESC vindt dat bij het uitwisselen van gegevens
steeds moet worden gevraagd naar het wat, het waarom, het
voor hoe lang en het met wie. Vooral wat het laatste betreft is
het van cruciaal belang, de autoriteiten aan te wijzen die het
recht hebben om de gegevens te controleren, bekend te maken
en te ontvangen, zowel binnen de EU als in derde landen,
waarbij in het laatste geval extra voorzichtigheid geboden is.
4.21
Het EESC verzoekt de Europese Commissie jaarlijks een
verslag te publiceren over de uitvoering en resultaten van haar
activiteiten op het gebied van maritieme bewaking.

Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI
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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie
aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's — Het digitale dividend omzetten in sociale voordelen en economische groei”
(COM(2009) 586 definitief)
(2011/C 44/33)
Rapporteur: mevrouw DARMANIN
De Europese Commissie heeft op 28 oktober 2009 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité
overeenkomstig artikel 262 van het EG-Verdrag te raadplegen over de
Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en
het Comité van de Regio's - Het digitale dividend omzetten in sociale voordelen en economische groei
COM(2009) 586 final.
De afdeling Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij, die met de voorbereidende werkzaam
heden was belast, heeft haar advies op 1 juni 2010 goedgekeurd.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 14 en 15 juli 2010 gehouden 464e
zitting (vergadering van 15 juli 2010) onderstaand advies uitgebracht, dat met 141 stemmen vóór en 1
stem tegen, bij 1 onthouding, werd goedgekeurd.
1. Conclusies en aanbevelingen
1.1
Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is
ingenomen met de mededeling van de Europese Commissie
getiteld Het digitale dividend omzetten in sociale voordelen en eco
nomische groei. Hiermee zet de Commissie een belangrijke stap
op weg naar realisering van een van de doelstellingen van de EU
2020-strategie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei.
Het digitaal dividend is bovendien een van de hoofdthema's van
de Europese digitale agenda.
1.2
Het EESC steunt de inspanningen van de Commissie om
ervoor te zorgen dat de lidstaten uiterlijk in 2012 het beno
digde spectrum vrijmaken. Het beseft dat een aantal landen het
op reële gronden moeilijk kan hebben om zich aan deze dead
line te houden. Voor de niet-naleving daarvan zouden geldige
redenen moeten bestaan en de lidstaten zouden eventuele ver
tragingen tot een minimum moeten beperken.
1.3
Het EESC realiseert zich dat het digitaal dividend – de
ruimte die vrijkomt in het overvolle radiospectrum door de
overschakeling op digitale tv – aanzienlijke sociaaleconomische
voordelen voor Europa met zich kan meebrengen, op voor
waarde dat het gebruik ervan naar behoren gedefinieerd en
gewaarborgd wordt. Aldus kan de interne markt gunstig worden
beïnvloed en de economische, sociale en territoriale cohesie
worden vergroot, zodat enkele van de door de EU nagestreefde
sociale doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt.
1.4
Het EESC meent ook dat het digitaal dividend – een van
de hoofdthema's van de digitale agenda – perfect kan worden
gebruikt om te wijzen op de voordelen van de EU. Nu de
scepsis over de EU toeneemt en mensen zich niet volledig
bewust zijn van de mogelijkheden die een verenigd Europa
biedt, is het digitaal dividend een goed voorbeeld van de meer
waarde die Europese samenwerking concreet voor burgers en
ondernemingen kan hebben. Het digitaal dividend zal ook de
consumentenbescherming ten goede komen, maar de vereiste

vrijmaking van het radiospectrum mag niet leiden tot onnodige
extra kosten voor de eindgebruikers.
1.5
Het EESC roept de Commissie op een geïntegreerde com
municatiestrategie uit te werken om de burgers uit te leggen
waarom van analoog op digitaal wordt overgeschakeld en welke
voordelen die overschakeling heeft.
2. Inleiding/achtergrondinformatie
2.1
De omschakeling van analoge naar digitale terrestrische
televisie in Europa betekent dat kostbare radiofrequenties vrij
komen omdat digitale tv veel efficiënter werkt. Dit „digitale
dividend” beschikt over een groot potentieel om een uitgebreide
reeks diensten te verschaffen.
2.2
Dit betekent een unieke kans voor Europa om te voldoen
aan de toenemende vraag naar radiospectrum, met name om
draadloze breedbanddiensten te verschaffen in plattelandsgebie
den, zodat de digitale kloof kan worden overbrugd, en om de
invoering van nieuwe draadloze diensten te stimuleren. Aldus
kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de verwezen
lijking van de doelstellingen van Lissabon inzake concurrentie
en economische groei en kan tegelijkertijd worden ingespeeld
op een aantal belangrijke sociale, culturele en economische be
hoeften van Europese burgers.
2.3
Het digitaledividendspectrum zal binnen relatief korte
tijd in heel Europa beschikbaar komen omdat de uitschakeling
van analoge tv in alle lidstaten uiterlijk 2012 moet zijn afge
rond.
2.4
De Commissie is zich bewust van het belang van hoge
snelheidsbreedbandinfrastructuur voor veel ontwikkelingen die
cruciaal zijn voor de overgang naar een kennisintensieve, kool
stofarme digitale economie. In het economisch herstelplan, dat
door de Raad is bekrachtigd, wordt ernaar gestreefd tussen
2010 en 2013 een 100 % breedbanddekking te bereiken.
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op dat de lidstaten moeten garanderen dat consumenten tijdens
de uitschakeling van het analoge signaal adequaat worden be
schermd en niet met onnodige extra kosten worden opgezadeld.

2.5
Meer vrije spectrumruimte betekent ook dat er nieuwe
mogelijkheden ontstaan voor innovatie, met name voor tv-ex
ploitanten, omdat zij met het digitaal dividend de beschikking
krijgen over meer spectrum waarbinnen zij hun diensten kun
nen ontwikkelen. Maar ook in de dienstensector zullen tal van
nieuwe mogelijkheden ontstaan die belangrijke sociale voor
delen zullen verschaffen (zoals e-gezondheidszorg, e-leren, eoverheden, e-toegankelijkheid), alsmede op gebieden waar kleine
en middelgrote ondernemingen profijt kunnen trekken uit een
betere toegang tot de economie.

3.5
Een bijkomend voordeel van het digitaal dividend is dat
het kan worden gebruikt om de mogelijkheden en voordelen te
laten zien van een unie (de EU) waarvan de leden dezelfde
standaards hanteren. Nu de scepsis over de EU toeneemt, kan
het digitaal dividend worden genoemd als een concreet resultaat
van de Europese samenwerking dat alle burgers ten goede komt.

3. Sociaaleconomische voordelen van het digitaal dividend

4. Op- en aanmerkingen

3.1
De economische voordelen van het digitaal dividend
hangen af van de feitelijke toekomstige vraag naar nieuwe dien
sten, waarvan nu nog niet goed is te zeggen hoe groot die zal
zijn. Niettemin worden in een recente studie van de Commissie
de potentiële economische voordelen van Europese coördinatie
van het digitaledividendspectrum als geheel (over een periode
van vijftien jaar) geraamd op 20 à 50 miljard euro méér dan
wanneer de EU-lidstaten ieder voor zich actie zouden onder
nemen, indien deze coördinatie vóór 2015 wordt gerealiseerd.
Daarbij is rekening gehouden met de mogelijkheden die nieuwe
toepassingen zullen bieden, zoals geavanceerde terrestrische te
levisie en draadloos breedband.

4.1
Vaststaat dat de overschakeling van analoge op digitale tv
zal leiden tot een veel betere benutting van het radiospectrum.
Met digitale tv kunnen namelijk op elk radiofrequentiekanaal (8
MHz groot) gemiddeld 5 à 6 tv-programma's worden uitgezon
den. Dit betekent dat als volledig is overgeschakeld op digitale
tv, voor tv-uitzendingen nog maar één vijfde à één zesde van
het voorheen gebruikte spectrum nodig is. In landen met Single
Frequency Networks kan deze spectrumwinst zelfs een factor tien
bedragen als de verschillende tv-netwerken optimaal zijn uitge
rold.

3.2
De technologiesector zal baat hebben bij geharmoni
seerde randvoorwaarden in de EU, omdat de meeste apparaten
daardoor gestandaardiseerd en verbeterd kunnen worden. Bo
vendien zullen hierdoor de mogelijkheden voor innovatie in
deze sector flink toenemen en zal gerichter kunnen worden
geïnnoveerd. Dat is met name gunstig voor de economische
spelers die al veel in innovatie hebben geïnvesteerd.
3.3
Het voornaamste sociale voordeel van het vrijkomen van
spectrumruimte is dat breedband daardoor voor iedereen toe
gankelijker zal worden. De bewoners van sommige plattelands
gebieden beschikken nog altijd niet over behoorlijke internet
toegang. Dankzij het digitaal dividend kan internet algemeen
toegankelijk worden en zullen internetdiensten op veel meer
plaatsen kunnen worden aangeboden, wat de interne markt
ten goede zal komen. Omdat ook de meeste landelijke gebieden
dankzij het digitaal dividend binnen afzienbare tijd over breed
band zullen beschikken, zal het voor ondernemingen gemakke
lijker worden zich buiten steden te vestigen. Het EESC denkt dat
daardoor een aantal bedrijven, die zich nu nog allemaal met het
oog op communicatie en logistiek dicht bij elkaar in stedelijke
agglomeraties bevinden, hun activiteiten naar het platteland zal
verplaatsen. Dergelijke bedrijfsverplaatsingen zouden positieve
gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in landelijke gebie
den en voor het milieu (in overbevolkte steden is het immers
lastig om de duurzaamheid te bevorderen). Wel herhaalt het
EESC het standpunt dat het in verschillende eerdere adviezen
heeft verwoord, nl. dat er een universele breedbanddienstver
lening voor alle burgers moet komen, met specifieke maatrege
len om ook gehandicapten onbelemmerd toegang tot deze
dienstverlening te bieden.
3.4
De consument zal in de toekomst kunnen kiezen uit
meer tv-kanalen en diensten van hoge kwaliteit, terwijl minder
spectrumruimte wordt gebruikt. Verder zal de mogelijkheid om
op mobiele multimedia-apparaten tv-programma's te bekijken,
een nieuwe dimensie aan televisietoegang geven. Dankzij het
digitaal dividend zal kortom de levenskwaliteit van de con
sument er aanzienlijk op vooruit gaan. Het EESC wijst er wel

4.2
De aldus vrijkomende spectrumruimte is ontegenzeglijk
zeer waardevol, vooral voor de landen die nauwelijks kabel-tv
kennen en waar het radiospectrum dus daadwerkelijk overvol is.
De nieuw beschikbare spectrumruimte zal optimaal kunnen
worden gebruikt voor draadloze breedbanddiensten, wat zeer
belangrijk is voor plattelandsgebieden waar het ontbreken van
snelle internetdiensten een van de oorzaken is van economische
slapte en sociale uitsluiting. Het EESC meent dat deze diensten
de economische, sociale en territoriale cohesie in deze gebieden
ten goede zullen komen.
4.3
In het verleden is misschien niet goed aan de burgers
uitgelegd waarom van analoog op digitaal wordt overgescha
keld. De indruk kan bestaan dat die overschakeling alleen
maar het commerciële belang van de tv-exploitanten dient, om
dat de consument zelf soms nieuwe apparatuur in huis moet
halen. Het is daarom absoluut zaak een adequate communicatie
strategie te formuleren en ten uitvoer te leggen om algemene
bekendheid te geven aan de echte reden van de overschakeling.
4.4
Verder is het essentieel dat alle lidstaten één frequentie
band delen zodat alle Europese burgers in de hele EU een
universele dienst kan worden aangeboden. De beste keuze is
de 800 MHz-band, die zich bevindt in de 790-862 MHz
UHF-subband.
4.5
De CEPT (Europese Conferentie van de administraties
van Post en Telecommunicatie) is belast met de uitwerking
van de technische specificaties voor de harmonisering van de
800 MHz-band. Daarbij werkt ze nauw samen met de verschil
lende nationale regelgevende instanties, die goed op de hoogte
zijn van de specifieke spectrumproblemen in hun land.
4.6
Om de 800 MHz-band te kunnen openstellen voor
draadloze breedbandcommunicatie is het cruciaal dat de lidsta
ten het analoge signaal op een vooraf vastgestelde datum vol
ledig hebben uitgeschakeld. De deadline is momenteel 1 januari
2012, maar niet alle lidstaten lijken die datum te gaan halen.
Het is echter essentieel dat de betreffende landen binnen relatief
afzienbare tijd in 2012 alsnog het analoge signaal uitschakelen.
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4.7
Veel tv-exploitanten die momenteel worden gedwongen om
digitale zendinstallaties in gebruik te nemen omdat hun lidstaat het
analoge signaal aan het uitschakelen is, kunnen omdat ze er finan
cieel slecht voorstaan, geen deugdelijke apparatuur aanschaffen
(meestal geproduceerd in de EU). In de huidige moeilijke tijden
worden ze gedwongen goedkopere, maar minder deugdelijke en
minder betrouwbare zendapparatuur te kopen, veelal afkomstig uit
het Verre Oosten. Die apparatuur kan al na twee of drie jaar kapot
gaan, waardoor de exploitanten dus binnen relatief korte tijd alweer
nieuwe apparatuur moeten aanschaffen (dit maal hopelijk deugdelij
kere en betrouwbaardere).
4.8
Met name voor de kleinere tv-exploitanten kan het t.g.v. de
economische crisis sowieso lastig zijn om de nieuwe apparatuur die
nodig is voor de overschakeling op het digitale signaal, te financie
ren. Het EESC vindt daarom dat er een voorfinancieringsregeling
moet komen om kleine en middelgrote ondernemingen te helpen
bij het maken van de overstap naar de nieuwe technologie. De
financiering hoeft niet per se te worden verstrekt in de vorm van
subsidies. Er zou ook voor kunnen worden gezorgd dat de onder
nemingen voorafgaand aan de te maken investeringen over vol
doende geld kunnen beschikken, dat dan binnen een redelijke ter
mijn moet worden terugbetaald (een soort leningen dus). Verder
zouden de betrokken kleine en middelgrote ondernemingen moeten
worden geholpen met waarborgregelingen.
4.9
Gevolgen van de gedwongen aanschaf door tv-exploitanten
van nieuwe, goedkope zendapparatuur zijn wellicht voor de eind
gebruikers diensten van slechte kwaliteit en voor de exploitanten
zelf financiële verliezen (omdat zij door tijdelijke problemen twee
maal dezelfde investeringen moeten doen). Door de deadline voor
de uitschakeling van het analoge signaal op te schuiven of de ex
ploitanten financieel tegemoet te komen kunnen deze gevolgen
worden voorkomen en wordt een geharmoniseerde implementatie
in alle lidstaten mogelijk.
4.10
De lidstaten zullen worden aanbevolen de 790-862 MHzsubband voor het digitaal dividend vrij te maken, maar zullen niet
hiertoe worden gedwongen. Als het door de manier waarop het
spectrum in een land wordt gebruikt niet mogelijk is alle tv-kanalen
in het resterende deel van het UHF-spectrum onder te brengen, zal
dat land tv-kanalen in de 800 MHz-band mogen behouden. Landen
kunnen er als tussenoplossing ook voor kiezen deze band te ge
bruiken voor zowel tv-kanalen als draadloze breedbanddiensten.
4.11
Omdat alle lidstaten op lange termijn waarschijnlijk de
800 MHz-band voor draadloze breedbanddiensten zullen ge
bruiken, moeten absoluut adequate technische specificaties wor
den uitgewerkt om schadelijke „grenseffecten” te voorkomen.
Die effecten zouden de draadloze dienstverlening zeker schaden
vanwege de lagere vermogensniveaus die voor draadloze cellu
laire netwerken worden gebruikt.
4.12
Hetzelfde probleem doet zich voor langs de grenzen met
niet-EU-lidstaten. In die landen wordt de 800 MHz-band nog altijd
gebruikt voor tv-kanalen, die met een hoog vermogen worden door
gegeven, waardoor zeer waarschijnlijk interferentie zal optreden met
de draadloze breedbanddiensten van de aangrenzende EU-lidstaten.
Als zich een interferentieprobleem voordoet, dan is de enige oplos
sing om met het derde land in kwestie een overeenkomst te sluiten
over de frequenties die het mag toewijzen aan de tv-zenders die zich
langs de grens met de EU bevinden, hoewel dit mogelijk niet een
voudig zal zijn.
4.13
Optimaal zou zijn als de EU-lidstaten die de 800 MHzband gaan benutten voor het digitaal dividend, uiteindelijk een ge
past evenwicht tot stand weten te brengen tussen enerzijds de so
ciaaleconomische voordelen t.g.v. het gebruik van het radiospectrum
door telecomexploitanten (die zullen profiteren van de beschikbaar
komende bandbreedte) en anderzijds de sociaaleconomische voor
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delen t.g.v. het gebruik van het radiospectrum door tv-exploitanten
(die zullen profiteren van het efficiëntere gebruik van de beschikbare
bandbreedte en de extra mogelijkheden voor het aanbieden van
diensten met een hoge meerwaarde, zoals interactieve toepassingen
voor bijv. e-gezondheid, e-leren, e-overheid en e-toegankelijkheid).
De lidstaten zouden moeten streven naar zowel de door
4.14
gifte van diensten van algemeen belang via het digitale tv-netwerk
als naar een aanbod van gemakkelijk toegankelijke, nieuwe mobiele
breedbanddiensten via het beschikbaar komende digitaledividend
spectrum. Als ze dat doen, zullen hun beleidsmaatregelen ter zake
een neutraal effect hebben, d.w.z. in het belang zijn van telecom- én
tv-exploitanten. Een zeer interessant aspect van het digitaal dividend
is dat tv-toepassingen steeds meer via de nieuwe generaties mobiele
telefonienetwerken (3G en hoger) zullen kunnen worden aange
boden. Dit betekent dat exploitanten van mobiele telefonie soms
dezelfde diensten zullen kunnen gaan aanbieden als die van oudsher
alleen door tv-exploitanten werden aangeboden, wat zal leiden tot
meer concurrentie. Het is echter wenselijk het ontstaan van hybride
netwerken tegen te gaan die tegelijkertijd door telecom- en tv-ex
ploitanten worden beheerd. Dit om beide soorten bedrijven volledig
gescheiden te houden en voor de consument wellicht ongunstige
bedrijfsmodellen geen kans te geven.
De interactieve toepassingen die tv-exploitanten via de
4.15
nieuwe digitale programma's kunnen aanbieden, kunnen worden
ontwikkeld op basis van elke standaard voor toepassingen van inter
actieve televisie. Het is echter wenselijk dat technologieën worden
gebruikt zoals de MHP-standaard, omdat dat een Europese en tevens
volledig openbare technologie is (MHP = Multimedia Home Platform:
een open standaard voor middlewaresystemen die is ontworpen
voor interactieve digitale televisie in het kader van het DVB-project).
Voor het gebruik van deze standaard zijn dus geen royalty's ver
schuldigd, wat economisch gezien voordelig is voor de exploitanten
en niet in de laatste plaats de eindgebruikers. Er zijn ook andere
technologieën beschikbaar, maar er zou in ieder geval voor een
open standaard moeten worden gekozen om de nieuwe technologie
voor de eindgebruikers zo toegankelijk mogelijk te houden.
Om het analoge signaal in de EU op een efficiënte manier
4.16
uit te schakelen, zouden de lidstaten gecoördineerd moeten samen
werken en permanent ervaringen moeten uitwisselen, met name
t.a.v. de indeling van het digitale tv-netwerk en een optimaal gebruik
van het spectrum. Het EESC is van mening dat hierbij een essentiële
rol is weggelegd voor de nationale publieke tv-exploitanten. Het
predicaat „publiek” impliceert immers dat deze exploitanten open
bare diensten moeten leveren. Ze zouden daarom aan hun even
knieën uit andere landen (zowel EU- als niet-EU-lidstaten) advies
moeten geven. Bijkomend voordeel hiervan zou zijn dat tv-exploi
tanten uit nieuwe lidstaten, die met de ontwikkeling van hun digi
tale tv-netwerken meestal minder ver gevorderd zijn, op deze wijze
snel en adequaat over de nieuwe technologie kunnen worden geïn
formeerd.
Bij de vrijmaking van de 800 MHz-band voor nieuwe
4.17
draadloze breedbanddiensten dient er ook aan te worden gedacht
dat de tv-exploitanten die momenteel de VHF-band gebruiken, vóór
een nog te bepalen datum wellicht naar de UHF-band moeten ver
huizen als de desbetreffende VHF-kanalen gebruikt gaan worden
voor Digital Audio Broadcasting (DAB, digitale radio). De overscha
keling naar digitale radio op zich zal geen digitaal dividend opleve
ren: het staat nog niet vast of ook het traditionele analoge radio
signaal zal worden uitgeschakeld en als dit gebeurt, zal er bovendien
te weinig spectrumruimte vrijkomen om het digitaal dividend signi
ficant te laten toenemen. Niettemin is het zeker dat voor de nieuwe
DAB-diensten de VHF-band zal worden benut, die nu dus nog
wordt gebruikt door tv-exploitanten. Daardoor zullen de kanalen
21-60 van de UHF-band er alleen maar voller op worden.
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4.18
Verder zij opgemerkt dat voor de vrijmaking van de
800 MHz-band de tv-exploitanten die momenteel de kanalen
61-69 van deze band gebruiken, naar een ander kanaal in de
UHF-band zullen moeten verhuizen, terwijl de exploitanten die
nu al de kanalen 21-60 gebruiken, niet gedwongen van kanaal
zullen hoeven te veranderen. Dit is duidelijk in het nadeel van
de eerste groep tv-exploitanten: de opgelegde verhuizing zal hen
tijd en geld kosten. Bovendien zullen ze voor de duur van de
kanaalverandering hun zendinstallaties moeten uitschakelen,
waardoor ze advertentie-inkomsten zullen mislopen. Op grond
van het billijkheidsbeginsel zouden de door de vrijmaking van
de 800 MHz-band benadeelde tv-exploitanten dan ook financi
eel moeten worden geholpen, met inachtneming van de staats
steunbepalingen uit het Verdrag.
4.19
Om het beschikbare spectrum optimaal te benutten,
wordt sterk aanbevolen gebruik te maken van nieuwe techno
logieën (bijv. MPEG-4-encodering en DVB-T2) waarmee tv-zen
ders in een nog smallere band kunnen worden doorgegeven. Dit
mag echter niet leiden tot veel hogere kosten voor de eind
gebruikers, want dat zou de universele toegankelijkheid van
de nieuwe diensten ernstig schaden.
4.20
De (schaarse) spectrumruimte kan tevens optimaal wor
den benut door gebruik te maken van Single Frequency Networks
(SFN). Deze technologie maakt het mogelijk om een regionaal
netwerk via één kanaal door te geven, terwijl bij de traditionele
Multi Frequency Networks-techniek minstens drie of vier frequen
ties nodig zijn voor de doorgifte van een middelgroot tv-net
werk. Om per netwerk slechts één frequentie te kunnen gebrui
ken, moet alle zendapparatuur van het netwerk worden gesyn
chroniseerd met dezelfde tijdreferentie. Daarvoor wordt tot nu
toe alleen het Global Positioning System (GPS) gebruikt, een mi
litaire toepassing die volledig in handen is van de VS. Dit be
tekent dat alle digitale tv-netwerken waarvoor gebruik wordt
gemaakt van de SFN-technologie, volledig afhankelijk zijn van
het GPS-systeem. Dat kunnen de Amerikaanse autoriteiten ech
ter altijd wijzigen of uitschakelen, wat de desbetreffende tv-ex
ploitanten in grote problemen zou brengen.
4.21
GPS is echter niet het enige systeem voor netwerksyn
chronisatie. Daarvoor kunnen ook andere, alternatieve systemen
worden gebruikt. De EU zal wellicht het Galileo-project, een
mogelijk Europees alternatief voor het GPS-systeem, snel vol
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tooien, waardoor de EU-lidstaten helemaal niet meer afhankelijk
zouden zijn van een Amerikaans militair systeem.
4.22
Andere manieren die zijn voorgesteld om het digitale
dividendspectrum optimaal te benutten, zijn het gebruik van
intelligente draadloze breedbandapparatuur die automatisch
zoekt naar vrije frequentiebanden (zelfs tussen bestaande tv-ka
nalen), en het dynamisch gebruiken van de beschikbare banden
d.m.v. permanente frequency tracking tijdens het normale functi
oneren. Deze toepassingen van „cognitieve radio” zijn zonder
twijfel perfecte technische oplossingen om een maximaal digi
taal dividend te realiseren, maar het risico ervan is dat de uit
eindelijke kosten voor de eindgebruikers zo hoog worden dat de
universele toegankelijkheid van de dienstverlening in het geding
komt.
4.23
Om de 800 MHz-band volledig vrij te maken voor
nieuwe draadloze breedbanddiensten, moeten ook alle transmis
siesystemen met een laag vermogen die worden gebruikt bij eve
nementen en sportwedstrijden (de zgn. „draadloze microfoon”toepassingen), naar frequenties buiten deze band worden ver
plaatst. Zo wordt schadelijke interferentie met de nieuwe diensten
in het digitaledividendspectrum voorkomen. Deze systemen zijn
typische voorbeelden van secundaire toepassingen waarvoor ge
bruik wordt gemaakt van het onbenutte spectrum dat zich tussen
twee bereikgebieden van actieve tv-zenders bevindt. Sommige van
dergelijke systemen worden professioneel gebruikt (bijv. voor de
Olympische Spelen en officiële concerten). In dat geval zijn er
officiële vergunningen verstrekt om een deel van de UHF-band
te mogen benutten. Voor het gebruik van veel van dit soort sys
temen echter is algemene toestemming gegeven en zijn geen
aparte vergunningen nodig. Voor al deze systemen moet op ge
coördineerde wijze op EU-niveau nauwgezette regelgeving wor
den uitgewerkt, om te vermijden dat nog interfererende signalen
in het digitaledividendspectrum voorkomen zelfs nadat het ana
loge tv-signaal volledig is uitgeschakeld.
4.24
Een andere zeer delicate kwestie is dat de UHF-band in
sommige lidstaten en aangrenzende derde landen voor militaire
toepassingen wordt gebruikt. Ook door die toepassingen zou
den de in het digitaledividendspectrum aangeboden nieuwe
diensten last kunnen hebben van interferentie. Met de militaire
autoriteiten in de desbetreffende landen moet daarom behoed
zaam worden onderhandeld over verplaatsing van deze toepas
singen naar een ander deel van het radiospectrum.

Brussel, 15 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI
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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 over het burgerinitiatief”
(COM(2010) 119 definitief — 2010/0074 (COD))
(2011/C 44/34)
Algemeen rapporteur: Anne-Marie SIGMUND
De Raad en het Europees Parlement hebben op resp. 27 april 2010 en 19 mei 2010 besloten het Europees
Economisch en Sociaal Comité, overeenkomstig art. 304, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie, te raadplegen over het
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief
COM(2010) 119 final - 2010/0074 (COD).
In verband met het krappe tijdschema heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité tijdens zijn 464e
zitting van 14 en 15 juli 2010 (vergadering van 14 juli 2010) mevrouw Anne-Marie SIGMUND aangewezen
als algemeen rapporteur en het volgende advies uitgebracht, dat met 155 stemmen vóór en 4 stemmen
tegen werd goedgekeurd.

1. Conclusies en aanbevelingen
1.1
Het Comité staat in hoofdtrekken achter het voorstel van
de Commissie en kan zich met name vinden in de drieledige
aanpak: een officiële registratie van het burgerinitiatief, een ont
vankelijkheidstoets op inhoudelijke gronden en een politieke
evaluatie.
1.2
Voor zichzelf ziet het Comité een tweeledige rol wegge
legd: ten eerste als „facilitator” van beginnende burgerinitiatie
ven, die de organisatoren de gelegenheid biedt om netwerken te
vormen, eventueel bijeen te komen enz., terwijl het in een
tweede fase kan optreden als institutioneel raadgever, die de
Commissie terzijde staat staat bij het beoordelen van een succes
vol burgerinitiatief door hierover advies uit te brengen, hoorzit
tingen te organiseren e.d. Ook zal het Comité actief meewerken
aan de voorlichtingscampagnes.
1.3
Het Comité acht het voorstel van de Commissie niette
min op een aantal punten voor verbetering vatbaar. Het zou
graag zien dat
— ook duidelijk wordt gerefereerd aan de waarden van de EU
als reden om registratie van een burgerinitiatief te weigeren;
— ondertekenaars van een initiatief niet allerlei identificatie
nummers hoeven te vermelden;
— het land van verblijf al criterium wordt gehanteerd om te
bepalen in welke EU-lidstaat een ondertekenaar zijn hand
tekening mag zetten;
— de termijn voor het verzamelen van handtekeningen wordt
verlengd tot 18 maanden;
— open source software wordt ontwikkeld voor het online
verzamelen van steunbetuigingen;

— het minimumaantal handtekeningen voor een ontvankelijk
heidstoets wordt verlaagd tot 50 000;
— de verordening na drie jaar wordt geëvalueerd, en
— er een vorm van interinstitutionele samenwerking wordt
opgezet.
2. Inleiding
2.1
Het Comité staat in hoofdtrekken achter het voorstel dat
de Commissie heeft voorgelegd voor een verordening inzake het
Europees burgerinitiatief. Onderhavig advies dient als aanvulling
op het op 17 maart jl. goedgekeurde EESC-advies over „De
toepassing van het Lissabonverdrag: participatiedemocratie en
burgerinitiatief (art. 11)” (1). Het Comité bespreekt hier enkel
de punten die zijns inziens nog voor verbetering vatbaar zijn.
2.2
Daarbij verwijst het Comité met name naar het voorstel
van de Europese Conventie om in het kader van het „Democra
tisch leven van de Europese Unie” een instrument in het leven te
roepen waarmee burgers, naast de Raad en het Europees Parle
ment, invloed kunnen uitoefenen op de politieke agenda.
3. Wijzigingsvoorstellen van het Comité m.b.t. de ont
werpverordening
3.1 Registratie van een voorgesteld burgerinitiatief (art. 4)
3.1.1 D r i e l e d i g e a a n p a k
Het Comité steunt uitdrukkelijk de door de Commissie voor
gestelde aanpak in drie fasen, bestaande uit achtereenvolgens:
— een officiële registratie van het initiatief,
— een juridische ontvankelijkheidstoets zodra het vereiste aan
tal handtekeningen is verzameld, en
— een politieke evaluatie van een succesvol initiatief.

— de drempel voor een burgerinitiatief wordt verlaagd tot een
kwart van de lidstaten;

(1) Nog niet in het PB.
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Het Comité acht het weinig zinvol om meteen bij de registratie
al te toetsen of een initiatief ontvankelijk c.q. rechtsgeldig is,
zoals van meerdere kanten wordt bepleit. Dit leidt alleen maar
uitstel of zelfs afstel. Ook kan de Commissie zo geen bevoor
deeldheid of, erger nog, censuur worden verweten.

leiding van een burgerinitiatief besluiten om een wetsvoorstel in
te dienen, dan vindt er sowieso een dergelijke toetsing plaats.

Het Comité wijst er nadrukkelijk op dat het burgerinitiatief niet
alleen een innovatief, trans-Europees en direct-democratisch in
strument is, maar ook een essentieel communicatiemiddel om
het politieke debat in Europa nieuwe impulsen te geven. Alleen
op die manier wordt het mogelijk om allerlei voorstellen en
ideeën waarvoor men anders nooit de moeite zou hebben ge
nomen om handtekeningen te verzamelen, op Europees niveau
ter discussie te stellen. Dit op zich is al de moeite waard.

Het Comité is van mening dat op het door de Commissie voor
gestelde formulier (bijlage III) te veel persoonlijke gegevens wor
den gevraagd. Dit moedigt niet bepaald aan om een initiatief te
ondertekenen. Het Comité stelt daarom voor om alle identifica
tienummers te laten vervallen. Het lijkt het Comité niet zeer
waarschijnlijk dat iemand die op straat wordt aangesproken
en die men kan overtuigen om een initiatief te steunen, zijn
paspoort bij de hand heeft of een identificatienummer van bui
ten kent. Het Comité verwijst in dit verband ook naar het
negatieve advies van de Europese Toezichthouder voor gege
vensbescherming (2) ter zake.

3.1.2 T e v e r s t r e k k e n i n f o r m a t i e
Het Comité steunt het voorstel van de Commissie m.b.t. de
informatie die moet worden verstrekt om een voorgesteld bur
gerinitiatief te laten registreren (bijlage II). Dit is van belang met
het oog op een zo groot mogelijke transparantie en goedkeu
ring van het voorgestelde initiatief. Vermelding van de concrete
rechtsgrondslag dient vrijwillig en niet verplicht te zijn voor de
initiatiefnemers.
3.1.3 O f f i c i ë l e r e g i s t r a t i e
Het Comité acht de criteria op grond waarvan kan worden
besloten een burgerinitiatief niet te registreren („ongepast”, „be
ledigend”, „onzinnig”) juridisch niet houdbaar. De begrippen
laten bovendien te veel ruimte voor interpretatie.
Het Comité stelt daarom voor dat bij de registratie alleen langs
administratieve weg wordt nagegaan of het voorgestelde initia
tief
— zich richt op één zaak en niet probeert verschillende zaken
in één initiatief onder te brengen;
— geen formuleringen bevat die personen of groepen in hun
goede naam aantasten, en
— niet indruist tegen het Handvest van grondrechten en de
waarden van de Unie (art. 2 VEU).
3.1.4 R e c h t s m i d d e l e n
In het algemeen dient uiteraard het recht van de burger op
behoorlijk bestuur (art. 41 van het Handvest van grondrechten)
te worden gewaarborgd. Bij weigering van registratie dienen de
initiatiefnemers zich in een dergelijk geval te kunnen wenden
tot de Europese ombudsman en hebben ze, in het uiterste geval,
uiteraard het recht om in beroep te gaan. Het Comité is van
mening dat dit omwille van de transparantie toch tenminste in
de toelichting bij de verordening dient te worden vermeld.
3.1.5 T o e z i c h t o p d e n a l e v i n g v a n h e t s u b s i 
diariteitsbeginsel
Volgens het Comité is het niet nodig om meteen al te toetsen of
het subsidiariteitsbeginsel wordt nageleefd, zoals van verschei
dene kanten wordt voorgesteld. Mocht de Commissie naar aan

3.2 Verzamelen van steunbetuigingen (art. 5)
3.2.1 I d e n t i f i c a t i e n u m m e r s

Aangezien niet in alle lidstaten dezelfde identificatienummers
verplicht of gangbaar zijn en afhankelijk van de lidstaat heel
andere documenten worden gevraagd (3), zou een dergelijke eis
alleen maar leiden tot een ratjetoe van gegevens en betekenen
dat niet overal dezelfde voorwaarden voor het verzamelen van
handtekeningen gelden. Daarmee zou het beginsel van gelijke
behandeling van alle Europese burgers geweld worden aagedaan.
Het is juist de bedoeling om tot één procedure te komen.
Het Comité is van oordeel dat het volstaat wanneer steunbe
tuigers hun naam, adres, geboortedatum en nationaliteit als
identiteitsgegevens opgeven en op hun woord van eer verklaren
dat zij het initiatief slechts éénmaal hebben ondertekend.
3.2.2 W o o n p l a a t s b e g i n s e l
Om te bepalen tot welk land een EU-burger dient te worden
gerekend, zal moeten worden uitgegaan van het woonplaats
beginsel, d.w.z. men valt onder het land waar men woont,
ongeacht de nationaliteit die men heeft. In derde landen woon
achtige EU-burgers worden ingedeeld op basis van de nationa
liteit die ze opgeven.
3.2.3 D u u r
Het Comité is van mening dat de door de Commissie vast
gestelde termijn van 12 maanden te kort is om een pan-Euro
pees initiatief te doen slagen en blijft daarom bij zijn voorstel
om de termijn te verlengen tot 18 maanden.
3.3 Systemen voor het online verzamelen van steunbetuigingen (art.
6)
Het Comité vindt het een goede zaak dat steunbetuigingen
online verzameld kunnen worden en deelt het standpunt van
de Commissie dat nauwgezette voorbereidingen nodig zijn voor
het beveiligen van dit soort steunbetuigingen. Tot dusverre be
staan er wereldwijd geen vergelijkbare systemen voor het ver
zamelen van handtekeningen in het kader van dergelijke initia
tieven (wel voor de veel minder bindende massapetities). Het
Comité zou daarom willen dat het volgende in overweging
wordt genomen:
(2) Advies van 21 april 2010 over het voorstel voor een verordening
van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief
(bron: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).
(3) Algemene aanpak betreffende een verordening van het Europees
Parlement en de Raad over het burgerinitiatief (10626/2/10 REV 2).
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— de Commissie dient de ontwikkeling van open source soft
ware voor online-initiatieven te bevorderen en voor alge
meen gebruik ter beschikking te stellen;
— organisatoren van een initiatief zouden de software moeten
laten certificeren in de lidstaat waar de met behulp van dit
systeem verzamelde data worden opgeslagen;
— om een goede controle mogelijk te maken zou met bij
komende elektronische identificatiegegevens moeten worden
gewerkt, bijv. via een verificatiemail, en
— via een aanvinkbaar hokje bevestigt de ondertekenaar dat hij
het initiatief slechts éénmaal ondertekent.
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twee maanden duren. In de tussentijd kunnen de organisatoren
verdergaan met het verzamelen van handtekeningen.
3.6 Verificatie en certificering van steunbetuigingen door de lidstaten
(art. 9)
Het Comité staat positief tegenover de mogelijkheid om hand
tekeningen te verifiëren aan de hand van steekproeven.
3.7 Indiening van een burgerinitiatief bij de Commissie (art. 10)
Omwille van een zo groot mogelijke transparantie heeft ieder
een die zijn handtekening onder een initiatief zet, het recht om
te weten wie hier achter staat en wie het financiert. Het Comité
herhaalt daarom zijn eis dat de organisatoren bij het overleggen
van de handtekeningen informatie moeten verschaffen over de
financiering en ondersteuning van het burgerinitiatief.

3.4 Minimumaantal handtekeningen per lidstaat (art. 7)
3.4.1 A a n t a l l i d s t a t e n

3.8 Behandeling van een burgerinitiatief door de Commissie (art. 11)

Het Comité blijft bij zijn voorstel om de drempel te verlagen tot
een kwart van de lidstaten. Als men Parlement en burgers op
gelijke voet wil behandelen moet hetzelfde principe gelden als
voor de oprichting van Europese partijen (4). Het kan niet zo
zijn dat voor een Europees burgerinitiatief strengere regels gel
den dan voor de registratie van een Europese partij.

3.8.1 G e l i j k s t e l l i n g m e t d e p r o c e d u r e v o o r
initiatieven van het Parlement en de
Raad

3.4.2 A a n t a l o n d e r t e k e n a a r s p e r l i d s t a a t
Het Comité staat volledig achter het voorgestelde systeem van
minimumdrempels (bijlage I) waarbij wordt uitgegaan van de
gressieve evenredigheid. Op basis van het woonplaatsbeginsel
(zie par. 3.2.2) dienen burgers met een dubbele nationaliteit
en EU-burgers die in een andere lidstaat wonen dan het land
waaruit zij afkomstig zijn, te worden gerekend tot het land waar
zij volgens eigen opgaaf verblijf houden. De kans dat iemand
een initiatief twee keer ondertekent, lijkt het Comité in de
praktijk vrij klein en stelt het instrument als zodanig niet ter
discussie.
3.5 Besluit over de ontvankelijkheid van een voorgesteld burgerinitia
tief (art. 8)
3.5.1 V e r e i s t a a n t a l h a n d t e k e n i n g e n
Het Comité steunt de gefaseerde aanpak van de Commissie,
maar vindt de voorgestelde minimumdrempel van 300 000
steunbetuigingen voor een ontvankelijkheidstoets veel te hoog.
Dit is erg veel gevraagd van de organisatoren. Als dit aantal niet
wordt gehaald, zullen de ondertekenaars bijzonder teleurgesteld
zijn als ze te horen krijgen dat het initiatief in het geheel niet
ontvankelijk is.
Als het aan het Comité ligt, wordt de ontvankelijkheid van het
initiatief getoetst, zodra er 50 000 handtekeningen uit drie lid
staten kunnen worden voorgelegd (zonder dat deze eerst nog
geverifieerd worden). Het gehele onderzoek mag niet langer dan
(4) Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de
Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financie
ring van politieke partijen op Europees niveau (PB L 297 van
15.11.2003).

Het Comité is van mening dat burgerinitiatieven door de Com
missie op dezelfde wijze moeten worden behandeld als initia
tieven die door het Parlement of de Raad o.g.v. art. 225 VWEU
resp. art. 241 VWEU worden voorgesteld. Beide soorten initia
tieven dienen als gelijkwaardig te worden beschouwd.
3.8.2 R e c h t o p e e n o p e n b a r e h o o r z i t t i n g
Gelet op het feit dat het Europees burgerinitiatief ook een com
municatiemiddel is dat het debat tussen de burgers en de Euro
pese Commissie kan bevorderen, is het de bedoeling dat er
openbare hoorzittingen worden georganiseerd voor succesvolle
burgerinitiatieven. Als bruggenbouwer tussen de EU en haar
burgers wil het Comité graag helpen om zulke hoorzittingen
te organiseren.
3.8.3 I n f o r m e r i n g v a n d e a d v i e s o r g a n e n
De mededeling waarin de Commissie haar verdere maatregelen
presenteert, zou ook aan het Europees Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de Regio's moeten worden gericht.
3.9 Evaluatieclausule (artikel 21)
Aangezien men nog geen enkele ervaring heeft met dit nieuwe
transnationale instrument, stelt het Comité voor om de uitvoe
ring van de verordening al na drie jaar te evalueren. Het Comité
wenst ook hierover geraadpleegd te worden door de Commissie.
3.10 Inwerkingtreding van de verordening (art. 22)
Het Comité kan zich vinden in de door de Commissie voor
gestelde termijn voor de inwerkingtreding van de verordening al
zijn bijv. nog niet alle regels voor het online verzamelen van
handtekeningen nader vastgelegd. Het is beter dat de verorde
ning zo snel mogelijk in werking treedt, gezien de hooggespan
nen verwachtingen van de burgers.
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3.11 Overige kwesties die nog geregeld moeten worden

4.2 Interinstitutionele samenwerking

3.11.1 F i n a n c i ë l e s t e u n

Het is belangrijk dat de medewerkers van de Europese instel
lingen en adviesorganen die zich bezighouden met burgerinitia
tieven, hun werkzaamheden goed op elkaar afstemmen en coör
dineren, zodat de burgers op een efficiënte wijze kunnen wor
den geïnformeerd. De synergie-effecten die aldus, met inacht
neming van de bestaande verdeling der bevoegdheden, kunnen
worden gerealiseerd, zijn inderdaad nodig als men wil dat het
burgerinitiatief een efficiënt instrument wordt bij het verwezen
lijken van een Europees model van moderne democratie.

Het Comité dringt er opnieuw op aan dat de Commissie burger
initiatieven die aan de toelatingseis van 50 000 handtekeningen
voldoen, financieel ondersteunt.

3.11.2 V e r t a l i n g
Het Comité dringt erop aan dat reeds bij de registratie van een
initiatief de korte samenvatting ervan (in maximaal 800 tekens,
zoals bepaald in bijlage II) door de diensten van de Commissie
in alle officiële talen van de Unie wordt vertaald.

Na het overhandigen van de eerste 50 000 handtekeningen en
de officiële goedkeuring dient de Commissie er vervolgens voor
te zorgen dat de integrale tekst van het geregistreerde initiatief
in alle officiële talen van de Unie wordt vertaald.

4. Specifieke voorstellen van het EESC
Het Comité zou graag enkele voorstellen uit zijn hierboven
aangehaalde advies van 17 maart 2010 nader willen preciseren.

4.1 Communicatie en informatie
Het Comité is van mening dat er, zodra de verordening in
werking is getreden, een grootschalige voorlichtingscampagne
moet komen, waarbij de Europese instellingen samenwerken
en hun activiteiten op elkaar afstemmen. Het Comité werkt
momenteel aan een brochure met tekst en uitleg over de nieuwe
mogelijkheden die het burgerinitiatief burgers en maatschappe
lijke organisaties biedt, met daarnaast ook informatie over de
raadplegingsprocedure en de civiele dialoog. Verder is het Co
mité van plan een stakeholder-conferentie te houden zodra de
verordening is goedgekeurd. Te denken valt ook aan campagnes
op bijv. scholen, om het burgerinitiatief bekend te maken bij
jongeren.

4.3 Bijdrage van het Comité
Het Comité ziet voor zichzelf een rol weggelegd in twee ver
schillende fasen:
4.3.1 F a s e 1 : H e t C o m i t é a l s „ f a c i l i t a t o r ”
In de voorbereidende fase en ook als een initiatief al in gang is
gezet, kan het Comité als platform voor dialoog en informatie
een „faciliterende” rol spelen bij het vormen van netwerken, het
eventueel bijeenkomen e.d., zonder dat het Comité zich hierbij
vooraf verplicht om zich inhoudelijk uit te spreken over het
initiatief in kwestie.
4.3.2 F a s e 2 : H e t
raadgever

Comité

als

institutionele

In een tweede fase kan het Comité vanuit zijn primaire functie
als adviesorgaan ten dienste van het Europees Parlement, de
Raad en de Commissie een burgerinitiatief begeleiden. Zo biedt
het Comité aan, de Commissie bij haar interne beraadslagingen
en besluitvorming t.a.v. een succesvol initiatief te ondersteunen
met een advies. Ook is het bereid bij een succesvol initiatief zijn
faciliteiten ter beschikking te stellen voor het organiseren van
hoorzittingen.
4.3.3 V e r s t e r k i n g v a n d e b e s t a a n d e s t r u c t u r e n
De hierboven en in het advies van 17 maart 2010 geformu
leerde voorstellen vergen eventueel een versterking van de be
staande structuren en extra middelen om adequaat te kunnen
handelen.

Brussel, 14 juli 2010
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Mario SEPI
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