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VERORDENING (EG) Nr. 1391/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 augustus 2003
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van
21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de
invoerregeling voor groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1947/2002 (2), en met name op artikel 4,
lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de
Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand
waarvan de Commissie voor de producten en de
periodes die in de bijlage bij die verordening zijn
vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde
landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de
bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven
in de tabel in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 5 augustus 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 augustus 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66.
(2) PB L 299 van 1.11.2002, blz. 17.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 4 augustus 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor
de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen ( )

0702 00 00

060
999

52,8
52,8

0707 00 05

052
999

103,8
103,8

0709 90 70

052
999

65,0
65,0

0805 50 10

382
388
524
528
999

56,8
57,3
44,4
48,5
51,8

0806 10 10

052
204
220
400
600
624
999

102,6
147,8
113,4
243,9
131,4
151,9
148,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
528
720
800
804
999

69,6
88,0
53,5
71,7
64,6
81,5
61,6
90,7
72,7

0808 20 50

052
388
512
528
999

169,1
87,3
50,3
85,5
98,0

0809 20 95

052
400
404
999

293,2
237,0
252,4
260,9

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

158,0
158,0

0809 40 05

064
068
094
624
999

85,7
72,5
62,1
183,8
101,0

1

Forfaitaire invoerwaarde

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie (PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 1392/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 augustus 2003
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 174/1999 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de
uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

eveneens volgens het bepaalde in Richtlijn 92/46/EEG
moeten zijn bereid en het daarin vastgestelde keurmerk
moeten dragen.
(3)

Om ervoor te zorgen dat alle nodige maatregelen
worden genomen zodat de voor de uitvoer met restitutie
bestemde producten het keurmerk krijgen, en om de
uitvoer van bestaande voorraden en het gebruik van
verpakkingen zonder keurmerk mogelijk te maken, moet
deze verordening met ingang van 1 januari 2004 van
toepassing zijn.

(4)

Verordening (EG) nr. 174/1999 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor melk en zuivelproducten,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (2), en met name
op artikel 31, lid 14,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

In artikel 21 van Verordening (EG) nr. 800/1999 van de
Commissie van 15 april 1999 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 500/2003 (4), is
bepaald dat geen restituties worden verleend indien de
producten op de dag waarop de aangifte ten uitvoer
wordt aanvaard, niet van gezonde handelskwaliteit zijn.
Om ervoor te zorgen dat de geldende regelgeving
uniform wordt toegepast, moet in Verordening (EG) nr.
174/1999 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 833/2003 (6), nader worden gepreciseerd dat de in artikel 1 van Richtlijn 92/46/EEG van
de Raad van 16 juni 1992 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel
brengen van rauwe melk, warmtebehandelde melk en
producten op basis van melk (7), laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 94/71/EG (8), bedoelde producten die in artikel
1 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 zijn opgenomen,
om voor restitutie in aanmerking te komen, overeenkomstig het in die richtlijn bepaalde moeten worden
bereid, en het in die richtlijn vastgestelde keurmerk
moeten dragen.

Om verlegging van het handelsverkeer ter ontduiking
van de regelgeving te voorkomen, moet worden bepaald
dat, wanneer voor de in artikel 1 van Verordening (EG)
nr. 1255/1999 bedoelde, voor vervoedering bestemde
producten restitutie wordt aangevraagd, die producten
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

160 van 26.6.1999, blz. 48.
122 van 16.5.2003, blz. 1.
102 van 17.4.1999, blz. 11.
74 van 20.3.2003, blz. 19.
20 van 27.1.1999, blz. 8.
120 van 15.5.2003, blz. 18.
268 van 14.9.1992, blz. 1.
368 van 31.12.1994, blz. 33.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Aan artikel 1 van Verordening (EG) nr. 174/1999 wordt het
volgende lid 4 toegevoegd:
„4.
Om voor restitutie in aanmerking te komen, moeten
de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1255/1999
bedoelde producten voldoen aan het bepaalde in Richtlijn
92/46/EEG, en met name worden bereid in een erkende
inrichting en voldoen aan de in bijlage C, hoofdstuk IV,
punt A, van die richtlijn vastgestelde voorwaarden voor het
aanbrengen van het keurmerk.”.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2004.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 augustus 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 1393/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 augustus 2003
inzake de levering van granen als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad van 27
juni 1996 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van
de voedselhulp en van de specifieke acties ter ondersteuning
van de voedselzekerheid (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1726/2001 van het Europees Parlement en de Raad (2), en met
name op artikel 24, lid 1, onder b),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De lijst van de landen en organisaties die in aanmerking
komen voor Gemeenschapssteun, en de algemene
criteria voor het vervoer van de voedselhulp na het fobstadium zijn vastgesteld bij bovengenoemde verordening.

(2)

Ingevolge een aantal besluiten met betrekking tot de
verlening van voedselhulp heeft de Commissie aan
bepaalde begunstigden graan toegewezen.

(3)

Dit product moet worden geleverd overeenkomstig het
bepaalde in Verordening (EG) nr. 2519/97 van de
Commissie van 16 december 1997 tot vaststelling van
algemene voorschriften op grond van Verordening (EG)

nr. 1292/96 van de Raad voor de beschikbaarstelling
van als communautaire voedselhulp te leveren
producten (3). Met name de leveringstermijnen en voorwaarden om de aan de levering verbonden kosten te
bepalen, dienen te worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In het kader van de communautaire voedselhulp wordt in de
Gemeenschap graan beschikbaar gesteld voor levering aan de
in de bijlage vermelde begunstigden, met inachtneming van
Verordening (EG) nr. 2519/97 en de in de bijlage vermelde
voorwaarden.
De inschrijver wordt geacht kennis te hebben genomen van alle
geldende algemene en bijzondere voorwaarden. Elk ander in
zijn offerte gemaakt beding of voorbehoud is nietig.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 augustus 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 166 van 5.7.1996, blz. 1.
(2) PB L 234 van 1.9.2001, blz. 10.

(3) PB L 346 van 17.12.1997, blz. 23.
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BIJLAGE
PARTIJ A
1. Actie nr.: 108/02
2. Begunstigde (2): World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel. (39-06)
65 13 29 88; fax 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I
3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wijzen
4. Land van bestemming: Israël
5. Beschikbaar te stellen product: meel van zachte tarwe
6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 3 245
7. Aantal partijen: 1 in 3 delen (A1: 1 000 ton; A2: 1 000 ton; A3: 1 245 ton)
8. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) (5): zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (A.10)
9. Verpakking (7): zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (2.2 A 1.d), 2.d) en B.4)
10. Etikettering of merken (6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.B.3)
— Voor het merken te gebruiken taal: Engels
— Bijkomende opschriften: —
11. Wijze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap
12. Voorgeschreven leveringsstadium: franco laadhaven
13. Alternatief leveringsstadium: —
14. a) Laadhaven: —
b) Laadadres: —
15. Loshaven: —
16. Plaats van bestemming:
— doorgangshaven of transitpakhuis: —
— vervoerroute over land: —
17. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het voorgeschreven stadium:
— eerste termijn: A1: 8-28.9.2003; A2: 22.9-12.10.2003; A3: 6-26.10.2003
— tweede termijn: A1: 22.9-12.10.2003; A2: 6-26.10.2003; A3: 20.10-9.11.2003
18. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het alternatieve stadium:
— eerste termijn: —
— tweede termijn: —
19. Uiterste termijn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tijd):
— eerste termijn: 19.8.2003
— tweede termijn: 2.9.2003
20. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 EUR/ton
21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden (1): de heer T. Vestergaard, Europese
Commissie; kamer L 130 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/
296 70 04
22. Uitvoerrestitutie (4): restitutie toepasselijk op 25.7.2003, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1138/2003 van de
Commissie (PB L 160 van 28.6.2003, blz. 20)
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PARTIJ B

1. Actie nr.: 816/97
2. Begunstigde (2): Ethiopië
3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: Emergency Food Security Reserve, Addis Ababa Contact: Ato Sirak
Hailu, tel. (251-1) 51 71 62, fax (251-1) 51 83 63
4. Land van bestemming: Ethiopië
5. Beschikbaar te stellen product: zachte tarwe
6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 10 000
7. Aantal partijen: 1
8. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) (5): zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (A.1)
9. Verpakking (7): zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (1.0 A 1.c), 2.c) en B.3)
10. Etikettering of merken (6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.A.3)
— Voor het merken te gebruiken taal: Engels
— Bijkomende opschriften: —
11. Wijze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap
12. Voorgeschreven leveringsstadium (8): franco bestemming
13. Alternatief leveringsstadium: franco laadhaven — fob gestuwd
14. a) Laadhaven: —
b) Laadadres: —
15. Loshaven: —
16. Plaats van bestemming: EFSR warehouse in Dire Dawa
— doorgangshaven of transitpakhuis: Berbera
— vervoerroute over land: —
17. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het voorgeschreven stadium (8):
— eerste termijn: 31.10.2003
— tweede termijn: 16.11.2003
18. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het alternatieve stadium:
— eerste termijn: 8-21.9.2003
— tweede termijn: 22.9-5.10.2003
19. Uiterste termijn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tijd):
— eerste termijn: 19.8.2003
— tweede termijn: 2.9.2003
20. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 EUR/ton
21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden (1): de heer T. Vestergaard, Europese
Commissie; kamer L 130 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/
296 70 04
22. Uitvoerrestitutie (4): restitutie toepasselijk op 25.7.2003, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1138/2003 van de
Commissie (PB L 160 van 28.6.2003, blz. 20)
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Voetnoten
(1) Aanvullende informatie: Torben Vestergaard (tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05).
(2) De leverancier neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde of zijn vertegenwoordiger om na te gaan
welke documenten voor de verzending zijn vereist.
(3) De leverancier bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin wordt verklaard dat voor
het te leveren product de in de betrokken lidstaat geldende stralingsnormen niet zijn overschreden. Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan jodium 131 worden vermeld.
(4) Verordening (EG) nr. 2298/2001 van de Commissie (PB L 308 van 27.11.2001, blz. 16) is van toepassing voor de
restitutie bij uitvoer. De in artikel 2 van voornoemde verordening bedoelde datum is de datum die is vermeld in punt
22 van deze bijlage.
(5) De leverancier legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering een plantengezondheidscertificaat voor.
(6) In afwijking van Publicatieblad C 114 van 29 april 1991 wordt de tekst van punt II.A.3.c) of II.B.3.c) als volgt
gelezen: „de vermelding „Europese Gemeenschap””.
(7) Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leveren van dezelfde
kwaliteit als die waarin het product zich bevindt; op deze lege zakken dient eveneens de vermelding voor te komen,
gevolgd door een hoofdletter R.
(8) Onverminderd het bepaalde in artikel 14, punt 3, van Verordening (EG) nr. 2519/97 mogen gecharterde schepen
niet voorkomen op een van de vier recentste kwartaallijsten van aangehouden voertuigen die overeenkomstig het
Memorandum van overeenstemming van Parijs inzake toezicht door de havenstaat (Richtlijn 95/21/EG van de Raad
— PB L 157 van 7.7.1995, blz. 1) worden gepubliceerd.

Om het leveringscontract te kunnen toewijzen moet de Commissie over een aantal inlichtingen beschikken (met name gegevens
betreffende de bankrekening van de betrokken inschrijver). Nadere inlichtingen over deze gegevens en het desbetreffende formulier
kunt U op onderstaande internetsite vinden:
http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm.
Als deze inlichtingen niet zijn verstrekt, kan de inschrijver die als leverancier is aangewezen zich niet beroepen op het bepaalde in
artikel 9, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2519/97 betreffende de termijn voor toezending van het gunningsbericht.
Iedere inschrijver wordt derhalve verzocht bovengenoemd formulier, naar behoren ingevuld, bij zijn offerte te voegen.
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VERORDENING (EG) Nr. 1394/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 augustus 2003
inzake de stopzetting van de visserij op schol door vaartuigen die de vlag van België voeren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2847/93 van de Raad van 12
oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het
gemeenschappelijk visserijbeleid (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003 (2), en met name op artikel 21,
lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 2341/2002 van de Raad van 20
december 2002 tot vaststelling, voor 2003, van de
vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en
groepen visbestanden welke in de wateren van de
Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap,
in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing
zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te
nemen voorschriften (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1091/2003 (4), zijn voor 2003 quota voor
schol vastgesteld.
Om te garanderen dat de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten van een bestand waarvoor een quotum geldt, in acht worden genomen, moet
de Commissie de datum vaststellen waarop de vangsten
van de vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren,
geacht worden het toegewezen quotum te hebben
bereikt.

(3)

Volgens de aan de Commissie meegedeelde gegevens,
hebben de hoeveelheden schol die in de wateren van
ICES-zone VII f-g zijn gevangen door vaartuigen die de
vlag van België voeren of die in België zijn geregistreerd,
het voor 2003 toegewezen quotum bereikt. België heeft
de vangst uit dit bestand verboden met ingang van 24
juli 2003. Deze datum moet derhalve worden aangehouden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheden schol die in de wateren van ICES-zone VII f-g
zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van België voeren of
die in België zijn geregistreerd, worden geacht het voor 2003
aan België toegewezen quotum te hebben bereikt.
De visserij op schol in de wateren van ICES-zone VII f-g door
vaartuigen die de vlag van België voeren of die in België zijn
geregistreerd, alsmede het aan boord houden, het overladen en
het lossen van vis uit dit bestand door deze vaartuigen, is
verboden vanaf de datum waarop deze verordening van toepassing wordt.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 24 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 augustus 2003.
Voor de Commissie
Jörgen HOLMQUIST

Directeur-generaal Visserij

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

PB L
PB L
PB L
PB L

261 van 20.10.1993, blz. 1.
122 van 16.5.2003, blz. 1.
356 van 31.12.2002, blz. 12.
157 van 26.6.2003, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 1395/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 augustus 2003
tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

tief geachte aanbiedingen en noteringen. Om deze prijs
te bepalen, wordt het gemiddelde berekend van de
aanbiedingen en noteringen op één of meer Europese
beurzen voor in een haven van Noord-Europa cif-geleverde producten uit de verschillende, voor de internationale handel als meest representatief beschouwde productielanden. Evenwel is bepaald dat deze criteria voor het
bepalen van de wereldmarktprijs voor geëgreneerde
katoen worden aangepast, om rekening te houden met
de verschillen op grond van de kwaliteit van het geleverde product en de aard van de aanbiedingen en noteringen. In artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr
1591/2001 is bepaald welke aanpassingen kunnen
plaatsvinden.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op het aan de Akte van Toetreding van Griekenland
gehechte Protocol nr. 4 betreffende katoen, laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1050/2001 van de Raad (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1051/2001 van de Raad van 22
mei 2001 betreffende de steun voor de katoenproductie (2), en
met name op artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Krachtens artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001
wordt op gezette tijden een wereldmarktprijs voor nietgeëgreneerde katoen bepaald, rekening houdende met de
historische verhouding tussen de in aanmerking
genomen wereldmarktprijs voor geëgreneerde katoen en
de berekende prijs voor niet-geëgreneerde katoen. Deze
historische verhouding is vastgesteld in artikel 2, lid 2,
van Verordening (EG) nr. 1591/2001 van de Commissie
van 2 augustus 2001 (3), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1486/2002 (4) houdende uitvoeringsbepalingen van
de steunregeling voor katoen. Als de wereldmarktprijs
niet op die wijze kan worden bepaald, wordt hij bepaald
op basis van de laatst vastgestelde prijs.
Krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1051/2001
wordt de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde
katoen bepaald voor een product met bepaalde
kenmerken, waarbij rekening wordt gehouden met de
gunstigste, voor de werkelijke markttendens representa-

(3)

Op grond van bovenbedoelde criteria moet de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen op het hieronder aangegeven niveau worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001 bedoelde
wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen wordt vastgesteld op 27,762 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 5 augustus 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 augustus 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

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

PB L
PB L
PB L
PB L

148 van 1.6.2001, blz. 1.
148 van 1.6.2001, blz. 3.
210 van 3.8.2001, blz. 10.
223 van 20.8.2002, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 1396/2003 VAN DE COMMISSIE
van 4 augustus 2003
tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met
het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van
oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van 21
december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
toepassing van preferentiële douanerechten bij invoer van
bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit
Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke
Jordaanoever en de Gazastrook (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1300/97 (2), en met name op artikel 5, lid
2, onder a),
Overwegende hetgeen volgt:
De communautaire invoer- en producentenprijzen voor
eenbloemige anjers (standaard), veelbloemige anjers (tros),
grootbloemige rozen en kleinbloemige rozen worden krachtens
artikel 2, lid 2, en artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 4088/87
om de twee weken vastgesteld en gelden telkens voor twee
weken. Deze prijzen worden, overeenkomstig artikel 1 ter van
Verordening (EEG) nr. 700/88 van de Commissie van 17 maart
1988 houdende een aantal uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake de invoer in de Gemeenschap van bepaalde
producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus,

Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever
en de Gazastrook (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2062/97 (4), voor een periode van twee weken vastgesteld
op basis van de gewogen gegevens die de lidstaten meedelen.
Deze prijzen moeten onverwijld worden vastgesteld, om te
kunnen bepalen welke douanerechten moeten worden toegepast. Het is bijgevolg wenselijk te bepalen dat de onderhavige
verordening onmiddellijk in werking treedt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 1 ter van Verordening (EEG) nr. 700/88 bedoelde
communautaire producenten- en invoerprijzen voor
eenbloemige anjers (standaard), veelbloemige anjers (tros),
grootbloemige rozen en kleinbloemige rozen, voor een periode
van twee weken, zijn vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 5 augustus 2003.
Zij is van toepassing van 6 tot en met 19 augustus 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 augustus 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 382 van 31.12.1987, blz. 22.
(2) PB L 177 van 5.7.1997, blz. 1.

(3) PB L 72 van 18.3.1988, blz. 16.
(4) PB L 289 van 22.10.1997, blz. 1.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 4 augustus 2003 tot vaststelling van de communautaire producentenen invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde
producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke
Jordaanoever en de Gazastrook
(in EUR per 100 stuks)
Periode: 6 tot en met 19 augustus 2003
Communautaire
producentenprijzen

Eenbloemige anjers
(standaard)

Veelbloemige anjers
(tros)

Grootbloemige rozen

Kleinbloemige rozen

14,06

12,03

17,82

9,03

Eenbloemige anjers
(standaard)

Veelbloemige anjers
(tros)

Grootbloemige rozen

Kleinbloemige rozen

Israël

—

—

6,59

6,34

Marokko

—

—

—

—

Cyprus

—

—

—

—

Jordanië

—

—

—

—

Westelijke Jordaanoever en
Gazastrook

—

—

—

—

Communautaire invoerprijzen
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD
van 22 juli 2003
betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
(2003/578/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

proces met een hoge zichtbaarheid, een sterke politieke
inzet en een brede aanvaarding onder de betrokkenen op
gang gebracht.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 128, lid 2,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),

(3)

De Europese Raad van Lissabon van 23 en 24 maart
2000 heeft een nieuw strategisch doel voor de Europese
Unie vastgesteld, namelijk de meest concurrerende en
dynamische kenniseconomie van de wereld te worden
die in staat is tot duurzame economische groei met meer
en betere banen en een hechtere sociale samenhang.
Hiertoe heeft de Raad voor 2010 algemene werkgelegenheidsdoelstellingen en werkgelegenheidsdoelstellingen
voor vrouwen vastgesteld, die op de Europese Raad van
Stockholm van 23 en 24 maart 2001 werden aangevuld
met tussentijdse doelstellingen voor januari 2005
alsmede, naar aanleiding van de demografische uitdaging, een nieuwe doelstelling voor 2010 inzake de
arbeidsparticipatie van oudere vrouwen en mannen.

(4)

De Europese Raad van Nice van 7, 8 en 9 december
2000 heeft zijn goedkeuring gehecht aan de Europese
sociale agenda, die stelt dat de terugkeer naar volledige
werkgelegenheid een ambitieus beleid vergt op het stuk
van verhoging van de arbeidsparticipatie, verkleining van
de regionale verschillen, vermindering van de ongelijkheid en verbetering van de kwaliteit van de arbeid.

(5)

De Europese Raad van Barcelona van 15 en 16 maart
2002 heeft gevraagd om een versterking van de Europese werkgelegenheidsstrategie door een geconsolideerd,
vereenvoudigd en beter beheerd proces met een tijdschema dat is afgestemd op de termijn van 2010 en
waarin de streefcijfers en doelstellingen van de strategie
van Lissabon zijn opgenomen. De Europese Raad van
Barcelona verlangde ook een stroomlijning van de
beleidscoördinatieprocessen met op elkaar afgestemde
tijdschema's voor de aanneming van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid en de werkgelegenheidsrichtsnoeren.

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (3),
Gezien het advies van het Comité van de Regio's (4),
Gezien het advies van het Comité voor de werkgelegenheid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Krachtens artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie heeft de Unie tot doel de economische en
sociale vooruitgang en een hoog niveau van werkgelegenheid te bevorderen. Op grond van artikel 125 van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap moeten de lidstaten en de Gemeenschap streven
naar de ontwikkeling van een gecoördineerde strategie
voor werkgelegenheid en in het bijzonder voor de bevordering van de scholing, de opleiding en het aanpassingsvermogen van de werknemers en arbeidsmarkten die
soepel reageren op economische veranderingen.
Na de buitengewone Europese Raad over werkgelegenheid van 20 en 21 november 1997 in Luxemburg is bij
de resolutie van de Raad van 15 december 1997 inzake
de werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 1998 (5) een

(1) Voorstel van 8 april 2003 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
(2) Advies uitgebracht op 3 juni 2003 (nog niet bekendgemaakt in het
Publicatieblad).
(3) Advies uitgebracht op 14 mei 2003 (nog niet bekendgemaakt in het
Publicatieblad).
(4) Advies uitgebracht op 3 juli 2003 (nog niet bekendgemaakt in het
Publicatieblad).
(5) PB C 30 van 28.1.1998, blz. 1.

L 197/14
(6)

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

De Europese Raad van Brussel van 20 en 21 maart 2003
heeft bevestigd dat de werkgelegenheidsstrategie de
leidende rol speelt in de uitvoering van de werkgelegenheids- en arbeidsmarktdoelstellingen van de strategie van
Lissabon en dat de werkgelegenheidsstrategie en de
globale richtsnoeren voor het economisch beleid, die de
Gemeenschap een algemeen instrument voor de coördinatie van het economisch beleid verschaffen, in hun
werking consistent moeten zijn. De Europese Raad sprak
de wens uit dat de richtsnoeren beperkt in aantal en
resultaatgericht zijn en dat zij de lidstaten in staat stellen
een passende combinatie van maatregelen uit te werken,
waarbij passende streefdoelen als uitgangspunt moeten
dienen. Het jaar 2003 biedt een bijzondere kans om een
aantal gestroomlijnde belangrijke beleidscoördinatieinstrumenten — globale richtsnoeren voor het economisch beleid, werkgelegenheidsrichtsnoeren en strategie
voor de interne markt — aan te wenden en in een nieuw
driejaarsperspectief te plaatsen.

(7)

De werkgelegenheidsstrategie is uitvoerig geëvalueerd,
onder andere tijdens een in 2000 voltooide grondige
tussentijdse evaluatie van de strategie en een belangrijke
in 2002 voltooide evaluatie van de ervaringen die in de
eerste vijf jaar zijn opgedaan. Deze evaluatie wees uit dat
er behoefte is aan continuïteit in de strategie teneinde
resterende structurele zwaktes en de nieuwe uitdagingen
waarvoor een uitgebreide Europese Unie zich gesteld
ziet, aan te pakken.

(8)

Wil de uitvoering van de agenda van Lissabon slagen,
dan moet het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten op
een evenwichtige manier de drie elkaar aanvullende en
wederzijds ondersteunende doelstellingen bevorderen,
namelijk volledige werkgelegenheid, kwaliteit en productiviteit van de arbeid en sociale samenhang en integratie.
Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen zijn
verdere structurele hervormingen vereist rond tien
onderling samenhangende hoofdprioriteiten en moet
speciale aandacht worden besteed aan een coherent
beheer van het proces. De beleidshervormingen vereisen
integratie van de genderdimensie in de uitvoering van
alle maatregelen.

(9)

Op 3 december 2001 heeft de Raad een reeks indicatoren vastgesteld om tien dimensies van het investeren
in de kwaliteit van werk te meten, en gevraagd deze indicatoren te gebruiken bij het toezicht op de Europese
richtsnoeren en aanbevelingen voor de werkgelegenheid.

(10)

Actief en preventief beleid moet doeltreffend zijn en
bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen
van volledige werkgelegenheid en sociale integratie door
ervoor te zorgen dat werklozen en inactieven in staat
zijn op de arbeidsmarkt te concurreren en daarin te integreren. Daarbij dienen zij de steun te krijgen van
moderne arbeidsmarktinstrumenten.

(11)

De lidstaten zullen het scheppen van meer en betere
banen aanmoedigen door het stimuleren van ondernemerschap en innovatie binnen een gunstig onderne-

5.8.2003

mingsklimaat. De lidstaten zetten zich in voor de uitvoering van het Europees Handvest voor kleine ondernemingen en stimuleren een proces van benchmarking van
het ondernemingenbeleid.

(12)

Het juiste evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid zal
helpen het concurrentievermogen van het bedrijfsleven
te ondersteunen, de kwaliteit en productiviteit van de
arbeid te vergroten en de aanpassing van het bedrijfsleven en de werknemers aan de economische veranderingen te vergemakkelijken. In dit verband hebben de
Europese Raden van Barcelona en Brussel met name
opgeroepen tot een herziening van de arbeidswetgeving,
waarbij de rol van de sociale partners geëerbiedigd moet
worden. De normen inzake gezondheid en veiligheid op
het werk moeten worden opgetrokken overeenkomstig
de nieuwe communautaire strategie voor 2002-2006. Er
dient bijzondere aandacht te worden geschonken aan
sectoren die uit arbeidsongevallenoogpunt risicosectoren
zijn. De toegang van de werknemers tot opleiding is een
essentieel onderdeel van het evenwicht tussen flexibiliteit
en zekerheid en de participatie van alle werknemers
moet worden ondersteund, rekening houdend met het
rendement van investeringen voor de werknemers, de
werkgevers en de samenleving als geheel. Zowel in de
huidige als in de toekomstige lidstaten vormt de
herstructurering van de economie een uitdaging voor de
werkgelegenheid, en vergt zij een positief beleid van de
zijde van alle betrokkenen, met inbegrip van de sociale
partners.

(13)

De Europese Raad van Barcelona was ingenomen met
het actieplan van de Commissie voor vaardigheden en
mobiliteit en in de resolutie van de Raad van 3 juni
2002 inzake vaardigheden en mobiliteit wordt de
Commissie, de lidstaten en de sociale partners verzocht
de vereiste maatregelen te nemen. Een grotere beroepsen geografische mobiliteit en een betere afstemming van
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zullen bijdragen tot
meer werkgelegenheid en sociale samenhang; daarbij
dient rekening te worden gehouden met de arbeidsaspecten van immigratie.

(14)

De tenuitvoerlegging van coherente en globale strategieën voor levenslang leren is van essentieel belang voor
de verwezenlijking van volledige werkgelegenheid, betere
kwaliteit en productiviteit van de arbeid en een hechtere
sociale samenhang. De Europese Raad van Barcelona
was ingenomen met de mededeling van de Commissie
„Een Europese ruimte voor levenslang leren realiseren”,
waarin de belangrijkste bouwstenen van strategieën voor
levenslang leren werden genoemd, namelijk partnerschap, inzicht in de leerbehoefte, adequate middelen,
toegankelijkere leermogelijkheden, de ontwikkeling van
een leercultuur en het streven naar hoge kwaliteit. Het
huidige, door de Europese Raad van Lissabon in gang
gezette proces betreffende toekomstige concrete doelstellingen voor onderwijsstelsels speelt een belangrijke rol
bij de ontwikkeling van het menselijk kapitaal, en de
synergieën met de werkgelegenheidsstrategie dienen ten
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Het beleid zal discriminatie moeten aanpakken, een
persoonlijke benadering van individuele behoeften
moeten bieden en adequate arbeidskansen moeten
creëren door de werkgevers stimulansen te bieden om
personen uit deze achterstandsgroepen in dienst te
nemen. Bij Besluit 2001/903/EG van de Raad (1) van 3
december 2001 is 2003 uitgeroepen tot het „Europees
Jaar van personen met een handicap”. De toegang tot de
arbeidsmarkt vormt een belangrijke prioriteit voor de
naar schatting ongeveer 37 miljoen mensen met een
handicap in de Europese Unie, van wie er velen kunnen
en willen werken.

volle te worden benut. Op 5 en 6 mei 2003 heeft de
Raad een reeks benchmarks aangenomen voor de gemiddelde prestaties in onderwijs en opleiding in Europa,
waarvan een aantal bijzonder relevant is binnen de
context van het werkgelegenheidsbeleid. De Europese
Raad van Lissabon heeft aangedrongen op een forse jaarlijkse stijging van de investeringen per hoofd van de
bevolking in menselijke hulpbronnen. Dit vereist
voldoende prikkels voor de werkgevers en individuen, en
een overheveling van publieke middelen naar een efficiëntere investering in menselijke hulpbronnen binnen
het hele scala van leeractiviteiten.

(15)

(16)

(17)

Voor het aangaan van de demografische uitdaging, de
ondersteuning van de economische groei, de stimulering
van volledige werkgelegenheid en de ondersteuning van
de financiële houdbaarheid van de stelsels van sociale
bescherming is een adequaat arbeidsaanbod nodig. Het
gezamenlijk verslag van de Commissie en de Raad
„Vergroting van de arbeidsparticipatie en bevordering
van beroepsactiviteit op oudere leeftijd”, op 7 maart
2002 door de Raad goedgekeurd, concludeert dat hiervoor allesomvattende nationale strategieën ontwikkeld
moeten worden die gebaseerd zijn op een levenscyclusaanpak. Het beleid moet het arbeidspotentieel van alle
categorieën van personen benutten. De Europese Raad
van Barcelona is overeengekomen dat de Europese Unie
ernaar moet streven de gemiddelde leeftijd waarop
mensen daadwerkelijk stoppen met werken, in de
periode tot 2010 geleidelijk op te trekken met circa vijf
jaar. Deze leeftijd werd geraamd op 59,9 jaar in 2001.

De genderspecifieke verschillen op de arbeidsmarkt
moeten geleidelijk worden weggewerkt, wil de Europese
Unie volledige werkgelegenheid bereiken, de kwaliteit
van de arbeid verhogen en sociale integratie en samenhang bevorderen. Dit vereist zowel integratie van de
genderdimensie in het beleid als specifieke beleidsmaatregelen om voor vrouwen en mannen de voorwaarden
te scheppen om op de arbeidsmarkt in te treden, herin
te treden en te blijven. De Europese Raad van Barcelona
heeft afgesproken dat de lidstaten voor 2010 voorzien in
kinderopvang voor ten minste 90 % van de kinderen
tussen drie jaar en de leerplichtige leeftijd en voor ten
minste 33 % van de kinderen onder drie jaar. De onderliggende factoren van de verschillen in werkloosheid en
beloning tussen mannen en vrouwen moeten worden
aangepakt en bij de verkleining van die verschillen
moeten concrete resultaten worden geboekt, zonder dat
getornd mag worden aan het beginsel van loondifferentiatie volgens productiviteit en arbeidsmarktsituatie.

De daadwerkelijke integratie op de arbeidsmarkt van
personen uit achterstandsgroepen zal resulteren in een
betere sociale integratie, arbeidsparticipatie en financiële
houdbaarheid van de stelsels van sociale bescherming.

L 197/15

(18)

Teneinde de vooruitzichten op volledige werkgelegenheid en sociale samenhang te verbeteren, moet het evenwicht tussen inkomen uit arbeid en inkomen bij werkloosheid of inactiviteit zodanig zijn dat mensen worden
aangemoedigd op de arbeidsmarkt in te treden, terug te
komen en er te blijven, en dat het scheppen van werkgelegenheid wordt bevorderd.

(19)

Onder zwartwerk worden verstaan „alle betaalde werkzaamheden die wat hun aard betreft wettig zijn maar
niet aan de autoriteiten worden gemeld”. Studies
schatten de gemiddelde omvang van de informele
economie op 7 à 16 % van het BBP van de Europese
Unie. Zwartwerk moet worden omgezet in reguliere
arbeid teneinde het algehele ondernemingsklimaat, de
kwaliteit van de arbeid van de betrokkenen, de sociale
samenhang en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en stelsels van sociale bescherming te verbeteren. De verbetering van de statistische kennis van de
omvang van zwartwerk in de lidstaten en in de Europese
Unie dient te worden bevorderd.

(20)

De verschillen op het gebied van werkgelegenheid en
werkloosheid tussen de regio's van de Europese Unie
blijven groot en zij zullen na de uitbreiding toenemen.
Hiervoor moet een oplossing worden gevonden door
middel van een brede aanpak waarbij actoren op alle
niveaus worden betrokken, teneinde de economische en
sociale samenhang te vergroten; daarbij dient gebruik te
worden gemaakt van de structuurfondsen.

(21)

De evaluatie van de eerste vijf jaar van de Europese
werkgelegenheidsstrategie heeft uitgewezen dat een beter
beheer essentieel is voor de doeltreffendheid van de strategie in de toekomst. Een geslaagd werkgelegenheidsbeleid vereist samenwerking op alle niveaus, de betrokkenheid van een aantal operationele diensten en adequate
financiële middelen om de tenuitvoerlegging van de
richtsnoeren te ondersteunen. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van
werkgelegenheidsrichtsnoeren en voor evenwichtige
resultaten op regionaal en plaatselijk niveau.

(1) PB L 335 van 19.12.2001, blz. 15.
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De daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de werkgelegenheidsrichtsnoeren vereist de actieve deelname van de
sociale partners in alle stadia, van het ontwerp van het
beleid tot de uitvoering ervan. Op de sociale top van 13
december 2001 verklaarden de sociale partners dat de
coördinatie van het tripartiet overleg uitgebreid en
verbeterd moet worden. Ook werd afgesproken dat er
voor elke voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad
een tripartiete sociale top over groei en werkgelegenheid
gehouden zal worden.
Behalve aan deze werkgelegenheidsrichtsnoeren moeten
de lidstaten volledig uitvoering geven aan de globale
richtsnoeren voor het economisch beleid en ervoor
zorgen dat de maatregelen volledig stroken met het doel
de openbare financiën gezond te houden en de macroeconomische stabiliteit in stand te houden,
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BESLUIT:

Enig artikel
De in de bijlage opgenomen richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid („Werkgelegenheidsrichtsnoeren”) van de
lidstaten worden aangenomen. De lidstaten houden hiermee
rekening in hun werkgelegenheidsbeleid.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
G. ALEMANNO
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BIJLAGE
DE WERKGELEGENHEIDSRICHTSNOEREN

Een Europese strategie voor volledige werkgelegenheid en betere banen voor iedereen
De lidstaten streven er in hun werkgelegenheidsbeleid naar de doelstellingen en actieprioriteiten ten uitvoer te leggen en
geleidelijk onderstaande streefdoelen te realiseren. Er zal speciale aandacht worden geschonken aan een goed beheer van
het werkgelegenheidsbeleid.
Behalve deze werkgelegenheidsrichtsnoeren en de daarmee samenhangende aanbevelingen voor de werkgelegenheid,
dienen de lidstaten volledig uitvoering te geven aan de globale richtsnoeren voor het economisch beleid en ervoor te
zorgen dat de twee instrumenten in hun werking consistent zijn.
Overeenkomstig de agenda van Lissabon moet het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten de volgende drie overkoepelende en onderling verbonden doelstellingen bevorderen: volledige werkgelegenheid, kwaliteit en productiviteit van de
arbeid, en sociale samenhang en integratie.
Deze doelstellingen moeten op een evenwichtige manier worden nagestreefd, gezien het gelijke gewicht dat daaraan bij
de verwezenlijking van de ambities van de Unie wordt toegekend. Zij moeten worden nagestreefd met de medewerking
van alle betrokken actoren. De synergieën moeten volledig worden benut, uitgaande van de positieve wisselwerking
tussen de drie doelstellingen. Gelijke kansen en gendergelijkheid zijn van vitaal belang om vooruitgang te boeken met
betrekking tot de drie doelstellingen.
Een dergelijke aanpak zou tevens bijdragen aan de vermindering van de werkloosheid en inactiviteit.

Volledige werkgelegenheid
Door middel van een totaalbeleid dat maatregelen aan de vraag- en aanbodzijde omvat, streven de lidstaten ernaar volledige werkgelegenheid te bereiken en aldus de werkgelegenheidsgraad op te trekken tot de kwantitatieve doelen van
Lissabon en Stockholm.
Dit beleid moet bijdragen tot de verwezenlijking van de volgende gemiddelden voor de Europese Unie:
— een totale arbeidsparticipatie van 67 % in 2005 en 70 % in 2010;
— een arbeidsparticipatie van vrouwen van 57 % in 2005 en 60 % in 2010;
— een arbeidsparticipatie van oudere werknemers (55-64) van 50 % in 2010.
Alle nationale streefcijfers moeten consistent zijn met de op EU-niveau gewenste resultaten en moeten rekening houden
met bijzondere nationale omstandigheden.

Verbetering van de kwaliteit en productiviteit van de arbeid
Een betere kwaliteit van de arbeid hangt nauw samen met de verschuiving naar een concurrerende kenniseconomie en
dient te worden nagestreefd via een gecoördineerde inspanning van alle actoren en met name via de sociale dialoog.
Kwaliteit is een meerdimensionaal begrip dat betrekking heeft op zowel de functiekenmerken als de arbeidsmarkt in
ruimere zin. Het omvat de intrinsieke kwaliteit van de functie, vaardigheden, levenslang leren en loopbaanontwikkeling,
gendergelijkheid, gezondheid en veiligheid op het werk, flexibiliteit en zekerheid, integratie en toegang tot de arbeidsmarkt, werkorganisatie en evenwicht tussen werk en privé-leven, sociale dialoog en werknemersparticipatie, diversiteit
en non-discriminatie, en de algehele arbeidsprestatie.
Verhoging van de arbeidsparticipatie moet hand in hand gaan met een verhoging van de totale groei van de arbeidsproductiviteit. Kwaliteit van de arbeid kan de arbeidsproductiviteit helpen vergroten en de synergieën tussen die twee
moeten ten volle worden benut. Dit vormt een specifieke uitdaging voor de sociale dialoog.

Versterking van de sociale samenhang en integratie
Werkgelegenheid is een essentieel element voor sociale integratie. In synergie met de open coördinatiemethode op het
gebied van sociale integratie moet het werkgelegenheidsbeleid de arbeidsdeelname vergemakkelijken via bevordering van
de toegang tot hoogwaardige arbeid voor alle vrouwen en mannen die in staat zijn te werken; discriminatie op de
arbeidsmarkt moet worden bestreden en uitsluiting van mensen van het arbeidsleven moet worden voorkomen.
De economische en sociale samenhang moet worden bevorderd door een verkleining van de regionale werkgelegenheidsen werkloosheidsverschillen, de aanpak van werkgelegenheidsproblemen in achtergestelde gebieden van de Europese
Unie en de ondersteuning van economische en sociale herstructureringen.
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SPECIFIEKE RICHTSNOEREN

In hun streven de drie overkoepelende doelstellingen te verwezenlijken, dienen de lidstaten een beleid uit te voeren dat
rekening houdt met de volgende specifieke richtsnoeren die de prioriteiten voor maatregelen aangeven. Daarbij volgen
de lidstaten voor elk van de prioriteiten een op integratie van de genderdimensie gerichte aanpak.

1. ACTIEVE EN PREVENTIEVE MAATREGELEN VOOR WERKLOZEN EN INACTIEVEN
De lidstaten zullen actieve en preventieve maatregelen voor werklozen en inactieven ontwikkelen die erop gericht
zijn de instroom in langdurige werkloosheid te voorkomen en de duurzame herintreding op de arbeidsmarkt van
werklozen en inactieven te bevorderen. De lidstaten:
a) zorgen ervoor dat van alle werkzoekenden, in een vroeg stadium van hun werkloosheid, de behoeften worden
vastgesteld, en dat zij een beroep kunnen doen op diensten zoals advies en begeleiding, hulp bij het zoeken naar
werk en op maat gesneden stappenplannen;
b) bieden, op basis van de bovengenoemde vaststellingen, werkzoekenden toegang tot effectieve en efficiënte maatregelen om hun inzetbaarheid en integratiekansen te vergroten, waarbij speciale aandacht moet worden
geschonken aan mensen met de grootste problemen op de arbeidsmarkt;
de lidstaten zorgen er met name voor dat:
— aan alle werklozen een nieuwe start wordt geboden voordat zij zes maanden werkloos zijn, wanneer het gaat
om jongeren, en voordat zij twaalf maanden werkloos zijn, wanneer het gaat om volwassenen, in de vorm
van opleiding, omscholingscursussen, werkpraktijk, een baan of een andere inzetbaarheidsmaatregel, waar
nodig vergezeld van permanente begeleiding bij het zoeken naar werk;
— voor 2010 25 % van de langdurig werklozen deelnemen aan een actieve maatregel in de vorm van opleiding,
omscholingscursussen, werkpraktijk of een andere inzetbaarheidsmaatregel, waarbij ernaar wordt gestreefd
het gemiddelde van de drie best presterende lidstaten te halen;
c) moderniseren en versterken instellingen voor de arbeidsmarkt, met name diensten voor arbeidsvoorziening;
d) moeten de effectiviteit en efficiëntie van de arbeidsmarktprogramma's regelmatig evalueren en dienovereenkomstig bijstellen.

2. HET SCHEPPEN VAN WERKGELEGENHEID EN ONDERNEMERSCHAP
De lidstaten moedigen het creëren van meer en betere banen aan door het ondernemerschap, innovatie en de investeringscapaciteit te stimuleren in een gunstig ondernemingsklimaat voor alle ondernemingen. Speciale aandacht
dient te worden besteed aan het werkgelegenheidspotentieel van nieuwe ondernemingen, de dienstensector en
onderzoek en ontwikkeling. Gebaseerd op het benchmarkingproces van het ondernemingenbeleid en op de uitvoering van het Europees Handvest voor kleine bedrijven, dienen de beleidsinitiatieven zich te richten op de:
— vereenvoudiging en beperking van de administratieve lasten en regelgeving voor het opzetten van een bedrijf en
voor de kleine en middelgrote ondernemingen, alsook voor de aanwerving van personeel; vergemakkelijking van
de toegang tot kapitaal voor beginnende ondernemingen, nieuwe en bestaande kleine en middelgrote ondernemingen, en ondernemingen met grote groeimogelijkheden (zie ook richtsnoer 11 van de GREB's);
— bevordering van onderwijs en opleiding in ondernemers- en managementvaardigheden en steunverlening, ook
via training, om het ondernemerschap binnen ieders bereik te brengen.

3. AANPAK VAN VERANDERINGEN EN BEVORDERING VAN HET AANPASSINGSVERMOGEN EN DE MOBILITEIT
OP DE ARBEIDSMARKT
De lidstaten bevorderen het aanpassingsvermogen van de werknemers en ondernemingen aan veranderingen,
waarbij voor de nodige flexibiliteit en zekerheid gezorgd moet worden en waarbij de sleutelrol van de sociale partners op dit gebied moet worden benadrukt.
Zij evalueren en hervormen, waar nodig, al te restrictieve onderdelen in hun arbeidswetgeving die negatief
uitwerken op de dynamiek van de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid van groepen die moeilijk toegang hebben
tot de arbeidsmarkt, zij breiden de sociale dialoog uit, bevorderen de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven en
nemen passende maatregelen ter bevordering van:
— de diversiteit van contractuele en arbeidsregelingen, ook inzake de arbeidstijd, die de loopbaanontwikkeling en
een beter evenwicht tussen werk en privé-leven en tussen flexibiliteit en zekerheid bevorderen;
— de toegang voor werknemers, met name laaggeschoolde werknemers, tot opleiding;
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— betere arbeidsomstandigheden, met inbegrip van de gezondheid en veiligheid; het beleid moet met name gericht
zijn op: een aanzienlijke verlaging van de incidentie van arbeidsongevallen en beroepsziekten;
— de ontwikkeling en verspreiding van innovatieve en duurzame vormen van werkorganisatie, die de productiviteit
en de kwaliteit op het werk ondersteunen;
— het anticiperen op en het positieve management van economische veranderingen en herstructureringen.
De lidstaten pakken tekorten en knelpunten op de arbeidsmarkt aan met een reeks maatregelen zoals het bevorderen
van de beroepsmobiliteit en het uit de weg ruimen van belemmeringen voor de geografische mobiliteit, met name
door het actieplan voor vaardigheden en mobiliteit uit te voeren, door te zorgen voor een betere erkenning en transparantie van kwalificaties en vaardigheden, en een betere overdraagbaarheid van socialezekerheids- en pensioenrechten, door passende prikkels in de belasting- en uitkeringsstelsels in te bouwen en door rekening te houden met
de arbeidsmarktaspecten van de immigratie.
De transparantie van werkgelegenheids- en opleidingsmogelijkheden op nationaal en Europees niveau moet worden
bevorderd teneinde een doeltreffende afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te ondersteunen. Met
name moeten werkzoekenden in de hele Europese Unie voor 2005 in staat zijn alle via de diensten voor de arbeidsvoorziening van de lidstaten bekendgemaakte vacatures te raadplegen.

4. DE ONTWIKKELING VAN HET MENSELIJK KAPITAAL EN LEVENSLANG LEREN BEVORDEREN
De lidstaten leggen strategieën voor levenslang leren ten uitvoer, onder andere door verbetering van de kwaliteit en
doeltreffendheid van de onderwijs- en opleidingsstelsels, teneinde alle individuen toe te rusten met de vaardigheden
die voor een moderne beroepsbevolking in een kennismaatschappij vereist zijn, hun loopbaanontwikkeling mogelijk
te maken en de kwalificatiekloven en knelpunten op de arbeidsmarkt te verkleinen.
Conform de nationale prioriteiten, moet het beleid vóór 2010 met name tot de volgende resultaten leiden:
— ten minste 85 % van de 22-jarigen moet een hogere middelbare opleiding hebben afgerond;
— het gemiddelde participatieniveau met betrekking tot levenslang leren in de Europese Unie moet ten minste
12,5 % van de volwassen beroepsbevolking bedragen (25- tot 64-jarigen).
Het beleid zal met name gericht zijn op een verhoging van de investeringen in menselijke hulpbronnen. In dit
verband is het belangrijk dat er een aanzienlijke stijging komt van de bedrijfsinvesteringen in de opleiding van
volwassenen, teneinde de productiviteit, het concurrentievermogen en het actief ouder worden te bevorderen. Efficiënte investeringen in menselijk kapitaal door de werkgevers en werknemers moeten worden vergemakkelijkt.

5. VERGROTING VAN HET ARBEIDSAANBOD EN BEVORDERING VAN ACTIEF OUDER WORDEN
De lidstaten bevorderen dat er voldoende arbeid en arbeidsmogelijkheden beschikbaar zijn ter ondersteuning van de
economische groei en de werkgelegenheid, waarbij rekening wordt gehouden met de arbeidsmobiliteit, zoals aangegeven in specifieke richtsnoer nr. 3. Zij:
— vergroten de arbeidsmarktparticipatie door de mogelijkheden van alle bevolkingsgroepen te benutten door
middel van een totaalaanpak, met name met betrekking tot de beschikbaarheid en aantrekkelijkheid van werk,
het lonend maken van werk, vergroting van de vaardigheden en adequate ondersteunende maatregelen;
— bevorderen het actief ouder worden, met name door arbeidsomstandigheden te bevorderen die mensen ertoe
bewegen te blijven doorwerken — zoals de toegang tot bij- en nascholing, waarbij het bijzondere belang van
gezondheid en veiligheid op het werk wordt erkend, en flexibele vormen van werkorganisatie — en prikkels
voor vroegtijdige uittreding uit de arbeidsmarkt uit de weg te ruimen, met name door vut-regelingen te
hervormen en ervoor te zorgen dat het lonend is om op de arbeidsmarkt actief te blijven; en door de werkgevers
aan te moedigen oudere werknemers in dienst te nemen.
Het beleid moet vóór 2010 met name leiden tot een stijging met vijf jaar, op EU-niveau, van de gemiddelde leeftijd waarop daadwerkelijk met werken worden gestopt (geraamd op 59,9 jaar in 2001). In dit verband moeten
de sociale partners een belangrijke rol spelen. Alle nationale streefcijfers moeten consistent zijn met de op EUniveau gewenste resultaten en moeten rekening houden met bijzondere nationale omstandigheden;
— en zij houden, in voorkomend geval, ten volle rekening met de door de immigratie geboden aanvullende
arbeidskrachten.
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6. GENDERGELIJKHEID
De lidstaten moeten vóór 2010 via een geïntegreerde aanpak de gendermainstreaming en specifieke beleidsmaatregelen combineren, de deelname van de vrouwen aan de arbeidsmarkt bevorderen en de genderkloven in de arbeidsparticipatie, werkloosheid en beloning aanzienlijk verkleinen. De rol van de sociale partners is in dit verband
cruciaal. Het beleid moet vóór 2010 met name de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in elke lidstaat
aanzienlijk verkleinen, met het oog op de eliminatie ervan, zulks door middel van een meervoudige aanpak van de
onderliggende factoren van de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, waaronder horizontale segregatie,
onderwijs en opleiding, functieclassificatie en beloningssystemen, bewustmaking en transparantie.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de combinatie van werk en gezin, met name door de terbeschikkingstelling van opvangfaciliteiten voor kinderen en andere zorgafhankelijken, het aanmoedigen van gedeelde verantwoordelijkheid voor het gezin en voor de beroepsactiviteiten; en door de terugkeer naar het werk na een verlofperiode te vergemakkelijken. De lidstaten moeten hindernissen voor de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt
uit de weg ruimen en ernaar streven, rekening houdend met de vraag naar kinderopvangfaciliteiten en met inachtneming van hun nationale regelingen terzake, vóór 2010 te voorzien in kinderopvang voor ten minste 90 % van de
kinderen tussen drie jaar en de leerplichtige leeftijd en voor ten minste 33 % van de kinderen onder drie jaar.

7. BEVORDERING VAN DE INTEGRATIE EN BESTRIJDING VAN DE DISCRIMINATIE VAN MENSEN MET EEN
ACHTERSTANDSPOSITIE OP DE ARBEIDSMARKT
De lidstaten bevorderen de integratie van personen met bijzondere problemen op de arbeidsmarkt, zoals voortijdige
schoolverlaters, laaggeschoolde werknemers, gehandicapten, immigranten en etnische minderheden, door hun inzetbaarheid te ontwikkelen, de arbeidskansen te vergroten en alle vormen van discriminatie te voorkomen.
Het beleid moet vóór 2010 met name tot de volgende resultaten leiden:
— een gemiddeld EU-percentage van niet meer dan 10 % vroegtijdige schoolverlaters:
— een significante verlaging in elke lidstaat van de verschillen in werkloosheid voor mensen in een achterstandspositie, volgens de nationale streefcijfers en definities;
— een significante verlaging in elke lidstaat van de verschillen in werkloosheid tussen niet-EU- en EU-onderdanen,
volgens de nationale streefcijfers.

8. WERK LONEND MAKEN DOOR PRIKKELS OM WERKEN AANTREKKELIJKER TE MAKEN
De lidstaten herzien de financiële prikkels teneinde werken aantrekkelijker te maken en mannen en vrouwen aan te
moedigen werk te zoeken en te aanvaarden en aan het werk te blijven. In dit verband moeten de lidstaten een
passend beleid ontwikkelen, teneinde het aantal werkende armen te verminderen. Zij evalueren en hervormen, in
voorkomend geval, de belasting- en uitkeringsstelsels en de wisselwerking daartussen, teneinde werkloosheids-,
armoede- en inactiviteitsvallen uit de weg te ruimen en de arbeidsdeelname van vrouwen, laaggeschoolden, oudere
werknemers, personen met een handicap en degenen die het verst van de arbeidsmarkt afstaan, te stimuleren.
Onder gelijktijdige instandhouding van een adequaat niveau van sociale bescherming, moeten zij met name de
vervangingsratio's en de duur van de uitkeringen herzien; zorgen voor een effectief beheer van de uitkeringen, met
name in relatie tot het daadwerkelijk zoeken van werk, waaronder de toegang tot activeringsmaatregelen ter ondersteuning van de inzetbaarheid, rekening houdend met individuele situaties; waar nodig, de verstrekking van uitkeringen voor werkenden overwegen; en ijveren om inactiviteitsvallen uit de weg te ruimen.
Het beleid moet vóór 2010 met name leiden tot een significante verlaging van de hoge marginale belastingtarieven
en, waar nodig, van de belastingdruk op laagbetaalde werknemers, afhankelijk van de nationale omstandigheden.

9. OMZETTEN VAN ZWARTWERK IN REGULIERE ARBEID
Om zwartwerk uit te bannen, moeten de lidstaten brede acties en maatregelen ontwikkelen en uitvoeren, bestaande
uit een combinatie van vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat, afschaffing van belemmeringen en verschaffing van de nodige prikkels in de belasting- en uitkeringsstelsels, een betere wetshandhaving en de toepassing van
sancties. Zij moeten de nodige inspanningen op nationaal en EU-niveau leveren om de omvang van het probleem
en de op nationaal niveau bereikte vooruitgang te meten.
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10. REGIONALE WERKGELEGENHEIDSVERSCHILLEN AANPAKKEN
De lidstaten moeten een brede aanpak hanteren teneinde regionale werkgelegenheids- en werkloosheidsverschillen
te verkleinen. De mogelijkheden voor het creëren van banen op lokaal niveau, waaronder in de sociale economie,
moeten worden ondersteund en samenwerkingsverbanden tussen alle betrokken actoren moeten worden aangemoedigd. De lidstaten:
— bevorderen gunstige voorwaarden voor activiteiten in de particuliere sector en investeringen in regio's met een
achterstand;
— zorgen ervoor dat de overheidssteun in regio's met een achterstand zich richt op investeringen in menselijk en
kenniskapitaal, alsook op passende infrastructuur (zie ook de richtsnoeren 18 en 19 van de GREB's).
De mogelijkheden van de cohesie- en structuurfondsen, alsook van de Europese Investeringsbank, moeten ten volle
worden benut.
GOED BEHEER EN SAMENWERKING BIJ DE UITVOERING VAN DE WERKGELEGENHEIDSRICHTSNOEREN
De lidstaten dragen zorg voor de daadwerkelijke uitvoering van de werkgelegenheidsrichtsnoeren, ook op regionaal en
plaatselijk niveau.
Betrokkenheid van parlementaire organen, de sociale partners en andere betrokken actoren
Goed beheer en samenwerking zijn belangrijk voor de uitvoering van de Europese werkgelegenheidsstrategie, waarbij
nationale tradities en praktijken volledig in acht moeten worden genomen. Het Europees Parlement zal daarbij een
belangrijke rol spelen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Europese werkgelegenheidsstrategie ligt bij de
lidstaten. In overeenstemming met de nationale tradities moeten de betrokken parlementaire organen, alsook de
betrokken actoren op het gebied van de werkgelegenheid op nationaal en regionaal en plaatselijk niveau, belangrijke
bijdragen leveren.
De sociale partners op nationaal niveau moeten, in overeenstemming met hun nationale tradities en gebruiken, worden
verzocht te zorgen voor de daadwerkelijke uitvoering van de richtsnoeren en verslag te doen van hun belangrijkste
bijdragen op alle terreinen waarop zij actief zijn, met name met betrekking tot het management van veranderingen en
aanpassingsvermogen, de synergie tussen flexibiliteit en zekerheid, de ontwikkeling van menselijk kapitaal, gendergelijkheid, het lonend maken van werk, het actief ouder worden en de gezondheid en veiligheid op het werk.
De Europese sociale partners op centraal en sectoraal niveau wordt verzocht bij te dragen tot de uitvoering van de werkgelegenheidsrichtsnoeren en de inspanningen van de nationale sociale partners op alle niveaus, dat wil zeggen op
centraal, sectoraal en plaatselijk niveau, te steunen. Zoals zij in hun gezamenlijk werkprogramma hebben aangekondigd,
zullen de Europese sociale partners op centraal niveau jaarlijks verslag uitbrengen over hun bijdrage aan de uitvoering
van de werkgelegenheidsrichtsnoeren. De Europese sociale partners op sectoraal niveau wordt verzocht verslag uit te
brengen over hun respectieve acties.
Voorts moeten de uitvoerende diensten het werkgelegenheidsbeleid op effectieve en efficiënte wijze gestalte geven.
Adequate toewijzing van financiële middelen
De lidstaten zorgen voor transparantie en kosteneffectiviteit bij de toewijzing van financiële middelen voor de uitvoering
van de werkgelegenheidsrichtsnoeren, waarbij tegelijkertijd wordt voldaan aan de noodzaak van gezonde overheidsfinanciën in overeenstemming met de globale richtsnoeren voor het economisch beleid.
Zij dienen ten volle gebruik te maken van de potentiële bijdrage van de communautaire Europese structuurfondsen, met
name het Europees Sociaal Fonds, ter ondersteuning van de uitvoering van het beleid en ter versterking van de institutionele capaciteit op het gebied van de werkgelegenheid.
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AANBEVELING VAN DE RAAD
van 22 juli 2003
over de uitvoering van het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
(2003/579/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

De Europese Raad heeft tijdens zijn voorjaarsbijeenkomst van 20 en 21 maart 2003 in Brussel bevestigd
dat de werkgelegenheidsstrategie het belangrijkste instrument is voor de uitvoering van de werkgelegenheids- en
arbeidsmarktdoelstellingen van de strategie van Lissabon
en heeft de lidstaten verzocht het momentum voor de
hervorming van de nationale arbeidsmarkt niet verloren
te laten gaan.

(5)

De Raad heeft bij Besluit 2003/578/EG (1) de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de
lidstaten goedgekeurd.

(6)

Het gezamenlijke werkgelegenheidsverslag dat op 6
maart 2003 door de Commissie en de Raad is goedgekeurd, beschrijft de voornaamste uitdagingen voor het
werkgelegenheidsbeleid in iedere lidstaat en vermeldt de
prioriteiten voor maatregelen waardoor elke lidstaat een
grotere bijdrage tot de verwezenlijking van de globale
doelstellingen van de werkgelegenheidsrichtsnoeren zal
leveren.

(7)

Gedegen macro-economisch beleid en veelomvattende
economische hervormingen zijn van cruciaal belang
voor het creëren van banen. De lidstaten moeten deze
aanbeveling in overeenstemming met de globale richtsnoeren voor het economische beleid uitvoeren,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 128, lid 4,
Gezien de aanbeveling van de Commissie,
Gezien het advies van het Comité voor de werkgelegenheid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

De Europese Raad heeft tijdens zijn bijeenkomst van 23
en 24 maart 2000 in Lissabon de Europese Unie een
nieuw strategisch doel gegeven: zij moet de meest
concurrerende en dynamische kenniseconomie van de
wereld worden die in staat is tot duurzame economische
groei met meer en betere banen en een hechtere sociale
samenhang. Hiertoe is de Raad voor 2010 globale werkgelegenheidsdoelstellingen en werkgelegenheidsdoelstellingen voor vrouwen overeengekomen.
De Europese Raad heeft tijdens zijn bijeenkomst van 15
en 16 maart 2002 in Barcelona om intensivering van de
Europese werkgelegenheidsstrategie verzocht door
middel van een versterkt, vereenvoudigd en beter
beheerd proces dat volledig in de strategie van Lissabon
is geïntegreerd. Diezelfde Europese Raad heeft ook om
stroomlijning van de beleidscoördinatie verzocht met
synchroon lopende tijdschema's voor de goedkeuring
van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid
en van de richtsnoeren voor de werkgelegenheid.
Volgens het verslag van de Raad over stroomlijning van
3 december 2002 zou daarbij gestreefd moeten worden
naar meer transparantie en doeltreffendheid, het voorkomen van overlapping en herhaling bij het opstellen
van de richtsnoeren en naar consistentie, complementariteit en samenhang.

BEVEELT AAN dat de lidstaten de in de bijlage opgenomen maatregelen nemen.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
G. ALEMANNO

(1) Zie bladzijde 13 van dit Publicatieblad.
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BIJLAGE
BELGIË
De problemen van de vergrijzing wijzen erop dat maatregelen moeten worden genomen om de niet-actieve potentiële
arbeidskrachten op de arbeidsmarkt te krijgen. Daardoor stijgen de werkgelegenheid en de arbeidsparticipatie. Ondanks
de positieve ontwikkeling in de laatste jaren ligt de werkgelegenheidsgraad in België nog steeds aanzienlijk lager dan het
EU-gemiddelde en ver onder de EU-streefcijfers, vooral voor oudere werknemers. Het percentage actieve oudere werknemers in België is het laagste in de Europese Unie. Het is onwaarschijnlijk dat de tot dusver genomen maatregelen om
actief ouder worden te bevorderen toereikend zijn om het EU-streefcijfer vóór 2010 te halen. Weliswaar is de langdurige
werkloosheid de laatste jaren afgenomen — zij ligt thans onder het EU-gemiddelde — maar zij is nog steeds een structureel probleem. De instroom in de langdurige werkloosheid is groot gebleven en een goede preventieve aanpak voor alle
werkloze volwassenen ontbreekt nog steeds. Ondanks recente maatregelen om werkloosheidsvallen weg te nemen vereist
het risico op uitkeringsafhankelijkheid verdere herziening van het uitkeringsstelsel; tegelijkertijd moet werken aantrekkelijker worden gemaakt. Voorts blijven loonmatiging én lagere belastingen en socialezekerheidsbijdragen speerpunten van
een beleid ter verbetering van de concurrentiepositie en de werkgelegenheid. Verder getuigen oude grote regionale en
subregionale verschillen in arbeidsmarktprestaties niet alleen van uiteenlopende economische prestaties maar ook van
onvoldoende geografische arbeidsmobiliteit; initiatieven om voornoemde verschillen aan te pakken hebben nog steeds
een gering effect.
België zou daarom het volgende moeten doen:
Preventie en activering
1. De maatregelen ter beperking van de instroom in de langdurige werkloosheid intensiveren door de preventieve
aanpak op meer werkloze volwassenen toe te passen.
Arbeidsaanbod en actief ouder worden
2. Een totaalstrategie ontwikkelen en uitvoeren om de arbeidsparticipatie — vooral van oudere werknemers en vrouwen
— op basis van in aanmerking komende streefdoelen te verhogen; verdere preventieve maatregelen nemen en prikkels om vervroegd uit te treden wegnemen.
Werken lonend maken
3. De geplande meerjarige verlaging van de belasting en de niet-fiscale lasten op arbeid uitvoeren zodat werknemers
worden aangemoedigd om aan het werk te gaan en werkgevers worden gestimuleerd om nieuwe banen te creëren.
Dit moet gepaard gaan met een verdere herziening van het uitkeringsstelsel om werkloosheidsvallen weg te nemen.
Regionale verschillen
4. In overleg maatregelen nemen om de arbeidsmobiliteit tussen regio's te bevorderen en de coördinatie en integratie
van het arbeidsmarktbeleid verder te verbeteren.

DENEMARKEN
In Denemarken ligt de werkgelegenheidsgraad aanzienlijk hoger dan de EU-streefcijfers, ook voor vrouwen en oudere
werknemers. Gelet op de vergrijzing van de beroepsbevolking moet Denemarken er echter wel voor zorgen dat het
arbeidsaanbod toereikend blijft, zulks teneinde het groeipotentieel te behouden en het socialebeschermingsstelsel voor de
toekomst veilig te stellen. Door recente hervormingen is de gemiddelde effectieve uittredingsleeftijd omhoog gegaan,
maar specifieke sectoren, in het bijzonder de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociale sector, waar de werknemers
van boven de 50 oververtegenwoordigd zijn, moeten wel in het oog worden gehouden. Andere bronnen van potentieel
arbeidsaanbod zijn onder meer de al in Denemarken wonende immigranten. Hun participatie moet worden aangemoedigd. Er zijn maatregelen getroffen om de totale belastingdruk op arbeid te verlichten, maar meer hervormingen zijn
nodig om de participatie van de arbeidskrachten op de lange termijn veilig te stellen, vooral door de nog steeds vrij hoge
marginale belastingtarieven te verlagen en prikkels te geven om vervroegde uittreding uit te stellen.
Denemarken zou daarom het volgende moeten doen:
Arbeidsaanbod en actief ouder worden
1. Zich meer inspannen om op de lange termijn het arbeidsaanbod veilig te stellen, in het bijzonder door de participatie
van oudere werknemers te stimuleren en knelpunten in sectoren met vergrijzende arbeidskrachten te voorkomen.
Kansarmen
2. De integratie van immigranten op de arbeidsmarkt verder intensiveren door naar een juist evenwicht tussen meer
economische prikkels en het voorkomen van sociale uitsluiting te streven.
Werken lonend maken
3. Verder gaan met de hervormingen om de hoge marginale belastingtarieven en de totale belastingdruk op arbeid te
verlagen, met name op de lage en middelhoge inkomens, en het effect van deze verlaging te meten.
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DUITSLAND
De totale werkgelegenheidsgraad in Duitsland ligt dicht bij het EU-streefcijfer van 67 % voor 2005. Het werkgelegenheidspercentage voor vrouwen overtreft reeds het tussentijdse streefdoel van de Europese Unie van 57 % voor 2005.
Door de lage participatie in de leeftijdsgroep van 60 tot 64 ligt het werkgelegenheidspercentage voor oudere werknemers
nog steeds onder het zeer lage beginpunt van 1997. De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen wordt nog steeds negatief
beïnvloed door het aanhoudende gebrek aan opvangvoorzieningen en verschillen in beloning tussen mannen en
vrouwen, vooral in het bedrijfsleven. De verwachte stijging van de werkloosheid in 2003 vergt een efficiënt preventief
en actief arbeidsmarktbeleid. Het effect van belasting, socialezekerheidsbijdragen en intrekking van de genoten uitkering
samen kan mensen — vooral wie een laag loon heeft — ervan weerhouden aan het werk te gaan. Recente hervormingen
waren dan ook gericht op deze doelgroep. Het onderwijsstelsel vormt een ander belangrijk instrument om de werkloosheid aan te pakken. Een groot deel van de werklozen bestaat immers uit laaggeschoolden. Er is nog steeds een groot
gebrek aan arbeidsplaatsen, vooral in de nieuwe deelstaten en de kans bestaat dat de regionale verschillen op de arbeidsmarkt nog groter zullen worden. De regelgeving staat misschien het scheppen van banen in de weg en een volledige
herziening hiervan is nodig, ook van de arbeidsmarktinstrumenten die betrekking hebben op de loonvorming.
Duitsland zou daarom het volgende moeten doen:
Preventie en activering
1. De arbeidsbemiddeling en de actieve arbeidsmarktprogramma's efficiënter maken door gerichter en meer op maat te
werken; in het arbeidsmarktbeleid moet nog steeds speciale aandacht worden geschonken aan de nieuwe deelstaten.
Verandering en bevordering van het aanpassingsvermogen
2. Het creëren van banen bevorderen door systematische herziening en intrekking van regelgeving die de ontwikkeling
van de werkgelegenheid in de dienstensector en de industrie zou kunnen belemmeren. Een gemakkelijker aanpasbare
arbeidsorganisatie bevorderen en een regelgevingskader creëren dat gunstig is voor zowel het creëren van banen als
het verhogen van de arbeidsproductiviteit, onder meer door de in maart 2003 door de bondsregering aangekondigde
hervorming van de arbeidswetgeving spoedig en consequent uit te voeren.
Levenslang leren
3. De totaalstrategie voor levenslang leren verder ontwikkelen en uitvoeren door het hele onderwijsstelsel aan te pakken,
met speciale aandacht voor de opvoering van de participatie aan bijscholing, vooral van oudere, laag gekwalificeerde
en in het MKB werkzame werknemers.
Gendergelijkheid
4. Meer maatregelen nemen om de genderspecifieke belemmeringen op de arbeidsmarkt weg te werken en met name te
onderzoeken welke invloed belastingen op inkomen uit arbeid heeft op werkgelegenheid bij vrouwen en de sociale
partners aanmoedigen hun verantwoordelijkheid te nemen om de loonverschillen tussen mannen en vrouwen drastisch te verminderen; de beschikbaarstelling van kinderopvang te bevorderen en de afstemming ervan op werk- en
schooltijden te verbeteren.
Werken lonend maken
5. Het belasting- en uitkeringsstelsel verder hervormen, met voldoende prikkels om aan het werk te gaan. Tegelijkertijd
het actief zoeken naar een baan wettelijk verplicht stellen voor het krijgen van een uitkering.

GRIEKENLAND
De totale werkgelegenheidsgraad in Griekenland ligt aanzienlijk lager dan de door de Europese Raad vastgestelde streefcijfers, vooral wat vrouwen betreft. De betrekkelijk lage werkgelegenheidscijfers zijn deels het gevolg van het geringe
percentage deeltijdwerk in Griekenland. De werkloosheid is in 2002 voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald maar
is nog steeds hoger dan het gemiddelde in de Europese Unie. De werkloosheid onder vrouwen is meer dan twee keer zo
hoog als onder mannen. De hervorming van de openbare arbeidsbemiddeling, die van essentieel belang is om de hoge
langdurige werkloosheid te bestrijden, laat nog steeds op zich wachten. Om de arbeidsproductiviteit te verhogen, die
onder meer te lijden heeft van het lage niveau van de vaardigheden, moeten de stelsels voor initiële en voortgezette
opleiding beter worden geïntegreerd. Ondanks recente hervormingen worden de aanwerving van nieuw personeel en de
strijd tegen zwartwerk nog steeds in hoge mate belemmerd door de ingewikkeldheid van het belastingstelsel en de hoge
socialezekerheidsbijdragen. Bovendien hebben de hervormingen die flexibele arbeidsvormen moesten bevorderen, maar
een gering effect gehad.
Griekenland zou daarom het volgende moeten doen:
Verandering en bevordering van het aanpassingsvermogen
1. Het hervormingspakket voor de arbeidsmarkt volledig en in nauwe samenwerking met de sociale partners uitvoeren
om de toegang tot deeltijdwerk te verbeteren en het aanpassingsvermogen van de werknemers en de bedrijven te
bevorderen. Verder moet op de arbeidsmarkt gezorgd worden voor evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid.
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Levenslang leren
2. De totaalstrategie voor levenslang leren, gebaseerd op coördinatie van onderwijs, beroepsopleiding en het werkgelegenheidsstelsel, voltooien en toepassen. Maatregelen nemen om de onderwijsniveaus te verhogen en de participatie
van volwassenen aan onderwijs en beroepsopleiding te stimuleren.
Gendergelijkheid
3. Doeltreffende maatregelen nemen om de grote verschillen tussen de werkgelegenheids- en de werkloosheidscijfers van
mannen en vrouwen te verminderen en blijven streven naar meer kinderopvang en zorgvoorzieningen voor andere
personen ten laste.
Werken lonend maken
4. Het belastingstelsel vereenvoudigen en de socialezekerheidsbijdragen verlagen, in het bijzonder voor de lage lonen, en
grotere prikkels geven tot deeltijdarbeid. Een adequate beleidsmix toepassen om zwartwerken aanzienlijk te verminderen, onder meer door de belasting op laagbetaalde arbeid te verlagen en meer prikkels te geven om zwart in regulier werk om te zetten.
Arbeidsbemiddeling
5. De herstructurering van de openbare arbeidsbemiddeling voltooien en de preventieve en persoonsgerichte aanpak
volledig uitvoeren, in het bijzonder bij vrouwen en jongeren. De stelsels van statistisch toezicht verbeteren.

SPANJE
Ondanks grote inspanningen en vorderingen in de afgelopen jaren is de werkloosheid aanzienlijk boven het EU-gemiddelde gebleven en ligt de werkgelegenheid nog steeds lager. De daling van de werkloosheid is groter onder vrouwen dan
onder mannen, maar de werkloosheid onder vrouwen is nog steeds meer dan twee keer zo hoog als onder mannen.
Andere kenmerken van de Spaanse arbeidsmarkt zijn bijna onveranderd gebleven: de trage stijging van de productiviteit,
het hoge percentage tijdelijke arbeidsovereenkomsten en het geringe gebruik van deeltijdcontracten (nog steeds veel
minder verbreid dan in andere lidstaten). Bovendien heeft het scheppen van werkgelegenheid in de verschillende autonome gemeenschappen de grote verschillen in werkloosheid tussen de regio's niet verkleind. De arbeidsmobiliteit van
het ene naar het andere gebied is gering, deels als gevolg van structurele belemmeringen, vooral de slecht functionerende
huizenmarkt. In verband hiermee is het van belang om de modernisering van de openbare arbeidsbemiddeling te
voltooien en de coördinatie tussen de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling te verbeteren.
Spanje zou daarom het volgende moeten doen:
Verandering en bevordering van het aanpassingsvermogen
1. Samen met de sociale partners de arbeidsorganisatie en de deelname aan levenslang leren verbeteren om de arbeidsproductiviteit en -kwaliteit op te voeren. Het regelgevingskader herzien waarbij de nadruk moet worden gelegd op
vermindering van het hoge percentage tijdelijke arbeidsovereenkomsten en toename van het gebruik van deeltijdovereenkomsten.
Gendergelijkheid
2. Doeltreffende maatregelen nemen om de totale werkgelegenheidsgraad te doen stijgen en verschillen in werkgelegenheid en werkloosheid tussen mannen en vrouwen te verkleinen. De kinderopvang en zorgvoorzieningen voor andere
personen ten laste verbeteren.
Regionale verschillen
3. De voorwaarden voor het scheppen van werkgelegenheid in achtergebleven regio's verbeteren en belemmeringen
voor geografische arbeidsmobiliteit wegnemen. Hiertoe behoort intensievere coördinatie tussen de arbeidsbemiddeling
van de verschillende regio's met het doel de regionale verschillen in werkgelegenheid en werkloosheid te verkleinen.
Arbeidsbemiddeling
4. De modernisering van de openbare arbeidsbemiddeling afronden. De werking hiervan moet efficiënter worden en
haar vermogen om op de arbeidsmarkt te bemiddelen dient te worden vergroot. Deze inspanningen zouden ook de
voltooiing van het stelsel van statistisch toezicht moeten omvatten.

FRANKRIJK
De totale werkgelegenheidsgraad in Frankrijk is nog steeds relatief gering en de arbeidsparticipatie van de oudere werknemers is nog zeer laag (één van de laagste in de Europese Unie). In het kader van de vergrijzing moet daarom arbeidsparticipatie, vooral van oudere werknemers, worden aangemoedigd. Ondanks de uitvoering van een actief en preventief
beleid is de werkloosheid nog steeds hoog, vooral in bepaalde delen van het land. Bovendien sluit de vraag naar arbeid
nog steeds niet aan op het arbeidsaanbod, en raken in bepaalde sectoren banen moeilijk ingevuld. In dit verband is het
aantal jongeren dat zonder kwalificatie de school verlaat, een groot probleem. Ten slotte vertoont de sociale dialoog in
Frankrijk een aantal zwakke punten terwijl deze toch op verscheidene gebieden een belangrijke rol zou kunnen
vervullen.
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Frankrijk zou daarom het volgende moeten doen:
Preventie en activering
1. Maatregelen voortzetten en ontwikkelen om door een meer persoonsgerichte aanpak van de werklozen, doeltreffende
prikkels om een baan te zoeken en coördinatie van de werkzaamheden van de verschillende diensten voor arbeidsbemiddeling werkloosheid te voorkomen. Hiertoe moet ervoor worden gezorgd dat het nieuwe verzekeringsstelsel tegen
werkloosheid gepaard gaat met de juiste eisen en doeltreffende prikkels om een baan te zoeken.
Levenslang leren
2. Streven naar een totaalstrategie voor levenslang leren waarin rekening wordt gehouden met de behoeften aan initiële
opleiding en de toegang tot opleiding van minder gekwalificeerde werknemers wordt aangemoedigd, vooral in het
MKB.
Arbeidsaanbod en actief ouder worden
3. Een coherent beleid voeren om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers aanmerkelijk te verhogen, vooral door
actief blijven te stimuleren, de toegang van de betreffende werknemers tot opleiding te bevorderen en de vut-regelingen te hervormen.
Sociaal partnerschap
4. De sociale dialoog stimuleren en intensiveren, in het bijzonder om vraagstukken aan te pakken in verband met actief
ouder worden en levenslang leren.

IERLAND
Ierland vordert gestaag in de richting van de werkgelegenheidsdoelstellingen van Stockholm en Lissabon. De sterke
vertraging van de economische groei en de recente stijging van de werkloosheid vormen een groot probleem. De
arbeidsparticipatie van vrouwen is aanzienlijk gestegen, maar er is nog steeds een groot verschil tussen de beloning en
de werkgelegenheidscijfers van mannen en vrouwen. Dit verschil wordt nog bevorderd door problemen op het gebied
van het aanbod aan en de betaalbaarheid van kinderopvang. Weliswaar is er nog vooruitgang geboekt, maar er zijn nog
steeds verschillen tussen de beide regio's in toegang tot de arbeidsmarkt en in economische activiteit. Er wordt nog geen
strategisch kader voor levenslang leren toegepast en het wachten is op de ontwikkeling van bedrijfsopleidingen, vooral
voor oudere werknemers.
Ierland zou daarom het volgende moeten doen:
Creëren van banen
1. Een nieuw pakket maatregelen nemen om de regionale verschillen in werkgelegenheid, werkloosheid en het creëren
van banen aan te pakken, onder meer met steun van de communautaire Structuurfondsen.
Levenslang leren
2. Bedrijfsopleidingen bevorderen en de uitvoering van een coherente strategie voor levenslang leren versnellen door
globale streefdoelen te stellen. De actieve medewerking van de sociale partners aan het streven naar deze doelen
stimuleren.
Gendergelijkheid
3. De inspanningen intensiveren om de economisch inactieven te activeren en in de arbeidsmarkt op te nemen —
vooral vrouwen — door het wegnemen van fiscale belemmeringen voort te zetten, het aantal plaatsen in betaalbare
kinderopvang te verhogen en de oorzaken van het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen aan te pakken.

ITALIË
Ondanks de verbeteringen in de afgelopen jaren liggen de werkgelegenheidscijfers in Italië nog steeds ver onder het Europees gemiddelde, vooral voor vrouwen en oudere werknemers. Op grond hiervan zijn de nationale streefcijfers vastgesteld. Er zijn nog steeds grote regionale verschillen; het Noorden heeft de hoogste arbeidsparticipatiecijfers en vrijwel
volledige werkgelegenheid, terwijl de arbeidsparticipatie in het zuiden laag is en de werkloosheid hoog. Weliswaar
hebben de doorgevoerde hervormingen bijgedragen tot een stijging van de werkgelegenheidsgraad en een daling van de
werkloosheid in beide delen van het land maar het relatieve verschil is vrijwel niet veranderd. De gerichte beleidsmix die
ten doel had zwartwerk drastisch te verminderen, heeft gemengde resultaten opgeleverd, en heeft de verwachtingen niet
ingelost. Ondanks de invoering van flexibele contracten de afgelopen vijf jaar blijft de arbeidsbescherming op de Italiaanse arbeidsmarkt ongelijk. Terzelfder tijd is het stelsel voor werkloosheidsuitkeringen en sociale bijstand in Italië nog
steeds zeer beperkt. Begin 2003 heeft de regering maatregelen genomen om de arbeidsmarktflexibiliteit en de zekerheid
te bevorderen, o.a. door de invoering van nieuwe arbeidscontracten en de liberalisering van arbeidsbemiddeling, maar de
uitvoering van oude plannen, zoals de hervorming van de openbare arbeidsbemiddeling en de strategie voor levenslang
leren, willen niet vlotten.
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Italië zou daarom het volgende moeten doen:
Creëren van banen
1. Een nieuw pakket maatregelen nemen om de regionale verschillen in werkgelegenheid, werkloosheid en creëren van
banen aan te pakken door doeltreffend gebruik van alle instrumenten, waaronder steun van de communautaire Structuurfondsen. De beleidsmix om zwartwerken aanzienlijk te verminderen verder versterken, onder meer door een
groter engagement te vragen van de sociale partners en meer prikkels te geven om zwart in regulier werk om te
zetten.
Verandering en bevordering van het aanpassingsvermogen
2. Waar nodig in overleg met de sociale partners maatregelen treffen om de arbeidsmarkt flexibeler te maken en de
arbeidsorganisatie te moderniseren waarbij de synergie tussen flexibiliteit en zekerheid wordt bevorderd en marginalisering van kansarme groepen wordt voorkomen.
Levenslang leren
3. Maatregelen nemen om de strategie voor levenslang leren uit te voeren, in het bijzonder door het aanbod aan voortgezette opleiding via overeenkomsten met de sociale partners te bevorderen.
Arbeidsaanbod en actief ouder worden
4. Maatregelen treffen om overeenkomstig het nationale streefdoel de arbeidsparticipatie van ouderen op te voeren,
vooral door in overleg met de sociale partners de daadwerkelijke leeftijd van uittreding te verhogen en het aanbod
aan voortgezette opleidingen uit te breiden. Maatregelen nemen om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen,
vooral door het aanbod aan flexibele arbeidsregelingen, kinderopvang en zorgvoorzieningen voor andere personen
ten laste te vergroten.
Arbeidsbemiddeling
5. De werking van de arbeidsbemiddelingsmarkt verbeteren door een nationaal geautomatiseerd systeem voor arbeidsmarktgegevens in te voeren dat voor alle operatoren toegankelijk is, en tevens het vermogen van de arbeidsbemiddelingsdiensten tot actieve en preventieve maatregelen voor werklozen te vergroten.

LUXEMBURG
De arbeidsparticipatie in Luxemburg ligt onder het EU-gemiddelde, vooral wat oudere werknemers betreft. De werkgelegenheidsgraad is dankzij grensgangers toegenomen. Ook de arbeidsparticipatie van Luxemburgse jonge vrouwen is
gestegen, terwijl het aantal oudere werknemers ondanks meer prikkels om aan het werk te blijven niet is toegenomen.
Het nog niet aangeboorde nationale arbeidspotentieel moet dringend benut worden om het arbeidsaanbod te vergroten
en de groei te stimuleren. De prikkels om aan het werk te blijven zouden kunnen worden verbeterd door verdere hervormingen van de vut- en prepensioenregelingen. Ook de effecten van de laatste herzieningen van het invaliditeitspensioen
zouden nauwlettend moeten worden gevolgd. Het risico bestaat dat de stijging van de participatie van vrouwen tot een
minder dynamische arbeidsmarkt leidt. Ook de intreding van jongeren zonder beroepskwalificaties op de arbeidsmarkt
blijft een groot probleem. Wat deze aspecten (jongeren, vrouwen en oudere werknemers) en belangrijke aspecten van de
kwaliteit van de arbeid betreft (levenslang leren, verschil in beloning tussen mannen en vrouwen) heeft Luxemburg nog
steeds niet voor een goede follow-up gezorgd om het werkelijke effect van de maatregelen en hervormingen te onderzoeken waartoe het sedert het eerste nationale actieplan voor de werkgelegenheid (NAP) heeft besloten.
Luxemburg zou daarom het volgende moeten doen:
Levenslang leren
1. De kaderwet inzake permanente educatie doeltreffend toepassen door met krachtige medewerking van de sociale partners een coherente strategie voor levenslang leren te ontwikkelen. Voortijdig schoolverlaten bestrijden en het totale
onderwijsstelsel herzien om een betere samenhang tussen onderwijs en opleiding tot stand te brengen.
Arbeidsaanbod en actief ouder worden
2. De maatregelen ter verwezenlijking van een aanzienlijke stijging van de arbeidsmarktparticipatie van de oudere werknemers intensiveren door vut- en invaliditeitspensioenregelingen te herzien en de effecten van de laatste herzieningen
van de invaliditeitsregelingen nauwlettend te volgen.
Gendergelijkheid
3. De inspanningen ter verhoging van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen voortzetten door de voorzieningen te
verbeteren zodat werk en gezin makkelijker te combineren zijn, door herintreding na lange tijd aan te moedigen en
maatregelen te treffen om de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen, in het bijzonder door de oorzaken
van het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen aan te pakken.
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NEDERLAND
Ondanks de recente stijging van de werkloosheid zit Nederland nog steeds aanzienlijk boven de algemene werkgelegenheidsdoelstelling die door de Europese Raad is vastgesteld. Hoewel de tewerkstellingsgraad van vrouwen boven het EUgemiddelde ligt, is het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen nog steeds betrekkelijk groot. Een verdere stijging
van de werkgelegenheid is alleen mogelijk als de groei van de arbeidsparticipatie van vrouwen doorzet, de arbeidsparticipatie van ouderen en minderheden stijgt en ongebruikt arbeidspotentieel wordt benut. In dit verband is het hoge aantal
WAO'ers zorgwekkend en geven werkloosheidsvallen in het uitkeringsstelsel nog steeds negatieve prikkels aan mensen
om aan het werk te gaan. Het voortbestaan van onvervulde vacatures als gevolg van een vaardighedenkloof wijst erop
dat het beleid voor levenslang leren onvoldoende in staat is om de kloof tussen vraag naar en aanbod van arbeid te overbruggen. Als daar ook nog een stijgende werkloosheid bijkomt kunnen laaggeschoolde werknemers meer risico lopen
om hun baan te verliezen.
Nederland zou daarom het volgende moeten doen:
Levenslang leren
1. Het beleid op het terrein van levenslang leren, in nauwe samenwerking met de sociale partners afstemmen op de
vraag van de arbeidsmarkt, om de werkloosheid te bestrijden en te voorkomen dat laaggeschoolde werknemers geleidelijk uit de arbeidsmarkt vallen.
Gendergelijkheid
2. Verder werken, samen met de sociale partners, aan de ontwikkeling van een strategie om de factoren die ten grondslag liggen aan het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen aan te pakken.
Werken lonend maken
3. Het beheer van de uitkeringen transparanter maken door meer gebruik te maken van fiscale maatregelen in plaats
van subsidies te verstrekken en bovendien door het nationale en lokale inkomensbeleid beter te coördineren. Ervoor
zorgen dat bij de WAO zowel de instroom beperkt wordt als de huidige uitkeringsgerechtigden geactiveerd worden.
OOSTENRIJK
De werkgelegenheidsdoelstellingen die door de Europese Raad in Lissabon en Stockholm zijn vastgesteld, zijn door
Oostenrijk al ruimschoots gehaald, met uitzondering van het werkgelegenheidscijfer voor oudere werknemers. Dit valt
ook op te maken uit het feit dat gemiddeld op zeer „jonge” leeftijd de arbeidsmarkt wordt verlaten. De werkloosheid is
vanaf medio 2001 opgelopen, met name onder jongeren, maar is nog steeds één van de laagste in de Europese Unie.
Structurele veranderingen op de arbeidsmarkt, het aanpassingsvermogen van de arbeidskrachten en de eliminering van
vaardigheden die niet op de arbeidsmarkt aansluiten, vormen nog steeds een uitdaging. Weliswaar is de arbeidsparticipatie van vrouwen al zeer hoog, maar de genderbeloningsongelijkheid en het tekort aan kinderopvang vormen belangrijke zwakke punten.
Oostenrijk zou daarom het volgende moeten doen:
Levenslang leren
1. De toepassing van een totaalstrategie voor de ontwikkeling van levenslang leren voortzetten. Deze moet gebaseerd
zijn op de onontbeerlijke inschakeling van alle betrokken actoren en onder meer streefdoelen voor financiële
middelen en participatie bevatten.
Arbeidsaanbod en actief ouder worden
2. Samen met de sociale partners een actieplan ontwikkelen op basis van streefdoelen voor de verhoging van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers, vooral van oudere vrouwen, en de optrekking van de effectieve pensioenleeftijd.
Gendergelijkheid
3. Samen met de sociale partners op basis van streefdoelen een strategie ontwikkelen om de oorzaken van het verschil
in beloning tussen mannen en vrouwen aan te pakken en meer maatregelen te nemen om het aanbod aan kinderopvang te vergroten. Het effect van de huidige kinderbijslagregelingen op kwaliteit en kwantiteit van de werkgelegenheid van vrouwen onderzoeken.
PORTUGAL
De algemene economische indicatoren geven sinds 2001 een verslechtering te zien en de werkloosheid is in 2002 sterk
opgelopen. Sedert 1997 zijn goede vorderingen gemaakt in de richting van de EU-streefdoelen. De werkgelegenheid ligt
al boven 67 %, het voor 2005 gestelde streefcijfer. De arbeidsproductiviteit is evenwel de laagste in de Europese Unie en
stijgt langzaam. Het gemiddelde bereikte onderwijsniveau van de volwassenen en de jongeren is nog steeds laag. Hoewel
Portugal de laatste jaren veel meer aan onderwijs heeft besteed, is het percentage voortijdige schoolverlaters dat het
hoger secundair onderwijs niet heeft afgemaakt en niet in opleiding is, nog steeds verreweg het hoogste in de Europese
Unie en ondanks recente vooruitgang ligt het aantal leerlingen in een beroepsopleiding nog steeds aanzienlijk lager dan
het EU-gemiddelde. Het was bijzonder moeilijk om de zeer vele kleine en microbedrijfjes te betrekken bij de nationale
programma's die zijn opgezet om de vaardigheden van hun personeel te vergroten en het kwalificatieniveau van de
werknemers te verhogen. Weliswaar ligt de participatiegraad van vrouwen boven het gemiddelde in de Gemeenschap,
maar het percentage actieve vrouwen loopt van sector tot sector sterk uiteen en er zijn nog steeds grote verschillen in
beloning tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven. Onlangs zijn belangrijke overeenkomsten tussen de sociale
partners en de regering ondertekend, maar de uitvoering hiervan vereist krachtige medewerking van de ondertekenende
partijen.
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Portugal zou daarom het volgende moeten doen:
Levenslang leren
1. De toepassing van de nationale strategie voor levenslang leren voortzetten; het onderwijsstelsel verbeteren om het
hoge percentage voortijdige schoolverlaters te verlagen; aanbod aan geschoolde arbeidskrachten garanderen en streefdoelen voor onderwijs en opleiding voor werknemers in hun eigen bedrijf stellen.
Gendergelijkheid
2. Blijven streven naar soepelere combinatie van werk en gezin, vooral door kinderopvang en zorgvoorzieningen voor
andere personen ten laste uit te breiden. Maatregelen treffen om gendersegregatie op sectoraal niveau te verminderen
en initiatieven ontplooien om de oorzaken van het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven aan te pakken.
Sociaal partnerschap
3. Voortbouwen op de bestaande overeenkomsten tussen de regering en de sociale partners, sociale partnerschappen op
het gebied van loonbeleid, arbeidsproductiviteit, aanpassingsvermogen, arbeidsorganisatie en kwaliteit van het werk
intensiveren.

FINLAND
In Finland liggen de totale werkgelegenheidsgraad en de werkgelegenheidsgraad van vrouwen boven de door de Europese
Raad voor 2005 vastgestelde streefdoelen en boven het voor 2010 vastgestelde streefcijfer van Lissabon voor de arbeidsparticipatie van vrouwen. Finland is één van de lidstaten die het meest te lijden heeft van de vergrijzing. De arbeidsparticipatie zal dus moeten worden verhoogd en met het oog op het arbeidsaanbod zullen oudere werknemers langer op de
arbeidsmarkt moeten blijven. De totale werkloosheid ligt echter nog steeds boven het EU-gemiddelde en de structurele
werkloosheid is hoog. Het samengaan van hoge werkloosheid in sommige regio's en de moeilijkheden om vacatures in
te vullen toont aan dat de actieve arbeidsmarktprogramma's om vraag naar en aanbod van arbeid op elkaar af te
stemmen, doeltreffender kunnen. Weliswaar zijn er enkele maatregelen genomen om de hoge belastingdruk op arbeid te
verlagen, maar er moet nog wel aandacht worden besteed aan de hervorming van de belastingen en het uitkeringsstelsel,
vooral met betrekking tot laagbetaalde arbeid. Nationale bronnen wijzen tevens op een groot verschil in beloning tussen
mannen en vrouwen, dat slechts ten dele uit gendersegregatie in bepaalde sectoren te verklaren valt.
Finland zou daarom het volgende moeten doen:
Preventie en activering
1. De doeltreffendheid van de actieve arbeidsmarktprogramma's verbeteren om de structurele werkloosheid te bestrijden
en de regionale verschillen te verminderen.
Arbeidsaanbod en actief ouder worden
2. Meer doen om op de lange termijn over arbeidskrachten te beschikken. In het bijzonder de maatregelen voortzetten
om overeenkomstig de nationale strategie voor actief ouder worden de daadwerkelijke uittredingsleeftijd te verhogen
en arbeidsparticipatie aan te moedigen door verdere hervorming van het belasting- en uitkeringsstelsel, vooral door
gerichte belastingmaatregelen voor laagbetaalde arbeid.
Gendergelijkheid
3. In het kader van de gendermainstreaming de inspanningen opvoeren om de oorzaken van het verschil in beloning
van mannen en vrouwen en van gendersegregatie aan te pakken.

ZWEDEN
De Zweedse arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door zeer hoge werkgelegenheidscijfers, ook van oudere werknemers en
vrouwen, en alle streefcijfers voor de Europese Unie zijn al overtroffen. Gelet op de verouderende bevolking moet het
arbeidsaanbod op peil worden gehouden door het arbeidspotentieel onder immigranten, jongeren en langdurig zieken te
benutten. Om een duurzaam en toereikend arbeidsaanbod te garanderen moet specifiek aandacht worden besteed aan
vervroegde uittreding en de snelle stijging van het aantal langdurig zieken. Ondanks de lopende belastinghervorming
behoort de belastingdruk op arbeid nog steeds tot de hoogste in de Europese Unie. Het uitkeringsstelsel is internationaal
gezien zeer goed en de criteria voor het toekennen van uitkeringen zijn streng. Toch lijken meer prikkels nodig om
mensen aan het werk te krijgen.
Zweden zou daarom het volgende moeten doen:
Arbeidsaanbod en actief ouder worden
1. Meer doen om op de lange termijn het arbeidsaanbod op peil te houden door ten volle gebruik te maken van alle
potentiële arbeidsbronnen, en met name immigranten.
2. Het aantal personen met langdurig ziekteverlof omlaag brengen door de arbeidsomstandigheden te verbeteren en het
regelgevingskader aan te passen teneinde een doeltreffende reïntegratie mogelijk te maken.
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Werken lonend maken
3. De hervormingen van het belastingstelsel en het uitkeringsstelsel voortzetten om de prikkels om te werken te
versterken, in het bijzonder voor groepen voor wie het banenaanbod het meest te lijden heeft van de wisselwerking
tussen belastingen en uitkeringen, en de hervorming van de belasting op het inkomen uit arbeid voltooien.
VERENIGD KONINKRIJK
Het Verenigd Koninkrijk zit boven het door de Europese Raad gestelde streefcijfer voor de totale werkgelegenheidsgraad
in de Europese Unie. Dit geldt ook voor de streefdoelen voor vrouwen en oudere werknemers. Weliswaar is de werkgelegenheid hoog, maar de productiviteit is betrekkelijk laag ten dele als gevolg van een ontoereikend niveau van basisvaardigheden en specifieke problemen in verband met de kwaliteit van de banen, zoals verschil in beloning van mannen en
vrouwen en het ontbreken van opleidingen voor enkele categorieën werknemers. Deze uitdagingen vormen de concrete
agenda voor de verdere ontwikkeling van sociaal partnerschap op alle niveaus. Bovendien kan de gestage toename van
het aantal personen in de werkende leeftijd dat wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid een beroep op een uitkering
doet, verdere stijging van het arbeidsaanbod belemmeren. Hoewel de totale werkloosheid veel lager is dan het EU-gemiddelde, zijn er aanzienlijke verschillen in toegang tot de arbeidsmarkt, met een concentratie van economische inactiviteit
en langdurige werkloosheid in bepaalde regio's en onder bijzonder kansarme groepen (alleenstaande ouders, huishoudens
waarin niemand werkt, bepaalde etnische minderheden, oudere mannelijke werknemers, gehandicapten en laaggeschoolden). Deze omstandigheid vereist een krachtiger en goedgericht actief arbeidsmarktbeleid.
Het Verenigd Koninkrijk zou daarom het volgende moeten doen:
Preventie en activering
1. Een actief arbeidsmarktbeleid uitvoeren, gericht op duurzame integratie op de arbeidsmarkt, vermindering van de
hoge concentratie van werkloosheid en inactiviteit in bepaalde groepen. Speciale aandacht besteden aan personen
met specifieke problemen op de arbeidsmarkt, personen die het risico lopen langdurig werkloos te worden, werkende
armen en inactieven.
Arbeidsaanbod en actief ouder worden
2. Iedereen die kan werken moet de mogelijkheid hebben en de prikkels daartoe krijgen, vooral een modernisering van
de uitkeringsregelingen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Gendergelijkheid
3. Meer doen om de oorzaken van het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen te verkleinen, vooral door een
meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in beroepen en sectoren te bewerkstelligen en door
de toegang van laagbetaalde vrouwelijke deeltijdwerkers tot opleiding te vergroten. Meer betaalbare kinderopvang en
zorgvoorzieningen voor andere ten laste komende personen bieden.
Sociaal partnerschap
4. Sociaal partnerschap op alle niveaus verder ontwikkelen om de arbeidsproductiviteit en -kwaliteit te verbeteren,
vooral door het lage niveau van de basisvaardigheden en de lacunes in de vaardigheden van de arbeidskrachten aan
te pakken.
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 4 augustus 2003
houdende wijziging van Beschikking 2000/49/EG tot intrekking van Beschikking 1999/356/EG en
houdende speciale voorwaarden voor de invoer van grondnoten en bepaalde van grondnoten afgeleide producten van oorsprong uit of verzonden uit Egypte
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2800)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/580/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De Egyptische autoriteiten hebben schriftelijke garanties
gegeven inzake de steekproefprocedure en de versterking
van de controles op de omstandigheden waarin grondnoten worden opgeslagen.

(4)

De bevindingen van het inspectiebezoek, de schriftelijke
garanties van de Egyptische autoriteiten en de gunstige
resultaten tot oktober 2002 van de bemonstering en
analyse van zendingen grondnoten door de importerende lidstaten tonen aan dat er niet langer behoefte is
aan een systematische bemonstering en analyse van
zendingen grondnoten van oorsprong uit of verzonden
uit Egypte. Van november 2002 tot februari 2003 wordt
evenwel een belangrijke stijging van de meldingen van
niet-conforme zendingen vastgesteld. Dat is blijkbaar te
wijten aan de slechte oogst in 2002, samen met onvoldoende controles door de Egyptische autoriteiten. Die
autoriteiten hebben bijkomende maatregelen genomen
om de situatie te verbeteren.

(5)

Daarom dient de bemonstering en de analyse door de
bevoegde instantie in de invoerende lidstaat op een
aanzienlijk niveau te worden gehouden teneinde de
volksgezondheid te beschermen.

(6)

Om ervoor te zorgen dat de steekproefsgewijze analyses
van zendingen grondnoten en van grondnoten afgeleide
producten van oorsprong uit of verzonden uit Egypte
overal in de Gemeenschap op een geharmoniseerde
wijze worden verricht, moet er een indicatieve frequentie
voor de steekproefsgewijze analyses worden vastgesteld.

(7)

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling
van de algemene beginselen en voorschriften van de
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling
van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (3) voorziet in de instelling van het systeem voor
snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeder (RASFF).

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 93/43/EEG van de Raad van 14 juni 1993
inzake levensmiddelenhygiëne (1), en met name op artikel 10,
lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Beschikking 2000/49/EG van de Commissie van 6
december 1999 tot intrekking van Beschikking 1999/
356/EG en houdende speciale voorwaarden voor de
invoer van grondnoten en bepaalde van grondnoten
afgeleide producten van oorsprong uit of verzonden uit
Egypte (2) voorziet in een herziening van deze beschikking.
Van 2 tot 6 september 2001 werd door het Voedsel- en
Veterinair Bureau (VVB) van de Europese Commissie in
Egypte een inspectiebezoek uitgevoerd ter beoordeling
van de faciliteiten en maatregelen voor het vaststellen
van het aflatoxinegehalte van grondnoten die voor
uitvoer naar de Europese Unie zijn bestemd. Tijdens het
inspectiebezoek is gebleken dat de Egyptische autoriteiten belangrijke stappen hebben gezet om de controles
op grondnoten die naar de Europese Unie worden uitgevoerd, te verbeteren. De verbeteringen met betrekking
tot de teelt van grondnoten waren bijzonder duidelijk. Er
vond namelijk een uitgebreid opleidingsprogramma
plaats. Voorts gaf de procedure van de uitvoer en de
ermee gepaard gaande analyse en certificering voor aflatoxine voldoening, met uitzondering van de toegepaste
steekproefprocedure. De prestaties van de laboratoria
zijn voldoende bevonden voor uitvoerprocedures. Er is
vastgesteld dat niet alle wettelijke voorschriften voor het
opslaan van grondnoten zijn toegepast.

(1) PB L 175 van 19.7.1993, blz. 1.
(2) PB L 19 van 25.1.2000, blz. 46.

(3) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
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(9)
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In het belang van de volksgezondheid dienen de lidstaten
aan de Commissie periodieke verslagen over te leggen
van alle analyseresultaten van officiële controles die zijn
uitgevoerd met betrekking tot zendingen grondnoten en
bepaalde van grondnoten afgeleide producten van
oorsprong uit of verzonden uit Egypte. Deze verslagen
komen bovenop de verplichting tot kennisgeving in het
kader van het systeem voor snelle waarschuwingen voor
levensmiddelen en diervoeder.
Aangezien bepaalde lidstaten daarom hebben verzocht,
moet de lijst van punten van binnenkomst waardoor de
producten die onder Beschikking 2000/49/EG vallen in
de Europese Gemeenschap mogen worden ingevoerd,
worden geactualiseerd. Met het oog op de duidelijkheid
moet die lijst worden vervangen.

(10)

Beschikking 2000/49/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

Het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is geraadpleegd,
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b) De volgende leden 6 en 7 worden toegevoegd:
„6.
De in lid 5 bedoelde steekproefsgewijze analyses
worden uitgevoerd op ongeveer 20 % van de zendingen
producten voor elke in lid 1 bedoelde categorie
producten.
Elke zending waarop steekproefsgewijs analyses worden
verricht, wordt maximaal 15 werkdagen vastgehouden
voordat zij vanuit het punt van binnenkomst in de
Gemeenschap op de markt wordt gebracht. In dat geval
verstrekken de bevoegde autoriteiten van de lidstaten een
begeleidend officieel document waaruit blijkt dat de
zending officieel bemonsterd en geanalyseerd is, onder
vermelding van het resultaat van de analyses.
7.
Wanneer een zending wordt gesplitst, moet elk deel
van de gesplitste zending vergezeld gaan van kopieën
van het gezondheidscertificaat en de begeleidende documenten bedoeld in de leden 1 en 6, voor eensluidend
verklaard door de bevoegde instantie van de lidstaat op
wiens grondgebied de zending is gesplitst.”.
2. Artikel 2 komt te luiden:
„Artikel 2

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Beschikking 2000/49/EG wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
a) Lid 5 komt te luiden:
„5.
De bevoegde instanties in elke lidstaat voeren
steekproeven uit op zendingen grondnoten en bepaalde
van grondnoten afgeleide producten van oorsprong uit
of verzonden uit Egypte voor de analyse van aflatoxine
B1 en het totale aflatoxinegehalte.
Om de drie maanden dienen de lidstaten bij de
Commissie een verslag in met alle analyseresultaten van
de officiële controles op zendingen grondnoten en
bepaalde van grondnoten afgeleide producten van
oorsprong uit of verzonden uit Egypte. Dat verslag moet
worden ingediend tijdens de maand die volgt op elk
trimester (*)
(*) April, juli, oktober, januari.”.

Deze beschikking wordt voortdurend getoetst aan de door
de Egyptische bevoegde autoriteiten verstrekte informatie en
garanties en de resultaten van de door de lidstaten verrichte
tests. Met deze toetsing wordt beoordeeld of in artikel 1
bedoelde speciale voorwaarden een voldoende beschermingsniveau voor de volksgezondheid in de Gemeenschap
bieden. Bij dat onderzoek wordt ook nagegaan of de speciale
voorwaarden nog steeds noodzakelijk zijn.”.
3. Bijlage II wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij
deze beschikking.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 4 augustus 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
„BIJLAGE II
Lijst van punten van binnenkomst waardoor grondnoten en van grondnoten afgeleide producten van
oorsprong uit of verzonden uit Egypte in de Europese Gemeenschap mogen worden ingevoerd

Lidstaat

Punt van binnenkomst

België — Belgique

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Danmark

Alle Deense havens en luchthavens

Deutschland

HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA
München — ZA München — Flughafen, HZA Hof- Schirnding-Landstraße, HZA Weiden —
ZA Furth im Wald-Schafberg, HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und
Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA
Cottbus — ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA
Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe
— ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover-Abfertigungsstelle, HZA Oldenburg — ZA Stade, HZA Dresden
— ZA Dresden-Friedrichstadt, HZA Pirna — ZA Altenberg, HZA Löbau — Zollamt Ludwigsdorf-Autobahn, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA
Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA
Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Schusterinsel,
HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt,
HZA Potsdam — ZA Berlin — Flughafen Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf
Nord

Ελλάς

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis,
Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio,
Igoumenitsa, Kristalopigi

España

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias
(Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz
(Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva
(Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera), Las Palmas de Gran
Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto),
Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto),
Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander
(Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto),
Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

France

Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon
Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire-Montoir
CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), port de la Pointe des Galets à la Réunion

Ireland

Dublin — haven en luchthaven, Cork — haven en luchthaven, Shannon — luchthaven

Italia

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova
Ufficio Sanità Marittima di Livorno
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli
Ufficio Sanità Marittima di Ravenna
Ufficio Sanità Marittima di Salerno
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste
Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino (Trieste)
Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia
Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia
Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria
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Lidstaat

Punt van binnenkomst

Luxembourg

Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Nederland

Alle havens, luchthavens en grensposten

Österreich

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA
Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel,
ZA Villach

Portugal

Lisboa, Leixões

Suomi-Finland

Alle Finse douanekantoren

Sverige

Göteborg, Ystad, Stockholm, Helsingborg, Karlskrona, Karlsham, Landvetter, Arlanda

United Kingdom

Belfast, Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole Grangemouth,
Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool, London (including Tilbury, Thamesport and Sheerness), Manchester Airport,
Manchester Container Port, Manchester (including Ellesmere Port), Medway, Middlesborough,
Newhaven, Poole, Shoreham, Southampton, Stansted Airport”

5.8.2003

5.8.2003

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 197/35

BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 1 augustus 2003
houdende overdracht van het beheer van de steun voor een pretoetredingsmaatregel op het gebied
van landbouw en plattelandsontwikkeling in de Tsjechische Republiek gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen
(2003/581/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

financiële controleprocedures en van de structuren op
het gebied van overheidsfinanciën, heeft de Commissie
Beschikking 2002/298/EG van 15 april 2002 en Besluit
2003/123/EG van 19 februari 2003 houdende overdracht van het beheer van de steun voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de Tsjechische Republiek gedurende de
pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen (5) vastgesteld ten aanzien van bepaalde in het Sapard-programma
opgenomen maatregelen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1266/1999 van de Raad van 21
juni 1999 betreffende de coördinatie van de bijstand aan de
kandidaat-lidstaten in het kader van de pretoetredingsstrategie
en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3906/89 (1),
en met name op artikel 12, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Het Speciale programma voor landbouw en plattelandsontwikkeling voor de Tsjechische Republiek (hierna
„Sapard-programma” genoemd) is bij besluit van de
Commissie van 26 oktober 2000 (2) goedgekeurd en bij
besluit van de Commissie van 23 december 2002 gewijzigd overeenkomstig artikel 4, lid 5, van Verordening
(EG) nr. 1268/1999 van de Raad van 21 juni 1999
inzake steunverlening door de Gemeenschap voor
pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw
en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in
Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
696/2003 (4).

(2)

De regering van de Tsjechische Republiek en de
Commissie, die optreedt namens de Gemeenschap,
hebben op 5 februari 2001 de meerjarenovereenkomst
voor de financiering ondertekend waarin de technische,
juridische en administratieve bepalingen voor de uitvoering van het Sapard-programma zijn opgenomen, welke
meerjarenovereenkomst is gewijzigd bij de op 13
oktober 2002 ondertekende jaarlijkse financieringsovereenkomst voor 2001.

(3)

(4)

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

Door de bevoegde autoriteit van de Tsjechische Republiek is een Sapard-bureau aangewezen voor de uitvoering van enkele van de bij het Sapard-programma vastgestelde maatregelen. Het Ministerie van Financiën, Nationaal Fonds, is aangewezen voor de financiële functies die
het in het kader van de tenuitvoerlegging van het
Sapard-programma moet vervullen.
Overeenkomstig artikel 12, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1266/1999 en op grond van een voor elk geval
afzonderlijke analyse van de nationale en sectorale capaciteit inzake beheer van programma's/projecten, van de
PB L 161 van 26.6.1999, blz. 68.
C(2000)3105 definitief.
PB L 161 van 26.6.1999, blz. 87.
PB L 99 van 17.4.2003, blz. 24.

(5)

De Commissie heeft sindsdien een nadere analyse op
grond van artikel 12, lid 2, van Verordening (EG) nr.
1266/1999 uitgevoerd ten aanzien van de in het Sapardprogramma vastgestelde maatregel 3.1 „Verbetering van
de beroepsopleiding”. De Commissie is van mening dat
de Tsjechische Republiek ook ten aanzien van die maatregel voldoet aan het bepaalde in de artikelen 4 tot en
met 6 en de bijlage van Verordening (EG) nr. 2222/
2000 van de Commissie van 7 juni 2000 houdende
financiële uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG)
nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door
de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het
gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de
kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (6), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 188/2003 (7), en aan de in de
bijlage bij Verordening (EG) nr. 1266/1999 vastgestelde
minimumvoorwaarden.

(6)

Daarom is het dienstig af te zien van de in artikel 12, lid
1, van Verordening (EG) nr. 1266/1999 voorgeschreven
voorafgaande goedkeuring en ten aanzien van maatregel
3.1 het beheer op decentrale grondslag over te dragen
aan het Sapard-bureau en aan het Ministerie van
Financiën, Nationaal Fonds, in de Tsjechische Republiek.

(7)

Aangezien de door de Commissie voor maatregel 3.1
uitgevoerde verificaties gebaseerd zijn op een systeem
dat nog niet daadwerkelijk wordt toegepast voor alle
belangrijke elementen, is het echter dienstig de overdracht van het beheer van het Sapard-programma aan
het Sapard-bureau en het Ministerie van Financiën,
Nationaal Fonds, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 2222/2000 een voorlopig karakter
te geven.

(5) PB L 102 van 18.4.2002, blz. 32 en PB L 49 van 22.2.2003, blz.
21.
(6) PB L 253 van 7.10.2000, blz. 5.
(7) PB L 27 van 1.2.2003, blz. 14.
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Het beheer over het Sapard-programma wordt pas definitief overgedragen nadat de Commissie zich er verder
van vergewist heeft dat het systeem op bevredigende
wijze functioneert en nadat gevolg is gegeven aan eventuele aanbevelingen van de Commissie met betrekking
tot de overdracht van het beheer van de steun aan het
Sapard-bureau en het Ministerie van Financiën, Nationaal
Fonds,

5.8.2003
Artikel 2

Het beheer van het Sapard-programma wordt voorlopig overgedragen aan:
1. het Sapard-bureau van de Tsjechische Republiek, Tesnov 17,
117 05 Praag 1, voor de uitvoering van maatregel 3.1
„Verbetering van de beroepsopleiding” van het Sapardprogramma zoals vastgesteld in het Programma voor landbouw en plattelandsontwikkeling dat is goedgekeurd bij
besluit van de Commissie van 26 oktober 2000 en
2. het Ministerie van Financiën, Nationaal Fonds, Letenska 15,
118 10 Praag 1, Tsjechische Republiek, voor de financiële
functies die het in het kader van de tenuitvoerlegging van
maatregel 3.1 van het Sapard-programma voor de Tsjechische Republiek moet vervullen.

BESLUIT:

Artikel 1
Er wordt afgezien van de in artikel 12, lid 1, van Verordening
(EG) nr. 1266/1999 voorgeschreven voorafgaande goedkeuring,
door de Commissie, van de selectie van projecten en de sluiting
van contracten voor maatregel 3.1 door de Tsjechische Republiek.

Gedaan te Brussel, 1 augustus 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

5.8.2003
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(Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

BESLUIT 2003/582/GBVB VAN DE RAAD
van 21 juli 2003
betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Russische Federatie
betreffende de deelname van dit land aan de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië
en Herzegovina
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 24,
Gezien de aanbevelingen van het voorzitterschap,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

De Raad heeft op 11 maart 2002 Gemeenschappelijk
Optreden 2002/210/GBVB inzake de politiemissie van
de Europese Unie (1) aangenomen en op 27 februari
2003 en 17 maart 2003 respectievelijk de Gemeenschappelijke Optredens 2003/141/GBVB (2) en 2003/
188/GBVB (3) tot wijziging van Gemeenschappelijk
Optreden 2002/210/GBVB inzake de politiemissie van
de Europese Unie.
In artikel 8, lid 3, van Gemeenschappelijk Optreden
2002/210/GBVB is bepaald dat uitvoerige regelingen
wat betreft de deelname van derde landen worden vastgelegd in overeenkomsten krachtens artikel 24 van het
Verdrag betreffende de Europese Unie.
Ingevolge het besluit van de Raad van 14 oktober 2002
waarbij het voorzitterschap gemachtigd werd onderhandelingen te openen, heeft het voorzitterschap via onderhandelingen een overeenkomst met de Russische Federatie tot stand gebracht betreffende de deelname van dit
land aan de politiemissie van de Europese Unie.
De Europese Unie en de Russische Federatie zijn overeengekomen dat de tekst van de overeenkomst aan een
briefwisseling wordt gehecht en dat de overeenkomst, in
afwachting van haar inwerkingtreding, vanaf de ondertekening voorlopig moet worden toegepast.
Deze briefwisseling dient te worden ondertekend en de
overeenkomst dient te worden goedgekeurd namens de
Europese Unie,

(1) PB L 70 van 13.3.2002, blz. 1.
(2) PB L 53 van 28.2.2003, blz. 63.
(3) PB L 73 van 19.3.2003, blz. 9.

BESLUIT:

Artikel 1
De briefwisseling en de daaraan gehechte overeenkomst tussen
de Europese Unie en de Russische Federatie betreffende de deelname van dit land aan de politiemissie van de Europese Unie
(EUPM) in Bosnië en Herzegovina worden hierbij namens de
Europese Unie goedgekeurd.
De tekst van de briefwisseling en van de overeenkomst zijn aan
dit besluit gehecht.
Artikel 2
1. De voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon
(personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) de briefwisseling
te ondertekenen teneinde daardoor de Europese Unie te binden.
2. De voorzitter van de Raad is gemachtigd de in de briefwisseling bedoelde kennisgeving te verrichten.
Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Artikel 4
Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn bekendmaking.

Gedaan te Brussel, 21 juli 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
F. FRATTINI
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OVEREENKOMST
tussen de Europese Unie en de Russische Federatie betreffende de deelname van de Russische
Federatie aan de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en Herzegovina
DE EUROPESE UNIE,
enerzijds, en
DE RUSSISCHE FEDERATIE,
anderzijds,
samen hierna de deelnemende partijen genoemd,
REKENING HOUDEND MET
— de aanwezigheid sinds 1996 van de Internationale Politiemacht van de Verenigde Naties (IPTF) in Bosnië en Herzegovina en het aanbod van de Europese Unie om vanaf 1 januari 2003 te zorgen voor het vervolg op de IPTF in Bosnië
en Herzegovina;
— de aanvaarding door Bosnië en Herzegovina van dat aanbod, door de briefwisseling van 2 en 4 maart 2002, waarin
onder andere wordt bepaald dat het Planningsteam van de EUPM de status wordt verleend die thans voor de leden
van de Waarnemersmissie van de Europese Unie (EUMM) in Bosnië en Herzegovina geldt;
— de vaststelling door de Raad van de Europese Unie van Gemeenschappelijk Optreden 2002/210/GBVB van 11 maart
2002 inzake de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) (1), en van de Gemeenschappelijke Optredens 2003/141/
GBVB (2) en 2003/188/GBVB (3) van 27 februari 2003 respectievelijk 17 maart 2003 tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2002/210/GBVB inzake de politiemissie van de Europese Unie, waarin wordt verklaard dat de
Europese NAVO-leden die geen lid zijn van de Europese Unie en andere kandidaat-lidstaten van de Europese Unie,
alsook andere lidstaten van de OVSE die geen lid zijn van de Europese Unie, die momenteel personeel voor de IPTF
leveren, worden uitgenodigd om bij te dragen aan de EUPM;
— de op 4 oktober 2002 gesloten overeenkomst tussen de Europese Unie en Bosnië en Herzegovina betreffende de activiteiten van de EUPM in Bosnië en Herzegovina (4), met inbegrip van de bepalingen inzake de status van het EUPMpersoneel,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1
Kader
De Russische Federatie sluit zich aan bij de bepalingen van het
door de Raad van de Europese Unie op 11 maart 2002 aangenomen Gemeenschappelijk Optreden 2002/210/GBVB inzake
de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en
Herzegovina, met inbegrip van de bijlage inzake de taakopvatting van de EUPM, gewijzigd bij Gemeenschappelijk Optreden
2003/141/GBVB van 27 februari 2003 en Gemeenschappelijk
Optreden 2003/188/GBVB van 17 maart 2003, conform het
bepaalde in de volgende artikelen.
Artikel 2

3. De Russische Federatie informeert de EUPM en het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie tijdig over
elke wijziging in haar deelname aan de EUPM.
4. Bij de EUPM gedetacheerde personeel wordt onderworpen
aan een uitgebreid medisch onderzoek, gevaccineerd en door
een bevoegde autoriteit van de Russische Federatie medisch
geschikt verklaard. Het bij de EUPM gedetacheerde personeel
moet in het bezit zijn van een kopie van die verklaring.
5. De Russische Federatie draagt de kosten voor het
uitzenden van de politiefunctionarissen die zij detacheert, met
inbegrip van salarissen, toelagen, medische kosten, verzekering
en reiskosten van en naar Bosnië en Herzegovina.

Bij de EUPM gedetacheerd personeel
1.
De Russische Federatie neemt deel aan de EUPM met vijf
gedetacheerde politiefunctionarissen. Dit personeel wordt voor
ten minste één jaar gedetacheerd, met dien verstande dat
gezorgd wordt voor een passende roulatie van gedetacheerde
personeel.
2.
De Russische Federatie draagt er zorg voor dat bij haar de
EUPM gedetacheerde personeel zijn de taak uitoefent overeenkomstig de bepalingen van Gemeenschappelijk optreden 2002/
210/GBVB, gewijzigd bij de Gemeenschappelijke Optredens
2003/141/GBVB en 2003/188/GBVB.
(1)
(2)
(3)
(4)

PB L
PB L
PB L
PB L

70 van 13.3.2002, blz. 1.
53 van 28.2.2003, blz. 63.
73 van 19.3.2003, blz. 9.
293 van 29.10.2002, blz. 2.

Artikel 3
Status van het bij de EUPM gedetacheerde personeel
1. Door de
personeel valt
komst tussen
betreffende de
vina.

Russische Federatie bij de EUPM gedetacheerde
onder de op 4 oktober 2002 gesloten overeende Europese Unie en Bosnië en Herzegovina
activiteiten van de EUPM in Bosnië en Herzego-

2. De Russische Federatie is verantwoordelijk voor de afhandeling van met de detachering verband houdende schade-eisen
van of betreffende het personeelslid. De Russische Federatie
stelt vorderingen tegen een gedetacheerd personeelslid in.
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3.
De EUPM is een ongewapende missie en heeft als
dusdanig geen „rules of engagement”.
4.
Gedetacheerde politiefunctionarissen werken in hun
nationaal politie-uniform. Baretten en insignes worden door de
EUPM verstrekt.
Artikel 4
Commandostructuur
1.
De deelname van de Russische Federatie aan de EUPM
doet geen afbreuk aan de autonome besluitvorming van de
Europese Unie. Het door de Russische Federatie gedetacheerde
personeel voert zijn taken uit en gedraagt zich overeenkomstig
de belangen van de EUPM.
2.
Alle EUPM-personeelsleden blijven volledig onder bevel
van hun nationale autoriteiten.
3.
De nationale autoriteiten dragen het operationele bevel
(OPCOM) over aan het hoofd van de missie/de directeur van de
politie van de EUPM, die dat bevel voert via een hiërarchische
commando- en controlestructuur.
4.
Het hoofd van de missie/de directeur van politie leidt de
EUPM en draagt zorg voor het dagelijkse beheer ervan.
5.
Overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Gemeenschappelijk
Optreden 2002/210/GBVB heeft de Russische Federatie
dezelfde rechten en verplichtingen als de deelnemende EUlidstaten bij de dagelijkse leiding van de operatie, dat wil
zeggen bij het normale verloop van de operatie ter plaatse, en
binnen het hoofdkwartier van de politiemissie.
6.
Het hoofd van de missie/de directeur van politie van de
EUPM is verantwoordelijk voor het tuchtrechtelijk toezicht op
het personeel van de missie. Zo nodig neemt de betrokken
nationale autoriteit tuchtrechtelijke maatregelen.
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Artikel 5
Gerubriceerde gegevens

De Russische Federatie neemt de nodige maatregelen om ervoor
te zorgen dat haar bij de EUPM gedetacheerde personeel bij de
behandeling van gerubriceerde EU-gegevens de beveiligingsvoorschriften van de Raad naleeft die zijn vervat in Besluit
2001/264/EG van de Raad van 19 maart 2001 tot vaststelling
van beveiligingsvoorschriften van de Raad (1).
Artikel 6
Bijdragen aan de bedrijfskosten
1. De Russische Federatie draagt voor een bedrag van
25 000 EUR per jaar bij aan de bedrijfskosten van de EUPM.
De Russische Federatie neemt in overweging om, rekening
houdend met haar middelen en niveau van deelname, aanvullende bijdragen van vrijwillige aard aan deze bedrijfskosten te
leveren.
2. Het hoofd van de missie/de directeur van politie en de
betrokken administratieve diensten van de Russische Federatie
ondertekenen een regeling betreffende de bijdragen van de
Russische Federatie aan de bedrijfskosten van de EUPM. Deze
regeling bevat bepalingen inzake:
a) het betrokken bedrag, inclusief de eventuele aanvullende
bijdragen van vrijwillige aard;
b) de regelingen inzake betaling en beheer van het betrokken
bedrag;
c) in voorkomend geval, de verificatieregelingen die van
toepassing zijn op de controle en audit van het betrokken
bedrag.

7.
Een contactpersoon voor het nationaal contingent (NPC)
wordt door de Russische Federatie aangesteld om haar nationaal contingent in de missie te vertegenwoordigen. NPC's
brengen over nationale aangelegenheden verslag uit bij het
hoofd van de missie/de directeur van politie van de EUPM en
zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse discipline van het
contingent.

3. Uiterlijk op 31 juli 2003 voor 2003 en vervolgens uiterlijk op 1 november van elk jaar deelt de Russische Federatie
aan de EUPM en het secretariaat-generaal van de Raad van de
Europese Unie op formele wijze het bedrag van haar bijdrage
aan de bedrijfskosten mee; uiterlijk op 15 augustus 2003 voor
2003 en vervolgens uiterlijk op 15 december van elk jaar treft
zij de financiële regeling voor haar bijdrage aan de bedrijfskosten voor het volgende jaar.

8.
Het besluit van de Europese Unie om de operatie te beëindigen, wordt genomen na overleg met de Russische Federatie,
op voorwaarde dat dit land nog steeds deelneemt aan de EUPM
op het ogenblik dat de missie wordt beëindigd.

4. De bijdragen van de Russische Federatie aan de bedrijfskosten van de EUPM worden uiterlijk op 15 september 2003
en daarna uiterlijk op 31 maart van elk jaar op de aan dat land
toegewezen bankrekening gestort.

(1) PB L 101 van 11.4.2001, blz. 1.
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BRIEFWISSELING
tussen de Europese Unie en de Russische Federatie inzake de Overeenkomst betreffende de deelname van de Russische Federatie aan de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en
Herzegovina
Brief van de Europese Unie
Brussel, 24 juli 2003
Mevrouw, Mijnheer,
Bij deze doe ik u de tekst van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Russische Federatie betreffende de deelname van de Russische Federatie aan de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië
en Herzegovina toekomen in het Engels, samen met een vertaling in het Russisch.
Ik heb de eer namens de Europese Unie voor te stellen dat, indien dit voor de Russische Federatie aanvaardbaar is, deze brief en uw bevestigingsbrief, met inbegrip van de bijlagen daarbij, samen bovengenoemde
overeenkomst vormen; deze zal voorlopig worden toegepast vanaf de datum van ontvangst van uw bevestigingsbrief, in werking treden op de eerste dag van de eerste maand nadat de deelnemende partijen elkaar
wederzijds in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de vereiste procedures, en voor de duur van de
bijdrage van de Russische Federatie aan de EUPM van kracht blijven, tenzij een van de partijen haar opzegt
door middel van een kennisgeving, twee maanden van tevoren aan de andere partij.
Ook verklaar ik bij deze dat de instemming van de Europese Unie met de in deze brief vermelde procedure
geen precedent schept voor toekomstige overeenkomsten tussen de Europese Unie en de Russische Federatie.
Ik zou u erkentelijk zijn indien u kunt bevestigen dat de Russische Federatie met het bovenstaande akkoord
gaat. Een vertaling van deze brief in het Russisch is bijgevoegd.
Hoogachtend,
Voor de Raad van de Europese Unie

M. MELANI
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Brief van de Russische Federatie
Brussel, 24 juli 2003
Mijnheer,
Onder verwijzing naar uw brief van 24 juli 2003 bevestig ik de ontvangst door de Russische Federatie van
de overeenkomst tussen de Russische Federatie en de Europese Unie betreffende de deelname van de Russische Federatie aan de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en Herzegovina, waarvan de
tekst in de Russische taal, samen met een vertaling in de Engelse taal, aan deze brief is gehecht.
Voorts heb ik de eer te bevestigen dat uw brief en deze brief, met inbegrip van de bijlagen daarbij, tezamen
de bovengenoemde overeenkomst tussen de Russische Federatie en de Europese Unie vormen. De overeenkomst zal vanaf de datum van ontvangst van deze brief voorlopig worden toegepast en in werking treden
op de eerste dag van de eerste maand nadat de deelnemende partijen elkaar wederzijds in kennis hebben
gesteld van de voltooiing van de vereiste procedures; zij zal voor de duur van de bijdrage van de Russische
Federatie aan de EUPM van kracht blijven, tenzij een van de partijen haar opzegt door hiervan twee
maanden vooraf kennis te geven aan de andere partij.
Ik zou u erkentelijk zijn indien u kennis kunt geven van de datum van ontvangst van deze brief.
Hoogachtend,
Voor de Russische Federatie

M. FRADKOV

