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EUROPEES DIGEST – 
INTERNATIONAAL DIGEST

DOOR ONDERZOEKSCENTRUM SOCIAAL EUROPA (OSE)

Deze Digest presenteert markante ontwikkelingen die vaak een invloed 
hebben op het Europees of nationaal sociaal beleid. Vervolgens belicht hij de 
nieuwe acties van de Europese instellingen op sociaal gebied in de eerste helft 
van 2018. Tot slot behandelt deze Digest de opkomst van milieukwesties die 
bepaalde aspecten van het sociaal beleid in Europa veranderen.

1. DE GROTE INSTELLINGEN EN HET ECONOMISCH BELEID

1.1. ACHTERUITGANG VAN DE LIBERALE DEMOCRATIE IN EUROPA EN IN DE WERELD

1.1.1. Nationale verkiezingen

De eerste helft van 2018 werd gekenmerkt door het aan de macht komen of 
het behouden van de macht van extreemrechtse of “populistische” partijen 
en leiders in Europa; hierdoor gaven de kiezers blijk van een steeds groter 
misnoegen over de in diskrediet geraakte grote centrumrechtse of centrum-
linkse partijen. Het resultaat van de nationale verkiezingen riskeert het 
voortgangsproces van de Europese ambities in sociaal beleid te veranderen.

Bij de parlementsverkiezingen van 4 maart 2018 in Italië behaalt de 
Vijfsterrenbeweging1 iets meer dan een derde van de zetels in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers; de partij verbindt zich ertoe om zich fel te verzetten 
tegen de Europese budgettaire bezuinigingsmaatregelen. De Lega2 wordt de 
belangrijkste partij van de regeringscoalitie. De Europese instellingen (het 
Parlement, de Commissie en de Raad) uiten hun bezorgdheid over de risico’s 
op een begrotingstekort van het land.

(1)  Volgens Wikipedia wordt de Vijfsterrenbeweging (Movimento 5 Stelle) als populistisch, anti-
establishment, antimondialistisch, eurosceptisch en milieu-activistisch beschouwd.
(2)  De Lega is een Italiaanse nationalistische partij, die aanvankelijk regionalistisch was. Ze wordt 
als extreemrechts, eurosceptisch en anti-immigratie beschouwd.
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In Hongarije behaalt de coalitie van Fidesz3 en de christendemocratische 
Volkspartij (rechts) van de vertrekkende premier Viktor Orbán een grote 
overwinning bij de parlementsverkiezingen van 8 april 2018. Orbán en zijn 
regering botsen met de Europese Unie over het beheer van de crisis van de 
migranten en vluchtelingen uit derdelanden.

1.1.2. Ter discussiestelling van de rechtsstaat

Naar aanleiding van het hoger beroep van de Europese Commissie tegen 
Hongarije bij het Hof van Justitie van de EU wegens “niet-naleving” van de 
EU-wetgeving inzake asiel en de terugkeer van migranten (7 december 2017)4 
bevestigt de Europese Commissie, bij monde van de eerste vicevoorzitter Frans 
Timmermans, dat Polen de democratische rechtsstaat niet eerbiedigt. Naar 
aanleiding van een hervorming van het Poolse hooggerechtshof, gestemd op 
20 juli 2017, die de macht en de bevoegdheid van het Hof en de rechtbanken 
in Polen verzwakt, dreigt de Commissie om hoger beroep aan te tekenen bij het 
Hof van Justitie van de Europese Unie, hetgeen ook verschillende voorzitters 
van fracties van het Europees Parlement eisen.

1.2. PROTECTIONISME: HANDELSCONFLICT VS-CHINA

De eerste helft van 2018 is ook het moment van de uitvoering van een 
campagnebelofte van de Amerikaanse president Donald Trump. Op 8 maart 
2018 kondigt hij heffingen aan van 25% op de invoer van staal en van 10% 
op aluminium. Verschillende landen (Mexico, Canada) evenals de Europese 
Unie krijgen uitstel tot 1 juni 2018. Deze aankondiging veroorzaakt een 
handelsoorlog met China, dat onmiddellijk commerciële represailles neemt.

In tegenstelling tot wat sommigen hopen, past de president van de Verenigde 
Staten op 1 juni 2018 zijn beslissing jegens Europa toe. De Europese Unie 
maakt de zaak aanhangig bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en reageert 
door invoerbelastingen op te leggen op meer dan 300 landbouw- of industriële 
producten uit de Verenigde Staten. In reactie daarop dreigt Donald Trump de 
auto’s uit Europa te belasten.

(3)  Fidesz is een rechts-populistische conservatieve nationale partij die tegen immigratie is. Ze 
wordt als pro-Europees beschouwd.
(4)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5002_nl.htm [EN: http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-17-5002_en.htm].
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1.3. DE EUROPESE CENTRALE BANK EN HET ECONOMISCH BELEID VAN DE EUROPESE UNIE

De Europese Centrale Bank (ECB) wijzigt haar monetaire en financiële beleid 
van Quantitative easing voor de inkoop van overheidseffecten niet (vergadering 
van de ECB in Frankfurt op 26 april 2018). In dat verband kondigt de ECB 
de maandelijkse inkoop aan van 30 miljard EUR aan overheidseffecten tot 
september 2018. Op 14 juni 2018 deelt de ECB mee, gesterkt door de 
convergentie van de inflatietendens in het eurogebied rond 2%, dat het eind 
2018 een einde zal stellen aan zijn enorme inkoop van effecten. Ze besluit ook 
om een nulrente te handhaven, zelfs na afloop van de terugkoop van effecten.

Eind 2017 (op 6 december 2017) stelde de Europese Commissie voor om 
het Europese Stabilisatiemechanisme (ESM) om te vormen tot een Europees 
Monetair Fonds (EMF), een gemeenschapsorgaan dat verantwoordelijk is voor 
het Europees Parlement. Dit voorstel wordt op 27 maart 2018 bevestigd door 
de commissarissen Pierre Moscovici (Economische en Financiële Zaken) en 
Valdis Dombrovskis (Euro en Sociale Dialoog). De rol van het EMF zou erin 
bestaan de financiële stabiliteit van de staten te ondersteunen, het vertrouwen 
van de financiële markten te versterken en, uiteindelijk, andere financiële 
stabilisatie-instrumenten te ontwikkelen ter aanvulling van de bestaande in 
de EU.

De eerste helft van 2018 luidt officieel het einde van de Griekse crisis in. Op 
22 juni 2018 besluit de Eurogroep om het derde financiële reddingsplan voor 
Griekenland te verlaten en stemt ermee in om een derde en laatste lening van 
15 miljard EUR aan Griekenland toe te kennen om zijn schuld te verminderen, 
in ruil voor het behoud van een begrotingsoverschot, dat moet worden 
verlengd en gehandhaafd tot 2022, en begeleidende hervormingsvoorstellen 
van de Griekse regering. De uitstap uit de financiële reddingsplannen die acht 
jaar aan Griekenland werden opgelegd, wordt vervangen door een versterkt 
begrotingstoezicht tot 2022.5

2. EEN HERNIEUWING VAN HET EUROPEES SOCIAAL BELEID?

Het Barroso-voorzitterschap van de Europese Commissie (2004-2014) is vaak 
bekritiseerd vanwege het opgeven van een Europees sociaal beleid, waarbij 

(5)  Verklaring van de Eurogroep over Griekenland van 22 juni 2018: http://dsms.consilium.
europa.eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=22930&customerid=22442&password=e
nc_3938424544343045_enc.
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het bezuinigingsbeleid voorrang krijgt boven sociale overwegingen.6 In 
2018, in een nieuwe economische en politieke context, is de doctrine van de 
Europese Commissie nog steeds gebaseerd op de idee van convergentieacties 
voor het sociale beleid. De eerste helft van 2018 wordt gekenmerkt door de 
verdere herziening van verschillende sociale richtlijnen, het voorstel van een 
aanbeveling inzake toegang tot sociale bescherming voor iedereen, een veel 
duidelijker verband tussen het Europees semester en het sociaal beleid op basis 
van de principes van de Europese pijler van sociale rechten, het voorstel om 
een Europese Arbeidsautoriteit op te richten en, tot slot, een herziening van 
het Europees sociaal Fonds (ESF), in het licht van de besprekingen over het 
financiële meerjarenkader van de EU voor 2021-2027 (MIFF).

2.1. DE HERZIENING VAN VERSCHILLENDE SOCIALE RICHTLIJNEN

Verschillende herzieningen van sociale richtlijnen zijn het onderwerp van 
onderhandelingen, zowel binnen het Europees Parlement tussen politieke 
partijen, tussen lidstaten binnen de Raad als tussen sociale partners in het 
kader van voorafgaande onderhandelingen: “Op de Raad Werkgelegenheid, 
Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO) hebben 
de EU-lidstaten vandaag [21 juni 2018] een akkoord bereikt over drie 
wetgevingsdossiers die essentieel zijn voor de opbouw van een sterker sociaal 
Europa: de herziening van de regels voor de coördinatie van de sociale 
zekerheid, een nieuwe richtlijn over het evenwicht tussen werk en privéleven 
en een richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.”7

Dit persbericht van de Europese Commissie negeert echter een aantal 
verminderingen van rechten in vergelijking met de oorspronkelijke voorstellen 
van de Europese Commissie. Over het algemeen verlopen de onderhandelingen 
moeilijk om verschillende redenen. Tussen de sociale partners is de dialoog 
tussen het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) en BusinessEurope 
meestal verbroken of afwezig; tussen de lidstaten komt een West-Oost-breuk 
steeds vaker voor; tussen de politieke partijen in het Europees Parlement 
blijven de klassieke onenigheden voortduren.

(6)  We kunnen weliswaar enkele uitzonderingen noemen, in het bijzonder de aanbeveling van de 
Raad tot invoering van een jongerengarantie (22 april 2013).
(7)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4222_nl.htm.
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In 2018 wordt de herziening van de verordening betreffende de coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels8, gelanceerd door de Europese Commissie 
in 2016, voortgezet, met de wil om vóór het einde van het semester tot een 
akkoord te komen. In februari 2018 worden bij het Europees Parlement 
meer dan 300 amendementen ingediend op deze tekst, met drie gespannen 
onderwerpen: a) de export van werkloosheidsuitkeringen; b) de indexering 
van gezinsbijslagen en c) de detachering van werknemers. Ter voorbereiding 
van de vergadering van de EPSCO van 21 juni 2018 kan het Comité van 
Permanente Vertegenwoordigers (COREPER) op verschillende punten geen 
overeenstemming bereiken. De onderhandelingen worden uitgesteld tot het 
najaar van 2018.

In april 2017 lanceerde de Europese Commissie een voorstel tot herziening 
van de richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven van 
2010. Dit herzieningsvoorstel is het voorwerp van talrijke blokkades tijdens 
de eerste helft van 2018, zowel aan de kant van de lidstaten als aan de kant 
van het Europees Parlement, zonder BusinessEurope te vergeten. In juni 2018 
beperkt de vergadering van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers 
(Coreper), en in het bijzonder die van de EPSCO (21 juni 2018), de duur 
van het niet-overdraagbare ouderschapsverlof tot twee maanden (in plaats 
van vier maanden in het voorstel van de Europese Commissie) en neemt ze 
een flexibel standpunt in met betrekking tot het bezoldigingsniveau tijdens 
het verlof dat aan de lidstaten wordt overgelaten, in plaats van vastgesteld op 
basis van de uitkeringen bij ziekte in elk land. Het bedrag van de bezoldiging 
tijdens het vaderschapsverlof (10 dagen) wordt overgelaten aan het oordeel 
van de lidstaten. Het voorstel van een verlof van 5 dagen voor mantelzorgers 
wordt uiteindelijk ook overgelaten aan het oordeel van de lidstaten. Bij deze 
beslissingen heeft de Confederatie van Familie-organisaties van de Europese 
Commissie (COFACE Families Europe) in een persbericht verklaard dat de 
Raad het voorstel van de Commissie van zijn inhoud en zijn vernieuwende 
elementen heeft ontdaan. Verder is er een trialoog tussen het Europees 
Parlement en de Raad gepland voor september 2018.

(8)  Straatsburg, 13.12.2016 COM(2016) 815 def. 2016/0397 (COD), Voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 
987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004.
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De ontwerprichtlijn van de Europese Commissie inzake transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (21/12 2017)9 is 
een herziening, met verandering van naam, van de richtlijn “schriftelijke 
verklaring”10, die een aantal minimale rechten bepaalt of actualiseert die van 
toepassing zijn op alle EU-werknemers die een arbeidsovereenkomst of door 
de wetgeving erkende rechten hebben, of die profiteren van de collectieve 
arbeidsovereenkomsten in elk land. De EPSCO van 21 juni 2018 heeft 
een akkoord bereikt, maar in tegenstelling tot de Europese Commissie die 
voorstelde om “werknemer” of “werkneemster” te definiëren op basis van het 
standpunt van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn arresten, 
hebben de ministers de verantwoordelijkheid voor de definitie overgelaten 
aan elke staat. Een trialoog met het Europees Parlement en de Commissie is 
gepland voor het najaar van 2018.

In deze context is het in maart 2018 bereikte akkoord over de herziening van 
de detacheringsrichtlijn een echt succes. Ze bevestigt een leidend beginsel dat 
van toepassing is: “gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde werkplek”. 
Werknemers die naar een land worden gedetacheerd kunnen dus genieten van 
dezelfde premies of vergoedingen als de nationale onderdanen. Detachering is 
beperkt tot een jaar. De omzetting van de richtlijn in het nationale recht van 
de lidstaten moet binnen twee jaar na de beslissing effectief zijn. Maar scherpe 
meningsverschillen tussen de partijen en tussen de lidstaten over de toepassing 
ervan hebben genoopt tot uitsluiting van de transportsector omwille van een 
andere “mobiliteitsrichtlijn” die zelf wordt herzien. De formele goedkeuring 
van de nieuwe detacheringsrichtlijn vond plaats op 29 mei 2018: het Europees 
Parlement, bijeen in de plenaire vergadering in Straatsburg, heeft het met 
de Raad bereikte compromis met een grote meerderheid goedgekeurd. 
Desondanks zijn afgevaardigden van Midden- en Oost-Europa (in het 
bijzonder de Poolse afgevaardigden van de EPP) van mening dat deze nieuwe 
richtlijn een verkapte protectionistische maatregel is ten gunste van de meest 
ontwikkelde Europese landen.

Aan deze herzieningen van richtlijnen moet een voorstel van aanbeveling 
van de Raad met betrekking tot de toegang tot sociale bescherming voor 

(9)  COM(2017) 797def. 2017/0355.
(10)  Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de 
werkgever om de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst 
of -verhouding van toepassing zijn (91/533/EEG).
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werknemers en zelfstandigen11, gelanceerd door de Europese Commissie op 13 
maart 2018, worden toegevoegd. Gebaseerd op beginsel 12 van de Europese 
pijler van de sociale rechten en in het kader van het pakket inzake sociale 
rechtvaardigheid, is de doelstelling van deze aanbeveling om de uitwerking 
te vergemakkelijken van nationale socialezekerheidsstelsels voor werknemers 
die gelijke rechten toekennen aan iedereen, ongeacht de status (werknemer 
of zelfstandige, vaste of “atypische” werknemer). Overeenkomstig het verdrag 
werd een raadpleging van de sociale partners gestart.

2.2. HET EUROPEES SEMESTER TEN DIENSTE VAN EEN EUROPEES SOCIAAL BELEID?

Op 2 februari 2018 dringt Europees commissaris Marianne Thyssen 
(Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit), in de 
algemene verklaring betreffende de definitie van de acties van de Commissie, 
aan op de noodzaak om de banden tussen het Europees Semester en het 
Europees Sociaal Fonds te versterken. Op 23 mei 2018, bij de presentatie van 
de landspecifieke aanbevelingen voor de volgende 12 tot 18 maanden, verklaart 
Marianne Thyssen derhalve: “In de aanbevelingen van dit jaar ligt de klemtoon 
meer dan ooit op werkgelegenheid, onderwijs en sociale aangelegenheden. Hieruit 
blijkt het vaste voornemen van de Commissie om te focussen op de implementatie 
van de Europese pijler van sociale rechten in alle lidstaten, en om de arbeids- en 
levensomstandigheden voor alle Europese burgers te verbeteren.”  12

De politieke wil om het Europees sociaal beleid te associëren met het Europees 
Semester is gebaseerd op twee argumenten. Ten eerste is de aanvankelijke 
toepassing van het Europees Semester als een instrument voor een 
begrotingsbezuinigingsbeleid begin 2010 niet langer aangepast aan de nieuwe 
sociaaleconomische context van 2014-2015 (economisch herstel, daling van 
de werkloosheid, enz.). Deze trend maakt het mogelijk om meer positieve 
sociale aanbevelingen op te nemen in het Semester. Ten tweede vormt, afgezien 
van enkele zeldzame bevoegdheden die in de Verdragen zijn gedefinieerd, de 
subsidiariteitsregel op het gebied van sociale bescherming een institutionele 
belemmering voor het creëren van een schone en innovatieve wetgeving 
op dit gebied (zie de debatten over de herziening van de sociale richtlijnen 

(11)  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1623_nl.htm.
(12)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3845_nl.htm.
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hierboven). Derhalve kan het Europees Semester een nieuw instrument van 
deze innovatie worden.

2.3. OPRICHTING VAN EEN EUROPESE ARBEIDSAUTORITEIT

De oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (EAA) werd aangekondigd 
door de voorzitter van de Europese Commissie, Jean Claude Juncker, op 13 
september 2017, tijdens zijn State of the Union-toespraak. Op 13 maart 2018 
schetst commissaris Marianne Thyssen de eerste aanzet van een “Europese 
Arbeidsautoriteit”.

Volgens het ontwerp zal de Autoriteit zeer specifieke taken vervullen, in 
het bijzonder om het recht van steeds mobielere werknemers in Europa, 
gedetacheerd werk, de situatie van grensarbeiders, de coördinatie van 
socialezekerheidsstelsels te vestigen, met een drievoudig doel:
�	informatie verstrekken aan de burgers en bedrijven over banen, leerplaatsen, 

mobiliteitsregelingen, aanwerving en opleiding;
�	de samenwerking tussen de nationale instanties over grensoverschrijdende 

aangelegenheden verbeteren door ervoor te zorgen dat de EU-regels voor 
mobiliteit eenvoudig en doeltreffend kunnen worden toegepast;

�	een bemiddelende rol vervullen en het zoeken naar oplossingen in geval 
van een grensoverschrijdend geschil vergemakkelijken, met name bij 
reorganisaties van bedrijven waarbij meerdere lidstaten betrokken zijn.13

De Europese Arbeidsautoriteit zal er, met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, voor moeten zorgen dat de lidstaten de regels van 
de verschillende sociale richtlijnen, geactualiseerd door verschillende 
recente of lopende herzieningen, toepassen. Anderzijds zal ze geen directe 
toezichthoudende functie hebben op controversiële of frauduleuze situaties, 
taken die onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten vallen. In geval van 
niet-naleving zal de Europese Commissie zich wenden tot het HvJEU. Ondanks 
de bezorgdheid over het risico van een afname van de nationale bevoegdheid 
en over de gevolgen van de fusie van verschillende eerdere fondsen, ondanks 
het verzet ook van BusinessEurope14, werd de aankondiging van de oprichting 

(13)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_nl.htm.
(14)  Europe Daily Bulletin No. 11981, 15 maart 2018.

382501_NL BTSZ 2018-3.indb   420 20/06/19   16:54



421

EUROPEES DIGEST – INTERNATIONAAL DIGEST

van een Europese Arbeidsautoriteit over het algemeen positief onthaald, zowel 
in de politieke wereld als bij de vakbonden.

2.4. DE TOEKOMST VAN HET EUROPEES SOCIAAL BELEID: PROJECT INZAKE HERVORMING 

VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS

De Europese Commissie stelt de bepalingen vast van de toekomstige 
verordening inzake het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)15 voor de periode 
post-2020. Het nieuwe Europees Sociaal Fonds (ESF+) wordt gedefinieerd 
als het belangrijkste instrument voor investeringen in menselijk kapitaal. Het 
Fonds moet nauw verbonden zijn met de Europese pijler van sociale rechten 
en ook binnen het kader van de richtsnoeren van het Europees Semester 
passen. Een kwart van het Fonds zal worden besteed aan sociale inclusie en 
de bestrijding van armoede en 10% aan de integratie van jongeren op de 
arbeidsmarkt.

De Europese Commissie stelt voor om verschillende fondsen samen te 
voegen: het Europees Sociaal Fonds, het Jeugdwerkgelegenheids initiatief, 
het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSi), het 
Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) en het 
gezondheidsprogramma, met uitzondering van het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering (EFG), dat politiek zeer gevoelig ligt.

Het document suggereert ook dat het beheer van het ESF+ “opnieuw 
genationaliseerd” zou worden, om versnippering van de acties op regionaal 
niveau te voorkomen. Elke lidstaat zou een uitgebreid programma moeten 
voorstellen (behalve de lidstaten met een federale structuur). Tijdens de 
plenaire zitting van het Europees Parlement in Straatsburg op 29 mei 2018 
uiten veel parlementsleden hun teleurstelling over de algemene oriëntaties van 
de toekomstige EU-begroting, met name de verlaging van de begroting voor 
het cohesiebeleid en voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Sommige 
parlementsleden verklaren zelfs dat deze begroting een “armoedebegroting” is.

(15)  Straatsburg, 29.5.2018 COM(2018) 375 def. 2018/0196 (COD):  http://ec.europa.eu/
transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-375-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF.
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3. OPKOMST VAN EEN EUROPEES SOCIAAL MILIEUBELEID

Het 20e beginsel van de Europese pijler van sociale rechten over “toegang 
tot essentiële diensten” bepaalt: “Iedereen heeft toegang tot essentiële diensten 
van goede kwaliteit, waaronder water, sanitaire voorzieningen, energie, vervoer, 
financiële diensten en digitale communicatie. Hulp bij de toegang tot deze 
diensten is beschikbaar voor de personen die daar behoefte aan hebben.” Dit 
principe illustreert een toenadering en gemeenschappelijke punten in de 
loop van de decennia, tussen het sociaal, politiek en milieubeleid, inzake 
de gezondheidstoestand van de bevolking, de kwaliteit van voedsel, lucht, 
gedronken of gebruikt water, de kwaliteit van huisvesting (bewoonbaarheid) 
en niet te vergeten de kwestie van nieuwe vormen van ongelijkheid. Bovendien 
heeft het milieubeleid, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, vaak een 
positief effect op de netto creatie van banen.

Deze Digest geeft enkele markante feiten van het milieubeleid weer die 
rechtstreeks verband houden met het sociaal beleid en de kwaliteit van het 
leven van Europese burgers en inwoners.

3.1. DE MILIEUNORMEN EN WETENSCHAPPELIJKE ONAFHANKELIJKHEID BIJ DE 

BEOORDELING

Een van de bijzonderheden van het milieubeleid is dat het gebaseerd is op 
normen die door wetenschappers zijn vastgesteld, niet alleen als vaststelling 
maar ook als voorspelling of projectie van toekomstige situaties. Op dit gebied 
was de eerste helft van 2018 rijk aan debatten over de onafhankelijkheid van 
deskundigen en de validiteit van de verkregen resultaten.

In reactie op het Europese burgerinitiatief “Stop Glyphosate” en de kritiek op 
het gebrek aan transparantie van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
(EFSA) (opgericht in 2002) lanceert de Europese Commissie een 
onlineraadpleging van 23 januari 2018 tot 20 maart over de onafhankelijkheid 
en transparantie van de beoordeling van milieurisico’s.

Tegelijkertijd, op 18 januari 2018, richt het Europees Parlement een speciaal 
comité op met de naam “PEST” inzake de door de EU verleende machtiging 
voor de productie en het gebruik van pesticiden. Het doel is ook om enerzijds 
de transparantie van de informatie te verbeteren en om anderzijds de 
onafhankelijkheid van de deskundigen beter te waarborgen. Dit doel wordt 
echter tegengewerkt door een belangrijk beginsel, dat van de bescherming van 
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de licenties of octrooien in de bedrijfswereld, dat onderzoek naar de effecten 
van additieven in chemicaliën verhindert.

Op 13 maart 2018 kondigt de commissaris voor justitie en consumentenzaken, 
Vera Jouvora, de oprichting aan van een “Knowledge Centre for Food Fraud and 
Quality” (KC-Food), om de kwaliteit van levensmiddelen beter te controleren. 
Het heeft tot doel de voorwaarden voor integriteit van de producten in de 
voedselproductieketen beter te begrijpen, de stand van de kennis met andere 
wetenschappelijke instanties in Europa en met de autoriteiten te delen en, ten 
slotte, een samenwerking met derde landen op te bouwen.16

Ten slotte richt de Europese Commissie op 29 januari 2018 een Europees 
Observatorium voor Energiearmoede (EPOV) op17, dat als volgt wordt 
gerechtvaardigd: “voldoende warmte, klimaatregeling, licht en energie 
om apparaten te laten werken, zijn essentiële diensten om een behoorlijke 
levensstandaard en de gezondheid van de burgers te waarborgen. 
Energiearmoede doet zich voor wanneer een huishouden lijdt aan een gebrek 
aan voldoende energie in huis.”18 Het observatorium wordt opgericht door 
de DG Energie, waarbij de afwezigheid van vertegenwoordigers van het 
directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie (DG EMPL) 
opmerkelijk is.

3.2. AARDE, WATER, LUCHT: DE BESCHERMING VAN LEVENDE WEZENS

Op 13 maart 2018 begint het PEST-comité zijn werkzaamheden en tijdens 
een vergadering op 12 april, waarin wordt gewezen op de grote verschillen in 
de procedures en regels voor de vergunning voor het in de handel brengen van 
pesticiden tussen de lidstaten, wordt opgeroepen tot een harmonisering van de 
nationale procedures.

De strijd tegen armoede in de wereld vereist actie om de toegang tot drinkwater 
te verbeteren. In Europa kondigt de Europese Commissie op 1 februari 2018 

(16)  The Knowledge Centre for Food Fraud and Quality: https://ec.europa.eu/knowledge4policy/
food-fraud/about_en.
(17)  The EU Energy Poverty Observatory (EPOV): https://www.energypoverty.eu/.
(18)  “Adequate warmth, cooling, lighting and the energy to power appliances are essential services 
needed to guarantee a decent standard of living and citizens’ health. Energy poverty occurs when a 
household suffers from a lack of adequate energy services in the home.”
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een voorstel aan dat de toegang voor iedereen tot veilig drinkwater garandeert, 
en een herziening van de Drinkwaterrichtlijn van 199819, waarmee ze reageert 
op het Europese burgerinitiatief Right2water en beginsel 20 van de Europese 
pijler van sociale rechten naleeft. Het voorstel heeft verschillende doelstellingen: 
een beperking van de limieten van bepaalde verontreinigende stoffen in water 
(bijvoorbeeld bisfenol-A en bèta-estradiol), die hormoonontregelaars zijn, een 
expertise van watergerelateerde risico’s, de verplichting voor de lidstaten om te 
zorgen voor toegang tot veilig drinkwater voor iedereen, in het bijzonder voor 
kwetsbare bevolkingsgroepen, en tot slot een verbetering van de transparantie 
van informatie over de kwaliteit van water. Dit initiatief houdt ook verband 
met de noodzaak om de vervuiling door kunststoffen te verminderen. Op 28 
mei 2018 presenteert de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn 
om de hoeveelheid plastic voor eenmalig gebruik te verminderen: zakjes, 
bestek, borden, enz.

Voor het eerst, op 17 mei 2018, stelt de Europese Commissie voor om normen 
op te leggen voor de uitstoot van kooldioxide door de motoren van zware 
vrachtwagens: de ambitie is om de uitstoot met 15% te verminderen tegen 
2025 en met 30% tegen 2050. Dit voorstel leidt echter tot een dubbel verzet, 
namelijk dat van de Groenen in het Europees Parlement die een halvering 
tegen 2030 en een nuluitstoot tegen 2050 zouden willen, en daarmee in 
tegenstelling, dat van de Association of European Automobile Manufacturers 
(ACEA), die het onmogelijk acht om de door de Commissie voorgestelde 
doelstelling te bereiken.

Na een reeks waarschuwingen, in januari en april 2018, gaat de Europese 
Commissie op 17 mei 2018 in hoger beroep bij het Hof van Justitie van de 
Europese Unie tegen zes van de negen landen die zich niet houden aan de 
normen van de richtlijn inzake luchtkwaliteit en die de stikstofdioxidegrenzen 
(in 2016) van 40 microgram/m3 overschrijden: Duitsland, Frankrijk, Hongarije, 
Italië, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. Het vervuilingsniveau in Parijs 
overschrijdt bijvoorbeeld de Europese normen met meer dan het dubbele. De 
andere drie landen (Spanje, Tsjechië en Slowakije) blijven onder toezicht.

(19)  Richtlijn 98/83/ van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor 
menselijke consumptie bestemd water, Publicatieblad Nr. L 330 van 05/12/1998, pp. 32-54.
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3.3. VOEDING

Hoewel het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) al heeft 
aangekondigd dat bisfenol-A waarschijnlijk een hormoonontregelaar is, een 
aankondiging die wordt bevestigd door de Alliantie voor Gezondheid en 
Milieu (HEAL), vraagt de Europese Commissie in een voorstel tot regelgeving 
alleen om de doses van het gebruik ervan in kunststoffen te verlagen. Binnen 
het milieucomité van het Europees Parlement blijven de aanhangers van 
totale afschaffing ervan in materialen die in contact komen met voedsel een 
minderheid. Het Europees Parlement stemt op 30 mei 2018, ondanks het 
positieve advies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), 
tegen het in de handel brengen van verschillende genetisch gemodificeerde 
maïszaden die bestand zijn tegen herbiciden, maar zonder een gekwalificeerde 
meerderheid te verkrijgen.

3.4. KANKERVERWEKKENDE PRODUCTEN EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-
OSHA) lanceert op 24 april 2018 een bewustmakingscampagne over 
gevaarlijke kankerverwekkende producten. Dit initiatief is bedoeld om de 
procedure voor de herziening van de richtlijn betreffende de blootstelling van 
werknemers aan carcinogene en mutagene agentia te bespoedigen. Op 23 mei 
2018 starten het Europees Parlement en de Raad politieke discussies over deze 
herziening. De parlementsleden hebben er de gevolgen van de blootstelling 
aan de dampen van dieselmotoren aan toegevoegd. Op 18 juni volgt een derde 
driehoeksoverleg zonder dat een definitieve overeenstemming wordt bereikt 
omwille van een meningsverschil over de waarde van de maximaal toegestane 
drempelwaarde voor dieseldampen.

Ondanks tal van initiatieven van de Europese Commissie, het Europees 
Parlement en de Europese Raad resulteert de lange duur van de procedures 
op EU-niveau aan het einde van de eerste helft van 2018 in het ontbreken 
of uitstellen van bindende wetgevende beslissingen op het vlak van de 
milieunormen.

(Vertaling)
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