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 SAMENVATTING 

 

Inleiding 

 

Deze studie vormt een analyse van de invloed van het Europees Parlement op het sociaal aspect van 

het Verdrag van Amsterdam, op de Europese Raad over werkgelegenheid te Luxemburg en op de 23 

wettelijke maatregelen betreffende het sociaal beleid die in de periode september 1994 - 

december 1998 door de Raad zijn vastgesteld. Er wordt tevens ingegaan op de invloed van vijf 

initiatiefverslagen van het Parlement over het sociaal beleid.   

 

In deze periode konden vier procedures worden gevolgd voor de goedkeuring van wetgeving: de 

raadplegingsprocedure, de samenwerkingsprocedure, de co-decisieprocedure en de procedure  

ingevolge de Overeenkomst betreffende de sociale politiek. Het Parlement heeft bij de 

raadplegingsprocedure over het algemeen slechts een beperkte invloed, maar kan bij de 

samenwerkings- en de co-decisieprocedure aanzienlijk meer invloed uitoefenen. Wanneer 

wetgeving wordt goedgekeurd overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de 

sociale politiek, wordt het Parlement van formele deelname aan de wetgevingsprocedure 

uitgesloten.   

 

Na periodes van neoliberalisme (1957-1972), activisme (1972-1980), stagnatie (1980-1986) en 

optimisme (1986-1993) maakt het sociaal beleid van de Europese Gemeenschap momenteel een 

periode van onzekerheid door, aangezien de Commissie en het Parlement worstelen met de 

complexe vraag welke hervormingen noodzakelijk zijn om de huidige uitdagingen aan te gaan.  Het 

debat is geconcentreerd op drie thema’s: hoe kan de blijvend hoge werkloosheid het beste worden 

bestreden; hoe moeten de radicale sociale, economische en technologische veranderingen worden 

aangepakt; en hoe kunnen de economische en sociale rechten centraal komen te staan bij de 

activiteiten van de Europese Unie. Deze thema’s nemen in het sociaal actieprogramma 1998-2000 

van de Commissie een centrale plaats in. 

 

Het Verdrag van Amsterdam 

 

Vertegenwoordigers van het Parlement hebben deelgenomen aan de Reflectiegroep en er hebben 

regelmatig gedachtewisselingen plaatsgevonden tussen de Europese Raad en ministeriële 

bijeenkomsten in het kader van de Intergouvernementele Conferentie en het Parlement. Het 

Parlement was aldus nauwer betrokken bij de besprekingen voor het Verdrag van Amsterdam dan 

bij alle voorgaande intergouvernementele conferenties. Het Parlement bepaalde op 17 mei 1995 als 

eerste zijn positie voor de Conferentie, lang voordat de andere instellingen of de lidstaten hiertoe 

overgingen. Tijdens de Intergouvernementele Conferentie heeft het Parlement zes nieuwe resoluties 

aangenomen waarin onder meer voorstellen voor het sociaal beleid zijn uiteengezet.   

 

De bepalingen betreffende de sociale politiek in het Verdrag van Amsterdam weerspiegelen vele 

van de in deze resoluties vervatte aanbevelingen. Het belangrijkste resultaat is misschien wel de 

integratie van de Overeenkomst betreffende de sociale politiek, wat een van de voornaamste 

doelstellingen van het Parlement was. Artikel 118 vormt de basis voor Gemeenschapsactie tegen 

sociale uitsluiting, zoals het Parlement had verzocht. Artikel 119 is gewijzigd om positieve 

discriminatie van vrouwen mogelijk te maken, zoals het Parlement gevraagd had.  

 

De oproep van het Parlement om een titel over werkgelegenheid vast te stellen en de bevordering 

van een hoog werkgelegenheidsniveau tot doel van de Gemeenschap te maken, werd in acht 
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genomen. Er werd een nieuw Comité voor de werkgelegenheid ingesteld en de Europese Raad werd 

in staat gesteld richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid aan te nemen, zoals het Parlement had 

verzocht. Hoewel het Parlement om de titel over werkgelegenheid had verzocht teneinde de lidstaten 

en de Gemeenschap tot bepaalde gemeenschappelijke procedures en basisbeginselen voor het 

sociaal beleid te verbinden, bleef de titel hoofdzakelijk beperkt tot bepalingen voor een betere 

samenwerking en coördinatie van het beleid van de lidstaten en vormt hij geen basis voor 

belangrijke nieuwe communautaire initiatieven. 

 

Het Parlement had verzocht de rechten vervat in het Gemeenschapshandvest van de sociale 

grondrechten van de werkenden van 1989 in het Verdrag te vermelden en tot alle burgers van de 

Unie uit te breiden. Hoewel het Verdrag verwijzingen bevat naar het Gemeenschapshandvest en 

naar het Europees Sociaal Handvest van 1961, zijn deze niet van invloed op de rechtspositie van 

individuele burgers. Zij kunnen wel worden gezien als een gebaar naar de bezorgdheid van het 

Parlement op dit vlak. 

 

Het voorstel van het Parlement om onderdanen van derde landen die op wettelijke wijze op het 

grondgebied van de Gemeenschap verblijven garanties voor gelijke behandeling met betrekking tot 

sociale en economische rechten te bieden, werd niet goedgekeurd. 

 

De Europese Raad over werkgelegenheid te Luxemburg 

 

Het Parlement heeft zijn voorstellen voor de Europese Raad over werkgelegenheid te Luxemburg op 

21 oktober 1997 uiteengezet. De conclusies van de Raad en de werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 

1998 weerspiegelen vele van de aanbevelingen van het Parlement. De Raad en het Parlement waren 

het eens dat: 

- de voltooiing van de interne markt essentieel is om de economische groei te stimuleren; 

- de administratieve lasten van het bedrijfsleven moeten worden vereenvoudigd; 

- risicokapitaal meer beschikbaar moet worden gemaakt; 

- de Structuurfondsen actiever moeten worden gebruikt om de werkgelegenheid te 

bevorderen; 

- de totstandbrenging van trans-Europese netwerken essentieel is om het 

concurrentievermogen te versterken; en 

- de Europese Investeringsbank (EIB) moet voorzien in leningen aan het midden- en 

kleinbedrijf (MKB).   

 

Bovendien weerspiegelden de werkgelegenheidsrichtsnoeren de aanbevelingen van het Parlement, 

namelijk dat de lidstaten van passieve op actieve maatregelen moeten overschakelen ter bestrijding 

van de werkloosheid, dat de uitgaven voor de scholing van werklozen moeten worden vergroot, dat 

de sociale partners akkoorden moeten sluiten over scholing en dat de lidstaten flexibiliteit met 

betrekking tot de arbeidsuren moeten bevorderen, in combinatie met een passende zekerheid voor 

werknemers. 

 

Al deze punten zijn ook door de Europese Commissie naar voren gebracht, soms met een andere 

nadruk. Een belangrijke maatregel die door de Europese Raad van Luxemburg werd vastgesteld, 

was echter geheel toe te schrijven aan een initiatief van het Parlement, namelijk het groei- en 

werkgelegenheidsinitiatief dat de werkgelegenheid in het MKB zal financieren.   

 

De door de Raad verworpen voorstellen van het Parlement kunnen in drie groepen worden 

onderverdeeld. In de eerste plaats heeft de Raad geweigerd criteria vast te stellen waaraan het 

werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten kon worden getoetst. In de tweede plaats zijn de 
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aanbevelingen genegeerd dat herschoolde werklozen garanties voor één jaar werk moesten worden 

geboden en dat de sociale partners akkoorden voor jobrotatie moesten sluiten. In de derde plaats 

heeft de Raad de lidstaten slechts verzocht bepaalde belastinghervormingen te bestuderen, hoewel 

het Parlement had aangedrongen op actie op belastinggebied. 

 

Werkgelegenheid en de arbeidsmarkt 

 

Het punt voorlichting en raadpleging van werknemers heeft vele jaren op de agenda gestaan en na 

de ontwikkeling van de interne markt nam dit punt voor 'Europese multinationals' aan belang toe. 

Het Parlement heeft veel aandacht besteed aan deze kwestie, zoals blijkt uit resoluties en 

amendementen op een reeks wettelijke maatregelen. Enkele bepalingen van de betreffende richtlijn 

werden op doeltreffende wijze verduidelijkt door het Parlement, dat op basis van de 

'samenwerkingsprocedure' aan het wetgevingsproces deelnam. Het Parlement heeft gewezen op de 

noodzaak van objectieve criteria voor de omschrijving van de omstandigheden waarin het centrale 

bestuur niet verplicht is informatie te verstrekken, omdat dit het functioneren van de onderneming 

zou kunnen schaden. Het heeft ook ervoor gezorgd dat de Commissie de toepassing van de richtlijn 

vijf jaar na de aanneming zal evalueren in plaats van na zeven jaar, zoals oorspronkelijk was 

voorgesteld. De invloed van het Parlement op deze richtlijn illustreert ook de invloed van het 

Parlement door de jaren. Als gevolg van een amendement van het Parlement in 1991 op een eerder 

voorstel, zal de grootte van het personeel worden gebaseerd op het gemiddelde aantal werknemers 

gedurende de twee voorbije jaren. 

 

Het Parlement had een zeer grote invloed op Richtlijn 96/71/EG betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, waarin wordt 

bepaald welke nationale arbeidswetgevingen van toepassing zijn op werknemers die door een in een 

lidstaat gevestigde onderneming ter beschikking worden gesteld met het oog op het verrichten van 

tijdelijk werk in een andere lidstaat. De amendementen van het Parlement op de ontwerp-richtlijn 

zorgden ervoor dat buiten de Gemeenschap gevestigde ondernemingen geen gunstiger behandeling 

mogen krijgen dan in de Gemeenschap gevestigde ondernemingen, verlaagden de tijdslimiet voor de 

uitsluiting van werknemers van de richtlijn en maakten de toepassing mogelijk van 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die gunstiger zijn voor de werknemers dan die in het 

gastland. De amendementen van het Parlement hebben bovendien het toepassingsgebied van de in 

de richtlijn bedoelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden aanzienlijk uitgebreid en ervoor 

gezorgd dat werknemers een rechtsvordering kunnen instellen om hun rechten uit hoofde van de 

richtlijn in het gastland te doen gelden. Het Parlement heeft ook toegezien op de invoeging van 

bepalingen voor de samenwerking tussen de lidstaten om de naleving van de richtlijn af te dwingen 

en op een evaluatie van de richtlijn door de Commissie om tekortkomingen bij de toepassing vast te 

stellen. 

 

Het Parlement heeft weinig invloed uitgeoefend op Richtlijn 98/50/EG tot wijziging van Richtlijn 

77/187/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het 

behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen. Hoewel het Parlement 

zeer gekant was tegen de wijziging van de definitie van "overgang" en de Commissie het 

amendement van het Parlement op dit punt had aanvaard, heeft de Raad "overgang" toch enger 

omschreven dan in Richtlijn 77/187/EEG. Het enige belangrijke amendement dat het Parlement wist 

te verzekeren was een bepaling ter voorkoming van frauduleuze insolventieprocedures met het doel 

de werknemers van hun rechten uit hoofde van de richtlijn te beroven. 

 

Het Parlement heeft drie amendementen ingediend op Besluit 97/16/EG van de Raad tot instelling 

van een Comité voor de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt, die erop gericht waren de activiteiten 
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van het Comité nauwkeuriger te omschrijven en ervoor te zorgen dat de verslagen van het Comité 

aan het Parlement zouden worden voorgelegd. Alle amendementen van het Parlement zijn door de 

Raad verworpen. 

 

Hoewel het Parlement acht amendementen heeft ingediend op Besluit 98/171/EG van de Raad 

betreffende communautaire activiteiten terzake van analyse, onderzoek en samenwerking op het 

gebied van de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt, heeft de Raad slechts drie onbelangrijke 

taalkundige wijzigingen aanvaard. Een ander amendement met de bepaling dat derde landen die 

deelnemen aan projecten in het kader van dit besluit zelf de kosten van de deelneming moeten 

dragen, is behouden, maar tenietgedaan door de toevoeging van de bepaling dat de kosten ook ten 

laste kunnen komen aan de communautaire begrotingslijnen. 

 

Het Parlement heeft zestien amendementen ingediend op Besluit 98/347/EG van de Raad 

betreffende maatregelen voor financiële bijstand aan innoverende en werkgelegenheidscheppende 

kleine en middelgrote ondernemingen - het groei- en werkgelegenheidsinitiatief. De invloed van het 

Parlement was te verwaarlozen, aangezien de Raad veertien van de amendementen heeft verworpen. 

Het Parlement heeft echter toegezien op de invoeging van een artikel inzake een procedure voor het 

vaststellen van de beheerskosten, waarin niet was voorzien in het voorstel van de Commissie. 

 

Sociale bescherming 

 

Het Parlement heeft slechts een zeer beperkte invloed uitgeoefend op vier vastgestelde 

verordeningen tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72 

betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, 

alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen. Hoewel het Parlement 

zeventien amendementen op Verordening (EG) nr. 3095/95, achttien amendementen op 

Verordening (EG) nr. 3096/95 en vier amendementen op Verordening (EG) nr. 1223/98 heeft 

ingediend, zijn deze allemaal verworpen door de Raad. De Raad was niet bereid te aanvaarden dat 

verordeningen, bedoeld om uitsluitend technische wijzigingen aan te brengen in bestaande 

verordeningen betreffende de coördinatie op het gebied van de sociale zekerheid, een vehikel 

zouden worden voor uitgebreide wezenlijke veranderingen in de socialezekerheidswetgeving. Het 

Parlement heeft erop toegezien dat een technisch amendement op Verordening (EG) nr. 1290/97 

werd goedgekeurd. 

 

Het Parlement heeft achttien amendementen ingediend op Richtlijn 98/49/ EG betreffende de 

bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich 

binnen de Gemeenschap verplaatsen. Deze amendementen waren vrij beperkt in opzet, aangezien 

het Parlement van mening was dat de voorgestelde Richtlijn, die niet erg ambitieus was, toch zo 

spoedig mogelijk moest worden vastgesteld, zodat het een precedent zou scheppen voor 

Gemeenschapswetgeving inzake aanvullende pensioenregelingen. De Raad aanvaardde slechts de 

toevoeging van een duidelijkere verwijzing naar de doelstelling van de richtlijn en een taalkundige 

wijziging; de amendementen van het Parlement op de overwegingen, waarin werd verzocht om 

verdere actie op dit gebied, zijn niet goedgekeurd. 

Levens- en arbeidsvoorwaarden 

 

De Commissie heeft het Parlement om advies verzocht inzake twee overeenkomstig artikel 4, lid 2, 

van de Overeenkomst betreffende de sociale politiek vastgestelde richtlijnen, namelijk 

Richtlijn 96/34/EG betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten 

raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en Richtlijn 97/81/EG betreffende de door de UNICE, 

het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid. In beide gevallen heeft het 
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Parlement kritiek geuit op de inhoud van de raamovereenkomsten en wijzigingen voorgesteld; beide 

richtlijnen zijn evenwel in ongewijzigde vorm vastgesteld, aangezien het Parlement volgens deze 

procedure geen amendementen mag indienen. Het Parlement heeft krachtig bezwaren gemaakt tegen 

zijn feitelijke uitsluiting van het wetgevingsproces overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de 

Overeenkomst, dat, zo protesteerde het Parlement, zijn rechten heeft beknot en het Parlement tot 

toeschouwer heeft gereduceerd. Het Parlement heeft ook zijn bezorgdheid geuit over de invoeging 

van deze wetgevingsprocedure in het EG-Verdrag bij het Verdrag van Amsterdam. 

 

Gezondheid en veiligheid op het werk 

 

Het Parlement heeft vijfenveertig amendementen ingediend op Richtlijn 95/63/EG tot wijziging van 

Richtlijn 89/655/EEG betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het 

gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats, waarvan achttien zijn terug te 

vinden in de richtlijn zoals deze is vastgesteld. Het Parlement heeft in het bijzonder toegezien op de 

invoeging van een verwijzing naar ergonomie, waaraan geen aandacht was besteed in het voorstel 

van de Commissie; het heeft verwijzingen naar de verstrekking van informatie over risico’s voor de 

werknemers toegevoegd en uitvoerige amendementen op de bijlagen geformuleerd. 

 

Het Parlement heeft slechts een beperkte invloed gehad op Richtlijn 97/42/EG tot eerste wijziging  

van Richtlijn 90/394/EEG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van 

blootstelling aan carcinogene agentia op het werk. Hoewel het Parlement voorstellen heeft 

ingediend tot uitgebreide wijzigingen van de overwegingen, waarin werd opgeroepen tot verdere 

actie op het gebied van carcinogene agentia, tot verscheidene belangrijke wijzigingen van definities, 

tot de introductie van een uniforme meetprocedure voor benzeen en tot de verwijdering van een 

overgangsperiode, is slechts één belangrijk amendement terug te vinden in de richtlijn zoals deze is 

vastgesteld. Dit is de introductie van een "gespecificeerde referentieperiode" in de definitie van 

"grenswaarde". 

 

Het Parlement heeft een grotere invloed uitgeoefend op Richtlijn 98/24/EG betreffende de 

bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico’s van chemische 

agentia op het werk. Bij de eerste lezing heeft het Parlement achtendertig amendementen 

voorgesteld, die de Raad op acht na allemaal heeft aanvaard. De Raad heeft met name verscheidene 

belangrijke amendementen op artikel 3 goedgekeurd, de voornaamste bepaling van de richtlijn, 

waarin wordt ingegaan op het verband tussen de verschillende typen niveaus voor de blootstelling 

zoals bepaald in de richtlijn, de factoren die in aanmerking moeten worden genomen bij het 

vaststellen van grenswaarden en de procedure voor het vaststellen van grenswaarden. Het Parlement 

heeft ook gezorgd voor andere wijzigingen met betrekking tot de verstrekking van een 

beschermende uitrusting, de methode van de noodzakelijke risico-evaluatie en de noodzaak om 

gezondheidskundig toezicht in bepaalde omstandigheden verplicht te stellen. Bij de tweede lezing 

heeft het Parlement twaalf nieuwe amendementen voorgesteld; de Raad aanvaardde vijf taalkundige 

verduidelijkingen en de invoeging van een verwijzing naar de verplichting van werkgevers om 

onverenigbare chemische agentia te scheiden. 
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Beroepsopleiding 

 

In december 1994 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan het besluit tot vaststelling van het 

actieprogramma 'Leonardo da Vinci'
1
 voor de ontwikkeling van een beleid van de Europese 

Gemeenschap inzake beroepsopleiding. De invloed van het Parlement op dit besluit is drieledig. Het 

Parlement heeft ervoor gezorgd dat de prioriteiten van het programma specifiek melding maken van 

de toegang tot een opleiding van personen die een achterstand hebben door sociaal-economische, 

geografische of etnische factoren of door  lichamelijke of geestelijke handicaps. Het Parlement heeft 

ook erop toegezien dat de omschrijving van 'beroepskeuzevoorlichting' als het verstrekken van 

advies en informatie inzake beroepskeuze- en mobiliteit in de richtlijn werd opgenomen en dat het 

programma open staat voor de deelname van met de Gemeenschap geassocieerde Midden- en Oost-

Europese landen en Malta en Cyprus. Het besluit tot vaststelling van 'Leonardo' illustreert de waarde 

van de twee lezingen bij de 'samenwerkingsprocedure',  aangezien de genoemde invloed van het 

Parlement zich grotendeels manifesteerde na de tweede lezing.  

 

Hoewel Verordening (EG) nr. 1572/98 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1360/90 tot 

oprichting van een Europese Stichting voor opleiding overeenkomstig de raadplegingsprocedure 

werd vastgesteld, heeft het Parlement gezorgd voor verscheidene belangrijke wijzigingen van het 

voorstel van de Commissie. De Raad heeft zes van de zeventien amendementen van het Parlement 

aanvaard. Het Parlement heeft gezorgd voor een amendement op de taakomschrijving van de 

stichting, heeft de door de Commissie voorgestelde wijziging van de ambtstermijn van de directeur 

geschrapt en heeft geëist dat er details over de personeelsleden in de begroting van de stichting 

worden opgenomen. Het Parlement heeft ook het voorstel van de Commissie gewijzigd dat alleen zij 

de beleidskoers voor de activiteiten van de stichting zou moeten vaststellen en het heeft een 

onafhankelijk element in de procedure voor het toezicht op het werk van de stichting 

geïntroduceerd. 

 

Het Parlement heeft ook een aanzienlijke invloed gehad op Beschikking 99/51/EG inzake de 

bevordering van Europese trajecten in alternerende beroepsopleidingen, waaronder begrepen het 

leerlingwezen. Inzonderheid werd een bepaling geschrapt waarbij de toegang tot Europese trajecten 

werd beperkt tot mensen in lidstaten waarvan de beroepsopleidingssystemen voorzien in 

opleidingen in het buitenland, werd een duidelijker verband tussen het document 'Europass-

beroepsopleidingen' en de Europese trajecten geïntroduceerd en werd bepaald dat de Commissie de 

beschikking na drie jaar moet evalueren.   

 

Initiatiefverslagen 

 

Vijf initiatiefverslagen die in de periode september 1994 - december 1998 door het Parlement zijn 

goedgekeurd, leverden gemengde resultaten op. De resolutie over arbeidstijdverkorting en 

aanpassing van de arbeidstijd, waarin wordt verzocht om onderzoek naar de ervaringen op het 

gebied van arbeidstijdverkorting, is door de Commissie als een waardevolle bijdrage aan het huidige 

debat over de toekomst van het Europees sociaal beleid verwelkomd. Er is uitgebreid naar de 

resolutie verwezen in het Groenboek Partnerschap voor een nieuwe werkorganisatie van de 

                                                 
1
 Besluit 94/819/EG van de Raad van 6 december 1994; PB L 340 van 29.12.94, blz. 8. 
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Commissie, in twee andere officiële documenten van de Commissie en tijdens bijeenkomsten van 

het Comité van de sociale dialoog. 

 

Veel van de voorstellen in de resolutie over de toekomst van het Europees Sociaal Fonds zijn 

overgenomen in het voorstel van de Commissie voor nieuwe verordeningen voor de 

structuurfondsen, namelijk vermindering van het aantal doelstellingen en communautaire 

initiatieven, meer steun aan een preventief werkgelegenheidsbeleid en maatregelen voor gelijke 

kansen, vereenvoudiging en verbetering van de taakomschrijving, betrokkenheid van de sociale 

partners en niet-gouvernementele organisaties bij de planning, voortgezette toepassing van het 

additionaliteitsbeginsel en vorming van een tussentijds reserve. 

 

De resolutie over het sociaal aspect van de huisvesting werd echter minder goed ontvangen. Het 

Parlement verzocht om de invoeging van het recht op huisvesting in het EG-Verdrag, de 

ontwikkeling van een Europees huisvestingsbeleid en onderzoek van de Commissie om na te gaan 

of de Unie leningen voor huisvesting zou moeten verstrekken. De Commissie heeft besloten niet op 

deze resolutie te reageren. 

 

In reactie op de resolutie over transnationale vakbondsrechten in de Europese Unie merkte de 

Commissie op dat zij geen wetgeving inzake het recht van vereniging en het stakingsrecht zou 

stimuleren, aangezien deze waren uitgesloten van artikel 137 van het Verdrag van Amsterdam. De 

Commissie verklaarde echter dat de sociale grondrechten meer aandacht zouden moeten krijgen op 

Europees niveau en dat zij initiatieven op dit vlak zou aanmoedigen. 

 

De Commissie deelde de bezorgdheid van het Parlement over de situatie van grensarbeiders in de 

Europese Unie en merkte op dat de noodzaak om de problemen van grensarbeiders aan te pakken, 

was onderstreept in haar actieplan voor een vrij verkeer van werknemers van 1997. Hoewel de 

Commissie actie ondernam tegen lidstaten voor de niet-naleving van de regel van gelijke 

behandeling en zij de noodzaak van Gemeenschapsactie op het gebied van belastingen in beginsel 

erkende, was het moeilijk de noodzakelijke unanimiteit in de Raad te bereiken. De Commissie 

vestigde de aandacht op recente jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese 

Gemeenschappen die de positie van grensarbeiders met betrekking tot de toegang tot 

gezondheidszorg had verbeterd. De Commissie was het eens dat het netwerk European Employment 

Services (EURES) een belangrijke rol speelde bij de voorlichting van grensarbeiders over hun 

rechten en vestigde de aandacht op komende initiatieven van de Commissie tot verbetering van de 

verspreiding van informatie. Hoewel de Commissaris betwijfelde of een richtlijn waarbij een 

evaluatie van de invloed van de nationale wetgeving op grensarbeiders passend was, stemde hij 

ermee in dat de Commissie grensoverschrijdende samenwerking zou stimuleren om de sociale en 

economische gevolgen van nationale wetten voor grensarbeiders na te gaan. 

 


