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SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING

1. INLEIDING

In haar mededeling Een agenda voor de burger: concrete resultaten voor Europa1 heeft de 
Commissie erop gewezen dat de Europese Unie een analyse moet opstellen van de radicale 
wijzigingen die zich in onze samenleving voltrekken en duurzame antwoorden op alle niveaus 
moet ontwikkelen, als zij het hoofd wil bieden aan de uitdagingen waarmee de economieën en 
samenlevingen van Europa worden geconfronteerd. Op grond daarvan heeft de Commissie 
een omvattende inventaris van de sociale realiteit van Europa2 opgesteld om een beeld te 
geven van de belangrijkste veranderingen die zich op het gebied van werkgelegenheid, 
gezinsstructuur, levensstijlen en traditionele steunstructuren voordoen en die de toenemende 
druk van de demografische veranderingen weerspiegelen. 

In het licht van de resultaten van deze brede raadpleging is de cruciale vraag nu of de 
bestaande aanpak een passend antwoord op de nieuwe uitdagingen biedt. De mededeling over 
Kansen, toegang en solidariteit: naar een nieuwe sociale visie voor het Europa van de 21ste 
eeuw3 vormt het eerste antwoord van de Commissie op de nieuwe uitdagingen die naar voren 
komen uit de resultaten van de raadpleging over de sociale realiteit van Europa. In de 
mededeling van november over de nieuwe sociale visie staat ook dat de Commissie voor 
medio 2008 een vernieuwde sociale agenda – die het onderwerp van deze effectbeoordeling is 
– zal opstellen om concrete resultaten voor de Europese burgers tot stand te helpen brengen.

Gezien de wezenlijk politieke aard van dit initiatief is deze effectbeoordeling evenredig aan 
het gestelde doel. Als zodanig wil zij de effecten niet precies kwantificeren, maar beperkt zij 
zich tot een algemene kwalitatieve analyse van de waarschijnlijke effecten. Deze 
effectbeoordeling houdt ook rekening met de opmerkingen van de Raad voor 
effectbeoordeling van de Commissie.

2. ACHTERGROND

Een van de uitgangspunten voor de vernieuwde sociale agenda is de sociale agenda voor 
2005-10, die in 2005 door de Commissie is goedgekeurd4. De Commissie heeft nu alle in de 
sociale agenda 2005-10 geplande acties uitgevoerd. Bovendien is in februari 2007 een 
publieke raadpleging over de sociale realiteit van Europa gelanceerd. Op grond van de eerste 
resultaten van de raadpleging is in november 2007 een mededeling, getiteld Kansen, toegang 
en solidariteit: naar een nieuwe sociale visie voor het Europa van de 21ste eeuw, 
goedgekeurd, die een aantal mogelijke antwoorden bevat op de maatschappelijke 
veranderingen die thans in de Europese Unie plaatsvinden Naar aanleiding van deze 
raadpleging heeft de Commissie aangekondigd dat zij voor medio 2008 een vernieuwde 
sociale agenda zou opstellen. Op grond van de circa 150 bijdragen, die medio maart 2008 

                                               
1 COM(2006) 211.
2 "Europe's social reality, A consultation document from the Bureau of European Policy Advisers", te 

vinden op: 
http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/docs/background_document_en.pdf

3 COM(2007) 726.
4 COM(2005) 33.
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waren ontvangen, heeft de Commissie een samenvattend verslag gepubliceerd5. De 
Commissie heeft ook geluisterd naar de standpunten van de andere Europese instellingen en 
organen en van de relevante belanghebbenden, onder meer tijdens het op 5-6 mei 2008 
georganiseerde Social Agenda Forum6.

3. PROBLEEMSTELLING

In de mededeling over de sociale visie van november 2007 heeft de Commissie een eerste 
overzicht gegeven van de sociale realiteiten op grond van de inventaris over de sociale 
realiteit. Zij heeft erop gewezen dat de Europese samenlevingen snelle en diepgaande 
veranderingen op zowel economisch als sociaal gebied ondergaan. Deze veranderingen 
worden aangestuurd door sterke externe krachten zoal globalisering en klimaatverandering, 
alsook door interne krachten zoals demografische en sociale ontwikkelingen. Een en ander 
leidt tot de volgende resultaten:

 Jongeren krijgen niet de beste start in het leven: ondanks het feit dat jongeren in de EU 
thans over enorm veel kansen beschikken, bevindt de huidige jonge generatie zich in een 
bijzonder fragiele situatie. In 2005 liep 19% van de kinderen in de EU een armoederisico, 
tegenover 16% voor de totale EU-bevolking. Teveel jongeren zijn niet in staat om hun 
volledig potentieel te ontwikkelen en met succes tot de arbeidsmarkt toe te treden en 
verlaten de school zonder een formele kwalificatie. Jeugdwerkloosheid blijft een ernstig 
probleem.

 De burgers beschikken niet over de vaardigheden die vereist zijn voor bevredigende 
carrières in de kennismaatschappij: hoewel de EU goed is toegerust om van de 
globalisering te profiteren, worden de voordelen van de globalisering niet gelijkelijk 
verdeeld en leidt de globalisering tot ongerustheid. De EU moet haar burgers steunen door 
hun instrumenten te verschaffen om zich aan de veranderende realiteiten aan te passen en 
moet blijk geven van solidariteit met degenen die met negatieve gevolgen worden 
geconfronteerd om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbaren niet uit de boot vallen.

 De EU heeft niet het hoofd weten te bieden aan de demografische en 
gezondheidsuitdaging: als gevolg van betere gezondheids- en werkomstandigheden leeft 
een toenemend aantal Europeanen nu langer en gezonder en is nu ook langer en meer actief 
met pensioen. Ondanks de migratie uit derde landen zal de totale bevolking van de EU 
licht dalen en veel ouder worden. Als gevolg daarvan is de duurzaamheid van de 
pensioenen een cruciale uitdaging voor de toekomst van de socialebeschermingsstelsels. 

 Sociale uitsluiting blijft nog in vele delen van de Europese samenlevingen bestaan: de 
levenskansen zijn in de huidige samenlevingen niet gelijkelijk verdeeld. De effectieve, 
gelijke toegang tot werk, een leven lang leren, sociale diensten en gezondheidszorg varieert 
aanzienlijk binnen de EU: een belangrijk deel van de EU-bevolking heeft grote moeite een 
behoorlijke levensstandaard te bereiken en een baan te vinden. In 2004 verdienden 
ongeveer 100 miljoen Europeanen minder dan het mediane inkomen in de EU van 
ongeveer 8 000 euro per jaar.

                                               
5 Zie http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/index_en.htm#, SEC(2008) 1896, of 

een korte versie in bijlage 2 bij het effectbeoordelingsverslag.
6 http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/social_agenda/ec_conference_en.html
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 Blijvende gender- en niet-gendergebaseerde discriminatie: Europa heeft in de loop der 
jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van gendergelijkheid. Er blijven 
echter nog opmerkelijke ongelijkheden bestaan op het gebied van de arbeidsmarkt, de 
combinatie van werk en privéleven, de sociale bescherming en sociale uitsluiting, de 
gezondheidszorg, het ondernemerschap, de politieke en economische besluitvorming, en 
wetenschap en technologie. Bovendien varieert de bescherming tegen discriminatie buiten 
de werksfeer op grond van handicap, leeftijd, seksuele geaardheid en godsdienst of 
overtuiging van lidstaat tot lidstaat.

 De EU moet de sociale dimensie van de globalisering beter bevorderen: de ILO wijst erop 
dat ondanks de groei van de economie en de werkgelegenheid veel mensen in de wereld, 
met name vrouwen, geen toegang hebben tot deugdelijke banen en werkomstandigheden. 
Naar schatting 487 miljoen werknemers - oftewel 16,4 percent van alle werknemers -
verdienen nog niet genoeg om henzelf en hun gezinnen over de armoedegrens van 1 US-
dollar per persoon en per dag te tillen. De EU moet beslissende actie blijven voeren om de 
internationale agenda vorm te geven, zodat hij onze belangen en waarden weerspiegelt, 
onder meer als onderdeel van de "Agenda voor fatsoenlijk werk". 

 De EU-beleidsvormen en -instrumenten moeten worden ingezet om in te spelen op de 
nieuwe sociale realiteiten: naast het werkgelegenheids- en het sociale beleid hebben veel 
andere beleidsvormen, zoals milieubeleid, het macro-economische beleid, het interne-
marktbeleid, het onderwijs- of het onderzoekbeleid, een groot sociaal effect. Ten aanzien 
van de nieuwe sociale realiteiten, die veelzijdig en complex zijn, is het de vraag of er 
ruimte bestaat voor meer gezamenlijke transversale actie op EU-niveau die alle relevante 
beleidsvormen bundelt en of de instrumenten waarover de EU beschikt om de activiteiten 
van de lidstaten te ondersteunen en aan te vullen, moeten worden herzien. 

4. DOELSTELLINGEN

Ten aanzien van de probleemstelling moet de EU trachten het welzijn en de levenskwaliteit 
van de Europese burgers, onder naleving van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel, te 
verbeteren door: 

 het verbeteren van de levenskansen van jongeren;

 het bevorderen van nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen, bevredigende carrières en 
betere werkgelegenheid;

 het bevorderen van een langer en gezonder leven;

 het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting;

 het bevorderen van gendergelijkheid en gelijke kansen;

 het vormgeven aan de internationale agenda om de Europese waarden te bevorderen;

 het zorgen voor de passende beleidsmix en het vergroten van de doeltreffendheid van de 
EU-instrumenten. 
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De hierboven vermelde doelstellingen zijn volledig in overeenstemming met en ondersteunen 
andere beleidsmaatregelen en strategieën van de EU, met name de vernieuwde 
Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid, de EU-strategie voor duurzame 
ontwikkeling en de interne markt.

5. BELANGRIJKSTE BELEIDSOPTIES

Krachtens het EG-Verdrag dragen de lidstaten van de EU de hoofdverantwoordelijkheid voor 
beleidsveranderingen om in te spelen op de nieuwe sociale realiteiten en om de 
overeenkomstige doelstellingen in punt 4 te verwezenlijken. De fundamentele vraag is 
daarom of de EU de activiteiten van de lidstaten moet blijven ondersteunen en aanvullen en, 
zo ja, hoe. Voor de effectbeoordeling worden drie opties overwogen:

 Optie 1: "geen verandering in aanpak – geen verandering in beleid": dat betekent dat wordt 
doorgegaan met de uitvoering van het communautaire acquis en dat wordt aangenomen dat 
het communautaire acquis reeds op passende wijze beantwoordt aan de nieuwe sociale 
realiteiten en dat er geen behoefte is aan i) nieuwe (of een herziening van de) Europese 
wetgeving, ii) een herziening van de bestaande instrumenten op EU-niveau, iii) meer 
gezamenlijke werkzaamheden tussen verschillende EU-beleidsvormen. 

 Optie 2: "geen verandering in aanpak – verandering in beleid': zoals bij optie 1 zou de 
Commissie het bestaande communautaire acquis blijven uitvoeren. In tegenstelling tot 
optie 1 zou er bij optie 2 echter van worden uitgegaan dat het bestaande communautaire 
acquis niet op passende wijze aan de nieuwe sociale realiteiten beantwoordt en zou een 
vernieuwde sociale agenda (met wetgevende en niet-wetgevende initiatieven) worden 
ingediend om rekening te houden met de nieuwe sociale realiteiten (met name op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen). Er zouden ook nieuwe 
acties op andere beleidsgebieden (bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, 
informatiemaatschappij en interne markt) met een sociaal effect worden gevoerd, maar die 
zouden los staan van de vernieuwde sociale agenda. 

 Optie 3: "verandering in aanpak – verandering in beleid": zoals bij de opties 1 en 2 zou de 
Commissie het bestaande communautaire acquis blijven uitvoeren. In tegenstelling tot 
optie 2 zou er bij optie 3 vanuit worden gegaan dat de transversale aard van de problemen 
die door de nieuwe sociale realiteiten worden opgeroepen de inzet van alle relevante EU-
beleidsvormen op een holistische wijze vereist; dat zou betekenen dat de maatregelen 
verder zouden gaan dan werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen en zouden 
worden uitgebreid tot gezondheidszorg, onderwijs, informatiemaatschappij, interne markt, 
macro-economisch beleid, milieu en extern beleid. Optie 3 zou inhouden dat een 
vernieuwde sociale agenda zou worden ingediend die alle relevante beleidsvormen bundelt 
en die stoelt op het onbenutte potentieel daarvan, gebaseerd op drie pijlers: kansen, 
toegang en solidariteit.

6. VERGELIJKING VAN DE OPTIES

Bij optie 1 zouden het bestaande communautaire acquis en de bestaande communautaire 
beleidsvormen in hun huidige vorm behouden blijven en zouden het hoofdzakelijk de 
lidstaten zijn die bepalen hoe met de nieuwe sociale realiteiten rekening moet worden 
gehouden. Het niet-aanpassen van het EU-beleid aan de nieuwe sociale realiteiten zal op de 
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middellange en lange termijn waarschijnlijk een negatief effect hebben op de vier dimensies 
daarvan (economisch, sociaal, milieu en politiek). De EU zou haar rol van katalysator voor 
verandering niet langer kunnen spelen en zou niet in staat zijn nieuwe beleidskwesties aan te 
pakken. Uit het oogpunt van EU-governance zou de Commissie geen blijk meer geven van 
haar engagement om het welzijn van de Europese burgers te verbeteren, ondanks hun 
verwachtingen daaromtrent. Dit zou de legitimiteit van de EU ernstig kunnen ondermijnen.

Bij optie 2 zou de Commissie een herziene sociale agenda indienen, die beperkt is tot de 
gebieden werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen. Uit de analyse van de 
economische, sociale en milieudimensies is gebleken dat het algemene effect positief zou zijn.
Hoewel deze optie erop zou wijzen dat de EU zich wel degelijk bekommert om de zorgen van 
de EU-burgers, zou het algemene effect van de EU-actie beperkt zijn wegens het feit dat zij 
niet omvattend genoeg (geen inzet van andere beleidsvormen om in te spelen op de nieuwe 
sociale realiteiten) en niet responsief genoeg (er wordt geen rekening gehouden met de 
verwachtingen van alle burgers) is.

Bij optie 3 zou de EU al haar relevante beleidsvormen inzetten om op de nieuwe sociale 
realiteiten te reageren. Dit zou synergieën tussen verschillende beleidsvormen van de EU 
mogelijk maken. Bovendien zou de EU-actie zeer omvattend (zij zou verder reiken dan de 
gebieden werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen), responsief en consistent zijn. Zij 
zou geen nieuw proces op EU-niveau creëren. Zij zou daarentegen de bestaande processen 
ondersteunen, waaronder de vernieuwde Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid.

Zij zou de activiteiten van de lidstaten ondersteunen en het subsidiariteits- en 
evenredigheidsbeginsel naleven. Ten slotte blijkt uit de analyse van de effecten duidelijk dat 
een herziening van de bestaande instrumenten de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de 
EU-actie zou maximaliseren.

Als conclusie kan worden gesteld dat optie 3 ("Een vernieuwde sociale agenda voor kansen, 
toegang en solidariteit") de optie is waaraan de voorkeur wordt gegeven. 

7. MEERWAARDE EN SUBSIDIARITEIT

De hoofdverantwoordelijkheid voor de beleidsveranderingen die nodig zijn om op de nieuwe 
sociale realiteiten te reageren, ligt bij de lidstaten. De raadpleging over de sociale realiteit van 
Europa heeft echter bevestigd dat het vertrouwen van de burgers in het Europese project 
afhangt van een geloofwaardig sociaal beleid op Europees niveau. Er kan alleen een EU-actie 
wordt gevoerd als zij een aantoonbare meerwaarde heeft en beantwoordt aan het 
subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel. 

Maar dit sluit een meer proactieve rol van de EU bij het katalyseren van veranderingen en het 
sturen, steunen en begeleiden van de noodzakelijke hervormingen, niet uit. Als onderdeel van 
de vernieuwde sociale agenda is de Commissie voornemens om concrete nieuwe initiatieven 
te presenteren, hetzij tegelijk met de mededeling, hetzij voor goedkeuring op een later tijdstip. 
Zo nodig zal de Commissie effectbeoordelingen van de specifieke initiatieven 
overeenkomstig de richtsnoeren voor effectbeoordeling van de Commissie uitvoeren7. De 

                                               
7 SEC(2005) 791
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individuele effectbeoordelingen zullen meer gedetailleerd betrekking hebben op de aspecten 
in verband met subsidiariteit en meerwaarde.

De EU-meerwaarde bestaat in hoofdzaak uit:

 het creëren van beleidskaders voor actie;

 het hooghouden van de Europese waarden en het zorgen voor gelijke regels;

 het uitwisselen van ervaringen en goede praktijken;

 het ondersteunen van lokale, regionale en nationale maatregelen;

 het bevorderen van de bewustwording en het opbouwen van een sterke kennisbasis.

8. MONITORING EN EVALUATIE

De vernieuwde sociale agenda voor "kansen, toegang en solidariteit" creëert geen afzonderlijk 
proces. Hij ondersteunt en is nauw verbonden met in uitvoering zijnde processen, zoals de 
Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid, de strategie voor duurzame ontwikkeling, 
de interne markt en de processen van de open coördinatiemethode op het gebied van sociale 
bescherming en sociale inclusie, onderwijs en jeugdzaken. Voor al deze processen bestaan 
afzonderlijke monitoring-, rapporterings- en evaluatiemechanismen. Dit moet het geval 
blijven zonder toevoeging van een extra rapporteringsmechanisme voor de uitvoering van de 
vernieuwde sociale agenda.

De vernieuwde sociale agenda wordt ondersteund door een aantal wetgevende en niet-
wetgevende initiatieven, vaak met hun eigen effectbeoordelingen en monitoring- en
evaluatiemechanismen. Daarom zal geen bijkomend proces voor de monitoring en de 
evaluatie van de afzonderlijke initiatieven wordt gecreëerd, hoewel voor de nodige 
samenhang tussen de verschillende initiatieven zal worden gezorgd.

De Commissie zal in 2010 een verslag over de uitvoering van de vernieuwde sociale agenda 
indienen. Dit verslag moet een evaluatie van de uitvoering van de nieuwe horizontale sociale 
clausule in het Verdrag van Lissabon omvatten. Op grond daarvan zal de Commissie een 
mededeling over de evaluatie van de vernieuwde sociale agenda voor "kansen, toegang en 
solidariteit" presenteren. 
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