
PR\684307NL.doc PE393.990v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2007/2146(INI)

14.9.2007

ONTWERPVERSLAG
over de communautaire strategie 2007 2012 voor de gezondheid en veiligheid 
op het werk
(2007/2146(INI))

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Rapporteur: Glenis Willmott



PE393.990v01-00 2/11 PR\684307NL.doc

NL

PR_INI

INHOUD

Blz.

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT .........................................3

TOELICHTING ...................................................................................................................10



PR\684307NL.doc 3/11 PE393.990v01-00

NL

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de communautaire strategie 2007 2012 voor de gezondheid en veiligheid op het 
werk
(2007/2146(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie (COM(2007)0062) "Verbetering van de 
arbeidskwaliteit en -productiviteit: communautaire strategie 2007 2012 voor de 
gezondheid en veiligheid op het werk" en de bijbehorende werkdocumenten van de 
Commissiediensten (SEC(2007)0214, SEC(2007)0215 en SEC(2007)0216),

– gelet op het EG-Verdrag, met name de artikelen 2, 136, 137, 138, 139, 140, 143 en 152,

– gelet op het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie1, met name de artikelen 
27, 31 en 32,

– gezien de aanbevelingen van de IAO op het gebied van gezondheid en veiligheid op het 
werk,

– gelet op Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en 
de gezondheid van de werknemers op het werk (kaderrichtlijn)2 en de individuele
richtlijnen hierover,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 8-9 maart 2007,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 oktober 2002 over de mededeling van de 
Commissie "Zich aanpassen aan de veranderingen in werk en samenleving: een nieuwe 
communautaire gezondheids- en veiligheidsstrategie 2002-2006"3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 24 februari 2005 over bevordering van de 
gezondheid en de veiligheid op het werk4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 juli 2006 met aanbevelingen aan de Commissie 
betreffende de bescherming van werknemers in de gezondheidszorg in Europa tegen door 
bloed overgedragen infecties als gevolg van prikaccidenten5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 april 2007 over het voorstel voor een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 89/391/EEG van de 
Raad, de daaruit voortvloeiende bijzondere richtlijnen, alsmede de Richtlijnen 
83/477/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG en 94/33/EG van de Raad, met het oog op de 

  
1 PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.
2 PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1..
3 PB C 300 van 11.12.2003, blz. 165.
4 PB C 304 van 1.12.2005, blz. 278.
5 PB C 303 E van 13.12.2006, blz. 654.
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vereenvoudiging en rationalisatie van de verslagen over de praktische tenuitvoerlegging1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 mei 2007 over bevordering van waardig werk 
voor iedereen2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van... november 2007 over communautaire 
statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk3,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie 
industrie, onderzoek en energie en de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid (A6-0000/2007),

A. overwegende dat er een positieve correlatie bestaat tussen de kwaliteit van de normen op 
het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk en financiële prestaties, met name 
algemene prestaties, absenteïsme, personeelsverloop, motivatie van medewerkers, beter 
bedrijfsimago en productiviteit,

B. vaststellende dat de meest concurrerende economieën het best presteren op het gebied van 
gezondheid en veiligheid op het werk en dat een hoog niveau van bescherming op het 
gebied van gezondheid en veiligheid een positief effect heeft op de overheidsfinanciën, 
door besparingen in de sociale zekerheid en een hogere productiviteit,

C. overwegende dat meer onderzoek naar de langetermijneffecten van sommige 
arbeidsactiviteiten op de gezondheid nodig is om werknemers beter te beschermen, omdat 
sommige ziekten pas verschijnen een aantal jaren nadat de activiteiten die ze heeft 
veroorzaakt, zijn uitgevoerd,

D. overwegende dat rustperiodes van het grootste belang voor een hoog niveau van 
bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers zijn,

E. overwegende dat volgens de raming van de IAO in de EU jaarlijks ongeveer 130 000 
mensen door een arbeidsongeval of een arbeidsgerelateerde ziekte omkomen,

1. is tevreden met de ambitieuze doelstelling van de Commissie van een verlaging van het 
aantal ongevallen op het werk met 25%, maar is erg bezorgd door het gebrek aan 
doelgerichte maatregelen met een tijdschema en financiële toezeggingen die vervolgens 
kunnen worden gemeten en geëvalueerd; verzoekt de Commissie bij gebrek hieraan om 
halverwege de looptijd van de strategie bij het Europees Parlement verslag over de 
vooruitgang met de strategie uit te brengen;

2. acht de krachtige focus van de Commissie op assistentie aan het MKB opdat dit aan zijn 
verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk kan voldoen, een 
uitstekende zaak en steunt de aanpak van de Commissie ten volle;

  
1 PB L 165 van 27.6.2006, blz. 21.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0206.
3 ...
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3. betreurt dat in de mededeling niet wordt gerept over doelstellingen voor de vermindering 
van het aantal beroepsziekten, maar begrijpt de moeilijkheid om beroepsziekten te meten; 
dringt er bijgevolg bij de Commissie op aan de nodige statistische instrumenten voort te 
ontwikkelen, de nodige maatregelen te nemen en erop toe te zien dat het nodige onderzoek 
wordt verricht, om ervoor te zorgen dat beroepsziekten, met name kankers, correct worden 
geïdentificeerd, erkend en aangepakt;

4. benadrukt dat de rehabilitatie en re-integratie van werknemers na een ziekte van vitaal 
belang is en juicht de bijzondere focus op rehabilitatie en re-integratie waarom met 
betrekking tot de nationale strategieën wordt verzocht, toe;

5. spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over het extreem hoge aantal ongevallen bij tijdelijke en 
kortetermijnmedewerkers, in sommige lidstaten meer dan twee keer zo hoog als bij vaste 
werknemers; wijst erop dat in Richtlijn 91/383/EEG van de Raad van 25 juni 1991 ter 
aanvulling van de maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van de werknemers met arbeidsbetrekkingen voor bepaalde tijd of 
uitzendarbeidbetrekkingen als algemene regel wordt bepaald dat tijdelijke krachten 
dezelfde rechten op het gebied van gezondheid op het werk hebben als andere 
werknemers, maar dat de richtlijn niet voorziet in specifieke mechanismen om dit principe 
praktisch toepasbaar te maken; verzoekt de Commissie deze tekortkomingen snel te 
verhelpen;

6. acht het van het grootste belang te zorgen voor een beter gebruik van de bestaande 
wettelijke instrumenten op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk en 
verzoekt de Commissie en de lidstaten bijgevolg alle beschikbare middelen aan te wenden 
om dit doel te bereiken; is van mening dat onder andere de volgende maatregelen moeten 
worden overwogen:

a) minimumvereisten voor de kwaliteit van preventieve diensten en de arbeidsinspectie,

b) strengere sancties,

c) een betere evaluatie van de uitvoering van de wetgeving,

d) uitwisseling van beste praktijken,

e) een versterking van de preventiecultuur,

f) grotere betrokkenheid van de werknemers op het werk;

7. beschouwt arbeidsinspectie als een essentieel onderdeel van de uitvoering van de 
wetgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid en is bezorgd door de intentie van 
de Commissie om het aantal CHFA-leden te verminderen; verzoekt de Commissie 
daarom:

a) het CHFA de middelen ter beschikking te stellen die het nodig heeft om effectief te 
kunnen functioneren,

b) voort kennisdelingssystemen te ontwikkelen om te zorgen voor effectieve reacties op 



PE393.990v01-00 6/11 PR\684307NL.doc

NL

verzoeken om informatie en samenwerking,

c) evaluatieonderzoek naar de efficiëntie en impact van inspectieactiviteiten op te starten, 
overeenkomstig het verzoek van het CHFA,

d) manieren en methoden in te voeren om de nationale inspectiesystemen te evalueren, met 
name door de instelling van scoreborden,

en verzoekt de lidstaten:

e) aangepaste middelen op het gebied van personeel en financiën ter beschikking van hun 
nationale inspectiediensten te stellen,

f) de dichtheid van arbeidsinspecteurs te vergroten, om op zijn minst een ratio te garanderen 
van 1 per 10000 werknemers, overeenkomstig de aanbevelingen van de IAO,

g) de kwaliteit van de arbeidsinspecteurs te vergroten door meer multidisciplinaire opleiding 
te verstrekken op terreinen als psychologie, ergonomie, hygiëne en toxicologie,

h) met de inspecties te focussen op prioritaire gebieden, sectoren en ondernemingen met 
grote hoeveelheden werknemers uit kwetsbare groepen als arbeidsmigranten, interim-
werknemers en jonge en oudere werknemers;

8. erkent dat het belang van preventie niet kan worden overschat en verzoekt de Commissie 
in het kader van de strategie de volgende maatregelen te nemen:

a) ervoor zorgen dat de werkgevers op alle werkplekken dwingende preventieve diensten 
verstrekken,

b) aanmoedigen dat preventieve diensten volledig multidisciplinair zijn en de hiërarchie van 
maatregelen waarin in het kader van Richtlijn 89/391/EEG is voorzien, weerspiegelen,

c) benadrukken dat risicobeoordeling een continu proces moet zijn en geen eenmalige 
verplichting en dat de werknemer er volledig bij moet worden betrokken,

d) ervoor zorgen dat preventieve activiteiten in de mate van het mogelijke binnen de 
onderneming plaatshebben,

e) ervoor zorgen dat gezondheidscontrole gepaard gaat met preventie;

9. feliciteert de Commissie met de voorstellen die zij in de mededeling doet op het gebied 
van onderwijs en opleiding en is van mening dat deze een sleutelfactor voor de 
ontwikkeling van een preventiecultuur zijn en dat zij voorts een continu proces moeten 
vormen;

10. verzoekt de lidstaten de goedkeuring te overwegen van financiële stimuli om gezondheid 
en veiligheid op het werk te bevorderen, met name belastingkortingen of een preferentie 
voor veilige bedrijven en op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk 
gecertificeerde ondernemingen bij aanbestedingen, de invoering van een bonus-
malussysteem in verzekeringspolissen en socialezekerheidsbijdragen, en financiële stimuli 
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om onveilige en verouderde uitrusting te vervangen;

11. verzoekt de Commissie een herziening op te starten van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad 
van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie;

12. is tevreden met de verplichting voor de lidstaten om nationale strategieën op te stellen; 
benadrukt dat deze strategieën betrekking moeten hebben op dezelfde periode en moeten 
beginnen in hetzelfde jaar, om de vergelijking zowel van de nationale strategieën als van 
de resultaten hiervan te vergemakkelijken, dat er duidelijke en meetbare doelstellingen in 
moeten worden bepaald en dat er in het bijzonder in moet worden gefocust op het MKB 
en op kwetsbare groepen als arbeidsmigranten, jonge en oudere werknemers, vrouwen, 
interim-werknemers en werknemers met een handicap;

13. verzoekt zowel de Commissie als de lidstaten de kaderrichtlijn en de bestaande bepalingen 
op het gebied van gezondheid en veiligheid onverkort toe te passen op alle werknemers, 
inclusief vaak veronachtzaamde groepen als arbeidskrachten in landbouwbedrijven, 
huishoudelijk personeel en thuiswerkers, en alle beschikbare opties te overwegen om de 
EU-bepalingen op het gebied van gezondheid en veiligheid uit te breiden naar 
zelfstandigen en naar het leger, indien wenselijk;

14. is van mening dat de veiligheidsverplichtingen van een werkgever niet alleen zouden 
moeten gelden ten opzichte van diegenen waarmee hij een wettelijke relatie heeft door een 
arbeidsovereenkomst, maar ook in het kader van betrekkingen met onderaannemers, en 
dat de lidstaten met het oog hierop moeten overwegen het aantal schakels in de keten van 
onderaannemers te beperken en de hoofdcontractant gezamenlijke aansprakelijkheid voor 
de verplichtingen van de subcontractanten ten aanzien van hun werknemers op te leggen;

15. wacht de resultaten af van de tweede fase van de raadpleging van de sociale partners over 
spier-pees-botaandoeningen en is van mening dat de verkieslijke optie een richtlijn is, 
gelet op het toenemend aantal gevallen van spier-pees-botaandoeningen en het feit dat de 
bestaande wetgeving duidelijk niet volstaat, omdat zijn geen betrekking op alle 
arbeidssituaties heeft en niet alle risico's inzake werkgerelateerde spier-pees-
botaandoeningen dekt;

16. wacht de resultaten af van de tweede fase van de raadpleging van de sociale partners over 
de herziening van de richtlijn over carcinogene agentia van 2004 en is van mening dat de 
verkieslijke optie is deze richtlijn te wijzigen, zodat mutagene en voor de voortplanting 
vergiftige stoffen erin worden opgenomen, en een herziening voor te stellen van de 
bindende grenswaarden voor beroepsblootstelling voor carcinogene agentia die in de 
richtlijn zijn opgenomen en nieuwe bindende grenswaarden voor beroepsblootstelling vast 
te stellen voor sommige carcinogene, mutagene en voor de voortplanting vergiftige 
stoffen die nog niet in de richtlijn zijn opgenomen, met kristallijne silica als prioriteit;

17. is tevreden met de recente sluiting van een kaderovereenkomst tussen de sociale partners 
over pesten en geweld op het werk; betreurt evenwel dat de overeenkomst niet expliciet 
betrekking heeft op de kwestie van geweld door derden; verzoekt de sociale partners 
daarom om een multisectorale overeenkomst over deze kwestie te sluiten en de 
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Commissie om voorstellen in te dienen, als een overeenkomst niet haalbaar is;

18. benadrukt dat het belangrijk is dat een continue dialoog wordt gevoerd tussen alle
belanghebbende partijen, inclusief de overheid, de werkgevers, de werknemers, hun 
vertegenwoordigers en de civiele maatschappij, als sleutelinstrument voor de effectieve 
ontwikkeling van strenge normen op het gebied van gezondheid en veiligheid; is van 
mening dat deze dialoog moet leiden tot een betere kennis van de reële risico's voor de 
gezondheid en veiligheid van werknemers op het niveau van het bedrijf en de sector en tot 
een uitwisseling van goede praktijken;

19. is van mening dat de vertegenwoordiging van de werknemers van centraal belang is voor 
om het even welk beleid op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk; is van 
mening dat de positieve correlatie tussen de aanwezigheid van vertegenwoordigers op het 
gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek en de prestaties niet kan worden 
onderschat en verzoekt de Commissie en de lidstaten de participerende aanpak te 
bevorderen en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk werknemers toegang tot 
vertegenwoordigers op het gebied van gezondheid en veiligheid hebben;

20. is van mening dat excessieve werkuren een sleutelfactor zijn voor de toegenomen 
hoeveelheden ongevallen en ziekten op het werk en vraagt een adequaat evenwicht van 
werk en gezinsleven;

21. is van mening dat het van vitaal belang is om nieuwe en opkomende risico's te 
identificeren en te volgen – bijvoorbeeld nanotechnologie en psychosociale risico's; prijst 
daarom het risicowaarnemingscentrum van het Agentschap van Bilbao voor zijn werk en 
verwacht van de Commissie dat zij op basis van de vaststellingen van het centrum actie 
onderneemt en de nodige voorstellen indient zodra nieuwe risico's worden geïdentificeerd;

22. beveelt aan dat het Agentschap van Bilbao specifiek onderzoek verricht naar de 
bijzondere problemen en risico's waarmee tijdelijke en interim-werknemers te maken 
krijgen, alsmede de werknemers van onderaannemers, om voor de Commissie en de 
lidstaten de strijd tegen de risico's waarmee deze personen te maken krijgen, te 
vergemakkelijken en de bestaande wetgeving betreffende deze groepen naar behoren uit te 
voeren;

23. is van mening dat het in een mondiale omgeving nodig is samen te werken met 
internationale organisaties (WTO, Wereldgezondheidsorganisatie, IAO) en ervoor te 
zorgen dat er internationale conventies en overeenkomsten over gezondheid en veiligheid 
op het werk worden goedgekeurd en door alle partijen uitgevoerd; beschouwt dit als een 
belangrijke factor om het concurrentievermogen van de EU te behouden en te voorkomen 
dat ondernemingen uit de EU worden overgeplaatst naar landen buiten de EU, in het kader 
van een zoektocht naar een minder streng wettelijk kader op het gebied van gezondheid en 
veiligheid; is voorts van mening dat dit een kwestie is van bescherming van de 
mensenrechten en dat dit bijgevolg te berde moet komen bij onderhandelingen met derde 
landen;

24. verzoekt de lidstaten daarom om de internationale bepalingen op het gebied van 
gezondheid en veiligheid na te leven en in het bijzonder om IAO-conventie C-187 te 
ratificeren en aanbeveling R-197 uit te voeren;
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25. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Mededeling van de Commissie over een communautaire strategie 2007 2012 voor de 
gezondheid en veiligheid op het werk 

De mededeling van de Commissie moet positief worden onthaald en zij moet worden 
toegejuicht om de bijzondere krachtige focus erin op ongevallen op het werk (met de
doelstelling om het aantal hiervan in de hele EU te verminderen met 25%) en het engagement 
erin om het MKB te steunen met betrekking tot de uitvoering van het bestaande 
regelgevingskader. Positief is ook de nadruk die erin wordt gelegd op onderwijs en 
beroepsopleiding, het beroep op financiële stimuli en de voorgestelde nationale strategieën. 
Toch is de rapporteur van mening dat de mededeling schrijnend tekort schiet ten aanzien van 
beroepsziekten en kankers, die veel ernstiger zijn en vaker voorkomen dan ongevallen en die 
meer kosten voor de gezondheid van werknemers, de bedrijfswereld, de productiviteit en de 
maatschappij als geheel opleveren. De rapporteur is ook teleurgesteld over het ontbreken van 
echte details over de manier waarop de doelstellingen moeten worden gehaald en de intenties 
verwezenlijkt. Nodig zijn gedetailleerde actieplannen, met een engagement op het gebied van 
financiën en timing, waarvoor de vooruitgang kan worden gemeten en gevolgd. Men kan het 
nauwelijks oneens zijn met de goede intenties in de mededeling, maar deze zullen 
betekenisloos blijken, als ze niet leiden tot reële actie.

Uitvoering en toezicht op de naleving

De tekortkomingen op het gebied van effectieve uitvoering en toezicht op de naleving en de 
noodzaak van serieuze verbetering kunnen niet voldoende worden onderstreept, hoewel de 
rapporteur ervan overtuigd is dat dit niet in de eg mag staan van nieuwe initiatieven, met
name voor nieuwe en opkomende risico's. Wat nodig is, is de juiste mix van strengere en 
betere arbeidsinspectie, effectieve preventie, adequate stimuli en sancties, samen met de 
uitwisseling van beste praktijken en meer werknemersparticipatie.

Groepen en ondernemingen met een hoog risico

Een zorgwekkend statistisch gegeven is dat het voorkomen van arbeidsongevallen en 
werkgerelateerde ziekten niet gelijk gespreid is over alle werknemers. Voor sommige groepen 
werknemers, bijvoorbeeld arbeidsmigranten, interim-werknemers, vrouwen en jonge en 
oudere werknemers, ligt het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten veel hoger dan het 
EU-gemiddelde.

Op dezelfde manier liggen de cijfers ook hoger voor sommige categorieën bedrijven, 
bijvoorbeeld het MKB en micro-ondernemingen, en voor sommige sectoren, bijvoorbeeld 
bouw, visserij, landbouw en transport, en hetzelfde geldt voor sommige lidstaten. De 
rapporteur is van mening dat deze gemakkelijk identificeerbare probleemgebieden prioritair 
moeten worden aangepakt.

Het probleem is bijzonder acuut voor sommige groepen kwetsbare werknemers die in de 
vorige paragraaf zijn genoemd. Deze groepen worden vaak in dienst genomen in atypische 
vormen van werk, zoals werk van thuis uit en werk op basis van een contract met korte 
looptijd, en krijgen te maken met een hoger risico, door de onduidelijke aansprakelijkheid die 
inherent is aan outsourcing en onderaanneming. De meeste van deze groepen bevinden zich 
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gewoonlijk aan het ondereinde van de inkomenschaal en lopen meer risico door een gebrek 
aan opleiding en een gebrek aan kennis van hun rechten en van de risico's die met hun werk 
zijn verbonden.

De lidstaten moeten in hun nationale strategieën ten volle rekening met de groepen en 
sectoren met een hoog risico houden en focussen op de problemen in verband met atypische
arbeidscontracten.

Aangezien vele groepen met een hoog risico momenteel niet onder de kaderrichtlijn 
gezondheid en veiligheid op het werk vallen, is de rapporteur bovendien van mening dat 
zoveel mogelijk werknemers eronder moeten vallen en dat naar behoren moet worden 
toegezien op de uitvoering van het principe dat alle werknemers dezelfde rechten op het 
gebied van gezondheid en veiligheid op het werk moeten genieten.

Voorts geldt ten zeerste de verplichting zwangere vrouwen te beschermen en er is een 
herziening van de richtlijn zwangere werknemers nodig.

Nieuwe initiatieven

Wat dit punt betreft, zijn er twee raadplegingen van de sociale partners door de Commissie 
aan de gang, één met betrekking tot spier-pees-botaandoeningen en één met betrekking tot
carcinogene agentia. De rapporteur is van mening dat het regelgevingskader op beide 
terreinen tekort schiet en acht daarom actie nodig, in de richting die de Commissie voorstelt, 
overeenkomstig haar documenten met betrekking tot de tweede fase van de raadpleging van 
de sociale partners.

Internationaal

De voordelen van internationale samenwerking zijn duidelijk bijzonder groot, doordat de EU-
lidstaten er hun eigen niveau van gezondheid en veiligheid op het werk mee verbeteren, en 
ook nodig, om ervoor te zorgen dat de handelspartners en de buren van de Unie niet proberen 
een op korte termijn reëel (maar uiteindelijk contraproductief) voordeel te verwerven door 
lagere normen te hanteren, de kosten te drukken en concurrenten met een hoger niveau van 
gezondheid en veiligheid op het werk de loef af te steken. Hoofdzaak is evenwel respect en 
waardigheid voor alle werknemers in alle landen en de EU verkeert in een sterke positie om 
hiervoor te zorgen, via haar onderhandelingen op het gebied van handel, hulp en de wortel 
van het EU-lidmaatschap.

Andere kwesties 

In dit ontwerpverslag komen geenszins alle kwesties en punten aan bod die de rapporteur 
belangrijk acht, maar door een gebrek aan ruimte kon niet alles kon een plaats krijgen. De
ontbrekende kwesties verdienen evenwel aandacht in de uiteindelijke resolutie van het 
Europees Parlement.
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