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ADVIES
--------------------

Onderwerp : Globale richtsnoeren voor het economisch beleid (greb's)

Mevrouw L. ONKELINX, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, en de heer Ch. PICQUE, minister van Economie, hebben respectievelijk bij brieven van
29 maart 2002 en 5 februari 2002 het advies van de Nationale Arbeidsraad en de Centrale
Raad voor het Bedrijfsleven ingewonnen over het voornoemde onderwerp.

De gemengde werkgroep Greb's van de commissie Europa werd met de bespreking van het dossier belast.

Op verslag van deze werkgroep hebben de raden op 2 mei 2002 het volgende
eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD EN
DE CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN
---------------------------

Naar aanleiding van het verzoek om een gezamenlijk advies uit
te brengen, hebben de twee raden het volgende eenparige standpunt ingenomen.

1.

Evenwicht, samenhang en autonomie van de verschillende processen

a. Evenwicht tussen de krachtlijnen op economisch, sociaal en werkgelegenheidsgebied

In het eenparige advies van 13 maart 2002 over de Europese
Raad van Barcelona hebben de raden eraan herinnerd dat zij het belangrijk vinden
dat de strategie van Lissabon gelijktijdig op economisch, sociaal en milieugebied ten
uitvoer wordt gelegd.

De raden bevestigen dit standpunt in het kader van deze adviesaanvraag en wijzen in het bijzonder op het belang van het interne evenwicht binnen de globale richtsnoeren voor het economisch beleid (greb's) ten opzichte van de
verschillende aspecten van de strategie van Lissabon. De raden zitten hier dus helemaal op de lijn van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie en het
voornoemde advies van 13 maart 2002.

b. Samenhang en autonomie van de verschillende processen

De raden hebben er meermaals op gewezen dat de verschillende delen van de strategie van Lissabon meer samenhang moeten vertonen.
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Dit onderstelt meer duidelijkheid en transparantie in de verschillende coördinatieprocessen ter ondersteuning van de strategie van Lissabon en gaat
gepaard met een stroomlijning van de processen, in het kader waarvan werd besloten de tijdschema's op elkaar af te stemmen.

Volgens de raden kunnen de greb's een belangrijke rol spelen
in deze hervorming : zij zijn ingeschreven in het Verdrag en hebben ingevolge de
conclusies van de Europese Raad van Barcelona meer bepaald tot taak te "zorgen
voor samenhang met het op elk van die gebieden vastgestelde beleid".

In het verlengde van het voornoemde advies van 13 maart
2002 vinden zij evenwel dat deze bezorgdheid voor samenhang moet worden gecombineerd met de effectieve autonomie van ieder proces ten opzichte van de andere processen, vooral het proces van de greb's.

Concreet houdt dit in dat de Raad Ecofin, die een coördinerende rol op een eerste niveau vervult, de bijdrage van de bij de strategie van Lissabon
betrokken raden, vooral de bijdrage van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid wat het sociale deel van de strategie van Lissabon betreft, echt integreert in de
greb's.

De voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad zorgt op het
hoogste niveau voor de dosering van de instrumenten om een evenwicht tot stand te
brengen en de samenhang van de strategie in al haar aspecten te waarborgen.

De raden wijzen er ten slotte op dat de inspanningen om de
processen te stroomlijnen ook betrekking moeten hebben op een betere afstemming
van het Europese tijdschema op de nationale tijdschema's.

2.

Rol van de sociale partners

In het voornoemde advies van 13 maart 2002 hebben de raden
erop gewezen dat de sociale gesprekspartners op alle niveaus - van het Europese tot
het nationale niveau - en over alle economische en sociale kwesties waarvoor ze bevoegd zijn, moeten kunnen meepraten.
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Daarom hebben ze twee vereisten in het licht gesteld :

*

Op Europees niveau nuttig gebruik maken van de inbreng van de sociale gesprekspartners in alle specifieke coördinatieprocessen die de laatste jaren op Europees niveau werden ingevoerd.

*

In België :
 Er blijven voor zorgen dat de sociale partners actief kunnen deelnemen aan de
diverse processen van open coördinatie, inclusief het opstellen van de nationale
actieplannen (NAP), met betrekking tot de materies waarvoor ze bevoegd zijn.
 De formele banden voor wederzijdse raadpleging en voorlichting tussen de politieke beleidsbepalers en de sociale partners nauwer aanhalen. Dit kan gebeuren
op dezelfde basis als de contacten die bestaan tussen enerzijds de Belgische
vertegenwoordiging in het Europese Comité voor Werkgelegenheid en het Comité voor Sociale Bescherming en anderzijds de sociale partners die zitting hebben
in de Nationale Arbeidsraad.

Volgens de raden zijn deze beschouwingen ook relevant voor
de greb's, gezien het huidige belang ervan voor de voortzetting van de strategie van
Lissabon en aangezien ze een belangrijk sociaal en werkgelegenheidsaspect inhouden.

De raden herinneren eraan dat de lancering van de strategie
van Lissabon in maart 2000 vergezeld ging van een dubbele oproep : enerzijds een
oproep tot een coherentere en evenwichtigere benadering van de coördinatie van het
economisch, structuur- en werkgelegenheidsbeleid in de Europese Unie, anderzijds
een vraag om een actievere medewerking van de verschillende betrokken actoren
aan de ontplooiing van die veelvormige strategie, waartoe de jaarlijkse grote richtsnoeren (greb’s) volgens de bepalingen van het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap een essentieel instrument vormen.

In dit verband wijzen de raden erop dat het absoluut noodzakelijk is dat de sociale gesprekspartners wel degelijk worden betrokken bij de uitwerking, zowel als de follow-up van de grote richtsnoeren. In concreto menen de raden
dat het huidige werkschema daartoe op Europees zowel als Belgisch niveau dringend moet worden verbeterd.
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Op Europees niveau

De Europese sociale gesprekspartners zouden zich gemakkelijker over de inhoud van de grote richtsnoeren moeten kunnen uitspreken door ten
volle gebruik te maken van de mogelijkheden van drie dialoogorganen die elkaar
aanvullen : de Macro-economische Groep voor Sociale Dialoog, die al technische
bijstand van de Europese Commissie krijgt, de Sociale Top, een tripartiete instelling,
die zoals in Laken werd overeengekomen1 voor iedere voorjaarsbijeenkomst van de
Europese Raad zal worden samengeroepen en de Macro-economische Dialoog, een
ontmoeting met de Europese Centrale Bank die volkomen in de lijn ligt van wat in
Keulen werd beslist.

De inschakeling van deze drie dialoogorganen strookt met de
voorstellen die de afvaardiging van de Europese sociale gesprekspartners2 op de
Sociale Top van Brussel van 13 december 2001 hebben gedaan in hun "Gemeenschappelijke bijdrage tot de Europese Raad van Laken".

De Europese Sociale Top van Brussel was voor de Europese
Unie immers de gelegenheid om de actieve rol te bevestigen die ze de Europese sociale gesprekspartners wil toebedelen. Van de Top van Barcelona kwam er spijtig
genoeg geen overtuigend signaal in die zin. Het is van belang dat nu bij de voorbereiding van de grote richtsnoeren voor dit jaar wordt teruggekeerd naar de geest van
het Belgische voorzitterschap en zijn wil om op Europees niveau de werktuigen en
de procedures van het sociaal-economisch overleg te versterken.

Op Belgisch niveau

In de lijn van dat streven naar een grotere bijdrage van de sociale gesprekpartners zouden ook in België de raden nauw moeten worden betrokken
bij de tenuitvoerlegging van de greb’s. Dat zou kunnen via het hieronder beschreven
dynamische proces.

1

2

Europese Raad van Laken, 14 en 15 december 2001, Conclusies van het voorzitterschap,
punt 23.
UNICE/UEAPM voor de werkgevers, EVV voor de vakbonden, CEEP voor de overheidsinste llingen.
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Wat de voorbereiding van de greb’s betreft, wijzen de sociale
partners nogmaals3 op de noodzaak van een regelmatige dialoog met de Belgische
vertegenwoordigers in de verschillende gespecialiseerde Europese comités. Zo
wensen ze, naar het voorbeeld van de ontmoetingen die al in de Nationale Arbeidsraad op touw worden gezet, de contacten tussen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Belgische vertegenwoordigers in het Comité voor Economische Politiek
en in het Economisch en Financieel Comité uit te breiden.

Het tijdschema voor deze regelmatige dialoog zou zo moeten
worden vastgelegd dat de sociale partners hun advies met kennis van zaken aan de
regering kunnen bezorgen voor de bijeenkomsten van de Raad van Ecofin-ministers,
die de definitieve tekst van de greb’s moet opstellen. Zo zouden de sociale partners
een inbreng kunnen hebben in het standpunt van de Belgische regering. De sociale
partners wijzen er de regering voorts op dat, ter verbetering van de coördinatie, de
Belgische vertegenwoordiger in de Ecofin-raad terdege rekening zou moeten houden
met de bijdrage van alle partijen die belang hebben bij de opstelling van de greb’s,
ook die van zijn collega’s van Economie, Werkgelegenheid en Sociale zaken.
In de uitvoeringsfase van de greb’s zouden de raden tijdig op
de hoogte willen worden gebracht van de regeringsprojecten in het kader van deze
greb’s. Zij wensen ook te worden geraadpleegd over de tenuitvoerlegging van die
projecten. Ten slotte vragen zij te worden betrokken bij de evaluatie van resultaten
die bepalend zijn voor de grote richtsnoeren van het jaar nadien.

-----------------------------

3

Dit verzoek heeft de Centrale Raad al op 27 november 2001 geformuleerd in het Advies over
de verbetering van de werking van Macro-economische dialoog, punt 3 (CRB 2001/850DEF).
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