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Vertegenwoordiging bij de EU

In deze bijdrage berichten we opnieuw over een aantal recente ontwik-

kelingen en initiatieven in de Europese Unie met relevantie en belang 

voor de lokale overheden. In eerste instantie lichten we kort de recente 

toespraak van Commissie Voorzitter Juncker toe. Die “Staat van de Unie” 

is het programma van de Commissie en eigenlijk de Europese Unie voor 

het komende jaar. Vervolgens gaan we dieper in op enkele thema’s uit die 

toespraak: de uitdagingen van de globalisering en de EU-ambities voor 

slimme specialisatie, en tot slot de recente voorstellen om het asiel, migra-

tie en veiligheidsbeleid te verbeteren.

Wie het Europese nieuws wat volgt, heeft gemerkt dat er opnieuw een zeker optimisme valt 
te bespeuren over de mogelijkheden van de Europese Unie als samenwerkingsverband. Dat 
kon ook worden vastgesteld in de recente toespraak van Commissie Voorzitter Juncker, de 
zogenaamde “State of the Union” die hij op 13 september 2017 bracht voor de leden van 
het Europees Parlement in Straatsburg. Daarin presenteerde hij zijn prioriteiten voor het 
komende jaar en gaf hij zijn visie op de mogelijke evolutie tot 2025 van de EU. Hij presen-
teerde ook een routekaart voor een meer verenigde, sterkere en meer democratische Unie.

Achtergrond

Elk jaar in september houdt de voorzitter van de Europese Commissie zijn Staat van de Unie 
voor het Europees Parlement. Hij bespreekt de verwezenlijkingen van het voorbije jaar en 
presenteert de prioriteiten voor het komende jaar. De voorzitter legt ook uit hoe de Commissie 
de dringendste problemen zal aanpakken waarmee de Europese Unie wordt geconfronteerd. 
Na de toespraak volgt een plenair debat. Dat is het begin van een dialoog met Europees Parle-
ment en de Raad over het werkprogramma van de Commissie voor het volgende jaar.

Bovendien hebben voorzitter Juncker en eerste vicevoorzitter Timmermans op 13 sep-
tember een intentieverklaring naar de voorzitter van het Europees Parlement en het 
voorzitterschap van de Raad gestuurd met een gedetailleerd overzicht van de maatregelen 
die de Commissie tot het einde van volgend jaar denkt te nemen in de vorm van wetge-

betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie van 2010.

Jean-Claude Juncker stelde: "Europa heeft de wind weer in de zeilen. Maar dat brengt 
ons nergens als we die wind niet vangen. (...) We moeten de koers uitzetten voor de 
toekomst. Om het met Mark Twain te zeggen: over twintig jaar zal je meer teleurgesteld zijn 
over de dingen die je niet hebt gedaan dan over de dingen die je wel hebt gedaan. Dit is het 
moment om te bouwen aan een meer verenigd, sterker en democratischer Europa voor 2025."

De toespraak van voorzitter Juncker in het Europees Parlement ging gepaard met de vast-
stelling van concrete initiatieven door de Europese Commissie op het vlak van handel, 
screening van investeringen, cyberveiligheid, industrie, data en democratie, waardoor 
onmiddellijk de daad bij het woord wordt gevoegd.

Kernboodschappen in de Staat van de Unie 2017.

-
menten van de toespraak van Juncker nader worden toegelicht. We nemen er hier enkele 
van deze krachtlijnen kort over.

"Europa is een continent van solidariteit waar degenen die vluchten voor vervolging 
een toevluchtsoord vinden, en dat moet zo blijven. (…) We hebben gemeenschappelijke 
grenzen maar we mogen de lidstaten die direct aan de buitengrenzen liggen, niet aan hun 
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lot overlaten bij het beschermen daarvan. Gemeenschappelijke grenzen en gezamen-
lijke bescherming moeten hand in hand gaan. (…) Als ik het over migratie heb, moet ik 
allereerst mijn grote dank betuigen aan de Italianen voor hun onvermoeibare en nobele 
inspanningen. (...) Italië redt de eer van Europa in het Middellandse Zeegebied. (…) Het 
is nu tijd om de eerste conclusies trekken uit het debat over de toekomst van Europa. Om 
van bezinning over te gaan tot actie. Van debat tot besluit. Vandaag wil ik u mijn visie 
geven: mijn eigen 'scenario zes', zogezegd. (…) Europa is voor mij meer dan alleen maar 
een eengemaakte markt. Meer dan geld, meer dan de euro. Het ging altijd over waarden.

"We moeten de landen van de westelijke Balkan een geloofwaardig toetredingsperspec-
tief blijven bieden. (...) Het is duidelijk dat er tijdens dit mandaat geen uitbreiding meer 
komt. (...) Maar daarna zal de Europese Unie meer dan 27 landen tellen."

"In een Unie van gelijken horen er geen tweederangswerknemers te zijn. Werknemers 
moeten voor hetzelfde werk op dezelfde plek hetzelfde loon krijgen."

"Het lijkt absurd dat we wel een Bankautoriteit hebben die toezicht houdt op de normen 
voor het bankwezen, maar geen gemeenschappelijke Arbeidsautoriteit die toeziet op 
eerlijkheid in onze eengemaakte markt. Wij zullen die autoriteit oprichten."

"In Europa zijn de strijdkrachten vervangen door de kracht van het recht. (...) De rechts-
staat is in de Europese Unie geen optie. Het is een noodzaak. (…) De uitspraken van 
het Hof moeten door iedereen worden gerespecteerd. Die uitspraken ondermijnen, of 
de onafhankelijkheid van de nationale rechters ondermijnen, komt erop neer dat we de 
burgers hun grondrechten afnemen."

"We moeten ons niet bemoeien met het dagdagelijkse leven van de Europese burgers. 
(...) We moeten niet met een stroom nieuwe initiateven aankomen of onze bevoegdheden 
blijven uitbreiden. We moeten bevoegdheden teruggeven aan de lidstaten waar dat zinvol 
is." (…) Ik zal vanaf deze maand een taskforce subsidiariteit en evenredigheid oprichten 
om alle beleidsterreinen kritisch door te lichten en ervoor te zorgen dat we alleen optre-
den wanneer de EU meerwaarde biedt."

"Europa zou beter functioneren als de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzit-
ter van de Europese Raad één persoon zou zijn. (...) Europa zou beter te begrijpen zijn met 
één kapitein aan het roer. (...) Eén enkele voorzitter zou een betere afspiegeling zijn van de 
werkelijke aard van de Europese Unie: een unie van staten en een unie van burgers."

Meer informatie:
state-union-2017-brochure_nl.pdf

Globalisering en slimme 
specialisatie
Eén van de thema’s die uitvoerig aan bod komen in de “Staat van de Uni 2017” is globa-
lisering en slimme specialisatie.

Op 1 maart 2017 gaf de Europese Commissie met het Witboek over de toekomst van 
Europa het startschot een breed debat over de toekomst van de Unie met 27 lidstaten. 
Op 10 mei publiceerde de Commissie een nieuwe discussienota over de vraag hoe de 
mondialisering in goede banen kan worden geleid. De nota bevat een eerlijke analyse van 
de voor- en nadelen van de mondialisering en moet de aanzet geven tot een debat over 
hoe de EU en de lidstaten dit proces zo kunnen sturen dat het de burgers van Europa in 
de toekomst nog meer ten goede komt.

Achtergrond

Ongeveer een derde van ons nationale inkomen komt voort uit de handel met de rest van 
de wereld. Aangezien de overzeese markten zijn gegroeid, is de Europese export geste-
gen, wat weer goedbetaalde banen oplevert. Door zich te specialiseren in sectoren waarin 
zij uitblinken, kunnen landen goedkoper produceren, wat de consumentenkoopkracht 
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ten goede komt. Mensen wonen, werken, studeren en gaan op vakantie in verschillende 
landen. Ze hebben contact via internet en delen ideeën, ervaringen en culturen. Studen-
ten kunnen online colleges volgen van toonaangevende universiteiten overal ter wereld. 
Internationale concurrentie en wetenschappelijke samenwerking zorgen voor snellere 
innovatie. Mondialisering heeft ervoor gezorgd dat honderden miljoenen mensen niet 
meer in armoede leven en arme landen in staat gesteld een inhaalslag te maken.

Maar mondialisering heeft ook een keerzijde. Veel Europeanen vrezen dat mondialise-
ring gepaard gaat met ongelijkheid, banenverlies, sociale onrechtvaardigheid en lagere 
normen op het gebied van milieu, gezondheid of privacy. Volgens de Commissie hebben 
zij soms het gevoel dat hun identiteit, tradities en levenswijze worden bedreigd. Deze 
zorgen moeten worden onderkend en weggenomen.

Discussienota

De mondialisering in goede banen leiden, de wereld verbeteren, buiten Europa ijve-
ren voor strenge normen en onze waarden uitdragen, onze burgers beschermen tegen 
oneerlijke praktijken, en ervoor zorgen dat onze samenlevingen weerbaarder en onze 
economieën concurrerender worden: het zijn bij uitstek de prioriteiten van deze Commis-
sie. In de discussienota wordt (volgens de Commissie “eerlijk”) geïnventariseerd wat de 
mondialisering de EU dusver heeft opgeleverd.

van uitdagingen zijn. Wereldwijd heeft mondialisering honderden miljoenen mensen uit 
de armoede getild en arme landen in staat gesteld een inhaalslag te maken. De wereld-
handel is een sterke stimulans voor de economische groei van de EU en elk miljard euro 
aan uitvoer extra is goed voor 14 000 nieuwe banen. Met name armere huishoudens 

Maar de voordelen zijn niet vanzelfsprekend en komen de EU-burgers ook niet in gelijke 
mate ten goede. Ook is het nadelig voor Europa dat andere landen niet dezelfde normen 
hanteren op het gebied van werk, gezondheid en veiligheid, waardoor Europese bedrijven 
minder goed op prijs alleen kunnen concurreren met buitenlandse ondernemingen.

De Commissie gelooft (uiteraard) niet dat protectionisme enerzijds of een laisser-faire-
beleid oplossingen kunnen bieden. Uit de discussienota blijkt duidelijk dat mondialise-
ring, mits in goede banen geleid, gunstig kan uitpakken. De EU moet ervoor zorgen dat 
de voordelen van de mondialisering beter worden verdeeld door samen te werken met 
haar lidstaten en regio's, haar internationale partners en andere belanghebbenden. De EU 
moet gebruikmaken van de mogelijkheid om de mondialisering af te stemmen op onze 
waarden en belangen.

Voorwaarden

De discussienota bevat een aanzet tot een belangrijk debat over hoe de EU zowel de 
kansen van mondialisering kan benutten als de nadelen kan beheersen:

Wat de externe dimensie betreft, benadrukt de discussienota dat er een echt duurzame 
wereldorde tot stand moet worden gebracht, op basis van gedeelde regels en een geza-
menlijke agenda. De EU ijvert van oudsher voor krachtige en doeltreffende multilaterale 
mondiale regelgeving en zij zou deze moeten blijven afstemmen op nieuwe uitdagingen, 
zodat doeltreffende handhaving gewaarborgd is.

Wat de interne dimensie betreft, worden in de discussienota instrumenten beschreven die 
de burger zouden kunnen beschermen en emanciperen door middel van stevig sociaal 
beleid en levenslange ondersteuning op het gebied van onderwijs en opleiding. Moderne 
belastingmaatregelen, investeringen in innovatie en krachtig welzijnsbeleid zouden alle 
kunnen bijdragen tot een billijker herverdeling van de welvaart.

Tot het zover is, kunnen de negatieve gevolgen onder meer worden afgezwakt door kwetsbare 
regio's te helpen via de EU-structuurfondsen en door ontslagen werknemers aan een nieuwe 
baan te helpen met steun van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering.

De discussienota vermeldt ook dat steden als Barcelona, Amsterdam, Kopenhagen, 
Parijs, Berlijn, Lissabon en andere Europese steden een stedelijk innovatiebeleid 
ontwikkelen voor onder meer goedkope kantoren, starterscentra, gratis advies voor 
ondernemers of programma's die gemeenschappen van ondernemers ondersteunen. 
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De nota wijst ook op de rol van steden om bij voorbeeld vanuit het lokale niveau het 
klimaatbeleid te stimuleren.

Innovatie in de Europese regio’s

Op 18 juli 2017 publiceerde de Commissie een Mededeling (COM(2017) 376) over “de ver-
sterking van innovatie in de Europese regio's: strategieën voor veerkrachtige, inclusieve en 
duurzame groei”.De Mededeling geeft aan dat er al jarenlang wordt gesleuteld aan beleidsi-
nitiatieven om tot innovatieve groei te komen en inventariseert ook die signalen. Gezien de 
noodzaak om op alle niveaus samen te werken, om in te spelen op deze nieuwe uitdagingen 
en om Europa te helpen bloeien in de moderne wereld, gaat de Commissie in de mededeling 
van juli 2017 en het begeleidende werkdocument van haar diensten nog een stap verder in de 
"slimme specialisatie"-aanpak.

Daarbij gaat de Commissie de volgende belangrijke uitdagingen aan:

 stimuleren van het innovatie- en concurrentiepotentieel van de Europese regio's, als 
basis voor een model van duurzame groei;

 intensiveren van de interregionale samenwerking, die van cruciaal belang is in de 
context van de geglobaliseerde economieën;

 versterken van de focus op minder ontwikkelde regio's en op industriële 
overgangsregio's;

 verbeteren van en voortbouwen op de gezamenlijke activiteiten in het kader van alle 
EU-beleidsterreinen en -programma's ter ondersteuning van innovatie.

De slimme-specialisatieaanpak is opgenomen in het hervormde cohesiebeleid voor de 
periode 2014-2020, dat de positieve effecten op groei en werkgelegenheid moest maxi-
maliseren. Bij slimme-specialisatiestrategieën gaat het erom de regio's in staat te stellen 
hun behoeften, sterke punten en concurrentievoordelen in verhandelbare goederen en 
diensten om te zetten. Met deze strategieën wordt beoogd prioriteit te geven aan over-
heidsinvesteringen in onderzoek en innovatie door middel van een bottom-up-benadering 
met het oog op de economische transformatie van de regio's, door op regionale concur-
rentievoordelen voort te bouwen en marktmogelijkheden in nieuwe interregionale en 
Europese waarde-ketens te bevorderen. Die strategieën helpen de regio's te anticiperen 
op hun proces van economische modernisering en dit proces te plannen en te begeleiden.

De lidstaten en de regio's hebben meer dan 120 slimme-specialisatiestrategieën ontwik-
keld door middel van partnerschappen, meerlagig bestuur en een bottom-up-benadering, 
waarbij prioriteiten zijn vastgesteld voor investeringen in onderzoek en innovatie voor de 
periode 2014-2020.

Gedurende deze periode zal meer dan 40 miljard euro (meer dan 65 miljard euro wan-

regionale ontwikkeling aan de regio's zijn toegewezen, naar deze prioriteiten vloeien. 
In totaal zal de steun voor onderzoek, innovatie en ondernemerschap naar verwachting 
15 000 ondernemingen helpen om nieuwe producten op de markt te brengen, 140 000 
nieuwe bedrijven bij de start ondersteunen en 350 000 nieuwe banen opleveren tegen het 
einde van de programmeringsperiode.

Belangrijkste uitdagingen

Hoewel de in het kader van de cohesiebeleidsverordeningen voorziene evaluaties verder 
zullen helpen de sterke en zwakke punten van de huidige aanpak in kaart te brengen, is 
het volgens de Commissie duidelijk dat de strategieën voor slimme specialisatie al een 
aanzienlijke bijdrage hebben geleverd in termen van heroriëntering van het cohesiebeleid 
van de Europese Unie.

Het concurrentievoordeel van Europa is evenwel afhankelijk van zijn vermogen om 
nieuwe groeimodellen op regionaal niveau te bevorderen, door middel van gerichte 
investeringen in innovatieve sectoren met een groot groeipotentieel en met een hoge 
toegevoegde waarde.

 verdere hervorming van onderzoeks- en innovatiestelsels binnen de regio's;
 meer samenwerking bij regio-overschrijdende investeringen in innovatie;
 stimulering van onderzoek en innovatie in minder ontwikkelde regio's en industriële 

overgangsregio's;
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 benutting van synergieën en complementariteiten tussen verschillende EU-beleids-
maatregelen en -instrumenten.

Verdere hervorming van onderzoeks- en innovatiestelsels binnen 
de regio's

De Commissie zal haar inspanningen opvoeren om de nationale en regionale autoriteiten, op 
hun verzoek en in nauwe samenwerking met de betrokken lidstaten en regio's, de EU-steun 
te verlenen die beschikbaar is om het opzetten, uitvoeren en evalueren van beleidshervor-
mingen op het gebied van onderzoek en innovatie te vergemakkelijken.

Het platform voor slimme specialisatie blijft de uitvoering van nationale en regionale 
strategieën voor slimme specialisatie ondersteunen. Daarnaast zal de faciliteit voor 
beleidsondersteuning van Horizon 2020 de lidstaten op hun verzoek helpen in hun onder-
zoeks- en innovatiestelsels bestaande belemmeringen, ook die welke verband houden 
met de doeltreffende uitvoering van strategieën voor slimme specialisatie, aan te pakken. 
Verder is de Ondersteuningsdienst voor structurele hervormingen, die op verzoek van de 
lidstaten functioneert, beschikbaar om te helpen bij het opzetten en uitvoeren van hervor-
mingen die het ondernemingsklimaat en de situatie op de arbeidsmarkt kunnen verbe-
teren, en om mensen de juiste vaardigheden bij te brengen en het juiste onderwijs en de 
juiste opleiding aan te bieden met het oog op de arbeidsmarkten van vandaag en morgen.

Om de bijdrage van structurele hervormingen tot innovatie te optimaliseren, verzoekt de 
Commissie de lidstaten verzocht de dialoog met alle betrokken belanghebbenden, waaronder 
de regio's en de lokale autoriteiten, in de loop van het Europees semester te intensiveren.

Meer samenwerking bij regio-overschrijdende investeringen in 
innovatie

Hierbij verwijst de Commissie naar het Vanguard-initiatief waarbij ook Vlaanderen nauw 
is betrokken. Dit initiatief probeert het goede voorbeeld te geven met de ontwikkeling 
van interregionale samenwerking en meerlagig bestuur met het doel om regionale clus-
ters en ecosystemen te helpen toespitsen op prioritaire gebieden voor zich omvormende 
en opkomende industrieën. De Vanguard-regio's proberen de in het kader van de slimme-
specialisatiestrategieën vastgestelde complementariteiten te benutten om clusters van 
wereldklasse en clusternetwerken te ontwikkelen, met name via pilots en grootschalige 
demonstratieprojecten.

De Commissie zal in nauw overleg met de betrokken lidstaten uiterlijk eind 2017 een 
proefproject opstarten. In dat kader zal zij nauw samenwerken met vijf à tien thematische 
partnerschappen die beleidsmakers, onderzoekers, ondernemingen en andere innovatieac-
toren vertegenwoordigen. Steun voor de ontwikkeling van het proefproject zal komen uit 
het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling.

Het doel is het testen van verschillende benaderingen van de commerciële exploitatie en de 
uitbreiding van interregionale innovatieprojecten met het potentieel de ontwikkeling van 
Europese waarde-ketens te stimuleren. Deze partnerschappen zouden onder meer geavan-
ceerde productie en industrie 4.0, bio-economie, big data, energie, omschakeling naar een 
koolstofarme economie, schone en geconnecteerde mobiliteit, gezondheid, cyberveiligheid, 
water en innovatie in traditionele sectoren kunnen omvatten. Er zal worden voortgebouwd 
op de nauwe werkrelatie die tot stand is gekomen tussen de diensten van de Commissie 
en de partnerschappen die zijn opgericht in het kader van de thematische platforms voor 
slimme specialisatie, alsmede op relevante EU-innovatie-initiatieven.

Stimulering van onderzoek en innovatie in minder ontwikkelde 
regio's en industriële overgangsregio's

Uiterlijk eind 2017 zal de Commissie in nauw overleg met de betrokken lidstaten een proef-
project opzetten waarbij een beperkt aantal testregio’s zal worden betrokken. Die regio’s 
moeten blijk geven van hun belangstelling om te werken op basis van hun respectieve strate-
gieën voor slimme specialisatie met het oog op het bevorderen van breed opgezette innova-
tie, om op die manier het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de industriële transitie.

Hiermee zal ernaar worden gestreefd het gecombineerde gebruik van de bestaande, door 
de Commissie beheerde EU-instrumenten en -programma's en de in het kader van het 
cohesiebeleid beschikbare middelen te vergemakkelijken, met het doel om de invoering 
van innovatie te versnellen, investeringsbelemmeringen weg te nemen en de omscholing 
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en voorbereiding op industriële en maatschappelijke veranderingen te bevorderen. De 
uitwerking van het proefproject zal worden ondersteund door het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, met gerichte adviessteun van het Europees waarnemingscentrum 
voor clusters en industriële verandering.

Benutting van synergieën en complementariteiten tussen 
verschillende EU-beleidsmaatregelen en -instrumenten

De Commissie zal in nauw overleg met de nationale en regionale autoriteiten blijven samen-
werken om de complexiteit bij het gecombineerde gebruik van verschillende EU-instrumen-
ten aan te pakken teneinde de investeringen in projecten op het gebied van onderzoek en 
innovatie, concurrentievermogen en productiviteit te maximaliseren. Zij zal met de hulp van 
de investeringsgezanten ter plaatse en via de Europese investeringsadvies-hub ondersteuning 
bieden om zoveel mogelijk kapitaal uit de particuliere sector aan te trekken.

De Commissie zal tevens nauw met de nationale en regionale autoriteiten samenwerken om 
het gecombineerde gebruik van de verschillende fondsen te vergemakkelijken en te verdui-
delijken wat staatssteunregels, overheidsopdrachten en interregionale samenwerking betreft.

De Commissie zal de mogelijkheden onderzoeken om ter plaatse ondersteuning te bieden 
. Deze gezanten zouden het 

eerste aanspreekpunt voor lokale belanghebbenden zijn met het oog op het maximaliseren 
van de impact van de verschillende EU-fondsen. Zij zouden op verzoek handelen en de 

doorsturen om zodoende de combinatie van verschillende fondsen verder te stimuleren.

De Commissie zal ten behoeve van de belanghebbenden de ondersteunende actoren en 
de geavanceerde faciliteiten in de regionale ecosystemen uitgebreid in kaart brengen om 
het aangaan van regio-overschrijdende partnerschappen en de toegang tot vaardigheden 
te bevorderen.

Oproepen

Op 29 september 2017 lanceerde de Commissie twee oproepen in het kader van haar 
beleid ter stimulering van slimme specialisatie. Regio’s kunnen zich inschrijven voor 

-
mieën en de modernisering van hun industrie. De regio's kunnen een aanvraag indienen 
tot en met 31 oktober 2017. De resultaten van de oproepen zullen begin december worden 
bekendgemaakt.

De twee proefprojecten werden in juli 2017 door de Commissie gepresenteerd. Doel is  
Europese regio's verder te helpen investeren in de gebieden waarin zij een concurrentie-
voordeel hebben ("slimme specialisatie") en de nodige innovatie, veerkracht en groei te 
creëren om de mogelijkheden van de globalisering te benutten. "Slimme specialisatie" werd 
in 2014 in alle regionale beleidsprogramma's geïntroduceerd. Hierdoor konden de regio's 
betere innovatiestrategieën ontwikkelen waarbij lokale ondernemingen en wetenschappers 
nauw werden betrokken. De proefprojecten bouwen voort op die positieve ervaring.

Oproep voor steun op maat voor regio's in industriële overgang

Sommige regio's hebben de prijs van de globalisering betaald maar er nog niet van kun-

met een gebrek aan geschikte vaardigheden, hoge loonkosten en de-industrialisatie. 

 Bijstand op maat door "regionale" teams van deskundigen van verscheidene 
afdelingen van de Commissie. Zij zullen de regio's helpen regionale economische 

-
ten en troeven zal de Commissie externe deskundigen inhuren om de regio's bij te 

instrumenten zijn, bedrijfsadviseurs of onderzoekers die werken aan geavanceerde 
fabricageprocessen. De Commissie zet per regio 200.000 euro opzij om de kosten 
voor die externe deskundigen te dekken. Het geld komt uit het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO).
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 Aanvullende steun van het Europees waarnemingscentrum voor clusters en 
industriële verandering om de regio's te helpen een clusterbeleid op te zetten en 
beter samen te werken met lokale bedrijven, onderzoekscentra en universiteiten.

 Tot 300 000 euro uit het EFRO ter ondersteuning van een snelle uitvoering van de 
regionale economische transformatiestrategieën, mits die strategieën al voldoende 
ontwikkeld zijn.

De oproep is vooral bedoeld voor meer ontwikkelde en overgangsregio's. Er zullen vijf 
regio's worden geselecteerd. Afhankelijk van de belangstelling kan de Commissie de oproep 
herhalen en nog eens vijf regio's selecteren, met een nieuw en vergelijkbaar budget.

Oproep voor Interregionale partnerschappen om concurrerende 
Europese waarde-ketens te ontwikkelen

geconnecteerde mobiliteit, gezondheid en actief ouder worden of cyberbeveiliging. Transnati-
onale partnerschappen van regionale autoriteiten van ten minste vier verschillende EU-landen 
waarbij universiteiten, onderzoekscentra, clusters en bedrijven betrokken zijn, kunnen steun 
van de Commissie aanvragen voor de ontwikkeling van hun projecten en het aanboren van 
nieuwe markten.

Meer informatie:
https://ec.europa.eu/commission/publications/

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1994_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0376&from=EN
https://ec.europa.eu/easme/en/tender/9880/
european-observatory-clusters-and-industrial-change

Staat van de Unie 2017 en het 
EU-migratiebeleid
Op 27 september presenteerde de Commissie twee pakketten met maatregelen voor:

 een krachtiger, doeltreffender en eerlijker migratie- en asielbeleid van de EU; en,
 het handhaven en versterken van de Schengenzone om de veiligheid te verhogen en 

de Europese vrijheden te beschermen.

Migratie- en asiel-maatregelen

De Commissie evalueerde de vooruitgang van de Europese migratieagenda van 2015. 
Daaruit blijkt dat het migratiebeleid van de EU de afgelopen twee jaar inderdaad heeft 
geholpen de drijfveren voor irreguliere migratie te verminderen, de bescherming van de 
buitengrenzen te verbeteren, onze plicht na te komen om vluchtelingen bijstand te verle-
nen en de legale mogelijkheden om naar Europa te komen, te verbeteren.

De Commissie stelde tevens vast welke stappen nodig zijn voor de nog ontbrekende ele-
menten van een krachtiger, eerlijker en doeltreffender migratie- en asielbeleid van de EU.

De Commissie stelde een reeks nieuwe initiatieven voor:

 een nieuwe regeling voor hervestiging van ten minste 50 000 vluchtelingen;

coördineren; en,
 nieuwe administratieve maatregelen om het terugkeerbeleid van de EU doeltreffender 

te maken.

De Commissie dringt er ook bij de lidstaten op aan dat zij snel vorderingen maken met 
de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en zich meer inspannen 
voor de samenwerking met de landen van herkomst en doorreis van migranten, met name 
door meer bij te dragen aan het Trustfonds van de EU voor Afrika.
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Blijven zorgen voor solidariteit

Tot dusver zijn meer dan 29 000 personen herplaatst. Het eerste grootschalige door de 
EU gecoördineerde herplaatsingsmechanisme heeft dus bijgedragen tot een sterke ver-
mindering van de druk op de asielstelsels van Italië en Griekenland. De meest dringende 
prioriteit is nu ervoor te zorgen dat alle nog in aanmerking komende personen die tot 
26 september in Griekenland en Italië zijn aangekomen, snel worden herplaatst. In totaal 
zullen ongeveer 37 000 mensen in het kader van de regeling worden overgebracht.

Tegelijkertijd kan de EU niet blijven werken met ad-hoc-maatregelen. Daarom verzoekt 
Commissie de medewetgevers – dus de lidstaten – om gebruik te maken van de huidige 
mogelijkheden en een daadkrachtig besluit te nemen over de hervorming van het gemeen-
schappelijk Europees asielstelsel en met name de Dublin verordening.

Legale routes

De Commissie beveelt aan om met een nieuwe EU-regeling voor hervestiging ten minste 
50 000 van de meest kwetsbare personen die internationale bescherming behoeven, de 
komende twee jaar naar Europa te laten komen-. De nieuwe regeling zal pas in oktober 
2019 van kracht worden. Zij bouwt voort op de huidige succesvolle hervestigingsregelin-
gen, die meer dan 23 000 personen in de EU een nieuw thuis hebben geboden, maar nu 
ten einde lopen.

De Commissie heeft 500 miljoen euro gereserveerd om de hervestigingsactiviteiten van 
de lidstaten te ondersteunen. De aanbeveling van 27 september is een vervolg op en een 
aanvulling van de hervestigingstoezeggingen die vanaf 4 juli 2017 zijn gedaan en waarbij 
elf lidstaten tot dusver 11 000 plaatsen hebben toegezegd.

Het Europees Parlement en de Raad moeten ook snel tot een akkoord te komen en hun 
goedkeuring hechten aan het voorstel van de Commissie tot herziening van de blauwe kaart. 

en te behouden, worden versterkt en ervoor worden gezorgd dat de lidstaten steeds kunnen 
rekenen op de werkkrachten die zij nodig hebben.

Ook het gemeenschappelijk visumbeleid van de EU is een essentieel instrument voor mobi-
liteit. Het faciliteert onder meer het toerisme en het bedrijfsleven, maar is ook cruciaal voor 
het voorkomen van veiligheidsrisico's en het risico van irreguliere migratie. De Commissie 
zal beoordelen of het huidige visumbeleid nog is opgewassen tegen de bestaande en toekom-
stige uitdagingen en zal zich beraden over de noodzaak om het te moderniseren.

Een doeltreffender EU-beleid inzake terugkeer

Het aantal terugkeerders is nog onvoldoende is (36 % in 2014-2015) en omdat naar 
schatting 1,5 miljoen mensen de komende tijd uit de EU-lidstaten zullen moeten worden 
teruggestuurd, stelt de Commissie voor om de terugkeerinspanningen in alle opzichten 
op te voeren. De afdeling terugkeer van de Europese grens- en kustwacht zal aanzienlijk 
worden versterkt, zodat het agentschap de terugkeer daadwerkelijk proactief kan aanpak-
ken en de terugkeeroperaties in de hele EU kan sturen en coördineren.

De lidstaten moeten hun terugkeerbeleid verder stroomlijnen, overeenkomstig de aanbe-
veling van de Commissie van 2017 en het vernieuwde actieplan inzake terugkeer, en in 
nauwe samenwerking met het Europees Grens- en kustwachtagentschap. De Commis-
sie publiceerde op 27 september 2017 een herziene versie van het Terugkeerhandboek, 
waarin al deze aanbevelingen aan de nationale autoriteiten op het gebied van terugkeer 
zijn opgenomen. De lidstaten aan de buitengrenzen kunnen waar nodig gebruikmaken 
van de hotspotaanpak om ervoor te zorgen dat terugkeeroperaties snel in goede banen 
worden geleid, in het bijzonder bij aankomst van grote aantallen migranten.

Meer informatie:
 

agenda-migration/ 
Communication on the delivery of the delivery of the EARN; Ensuring effective legal 
pathways to Europe; Recommendation on establishing a common return handbook.
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De Schengenzone handhaven en 
versterken
Op 27 september stelde de Commissie voor de Schengengrenscode bij te werken en de regels 
voor de herinvoering van tijdelijke controles aan de binnengrenzen aan te passen aan de 
huidige behoefte om sneller te kunnen reageren op de aanhoudende en steeds veranderende 
gevaren voor de openbare orde en de binnenlandse veiligheid. Ook worden sterkere procedu-
rele waarborgen ingevoerd om te verzekeren dat grenscontroles aan de binnengrenzen een uit-
zondering blijven, een laatste reddingsmiddel dat alleen wordt ingezet als het echt niet anders 
kan, op een evenredige manier en met zo weinig mogelijk gevolgen voor het vrije verkeer.

In een mededeling somt de Commissie ook de maatregelen op die ze al heeft genomen om 
de veiligheidsproblemen aan de buitengrenzen en binnen het Schengengebied aan te pak-
ken. Daarnaast publiceert ze een aanbeveling voor de lidstaten over de wijze waarop die de 
huidige regels inzake tijdelijke grenscontroles indien nodig beter kunnen toepassen.

Achtergrond

Schengen is het grootste gebied ter wereld waar mensen vrij rond kunnen reizen. Dat 
geldt zowel voor 400 miljoen EU-burgers als voor bezoekers. Er is ook vrij verkeer van 
goederen en diensten. Schengen is een van de grootste successen van de Europese inte-
gratie en dat moet zo blijven. Het Schengengebied is sinds zijn ontstaan geconfronteerd 
met verschillende problemen en bedreigingen.

De Schengenregels hebben ervoor gezorgd dat het systeem kon blijven werken en proble-
men konden worden aangepakt. Een voorbeeld: als gevolg van secundaire bewegingen van 
irreguliere migranten en een gebrekkig beheer van de buitengrenzen in Griekenland, startte 
de Commissie de procedure van artikel 29 van de Schengengrenscode. Hierdoor de vijf 
meest betrokken landen (Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden) op 
grond van een gedetailleerde Schengenevaluatie van de Commissie tijdelijk weer grens-
controles mochten uitvoeren aan de binnengrenzen.

De voorbije jaren heeft de Commissie een aantal stappen ondernomen om de veiligheid bin-
nen het Schengengebied te verhogen en het beheer van de buitengrenzen te verbeteren. De 
Schengengrenscode is eerder al verschillende malen gewijzigd om ervoor te zorgen dat deze 
blijft beantwoorden aan de opzet. Lidstaten hebben de Schengenregels toegepast voor de 
herinvoering van tijdelijke controles binnen de gestelde termijnen en voorwaarden, waarbij 
de algemene werking van Schengen geëerbiedigd en gewaarborgd bleef.

Uitdagingen

Europa wordt nu echter geconfronteerd met nieuwe veiligheidsproblemen en de huidige 
instrumenten volstaan niet langer. De Schengengrenscode moet daarom worden in die 
zin worden bijgewerkt dat de termijnen voor controles aan de binnengrenzen worden 
verlengd, wat wel gepaard moet gaan met sterkere waarborgen. De Commissie stelt voor 
de regels bij te werken zodat ze doeltreffender kunnen worden toegepast, maar alleen als 
laatste reddingsmiddel in uitzonderlijke omstandigheden en op een evenredige manier.

Naar een betere Schengengrenscode

In het overgrote deel van de gevallen volstonden de huidige regels voor een tijdelijke herin-
voering van controles aan de binnengrenzen. Maar als de lidstaten worden geconfronteerd 
met nieuwe, ernstige gevaren voor de openbare orde en de binnenlandse veiligheid kunnen 
de wettelijke termijnen te kort blijken. Daarom stelt de Commissie voor om de toepasselijke 
termijnen van de artikelen 25 en 27 van de Schengengrenscode te verlengen van zes maan-
den tot één jaar. Tegelijk moeten er striktere procedurele waarborgen komen. Zo moeten 
de lidstaten nagaan of de vastgestelde dreiging niet beter met alternatieve maatregelen kan 
worden aangepakt en moeten zij een gedetailleerde risicobeoordeling indienen.

Het voorstel houdt ook in dat een lidstaat de controles bij wijze van uitzondering kan verlen-
gen als eenzelfde dreiging na één jaar nog steeds aanhoudt en als het land tegelijk uitzonder-
lijke nationale maatregelen op zijn grondgebied heeft getroffen, zoals de afkondiging van de 
noodtoestand. Een dergelijke verlenging kan alleen worden toegestaan na een aanbeveling 
van de Raad, gebaseerd op het advies van de Commissie. De periode kan ten hoogste drie-
maal met zes maanden worden verlengd en mag in totaal niet meer dan twee jaar bedragen.
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In afwachting van de goedkeuring van deze wetswijzigingen publiceerde de Commissie 
op 27 september 2017 ook een aanbeveling met richtsnoeren voor de manier waarop de 
lidstaten de bestaande Schengenregels beter kunnen toepassen. De lidstaten worden eraan 
herinnerd dat een tijdelijke herinvoering van controles aan de binnengrenzen een uitzon-
derlijk reddingsmiddel moet blijven.

Ten slotte acht de Commissie het de hoogste tijd dat Bulgarije en Roemenië volwaardige 
Schengenlanden worden, zodat de lidstaten de gevaren eendrachtig het hoofd kunnen 
bieden in een versterkt Schengengebied. De Raad moet het besluit nemen om de toetre-
ding tot Schengen van Bulgarije en Roemenië goed te keuren en de grenscontroles tussen 
deze landen en hun EU-buurlanden op te heffen. Beide landen hebben bewezen dat zij 
de buitengrenzen van de EU kunnen verdedigen en moeten daarom lid worden van de 
Schengenzone zonder binnengrenzen.

Meer informatie:
 

european-agenda-migration/ 
Communication on preserving and strengthening Schengen; Recommendation implementa-
tion provisions Schengen borders.

Wetgeving

Belgisch Staatsblad
Publicatiedatum 17 augustus – tot 17 oktober 2017

Steden en gemeenten

17/08/2017 Omzendbrief Nr. 260. – Betreft: Aansluiting van de gemeenten op het  
Centraal Strafregister – gegevens die aan het Centraal Strafregister moe-
ten worden bezorgd, bl. 80323.
Uiterlijk op 1 januari 2018 dienen alle uittreksels uit het strafregister bestemd 
voor particulieren op grond van de artikelen 595 en 596 Sv. te worden afgele-
verd op basis van de gegevens in het Centraal Strafregister waardoor  
de gemeentelijke strafregisters zullen ophouden te bestaan en worden omge-
vormd tot "loketten" van het Centraal Strafregister op gemeentelijk niveau.

29/08/2017 14 juli 2017 – Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedure 
voor de planning, de programmatie en de realisatie van woonprojecten en 
houdende wijziging van diverse bepalingen van het Financieringsbesluit 
van 21 december 2012, bl. 81354.

Lijst met gemeenten voor de toepassing van het KB van 15 juli 1998 tot 
wijziging van het KB van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde 
lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschap-
pelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma's 
en het KB van 15 juli 1998 tot wijziging van de artikelen 78ter, 78sexies en 
131quater van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsre-
glementering, bl. 81390.

13/09/2017 5 september 2017 – MB houdende vaststelling van het kader voor de renova-
tietoets en de lokale woontoets
artikel 4, eerste lid, van het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017, bl. 83582.

14/09/2017 Algemene directie statistiek. – Statistics Belgium. – Koninkrijk België. –  
Wettelijke bevolking per gemeente op 1 januari 2017 en loop van bevolking 
2016, bl  84242.

25/09/2017 15 september 2017 – MB tot wijziging van het MB van 19 april 2014  
aangaande de afgifte van paspoorten, bl. 87707.
Onder meer: afgifte reisdocumenten voor staatlozen, vluchtelingen of vreem-
delingen die niet erkend zijn als staatloze of vluchteling en die geen paspoort 
of reisdocument kunnen verkrijgen bij hun eigen nationale overheid of een 
internationale instantie, ...

25/09/2017 15 september 2017 – MB tot wijziging van het MB van 19 april 2014  
aangaande de afgifte van paspoorten, bl. 87707.
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