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Op 21 juni 2022 besprak de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting
en Justitie het voorstel van resolutie van Philippe Muyters, Karin Brouwers,
Gwendolyn Rutten, Karl Vanlouwe, Vera Jans en Joris Nachtergaele over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over regiospecifieke analyses, statistieken en aanbevelingen in het kader van het Europees Semester (Parl.
St. Vl.Parl. 2020-21, nr. 502/1).
De leden van de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden,
Internationale Samenwerking en Toerisme werden uitgenodigd de vergadering bij
te wonen.
1. Toelichting door Philippe Muyters
Philippe Muyters verwijst vooreerst naar de behandeling van de vraag om uitleg
van Arnout Coel over de relevante landspecifieke aanbevelingen voor Vlaanderen
in het kader van het Europees Semester aan minister-president Jan Jambon (Vragen om uitleg Vl.Parl. 2021-22, nr. 3273) die zonet gebeurde. Uit de bespreking
van deze vraag om uitleg blijkt het belang van het nu voorliggende voorstel van
resolutie.
Het voorstel van resolutie kadert binnen het regeerakkoord van de Vlaamse Regering
2019-2024 en de beleidsnota Buitenlands Beleid en Ontwikkelingssamenwerking
2019-2024 (Parl.St. Vl.Parl. 2019-20, nr. 122/1).
De essentie van de zaak is dat landenspecifieke analyses van de Europese Commissie
over België vaak niet overeenstemmen met de socio-economische realiteit in de
deelstaten van België, wat ook leidt tot beleidsaanbevelingen die voor die deelstaten niet accuraat genoeg of efficiënt blijken, en bovendien niet leiden tot een responsabilisering van het bevoegde beleidsniveau.
Als men de aanbevelingen uit het landenverslag voor België van de Europese
Commissie, dat werd gepubliceerd op 23 mei 2022, leest, dan kan men alleen maar
vaststellen dat er geen enkele verwijzing naar Vlaanderen in voorkomt noch naar
een verschillend beleid naargelang de regio.
Nochtans gaat het landenverslag dieper in op beleidsmateries die een regionale
bevoegdheid zijn zoals het tekort aan arbeidskrachten en -vaardigheden, de mismatch op de arbeidsmarkt en de rol die onderwijs en vorming daarin spelen, de
energie-efficiëntie, het openbaar vervoer en hernieuwbare energie. Op die terreinen zijn er belangrijke verschillen tussen de verschillende Belgische deelstaten.
Vandaar dat de indieners in dit voorstel van resolutie de Europese Commissie oproepen om:
1° in het kader van het Europees Semester zowel in de landenrapporten als in de
landenspecifieke aanbevelingen zo veel mogelijk te werken met regiospecifieke
analyses, statistieken en aanbevelingen, in het algemeen voor deelstaten met
wetgevende bevoegdheden die zich inschrijven in het proces van het Europees
Semester, en in het bijzonder voor Vlaanderen;
2° er bij de Raad van de EU op aan te dringen dat zo veel mogelijk wordt gewerkt
met regiospecifieke analyses, statistieken en aanbevelingen in het kader van
het Europees Semester.
De indieners vragen ook aan de Europese Commissie om dit voorstel van resolutie
te willen behandelen in het kader van de politieke dialoog en aan te geven op welke
manier ze er rekening mee zal houden, en aan de voorzitter van het Vlaams
Parlement om dit voorstel van resolutie aan de Europese Commissie te bezorgen.
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De spreker benadrukt dat het belangrijk is om dit voorstel van resolutie rechtstreeks
te richten aan de Europese Commissie. Het is immers de Europese Commissie die
de landenrapporten en de landenspecifieke aanbevelingen opstelt.
Hij dankt de volksvertegenwoordigers die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit voorstel van resolutie en wijst op de grote eensgezindheid over de
voorliggende tekst.
2. Debat
2.1.

Tussenkomst van Wim Verheyden

Wim Verheyden is van oordeel dat de Europese Unie niet aflatend verplichtingen
oplegt aan haar lidstaten, die van tijd tot verstikkend zijn. Dat beleid impacteert
dus ook België en zijn gewesten en gemeenschappen.
In het verleden bleek dat de verplichtingen die België opgelegd kreeg, gebaseerd
zijn op onvoldoende regionaal verfijnde data en onvoldoende rekening houden met
de interne Belgische bevoegdheidsverdeling.
Als de Europese Commissie aan Vlaanderen vraagt om extra verplichtingen op zich
te nemen dan lijkt het niet meer dan logisch dat de Europese Commissie zich daartoe baseert op accurate regionale statistieken en op de interne Belgische bevoegdheidsverdeling. Indien de Europese Commissie gedifferentieerd te werk zou gaan,
zou het Vlaams Belang het Europese beleidsniveau als een bondgenoot beschouwen in het streven van Vlaanderen naar meer onafhankelijkheid.
De Vlaams Belangfractie zal dit voorstel van resolutie steunen net zoals het dat
met een gelijkaardig voorstel van resolutie (voorstel resolutie van Karl Vanlouwe,
Peter Van Rompuy, Rik Daems, Axel Ronse, Ward Kennes en Jos Lantmeeters betreffende regiospecifieke analyses en aanbevelingen in het kader van het Europees
semester (Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1031/3)) deed in de vorige legislatuur.
België vormt immers absoluut geen eenheid inzake openbare financiën, economische welvaart, tewerkstelling of sociale zaken. Het verschil in economische prestaties is hemelsbreed. De sociaal-economische toestand van Vlaanderen is bijvoorbeeld niet te vergelijken met die van Wallonië en dat zou ook uit het Europees
beleid moeten kunnen afgeleid worden. Ook moet Europa de Belgische staatsstructuur respecteren. Tot slot is de Vlaams Belangfractie ervan overtuigd dat de regiospecifieke aanbevelingen niet alleen Vlaanderen maar ook Wallonië en andere
Europese regio’s ten goede zouden komen.
2.2.

Tussenkomst van Björn Rzoska

Björn Rzoska herinnert eraan dat zijn fractie in de vorige legislatuur een gelijkaardig voorstel van resolutie heeft gesteund. Zijn fractie zal dat nu opnieuw doen
omdat de vraag die in dit voorstel van resolutie wordt gesteld, terecht is. Het is goed
dat de Europese aanbevelingen gestoeld zijn op verfijnde regionale statistieken.
2.3.

Tussenkomst van Ludwig Vandenhove

Ludwig Vandenhove stelt dat de Vooruitfractie dit voorstel van resolutie mee zal
goedkeuren.
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3. Stemming
Het voorstel van resolutie van Philippe Muyters, Karin Brouwers, Gwendolyn Rutten,
Karl Vanlouwe, Vera Jans en Joris Nachtergaele over het openen van de politieke
dialoog met de Europese Commissie over regiospecifieke analyses, statistieken en
aanbevelingen in het kader van het Europees Semester (Parl.St. Vl.Parl. 2020-21,
nr. 502/1) wordt eenparig met 12 stemmen aangenomen.
Steven VANDEPUT,
voorzitter
Arnout COEL
Johan DECKMYN,
verslaggevers
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