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(Fortsættes på omslagets anden side)

Informationsnummer

Indhold (fortsat)

2000/C 226/03

Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens “Hvidbog om fødevaresikkerhed”« . . .

7

2000/C 226/04

Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af
kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets
forordning (EF) nr. 820/97« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens meddelelse “En samordnet strategi til
modernisering af den sociale beskyttelse”« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens arbejdspapir om nonfoodafgrøder i
forbindelse med Agenda 2000« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Regionsudvalgets udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, EuropaParlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Mod et
europæisk forskningsrum« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Regionsudvalgets resolution om »Partnerskabsprincippet og dets gennemførelse i
reformen af strukturfondene 2000-2006« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om »Samhørighed og
transport« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Regionsudvalgets udtalelse om »Sjette periodiske rapport om den socioøkonomiske
situation og regionaludviklingen i Den Europæiske Union« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Regionsudvalgets udtalelse om »Mod en europæisk strategi for integreret kystzoneforvaltning (IKZF) Almindelige principper og politiske muligheder« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

Regionsudvalgets resolution om »Gennemførelse af den europæiske beskæftigelsesstrategi« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

2000/C 226/13

Regionsudvalgets resolution om »Regionsudvalgets årlige erklæring om sin prioritering«

46

2000/C 226/14

Regionsudvalgets udtalelse om »EKSF-traktatens udløb« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2000/C 226/15

Regionsudvalgets udtalelse om:

2000/C 226/05

2000/C 226/06

2000/C 226/07

2000/C 226/08

2000/C 226/09

2000/C 226/10

2000/C 226/11

2000/C 226/12

Side

— »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og
Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Femte rapport om gennemførelsen af EU’s
lovpakke for telesektoren«, og
— »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og
Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Fastlæggelse af nye rammebestemmelser for
elektronisk kommunikationsinfrastruktur og tilhørende tjenester — Revurdering af
kommunikationslovgivningen i 1999« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DA

56
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II
(Forberedende retsakter)

REGIONSUDVALGET

Regionsudvalgets udtalelse om:
— »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget om visse fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af diskrimination«,
— »Forslag til Rådets direktiv om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn
til beskæftigelse og erhverv«,
— »Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset
race eller etnisk oprindelse«, og
— »Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets handlingsprogram for bekæmpelse af forskelsbehandling 2001-2006«
(2000/C 226/01)
REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og
Sociale Udvalg og Regionsudvalget om visse fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af diskrimination«
(KOM(1999) 564 endelig udg.),
under henvisning til »Forslag til Rådets direktiv om generelle rammebestemmelser om ligebehandling
med hensyn til beskæftigelse og erhverv« [KOM(1999) 565 endelig udg. — 1999/0225 (CNS)],
under henvisning til »Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle
uanset race eller etnisk oprindelse« [KOM(1999) 566 endelig udg. — 1999/0253 (CNS)],
under henvisning til »Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets handlingsprogram for bekæmpelse af
forskelsbehandling 2001-2006« [KOM(1999) 567 endelig udg. — 1999/0251 (CNS)],
under henvisning til Rådets beslutninger af 19. januar og 4. februar 2000 om i henhold til EF-traktatens
artikel 265, stk. 1, at anmode om Regionsudvalgets udtalelse,
under henvisning til præsidiets beslutning af 2. juni 1999 om at henvise det forberedende udarbejde til
Underudvalg 5 »Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Sundhedsvæsen, Forbrugerbeskyttelse, Forskning,
Turisme«,
under henvisning til Regionsudvalgets erklæring af 9. november 1998 (Graz-erklæringen),
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under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse af 13. juni 1996 om »Kommissionens forslag til Rådets
afgørelse om udpegning af 1997 som Det Europæiske År mod Racisme« (CdR 156/96 fin (1)),
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse af 12. juni 1997 om »Racisme, fremmedhad og
antisemitisme« (CdR 80/97 fin (2)),
under henvisning til forslag til Regionsudvalgets udtalelse af 11. marts 1999 om »Handlingsplan mod
racisme« (CdR 369/98 fin (3)),
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse af 16. september 1999 om »1999 — FN’s internationale
ældreår« (CdR 442/98 fin (4)),
under henvisning til Rådets direktiv 97/80/EØF af 15. december 1997 om bevisbyrden i forbindelse med
forskelsbehandling på grundlag af køn (5),
under henvisning til forslag til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 513/99 rev. 1), som blev vedtaget af
Underudvalg 5 den 6. marts 2000 med Agneta Granberg (S/PPE) og Peter Moore (UK/ELDR) som
ordførere,
og ud fra følgende betragtninger:
det er afgørende for udviklingen af EU som et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, at der tages
afstand fra alle former for forskelsbehandling, jf. traktaten om Den Europæiske Union (art. 2), og traktaten
om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (art. 13);
traktaten om Den Europæiske Union opstiller som grundlæggende mål at styrke beskyttelsen af
medlemsstaternes statsborgeres rettigheder (art. 2);
traktaten om Den Europæiske Union har bekæmpelse af racisme og fremmedhad som mål (art. 29);
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab siger udtrykkeligt, at forskelsbehandling, der udøves
på grundlag af nationalitet, er forbudt (art. 12);
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab giver Rådet beføjelser til med enstemmighed på
forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger
til at bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro,
handicap, alder eller seksuel orientering (art. 13);
de behandlede direktivforslag fastsætter en fælles minimumsgrænse for beskyttelse mod forskelsbehandling og giver medlemsstaterne mulighed for at træffe strengere og mere omfattende beskyttelsesforanstaltninger —
på den 33. plenarforsamling den 12.-13. april 2000 (mødet den 12. april) vedtaget følgende udtalelse.

1. Regionsudvalget
1.1.
ling.

Tager skarpt afstand fra alle former for forskelsbehand-

1.2.
Minder om og står ved sin erklæring af 9. november
1998 (»Graz-erklæringen«), hvori Regionsudvalget tog skarpt
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

EFT C 337 af 11.11.1996, s. 63.
EFT C 244 af 11.8.1997, s. 58.
EFT C 198 af 14.7.1999, s. 48.
EFT C 374 af 28.12.1999, s. 36.
EFT L 14 af 20.1.1998, s. 6.

afstand fra enhver form for alliance eller politisk samarbejde
med partier, der fremkommer med racistiske eller fremmedfjendske ytringer, på lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk
niveau, og anmodede alle demokratiske politiske partier på
alle niveauer om med alle til rådighed stående demokratiske
midler at imødegå sådanne grupper og racistiske bevægelser
og deres handlinger.

1.3.
Udvider Graz-erklæringen til at omfatte alle de former
for forskelsbehandling, der nævnes i EF-traktatens artikel 12
og 13.
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JURIDISK GRUNDLAG OG SUBSIDIARITET

BEHOVET FOR VERTIKALE DIREKTIVER

1.4.
Hilser det velkomment, at Kommissionen fakultativt
hører Regionsudvalget om forslagspakken i anerkendelse af
denne pakkes relevans for almindelige borgere. Regionsudvalget mener, at EF-traktatens artikel 13 bør være omfattet af
obligatorisk høring af Regionsudvalget og — i forhold til
Europa-Parlamentet — af proceduren for fælles beslutningstagning og kræver, at der på regeringskonferencen rettes op på
disse forhold.

1.13. Ser den foreslåede pakke som et vigtigt første skridt
hen imod en gennemførelse af EF-traktatens artikel 13. Regionsudvalget beklager imidlertid, at Kommissionens trinvise
fremlæggelse af vertikale direktiver kan give det indtryk, at der
skabes et hierarki inden for forskelsbehandling.

1.5.
Som foreslået i Regionsudvalgets tidligere udtalelse om
»Handlingsplan mod racisme« opfordres Kommissionen til at
nedsætte en tværinstitutionel arbejdsgruppe til bekæmpelse af
forskelsbehandling.
1.6.
Opfordrer Kommissionen til at lade de foreslåede
direktiver komme til udtryk i forslagene til retningslinjer for
beskæftigelsen 2001 og 2002, mens den afventer medlemsstaternes gennemførelse af direktiverne i betragtning af den
kendsgerning, at direktiverne først skal være omsat til national
lovgivning den 31. december 2002.

DE LOKALE OG REGIONALE MYNDIGHEDERS ROLLE
1.7.
Understreger, at kampen mod forskelsbehandling også
er et spørgsmål om at ændre holdninger og værdier. De lokale
og regionale myndigheder spiller i denne forbindelse en vigtig
rolle, eftersom de opererer på græsrodsniveau og er i tæt
kontakt med de almindelige borgere.
1.8.
De lokale og regionale myndigheder er vigtige arbejdsgivere og leverandører af varer og tjenesteydelser i deres
regioner og har derfor en vigtig effekt som forbillede. De bør
være et eksempel på god praksis og overholdelse af disse
direktiver, til efterfølgelse for andre arbejdsgivere og leverandører af varer og tjenesteydelser.
1.9.
Mener, at det er vigtigt at inddrage minoritetsgrupper i
det politiske liv på alle forvaltningsniveauer (lokalt, regionalt,
nationalt og europæisk niveau), også i forbindelse med udpegelse af kandidater.

DEFINITIONER
1.10. Påpeger, at det er vigtigt med definitioner af de
enkelte grunde til forskelsbehandling for at gøre det lettere at
få adgang til domstolsprøvelse.
1.11. Mener, at indirekte forskelsbehandling og bevisbyrden i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn
skal defineres i overensstemmelse med direktivforslagene.
1.12. Mener, at beskæftigelsesdirektivets artikel 5, litra f,
vedrørende aldersgrænser er uklar og bør omformuleres.

1.14. Kræver, at der udarbejdes særlige direktivforslag for
de resterende diskriminationsområder, der er nævnt i EFtraktatens artikel 13, dvs. alder, handicap, religion eller tro og
seksuel orientering (hvis præamblen i Rådets direktiv om
gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset
race eller etnisk oprindelse udvides, vil denne kunne bruges i
alle de andre direktivforslag).
1.15. Mener, at beskæftigelsesdirektivet bør udvide forbuddet mod forskelsbehandling til også at omfatte et forbud mod
forskelsbehandling på grund af ansattes partnere (af samme
eller modsatte køn) eller familiemæssige situation.
1.16. Anerkender, at ansvaret for uddannelse og undervisningsindhold fortsat ligger hos medlemsstaterne. Regionsudvalget opfordrer derfor medlemsstaterne til også at lade Rådets
direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af
alle uanset race eller etnisk oprindelse omfatte uddannelsesområdet. I den forbindelse forekommer det hensigtsmæssigt at
fremme enhver form for uddannelse, der forbereder børn på
det multikulturelle samfund, så de vænner sig til den kulturelle
mangfoldighed så tidligt som muligt.

OVERHOLDELSE
1.17. Mener, at forpligtelsen til at overvåge arbejdsstyrkens
sammensætning har en stor, bevidstgørende virkning, hvorfor
arbejdsgivere og leverandører af varer og tjenesteydelser i såvel
den offentlige som den private sektor skal have pligt til at
registrere, overvåge og evaluere overholdelsen af direktivet.
Dette krav bør håndhæves i overensstemmelse med gældende
normer vedrørende databeskyttelse og bør ikke anvendes til at
udpege de enkelte arbejdsgivere.
1.18. Mener ikke, at antallet af ansatte er et godt mål for
disponible ressourcer, om end små og større virksomheder i
visse tilfælde må behandles forskelligt.
1.19. Ser positivt på kravet om etablering af uafhængige
organer i medlemsstaterne i Rådets direktiv om gennemførelse
af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller
etnisk oprindelse, eftersom sådanne organer vil have kolossal
betydning i forbindelse med støtte til enkeltpersoner, der er
ofre for forskelsbehandling. Det må dog beklages, at kravet
om etablering af uafhængige organer (artikel 12 i direktivet
vedrørende bekæmpelse af racisme) er begrænset til forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse. Det betyder,
at faren for dobbelt eller flerdobbelt forskelsbehandling ikke
imødegås tilstrækkeligt effektivt.
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HANDLINGSPROGRAMMET
1.20. Kræver, at det foreslåede handlingsprogram omfatter
en komponent, der tager sigte på at øge bevidstheden om og
indsigten i problemer i forbindelse med dobbelt eller flerdobbelt forskelshandling.
1.21. Kræver, at anden streng i det foreslåede handlingsprogram bør være tilgængelig ikke blot som foreslået for større
netværk, men også for mindre netværk og interessegrupper.
1.22. Kræver, at lokale og regionale myndigheder og andre
informationsformidlere bør inddrages fuldt ud i det foreslåede
handlingsprogram, eftersom det er her, den største kompetence
til at styrke bevidstheden om pakken mod forskelsbehandling
findes.
1.23. Anerkender, at etablerede europæiske netværk er et
uvurderligt instrument i forbindelse med bekæmpelse af
forskelsbehandling, men mener, at også mindre græsrodsorganisationer bør høres og inddrages i arbejdet med det foreslåede
handlingsprogram.
1.24. Kræver, at alle projekter, der finansieres via det
foreslåede handlingsprogram, også bør have »aktionærer« på
græsrodsniveau, og det bør være en faktor, der tages med i
betragtning i forbindelse med tildeling af EU-midler via
programmet.
1.25. Beklager, at man ikke har skænket overholdelsen af
forpligtelser i tilknytning til kontrakter og støttetildeling nogen
opmærksomhed, og kræver, at der rettes op på dette forhold.

8.8.2000

1.26. Opfordrer budgetmyndigheden til at sikre handlingsprogrammet den fornødne finansiering og sørge for, at lokale
og regionale myndigheder er støtteberettigede, samtidig med
at man reducerer bureaukratiet (som Regionsudvalget gentagne
gange har efterlyst).
1.27. Mener, at forholdet mellem det foreslåede handlingsprogram og eksisterende programmer må beskrives mere
detaljeret, så der kan opnås større synergi og komplementaritet,
og gentagelser eller overlapning med eksisterende direktiver
kan undgås.
KOMPENDIUM
1.28. Med henvisning til Regionsudvalgets resolutioner om
racisme og ældre, hvor man foreslog, at der udarbejdes
oversigter over god praksis på disse områder, vil Regionsudvalget med henblik på de lokale myndigheder og deres rolle som
arbejdsgivere udgive et kompendium med god praksis inden
for bekæmpelse af forskelsbehandling. Dette kompendium skal
omfatte eksempler fra medlemsstaterne på initiativer inden
for de seks former for diskrimination, der omhandles i EFtraktatens artikel 13.
REGIONSUDVALGETS PERSONALEPOLITIK
1.29. Pålægger generalsekretæren at evaluere personalepolitikken og personalets profil i generalsekretariatet og inden for
et år meddele præsidiet, om Regionsudvalget vil kunne opfylde
såvel bogstav som ånd i den nye lovgivning, når den træder i
kraft, samt gøre rede for foranstaltninger, der bør træffes i
tilknytning hertil.

Bruxelles, den 12. april 2000.
Jos CHABERT

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om
fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer«
(2000/C 226/02)
REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og
salg af tobaksvarer [KOM(1999) 594 endelig udg. — 1999/0244 (COD)],
under henvisning til Rådets beslutning af 15. februar 2000 om i henhold til EF-traktatens artikel 265,
stk. 1, at anmode om Regionsudvalgets udtalelse,
under henvisning til præsidiets beslutning af 2. juni 1999 om at henvise det forberedende arbejde til
Underudvalg 5,
under henvisning til forslag til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 32/2000 rev. 1), som blev vedtaget af
Underudvalg 5 den 6. marts 2000 med Tommaso Sodano (I, løsgænger) som ordfører,
og ud fra følgende betragtninger:
traktaten om Den Europæiske Union fastsætter i art. 95, stk. 1, »at Rådet ... vedtager de foranstaltninger
med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der
vedrører det indre marked«,
i ovennævnte traktat, art. 95, stk. 3, står der, at »Kommissionens forslag i henhold til stk. 1 inden for
sundhed, sikkerhed, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse skal bygge på et højt beskyttelsesniveau
under hensyntagen til navnlig enhver ny udvikling baseret på videnskabelige kendsgerninger« —
på den 33. plenarforsamling den 12.-13. april 2000 (mødet den 12. april) vedtaget følgende udtalelse.

1. Det foreliggende direktivforslag hilses velkommen. Det
udspringer af et ubestrideligt behov for at foretage en
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og
salg af tobaksvarer med henblik på at fjerne de forskelle,
der kan skabe handelshindringer og dermed hæmme det
indre markeds funktion.
2. Forslaget tager udgangspunkt i et krav om et højt niveau
for sundhedsbeskyttelse og sigter mod at begrænse tjære-,
nikotin- og kulilteindholdet i cigaretter for at reducere
røgtobaks skadelige virkninger.
3. Den opstillede målsætning er så vidtrækkende, at man nøje
bør overveje, hvilke instrumenter der skal tages i brug for
at opnå størst mulig effektivitet samt størst garanti for at
opnå de ønskede resultater.
4. I betragtning af, at oplysningerne er så usikre, forekommer
det vigtigt at henlede Kommissionens opmærksomhed på,
at det også er nødvendigt at overveje andre og mere
effektive former for sundhedsbeskyttelsestiltag (i relation

til tobaksmisbrug og beskyttelse af ikke-rygere, f.eks.
gennem rygeforbud på offentlige steder og arbejdspladser),
og først og fremmest lade det foreliggende direktivforslag
tage sigte på at fjerne eksisterende forskelle med henblik
på at regulere det indre markeds funktion.
5. I overvejelserne over hvilke instrumenter der skal anvendes,
vil det under alle omstændigheder være ønskeligt, at man
— i overensstemmelse med Kommissionens udsagn (1) —
også overvejer, hvilke virkninger de enkelte instrumenter
vil få for tobaksproduktionen, samt hvilke økonomiske
konsekvenser de vil få for især de medlemslande, hvor
tobak udgør en af de primære indtægtskilder. Den nuværende situation, hvor EU på samme tid støtter kampen
mod rygning og tobaksproduktionen, må bringes til ophør
snarest muligt. Derfor mener Regionsudvalget, at EU må
sætte alle kræfter ind på at hjælpe tobaksproducenterne
med at skifte til andre afgrøder eller aktiviteter.
(1) »Kommissionen erkender, at der består et modsætningsforhold
mellem Fællesskabets bestræbelser på at nedbringe tobaksforbruget og dets støtte til produktionen af råtobak, men fremhæver i
denne beretning, at afskaffelsen af støtten til tobaksavlere vil få
alvorlige følger for de over 200.000 personer, der arbejder inden
for produktion og forarbejdning af tobak« (KOM(96) 554).
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6. Det bemærkes, at dette direktivforslag går videre end en ny
kodificering af de gældende tekster, idet det introducerer
nye foranstaltninger, der indeholder så komplicerede elementer, at de bør granskes yderligere.
7. Regionsudvalget ser positivt på Kommissionens vilje til at
se nærmere på indholdet af andre skadelige stoffer (kemiske
tilsætningsstoffer) i tobaksvarer. Dette tjener to formål:
a) at sigte mod et højt niveau for sundhedsbeskyttelse,
b) at bane vejen for en bedre og mere ensartet information
i medlemsstaterne og at fremme fjernelsen af hindringer med henblik på et mere velfungerende indre
marked.
8. Foreslår navnlig, i relation til punkt b), at der opstilles en
fælles liste over tilsætningsstoffer, og at der fastlægges en
fælles analysemetode, som skal anvendes i alle medlemsstaterne for at undgå indbyrdes forskellige bestemmelser i
medlemsstaterne, hvilket jo er hovedformålet med at
tilnærme landenes bestemmelser.
9. Hvad angår mærkningen, der omtales i direktivforslagets
art. 6, anses den foreslåede foranstaltning ikke for at være
tilfredsstillende. Det er tvivlsomt, om det foreliggende
forslag vil være effektivt på grund af såvel tonen i den
valgte advarsel (»Rygning dræber« eller »Rygning kan
dræbe«) som den psykologiske virkning af den foreskrevne
udformning (størrelse og farver).
10. Med henblik på at give korrekte og ensartede oplysninger
om varens indhold foreslår Regionsudvalget derfor, at
advarslens størrelse afpasses efter advarselstypen, da det
anser det for vigtigt, at man udvider mængden af oplys-
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ninger i forhold til nu. Hvad angår farvekravet, burde det
være tilstrækkeligt at kræve, at der anvendes tydelige
kontrastfarver for at fremhæve indholdet.
11. Regionsudvalget er enig med Kommissionen i, at betegnelser som »lavt tjæreindhold«, »light«, »ultra light«, »mild« eller
lignende er vildledende, idet de fejlagtigt giver det indtryk,
at et givet produkt er mindre sundhedsskadeligt end de
andre.
12. Det anses imidlertid for hensigtsmæssigt at kræve en slags
supplerende mærkning, der giver klare oplysninger om
forholdet mellem varens forskellige bestanddele. I den
forbindelse kunne det være hensigtsmæssigt med en entydig EU-klassificering, som med forskellige farver eller
gængse betegnelser angiver mængden af de forskellige
bestanddele.
13. I lyset heraf efterlyser Regionsudvalget derfor nogle effektive indgreb, der kan modvirke den tiltagende forarmelse,
som de pågældende områder vil blive udsat for. Indgrebene
kan ske i form af foranstaltninger og omfattende finansieringsordninger, der på mellemlang sigt fremmer dyrkning
af andre afgrøder end tobak — vel vidende, at enhver
alternativ afgrøde på kort sigt vil virke demotiverende på
producenterne. Ligeledes bør det overvejes at indføre
forskellige incitamenter med henblik på omstilling af
tobaksforarbejdningsvirksomhederne.
14. Da såvel beskæftigelsen som folkesundheden er to meget
vigtige aspekter, bør de behandles på lige fod.
15. Regionsudvalget beklager, at Kommissionen blandt de
institutioner, den har til hensigt at rapportere til, ikke
nævner Regionsudvalget, og anmoder om, at denne udeladelse korrigeres i den endelige direktivtekst.

Bruxelles, den 12. april 2000.
Jos CHABERT

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens “Hvidbog om fødevaresikkerhed”«
(2000/C 226/03)

REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til Kommissionens »Hvidbog om Fødevaresikkerhed« (KOM(1999) 719 endelig udg.),
under henvisning til Kommissionens beslutning af 28. januar 2000 om i henhold til EF-traktatens
artikel 265, stk. 1, at anmode om Regionsudvalgets udtalelse,
under henvisning til formandens beslutning af 4. april 2000 om at henvise det forberedende arbejde til
Underudvalg 5 »Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Sundhedsvæsen, Forbrugerbeskyttelse, Forskning,
Turisme«,
under henvisning til formandens beslutning af 5. april 2000 om i medfør af artikel 40, stk. 2 i
forretningsordenen, at udpege Diane Bunyan (UK/PSE) og Guido Gonzi (I/PPE) til hovedordførere,
under henvisning til de generelle orienterende debatter om emnet i Underudvalg 5 »Social- og
Arbejdsmarkedspolitik, Sundhedsvæsen, Forbrugerbeskyttelse, Forskning, Turisme« og Underudvalg 2
»Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne, Fiskeri«, i overensstemmele med artikel 40, stk. 3 i forretningsordenen,
og ud fra følgende betragtninger:
Regionsudvalgets medlemmer ønsker en europæisk fødevarepolitik, der yder forbrugerne sundhedsbeskyttelse på et højt niveau,
fødevaresikkerhedsaspektet er omtalt i »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Strategiske mål 2000-2005 Udformning af det ny
Europa« (KOM(2000) 154 endelig udg.) —
på den 33. plenarforsamling den 12.-13. april 2000 (mødet den 12. april) vedtaget følgende udtalelse.

Regionsudvalget

1. glæder sig over Kommissionens beslutsomhed med hensyn
til at udforme og gennemføre en fødevaresikkerhedspolitik
i EU med de højeste normer for fødevaresikkerhed.

2. er enig med Kommissionen i, at nylige kriser i tilknytning
til fødevarer og foder har undergravet offentlighedens tillid
til fødevaresikkerheden og værdien af den eksisterende
fødevarekontrol i EU. De har også påført landmænd
betydelige tab som følge af mindsket efterspørgsel efter
produkter, der anses for at udgøre en sundhedsrisiko.

3. mener, at det er et vigtigt tillidsskabende skridt at sætte
forbrugernes sikkerhed klart over alle andre interesser,
hvilket også er sket med Kommissionens beslutning om at
samle ansvaret for alle spørgsmål vedrørende fødevaresikkerhed under kommissæren for sundhed og forbrugerbeskyttelse.

4. er enig i, at de grundlæggende principper for fødevaresikkerhed og offentlighedens tillid skal være baseret på
en omfattende og integreret tilgang, der omfatter hele
fødevarekæden fra »jord til bord«:
— åbenhed omkring alle aktioner og udtalelser
— mest mulig information i en klar og forståelig form for
at muliggøre det bedste forbrugsvalg
— mulighed for effektivt at spore alle fødevarer, foderstoffer og ingredienser gennem hele fødevarekæden frem
til forbrugeren, idet man på hvert stadium sikrer, at
alle ingredienser kan identificeres
— anvendelse af forsigtighedsprincippet, hvor det skønnes nødvendigt.
5. mener, at en korrekt anvendelse af risikoanalysen må være
grundlaget for EU’s fremtidige fødevaresikkerhedspolitik.
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6. peger på behovet for at anerkende og respektere mangfoldigheden og den kulturelle og økonomiske betydning af
regionale og lokale traditioner og vaner for så vidt angår
fødevareproduktion og smag, idet der altid må findes
en passende balance mellem hensynet til forbrugernes
sikkerhed og forbrugsvalget.

7. tror, at man med fremme og støtte af fødevarer produceret
ud fra forskellige lokale traditioner på en meget effektiv
måde kan give forbrugerne sunde fødevarer og samtidig
sætte liv i økonomien i mange landdistrikter.

8. tilslutter sig det synspunkt, at der er behov for en
konsekvent og effektiv håndhævelse af kontrolforanstaltninger i tilknytning til fødevaresikkerhed, og at håndhævelsen i hele EU således skal være den bedst tænkelige.
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15. understreger, at princippet om, at fødevarer, ingredienser
og foder skal kunne spores hele vejen igennem fødevarekæden, er af vital betydning, hvis man vil sikre forbrugernes
tillid til anprisninger af fødevarer.

16. tilslutter sig forslagene vedrørende oprettelse af en europæisk fødevaremyndighed, da EU og medlemsstaterne
herigennem vil demonstrere deres vilje til at sætte fødevaresikkerheden i højsædet; Regionsudvalget mener, at der med
forslagene skabes en ramme for og en bevægelse i retning
af en gennemgribende revurdering og modernisering af
kontrol og samordning af fødevaresikkerheden i Europa.

17. opfordrer — med åbenhedsprincippet for øje — Kommissionen til at overveje, hvordan forbrugere fra alle medlemsstater kan repræsenteres i den europæiske fødevaremyndigheds struktur, samt hvordan de europæiske landmænd,
fødevareproducenter og -distributører kan komme til orde.

9. mener, at sikkerhedsnormerne i højere grad vil blive
overholdt, hvis fødevareproducenterne tilskyndes til og
støttes i at indføre effektive kvalitetssikringssystemer.

10. erkender, at man må vise forståelse for de særlige krav,
SMV’er stiller, hvilket dog ikke må ske på bekostning af
forbrugernes sikkerhed.

11. mener, at landbrugslovgivningen på et senere tidspunkt
bør ajourføres for at garantere fødevaresikkerhed, faglig
efteruddannelse og teknisk bistand til de erhvervsdrivende.

12. opfordrer Kommissionen til at anerkende de lokale og
regionale myndigheders vigtige rolle, når der skal tages
stilling til fødevarerisici i deres område, når en risiko skal
reduceres, og når der er behov for effektiv information og
rådgivning til lokale forbrugere, fødevareproducenter og
-distributører.

13. peger på, at socialt udstødte og svage forbrugere er de mest
udsatte i forbindelse med fødevarerelaterede sundhedsrisici, og at der derfor skal tages særligt hensyn til denne
gruppes specifikke behov under udformningen og gennemførelsen af en fødevarepolitik.

14. mener, at der er et uomtvisteligt behov for bedre mærkning
af fødevarer, så forbrugere kan træffe kvalificerede forbrugsvalg, men finder det navnlig afgørende, at de oplysninger, der følger med fødevarerne, er let forståelige, så de
hjælper forbrugerne i valgsituationen.

18. opfordrer Kommissionen til at sikre, at der tilvejebringes
tilstrækkelige ressourcer til at gøre den europæiske fødevaremyndighed til et centrum for videnskabelig kompetence
og gøre det muligt for den effektivt at varetage de vigtige
opgaver, den får pålagt.

19. anerkender behovet for at klarlægge forholdet mellem en
europæisk fødevaremyndighed og de fødevaremyndigheder, der er oprettet eller er ved at blive oprettet i medlemsstaterne, således at den europæiske fødevaremyndigheds
arbejde supplerer og ikke overlapper disse organers arbejde;
der bør frem for alt opstilles et klart opgavehierarki, så de
nationale fødevaremyndigheder ved, hvad der er deres
ansvarsområde; dette vil også styrke forbrugernes tillid til
den rådgivning, de får, og til de pågældende myndigheders
effektivitet.

20. er enig i, at den egentlige værdi i en europæisk fødevaremyndighed ligger i dens koordinerende rolle i forbindelse
med indsamling, analyse og formidling af information af
høj kvalitet, navnlig i krisesituationer.

21. mener, at der er behov for et dækkende stikprøve- og
analyseprogram for foder og fødevarer i alle medlemsstater;
dette er vigtigt for at kunne garantere fødevaresikkerheden,
men også for at beskytte europæiske producenter mod
illoyal konkurrence; i tilfælde af problemer skal der umiddelbart tages skridt til bl.a. at tilvejebringe oplysninger til
alle offentlige myndigheder, og det skal være muligt at
stoppe al import af varer fra tredjelande.
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22. er enig i, at en effektiv fødevaresikkerhedspolitik for EU
skal omfatte alle fødevarer, der konsumeres i EU, og ikke
blot dem, der produceres inden for EU’s grænser; derfor
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skal der også foretages en omfattende og effektiv kontrol
af alle fødevarer og alt foder, der indføres i EU.

Bruxelles, den 12. april 2000.
Jos CHABERT

Formand for
Regionsudvalget

Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om
mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF)
nr. 820/97«
(2000/C 226/04)
REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse
af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter
og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (KOM(1999) 487 endelig udg. — COD
99/0204) (1),
under henvisning til Rådets beslutning af 12. november 1999 om i henhold til EF-traktatens artikel 152
og artikel 265, stk. 1, at anmode om Regionsudvalgets udtalelse,
under henvisning til præsidiets beslutning af 17. november 1999 om at henvise det forberedende arbejde
til Underudvalg 2 »Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne, Fiskeri«,
under henvisning til formandens beslutning af 6. januar 2000 om i henhold til artikel 39 i
Regionsudvalgets forretningsorden at udpege Sir Simon Day (medlem af Devon County Council, UK/PPE)
til hovedordfører med henblik på udarbejdelse af en udtalelse om dette emne,
under henvisning til forslag til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 525/99 rev. 1) vedtaget af Underudvalg 2
den 24. februar 2000. Hovedordfører: Sir Simon Day —
på den 33. plenarforsamling den 12.-13. april 2000 (mødet den 12. april) vedtaget følgende udtalelse.
1. Baggrund

1.1.
BSE-krisen og andre problemer med fødevaresikkerheden har forstærket det politiske pres og forbrugerpresset for
indførelse af mærkningsordninger, som giver mulighed for at
efterspore et produkt gennem fødevarekæden til oprindelsesbedriften samt kontrollerbar sikkerhed for, at især oksekød
stammer fra et sikkert produktionssted.

(1) EFT C 376 E af 28.12.1999, s. 42.

1.2.
Kommissionen reagerede med mærkningsordningen
for oksekød, der blev indført i 1998 i henhold til Rådets
forordning (EF) nr. 820/97 (2). Med den forudgående godkendelse under denne ordning ønsker man at kunne tage
stilling til enhver mærkning foretaget af en detailhandler
med oplysninger om fersk eller frosset okse- eller kalvekøds
oprindelse, karakteristika og produktionsforhold, hvilket kræver et kontrolsystem. Godkendelse er ikke nødvendig, hvis
mærket kun indeholder basale oplysninger om pris og udskæring.
(2) Rådets forordning (EF) nr. 820/97 af 21. april 1997 om indførelse
af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om
mærkning af oksekød og oksekødsprodukter (EFT L 117 af
7.5.1997, s. 1).
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1.3.
Den gældende ordning er altid blevet betragtet som en
foreløbig foranstaltning, der skulle gælde indtil den 31. december 1999 og derefter afløses af en obligatorisk ordning. Det
viste sig ikke at være muligt at opnå en aftale om den foreslåede
obligatoriske ordning, og Rådet har derfor forlænget den
frivillige mærkningsordning til den 31. august 2000 i forventning om, at der kan opnås tilslutning til en obligatorisk
ordning, som kan træde i kraft til den tid. I mellemtiden vil
EU’s generelle forordning om mærkning af fødevarer gælde
for oksekød, så man undgår et hul i loven.
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— udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne;
— en supplerende kontrolordning, som iværksættes af Kommissionen.
Den foreslåede ordning åbner også mulighed for anvendelse af
visse bredere geografiske definitioner, f.eks. når alle ovennævnte oplysninger gælder i:
— flere forskellige medlemsstater, hvor der kan anføres
»Oprindelse: EF«;

2. Kommissionens forslag
2.1.
Det er planen at indføre obligatorisk oksekødsmærkning i to faser.
2.1.1. Fase 1: Fra den 1. september 2000 skal erhvervsdrivende og organisationer, der afsætter fersk eller frosset okseeller kalvekød, anføre følgende oplysninger på mærket:
— en individuel referencekode, der muliggør eftersporing, og
som kan være identifikationsnummeret (øremærket) for
det dyr, som oksekødet stammer fra, eller identifikationsnummeret for en gruppe af dyr;

— en eller flere medlemsstater og et eller flere tredjelande,
hvor der kan anføres »Oprindelse: EF og tredjelande«;
— et eller flere tredjelande, hvor der kan anføres »Oprindelse:
tredjelande«.

3. Behovet for en ordning for identifikation og registrering af kvæg og for mærkning af oksekød

— regionen, medlemsstaten eller tredjelandet, hvor slagteriet
eller udbeningsvirksomheden er beliggende;

3.1.
Regionsudvalget glæder sig over og vil aktivt følge
Europa-Parlamentets og Rådets forslag om indførelse af en
ordning for identifikation og registrering af kvæg og om
mærkning af oksekød.

— autorisationsnummeret for slagteriet og udbeningsvirksomheden;

3.2.

— slagtedato;
— dyrekategori (dvs. stud, tyr, kvie osv.);

Denne ordning vil gøre det muligt:

— på den ene side at reagere på forbrugernes bekymring for
fødevarernes sikkerhed. Deres krav om gennemskuelighed
såvel på lokalt som nationalt plan bør også følges op på
EU-plan;

— oksekødets ideelle minimumsmodningsperiode.
2.1.2. Fase 2: Fra den 1. januar 2003 skal følgende oplysninger anføres på mærket:
— den medlemsstat, region eller bedrift eller det tredjeland,
hvor dyret er født;
— den medlemsstat, region eller bedrift eller det tredjeland,
hvor opfedningen har fundet sted;
— den medlemsstat, region eller slagteri eller det tredjeland,
hvor slagtningen har fundet sted;
— den medlemsstat, region eller udbeningsvirksomhed eller
det tredjeland, hvor udbeningen har fundet sted.
2.2.

Kommissionens forslag sigter på

— en forpligtelse for medlemsstaterne til at indføre kontrolforanstaltninger;

— på den anden side at give kvægavlerne og handels- og
forarbejdsningsvirksomhederne, som er blevet ramt af
ustabiliteten på markedet for oksekød og oksekødsprodukter, en klar ramme, hvilket vil mindske den ustabilitet,
som skyldes krisen i forbindelse med bovin spongiform
encephalopati.
3.3.
Overalt i Europa stiller forbrugerne de samme krav om
gennemskuelighed på fødevareområdet; dette gælder navnlig
oksekød. Derfor mener Regionsudvalget, at der er behov for et
EU-initiativ på dette område, og at ingen medlemsstat har ret
til at undlade at træffe forholdsregler for at beskytte den
fødevaresikkerhed, som befolkningen har krav på.
3.4.
For at sikre, at proceduren og mærkningen er gennemskuelig for forbrugerne, bør de obligatoriske oplysninger
begrænses mest muligt. Kravet om angivelse af »slagteriets og
udbeningsvirksomhedens autorisationsnummer« og af »oksekødets ideelle minimumsmodningsperiode« bør opgives, da
disse oplysninger ikke gør mærkningen mere gennemskuelig
for forbrugerne.
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3.5.
Anden etape af den obligatoriske mærkning bør så vidt
muligt iværksættes samtidig med første etape. I det mindste
bør overgangsperioden afkortes med et år, så de foreslåede
foranstaltninger træder i kraft den 1. januar 2002.
3.6.
På baggrund af de positive erfaringer med frivillige
mærkningsordninger bør systemkontrollen også i fremtiden
foretages af autoriserede kontrolvirksomheder. I de pågældende medlemslande kunne den statslige inspektion således indskrænkes til en kontrol af kontrolvirksomhederne ud over
fødevarekontrollen i handelsleddet.
4. Oplysninger, der kan berolige forbrugerne og gøre det
muligt at træffe forholdsregler i tilfælde af inficering
4.1.
Det er nødvendigt at give forbrugerne så mange og så
præcise oplysninger som muligt, så de igen kan have fuld tillid
til den sundhedsmæssige kvalitet af oksekød. Regionsudvalget
kan derfor ikke erklære sig indforstået med Parlamentets og
Rådets forslag, når det tillader identifikation af dyr efter
grupper eller partier og desforuden tillader anvendelse af
generelle betegnelser som »Oprindelse: EF« eller »Oprindelse:
tredjelande«. Oplysninger om det enkelte dyr og oprindelse er
ikke kun nyttige for forbrugerne, de er også en absolut
forudsætning for, at inficerede varer kan tages ud af handelen
i en nødsituation.
4.2.

Derfor er det vigtigt:

— at den ordning, der fastlægges i forordningsforslaget,
anvendes så bredt som muligt uden fritagelser og undtagelser: Det er nødvendigt med garanterede kvalitets- og
sundhedsnormer for alt oksekød, der produceres i EU;
— at forbrugerne ud fra de givne oplysninger præcist kan
vide, hvad det er de køber, og hvor kødet stammer fra.
Dette opnås ved at angive dyrets fødested samt stedet, hvor
det blev opdrættet og slagtet.
4.3.
Regionsudvalget, som har de lokale og regionale
forhold tæt inde på livet, vil endnu en gang understrege, at
det stadig prioriterer forbrugernes sikkerhed højest. Denne
forsikring er også blevet fremsat om andre spørgsmål end
oksekød og senest i udtalelsen af 18. november 1999 om
Kommissionens meddelelse »Handlingsplan for forbrugerpolitikken 1999-2001« (CdR 181/99 fin).
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5. Konklusioner
5.1.
Regionsudvalget godkender principielt indførelsen af
en ordning for identifikation og registrering af kvæg samt
mærkning af oksekød og oksekødsprodukter. På mærkerne
bør kun anføres oplysninger, som er nødvendige, relevante for
forbrugerne og til at fremskaffe. Det bør ikke være nødvendigt
at oplyse om dyrekategori og minimumsmodningsperiode i
den første fase af den obligatoriske mærkning (1. september
2000). Der skal i alle tilfælde være mulighed for at fastslå, i
hvilken region dyret blev født, opdrættet og slagtet.
5.2.
Den obligatoriske mærkning bør som hidtil gennemføres ved hjælp af godkendte ordninger, og overvågning ved
private kontrolorganer bør bibeholdes.
5.3.
Regionsudvalget understreger nødvendigheden af at
gengive forbrugerne og oksekødsproducenterne tilliden ved at
indføre en gennemsigtig, generel ordning fastlagt på EU-plan,
som imødekommer forbrugernes generelle behov for at få så
præcise oplysninger som muligt om oprindelsen og sikkerheden af de fødevarer, de indtager.
Regionsudvalget mener derfor, at Kommissionens i punkt 2.2,
2. led, nævnte forslag med hensyn til den »geografiske
definition« af kravet om præcise angivelser eller informationer
ikke er tilstrækkeligt og foreslår, at det pågældende tredjeland
eller medlemsland eller den pågældende region skal nævnes
ved navn.
5.4.
Regionsudvalget går desuden ind for, at der også for
fremtiden skal være mulighed for, at oplysningerne om
oksekødets oprindelse ud over medlemsstaten omfatter regionen, såfremt der ikke er tale om angivelse af region i henhold
til forordning (EØF) nr. 2081/92 (beskyttelse af geografiske
betegnelser og oprindelsesbetegnelser)(1).
5.5.
Regionsudvalget går ind for, at denne ordning bliver
indført så hurtigt som muligt for at dæmpe den spænding, der
er mellem visse medlemsstater i dette spørgsmål, hvilket gør
det vanskeligt at genskabe tilliden, således som både forbrugere
og kødproducenter ønsker. Det ville være en god idé så vidt
muligt at undgå en etapevis indførelse af ordningen.
(1) EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1.

Bruxelles, den 12. april 2000.
Jos CHABERT

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens meddelelse “En samordnet strategi til modernisering af den sociale beskyttelse”«
(2000/C 226/05)
REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til Kommissionens meddelelse »En samordnet strategi til modernisering af den sociale
beskyttelse« (KOM(1999) 347 endelig udg.),
under henvisning til Kommissionens beslutning af 19. juli 1999 om i henhold til EF-traktatens artikel 265,
stk. 1, at anmode om Regionsudvalgets udtalelse,
under henvisning til præsidiets beslutning af 2. juni 1999 om at overdrage udarbejdelsen af en udtalelse
til Underudvalg 5 »Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Sundhedsvæsen, Forbrugerbeskyttelse, Forskning,
Turisme«,
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen om det sociale
handlingsprogram 1998-2000« (CdR 277/98 fin) (1),
under henvisning til Rådets konklusioner af 17. december 1999 om en styrkelse af samarbejdet om
modernisering og forbedring af den sociale beskyttelse (2),
under henvisning til Kommissionens arbejdsprogram for 2000 (KOM(2000) 155 endelig udg.),
under henvisning til det portugisiske formandskabs arbejdsprogram,
under henvisning til forslaget til udtalelse (CdR 481/99 rev. 2) vedtaget af Underudvalg 5 den 6. marts
2000 (ordfører: Martine Buron, F/PSE),
og ud fra følgende betragtninger:
EU skal sikre, at den sociale udvikling foregår parallelt med den økonomiske, og med dette for øje at den
økonomiske politik, beskæftigelsespolitikken og den sociale beskyttelse betragtes ud fra en global,
samordnet synsvinkel;
Den europæiske sociale model står over for en række udfordringer, og det bliver nødvendigt at
modernisere den på en måde, så den sociale beskyttelse ikke lider skade, men så man tværtimod bevæger
sig hen imod et samfund uden udstødte —
på den 33. plenarforsamling den 12.-13. april 2000 (mødet den 12. april) vedtaget følgende udtalelse.
Regionsudvalget,
1. understreger, at processen, som blev sat i gang af Rådets
henstilling fra 1992 om overensstemmelse mellem målene
og politikken for social beskyttelse, har haft stor betydning,
og minder om sin aktive deltagelse i de senere faser af
denne proces, ikke mindst i de europæiske fora om
socialpolitikken;

4. understreger sammen med Kommissionen, at ansvaret for
at tilrettelægge og finansiere sociale beskyttelsesordninger,
herunder sundhedsvæsenet fortsat ligger hos medlemsstaterne, men mener samtidig at EU kan tilføre en merværdi
ved at fastsætte fælles mål på grundlag af udveksling af
erfaringer, identifikation af bedste praksis og en bred
offentlig debat;

2. hilser Kommissionens meddelelse velkommen som en ny
etape i denne proces;

5. anerkender relevansen af de fire hovedmål, som Kommissionen har foreslået og Rådet godkendt:

3. bifalder, at Rådet går ind i dette samarbejde og anser det
for at være »en sammenhængende aktion, parallelt med og
interaktiv med den europæiske beskæftigelsesstrategi og
den makroøkonomiske dialog«;

— at sørge for, at det kan betale sig at arbejde, og at sikre
en fast indkomst

(1) EFT C 93 af 6.4.1999, s. 56.
(2) EFT C 8 af 12.1.2000, s. 7.

— at sikre pensionerne og gøre pensionsordningerne
bæredygtige

8.8.2000

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

— at fremme social integration og
— at sikre en bæredygtig sundhedspleje af høj kvalitet;
6. minder dog indtrængende om de lokale og regionale
myndigheders rolle i forbindelse med gennemførelsen af
politikker med henblik på opfyldelsen af disse mål, eftersom disse myndigheder
— finansierer sociale ydelser
— forvalter forsorgen for syge, svage og gamle m.fl. og
fører kampen mod social udelukkelse
— som arbejdsgivere stimulerer den økonomiske aktivitet
og beskæftigelsen
— bærer ansvaret for den demokratiske debat blandt
borgerne
— forvalter og koordinerer forskellige organers indsats og
ydelser
— værner om subsidiaritetsprincippet
— støtter civilsamfundets rolle;
7. bifalder derfor, at Kommissionen og Rådet ønsker at
inddrage Regionsudvalget i et samarbejde omkring modernisering og forbedring af den sociale beskyttelse, men
efterlyser en konkretisering af forslaget;
8. Regionsudvalget genfremsætter sin anmodning om, at der
med Regionsudvalgets deltagelse kan etableres en database
med oplysninger om hovedtrækkene i den regionale og
lokale socialpolitik, som kan gøre det muligt at identificere
de lokale og regionale myndigheders rolle samt omfanget
af deres finansiering;
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9. anmoder om, at gruppen af tjenestemænd på højt niveau
tager hensyn til de lokale og regionale aspekter og bruger
de lokale og regionale myndigheders erfaringer og gode
praksis inden for socialbeskyttelse som inspiration; henviser i den sammenhæng som et godt eksempel til gennemførelsen af de lokale og regionale beskæftigelsespagter som
led i gennemførelsen af beskæftigelsesstrategien;
10. Regionsudvalget beder i den forbindelse medlemsstaterne
sørge for, at bidraget fra deres repræsentant i gruppen på
højt niveau baseres på brede konsultationer på nationalt
plan af henholdsvis arbejdsmarkedets parter, socialsikringsinstanser, de ansvarlige for sundhedssektoren, sammenslutninger af kommuner og amter og relevante ikkestatslige organisationer;
11. Regionsudvalget vil på sin side nedsætte en arbejdsgruppe
til at følge det samarbejde, som Kommissionen og Rådet
har foreslået. Arbejdsgruppen vil kunne sikre kontakten til
gruppen på højt niveau og garantere, at Regionsudvalget
er stærkt repræsenteret i de instanser, man eventuelt kan
oprette med henblik på indgåelse af aftaler om social
beskyttelse, og i det forum på højt niveau, som Rådet på
sin samling i Lissabon besluttede skal finde sted i juni
2000;
12. Regionsudvalget opfordrer ligeledes til at tage hensyn til
de lokale og regionale myndigheders rolle ved udarbejdelsen af det nye sociale handlingsprogram for år 2000;
13. endelig tilskynder Regionsudvalget til, at ansøgerlandene
får mulighed for deltage i det samarbejde, som skal
indføres, eftersom det mener, at den europæiske model,
der garanterer et højt socialt beskyttelsesniveau, er en del
af EU’s regelværk. Dette vil gøre det lettere at sammenligne
situationen i ansøgerlandene med EU’s regelværk, som de
skal tilpasse sig.

Bruxelles, den 12. april 2000.
Jos CHABERT

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens arbejdspapir om nonfoodafgrøder i forbindelse
med Agenda 2000«
(2000/C 226/06)
REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til Kommissionens arbejdsdokument om nonfoodafgrøder i forbindelse med Agenda 2000 (SEK(1998) 2169) (1),
under henvisning til præsidiets beslutning af 2. juni 1999 om at afgive udtalelse herom i henhold til EFtraktatens artikel 265, stk. 5, og henvise det forberedende arbejde til Underudvalg 2 »Landbrug, Udvikling
af Landdistrikterne, Fiskeri«,
under henvisning til forslag til udtalelse (CdR 286/99 rev. 2), som blev vedtaget af Underudvalg 2 den
26. november 1999 med Marc Censi (medlem af regionalrådet for Midi-Pyrenées/Borgmester i Rodez,
F/PPE) og Nicette Aubert (medlem af regionalrådet for Provence-Alpes-Côte d’Azur, F/PSE) som ordførere —
på den 33. plenarforsamling den 12.-13. april 2000 (mødet den 12. april) vedtaget følgende udtalelse.
1. Indledning
1.1.
Dette arbejdsdokument, som Kommissionen (GD
Landbrug) har udarbejdet efter en anmodning fremsat af
Rådet (landbrug) på mødet den 22.-26. juni 1998, er yderst
veldokumenteret og interessant. Heri gøres der status over
situationen for nonfoodafgrøder og energiafgrøder.
Dokumentet indledes med en oversigt over de landbrugsarealer, som anvendes til nonfoodproduktion i EU.
Derefter gennemgås landbrugspolitikken for nonfoodafgrøder
i henseende til markeds- og støtteordninger.
1.2.
Dokumentet indeholder en glimrende situationsrapport, men næsten ingen forslag til initiativer, således som Rådet
havde ønsket.

1.3.
Skønt Kommissionen meget udførligt gør status over
de forskellige nonfoodafgrøder, må det alligevel konstateres, at
emnet behandles meget generelt. Det er f.eks. meget vanskeligt
at sammenligne sojaafgrøder med poppeltræer, der dyrkes i
vekseldrift, eller med lægeurter eller farveplanter.
Der er brug for en politik for nonfoodsektoren, og emnet skal
behandles omhyggeligt og præcist, eftersom der er tale om
meget forskelligartede afgrøder.

2. Generelle bemærkninger
2.1.
Agenda 2000 er nu en realitet efter Rådets godkendelse
på mødet i Berlin den 24.-25. marts 1999, og det kan hermed
slås fast, at der ikke er fastlagt nogen specifik politik for
nonfoodområdet.

I arbejdsdokumentets første linje siges det ligeud, at den i
Agenda 2000 foreslåede reform af den fælles landbrugspolitik
ikke fastlægger ikke nogen egentlig politik for nonfoodsektoren.

2.2.
I manglen af en egentlig politik på området kommer
nonfoodproduktionen i konkurrence med fødevareproduktionen, da det gennemgående princip i Agenda 2000 er, at
priserne for europæiske varer skal bringes i niveau med
verdensmarkedspriserne.

Dette udsagn gentages to gange, dels i punkt 4 (Agenda
2000 og nonfoodafgrøder): Agenda 2000 indeholder ingen
specifikke forslag om en egentlig nonfoodpolitik, dels i punkt 6
(Konklusioner som oplæg til debat): Agenda 2000 fremlægger
ingen specifikke forslag om en egentlig nonfoodpolitik.

Denne indfaldsvinkel er ikke særligt opmuntrende for nonfoodsektoren på baggrund af det generelt meget lave prisniveau
i olieindustrien og den kemiske industri, som ligger under
niveauet i fødevareindustrien.

Det ville også være ejendommeligt, hvis arbejdsdokumentet og
Agenda 2000, som begge er udarbejdet af generaldirektoratet
for landbrug, ikke stemte overens.

(1) Foreligger d.d. ikke på dansk.

Grunden hertil er, at de råmaterialer, som produceres i
landbruget, på markederne for brændstof samt petro- og
finkemiske produkter må konkurrere med produkter af mineralsk eller syntetisk oprindelse eller billige organiske råmaterialer fra lande, hvor produktionsomkostningerne er meget
lave eller automatisk udløser en kompensation i forhold til en
fast garanteret pris.
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2.3.
Skønt det gentages tre gange i arbejdsdokumentet, at
der ikke findes nogen specifik politik på området, nævnes det
dog også, at flere forslag ikke desto mindre indeholder
bestemmelser om nonfoodafgrøder.
Der er faktisk specifikke markedsordninger og støtteordninger
for:
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Man kan kun beklage, at strategien ikke følges op efter
Kommissionens talrige initiativer til fremme af nonfoodproduktionen:
— AIR-programmet for landbrugsforskning (1990-1994) og
FAIR (1994-1998), som omfattede medfinansiering af
forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter vedrørende nonfoodafgrøder,

— hamp og spindhør,

— i 1997 overdragelse af et mandat til CEN om specifikationer
for biodiesel,

— bomuld,

— i 1992 forslag til et direktiv om en særlig afgiftsordning
for biobrændstof,

— stivelse,
— sukker til den kemiske industri.
2.4.
Situationen er meget vanskeligere for de nonfoodafgrøder, der under forordning 1251/1999 (om indførelse af en
støtteordning for producenter af visse markafgrøder) produceres på braklagte jorder.
Landbrugerne har udnyttet denne mulighed, men man kan
ikke udvikle en nonfoodpolitik på grundlag af et princip, der
går ud på ikke at producere (braklægning).
Kommissionen erkender, at en bæredygtig udvikling af nonfoodproduktionen ikke kan baseres på en jordudtagningssats,
der varierer fra år til år alt efter markedssituationen for
fødevarer. Kommissionen har foreslået en jordudtagningssats
på 0 %, skønt det på topmødet i Berlin (24.-25. marts 1999)
blev besluttet at fastholde den på 10 % for perioden 20002006.
2.5.
Med hensyn til fritagelse af biobrændstof for afgiften på
visse olieprodukter skal tingene ses i deres rette sammenhæng.
Braklægningsordningen blev indført for at skabe balance på
kornmarkedet. Denne situation satte skub i forsøgene med at
finde frem til andre anvendelsesmuligheder for råmaterialer fra
landbruget end produktion af fødevarer/foderstoffer.
En af de sektorer, som anses for at være blandt de mest
lovende, er vedvarende energi og især biobrændstof til forbrændingsmotorer.
Der er foretaget investeringer i såvel forskning som demonstrationsprojekter vedrørende forarbejdning.
I betragtning af, at EU i Kyoto netop har forpligtet sig til at
begrænse CO2-emissionen, forekommer det absolut nødvendigt at udvikle nonfoodproduktionen som alternativ.

— braklægning til industrielle formål som led i reformen af
den fælles markedsordning i 1992,
— forslag til direktiv om omstrukturering af EF-bestemmelser
for beskatning af energiprodukter, af 17. november 1997,
— Kommissionens hvidbog om vedvarende energikilder (1),
— igangsætningskampagne for vedvarende energikilder af
14. april 1999 (2) med et mål på 5 millioner ton biobrændstof i 2003 mod knap en million i dag.
— Denne liste er end ikke udtømmende.
Det er så meget mere beklageligt, som de forskellige forskningsprojekter, der er blevet gennemført, har vist, at råmaterialer fra landbruget takket være de tekniske fremskridt inden
for såvel landbrug som industri kan blive mere konkurrencedygtige.
Forsøgene med forbedring af produktionscyklussen, genetisk
frøforædling, optimering af forarbejdningsprocessen og slutproduktets egenskaber har givet en produktivitetsgevinst set
ud fra såvel et omkostnings- som miljømæssigt synspunkt.
Eksempelvis har forskningsarbejdet muliggjort besparelser på
0,28 FF/l ester gennem begrænsning af input eller 0,10 FF/l
ester gennem anvendelse af nye hybridsorter.
Når man ved, at prisforskellen mellem biobrændstof og
fossilt brændstof er næsten 2 FF/l, og at de positive eksterne
virkninger (beskæftigelse, modvirkning af drivhuseffekten,
handelsbalance) skønnes at beløbe sig til over 1 FF/l, er der
håb om, at prisen på biobrændstof inden for 10 år kan bringes
ned på samme prisniveau.

(1) Kommissionens meddelelse »Energi for fremtiden: vedvarende
energikilder — Hvidbog vedrørende en strategi- og handlingsplan
på fællesskabsplan«, KOM(97) 599 endelig udg., vedtaget den
26. november 1997.
(2) Kommissionens arbejdsdokument »Energi for fremtiden: Vedvarende energikilder (Kommissionens strategi- og handlingsplan)
— Igangsætningskampagne« (SEK(1999) 504).
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Antallet af forskningsprojekter finansieret af Kommissionen
og de dermed opnåede resultater viser, at offentlig støtte på
dette felt ikke kun er nødvendig, men også nyttig.

Manglen på specifikke forslag til fremme af nonfoodafgrøder
er således tydeligvis udtryk for en politisk slingrekurs.
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3.3.
Endvidere bør direktivforslaget fra 1992 om afgift på
biobrændstof, som aldrig er kommet videre, tages op igen for
at opnå afgiftsharmonisering på dette område i EU.

I afventning heraf bør de enkelte medlemsstater kunne indføre
delvis eller total fritagelse for afgifter på biobrændstof uden
beløbs- eller tidsmæssige begrænsninger som foreslået i direktivet af 17. marts 1997. Der er brug for en mere omfattende
udvikling af nonfoodsektoren, end pilot- og demonstrationsprojekter åbner op for.

2.6.
Kommissionen har givet topprioritet til klimapolitikken og bestræbelserne på at opnå en betydelig reduktion af
drivhusgasserne, især CO2. EU har således har tiltrådt Kyotoaftalen med det ambitiøse reduktionsmål på 8 %. Dette mål
kan bl.a. nås ved at satse endnu mere på udnyttelse af biomasse
såsom træ til energiformål. Her kan man i alt væsentligt sætte
ind på to fronter. Dels kan skovene udnyttes bedre til
energiproduktion og blive en varig indtægtskilde for landbruget i skovrige egne af EU. Dels har beplantning og produktion
af »energitræ« — f.eks. hurtigtvoksende træer på nonfoodarealer — allerede vist sig at være velegnet som nonfoodafgrøder
til energiproduktion. Disse muligheder bør indgå som en fast
bestanddel af en strategi for udnyttelse af nonfoodafgrøder.

3.4.
I øvrigt har EU planer om at indføre grønne afgifter.
Landbrugets produkter bør fritages for disse afgifter på grund
af deres miljømæssige fordele (de er fornyelige, modvirker
drivhuseffekten, er biologisk nedbrydelige og skader ikke
miljøet).

3. Regionsudvalgets anbefalinger

Det påpeges i arbejdspapiret, at selvom EU ikke har en specifik
EU-politik for nonfoodsektoren, er der alligevel truffet visse
foranstaltninger til fremme af disse afgrøder. Dertil er følgende
at bemærke:

Hvilke strategier skal følges fremover for at sikre nonfoodsektoren en fremtid i EU, efter at Agenda 2000 er blevet vedtaget?

3.1.
Selvom det ikke er forudset i Agenda 2000, er en
egentlig ordning for nonfoodsektoren en forudsætning for
sektorens udvikling. En sådan ordning bør tage hensyn til
nonfoodafgrødernes brogede karakter og indeholde passende
tiltag til fremme af en bæredygtig social, økonomisk og
miljømæssig udvikling af denne sektor i de berørte regioner.

3.2.
I betragtning af den manglende sammenhæng mellem
de hidtidige EU-initiativer er det vigtigt hurtigst muligt at
nedsætte en taskforce for nonfoodafgrøder under Kommissionen for at strukturere dette sagsområde og sikre en sammenhængende politik.

Alle berørte generaldirektorater bør deltage i en sådan taskforce: GD III (industri), VI (landbrug), VII (transport), XI (miljø), XII
(forskning), XVI (regionalpolitik), XVII (energi), XIX (budget) og
XXI (beskatning).

3.5.
Kommissionen nævner i sit arbejdspapir (punkt 5.
»Landdistriktudvikling og miljø«), at nonfoodafgrøder skal
omfattes af de miljøvenlige landbrugsforanstaltninger.

— det er ikke til gavn for oliefrøproduktionen, som ikke kan
følge med efterspørgslen, at der indføres samme direkte
støtte for alle afgrøder, hvadenten de går til fødevareproduktion eller ej. Når priserne på fødevaremarkedet er
højere end for nonfoodprodukter, og støtten er den
samme, kan der opstå mangel på oliefrø til produktion af
biobrændstof;
— Kommissionen påpeger, at dyrkningen af nonfoodafgrøder
er mere udbredt i den nordvestlige del af Europa i områder
med store brug end i Middelhavsområdet og mindre
gunstigt stillede regioner. Støtten på 63 euro pr. ton, der
justeres regionalt på grundlag af det historiske udbytte af
korn, er ikke tilstrækkelig til at fremme nye nonfoodafgrøder;
— det er ikke kun afgrøder, som anvendes til biomasseproduktion, der har en flerårig produktionscyklus. Visse
nonfoodafgrøder, som anvendes i industrien, høstes 3, 5
eller endog 7 år efter såning/plantning, og der bør udarbejdes forslag vedrørende disse afgrøder.

3.6.
Generelt kan en ny afgrøde ikke umiddelbart dyrkes
rentabelt, før den er blevet testet i flere år.
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Derfor er det fortsat nødvendigt at yde tilskud til og fremme
forskningen, men det er også vigtigt at overveje indførelsen
af en støtteordning for udvikling af nonfoodafgrøder, som
industrien har vist reel interesse for. Til en sådan produktion
bør der som et minimum ydes støtte i de første 5-7 år.
Desuden ville det være en mulighed at differentiere støtten i
forhold til markedsprisen for den afgrøde, der erstattes.
3.7.
Man må ikke glemme, at nonfoodafgrøder indeholder
biprodukter, der ofte er rige på proteiner, og som anvendes til
dyrefoder. Der mindes her om, at EU i dag må importere 2/3 af
sit forbrug af proteinrigt foder.
Desuden står det klart, at afkoblingen af støtten sætter Blair
House-aftalerne ud af kraft, især klausulen om 1 million ton
biprodukter (udtrykt i sojakageækvivalent).
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3.8.
Indførelse af nye afgrøder eller genindførelse af visse
sorter kan puste nyt liv i forarbejdningsindustrien og skabe
beskæftigelse på lokalt plan, forudsat at udviklingsprojekterne
baseres på knowhow og specifik viden.
I betragtning af problemerne med affolkning af landdistrikterne, de voksende miljøproblemer og de vanskelige afsætningsvilkår for de råmaterialer, som det europæiske landbrug
producerer, bør man ikke negligere nonfoodproduktionen, der
kan bidrage til løsningen af visse problemer. Tværtimod bør
der udformes en særlig ramme for disse afgrøder.
3.9.
De mål, der fastsættes i Kommissionens hvidbog om
vedvarende energikilder, er prisværdige, men de kan kun nås,
hvis der træffes de nødvendige finansielle dispositioner, hvilket
ikke er tilfældet i dag. De politiske beslutningstagere og
navnlig Parlamentet bør sørge for de nødvendige midler til
gennemførelse af de fastsatte mål.

Bruxelles, den 12. april 2000.
Jos CHABERT

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Mod et europæisk forskningsrum«
(2000/C 226/07)
REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og
Sociale Udvalg og Regionsudvalget »Mod et europæisk forskningsrum« KOM(2000) 6 endelig udg.,
under henvisning til Kommissionens beslutning af 24. januar 2000 om i henhold til EF-traktatens
artikel 265, stk. 1, at anmode om Regionsudvalgets udtalelse,
under henvisning til præsidiets beslutning af 11. februar 2000 om at henvise det forberedende arbejde til
Underudvalg 5 »Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Sundhedsvæsen, Forbrugerbeskyttelse, Forskning,
Turisme«,
under henvisning til Kommissionens meddelelse om »Samhørighed, konkurrenceevne og FTU- og
innovationspolitik« KOM(1998) 275 endelig udg.,
under henvisning til Kommissionens meddelelse »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om
femte rammeprogram for Det Europæiske Fællesskabs indsats inden for forskning, teknologisk udvikling
og demonstration (1998-2002)« KOM(97) 142 endelig udg.,
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 278/98 (1)) om Kommissionens meddelelse om
»Samhørighed, konkurrenceevne og FTU- og innovationspolitik« KOM(1998) 275 endelig udg.,
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 158/97 (2)) om Kommissionens meddelelse »Forslag
til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om femte rammeprogram for Det Europæiske Fællesskabs
indsats inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (1998-2002)« KOM(97) 142 endelig
udg.,
under henvisning til Underudvalg 5’s forslag til udtalelse (CdR 33/2000 rev. 1), som blev vedtaget den
6. marts 2000 med Marie-Christine Blandin (F/PSE) som ordfører,
under henvisning til Kommissionens udkast til meddelelse »Kvinder og videnskab: Mobilisere kvinder til
berigelse af europæisk forskning«, (KOM(76) 1999), der har til formål at fastlægge mål for lige muligheder
mellem mænd og kvinder inden for forskning, udvikle et netværk af kvindelige forskere og fremme
debatten og erfaringsudvekslingen mellem medlemsstaterne til fordel for en sammenhængende strategi i
forbindelse med det femte rammeprogram,
i betragtning af forskningens centrale rolle inden for viden og udvikling samt mulige forbindelser mellem
de lokale og regionale myndigheders, de nationale myndigheders og Den Europæiske Unions dynamik på
dette område —
på den 33. plenarforsamling den 12.-13. april 2000 (mødet den 12. april) vedtaget følgende udtalelse.
Regionsudvalget
1. deler Kommissionens engagement i forskningen og støtter
dennes fremsynede og beslutsomme vilje til at indføre en
EU-forskningspolitik;
2. støtter ambitionerne om at optimere instrumenterne,
sprede kundskaberne og fremme overførsel og udvikling

(1) EFT C 198 af 14.7.1999, s. 41.
(2) EFT C 379 af 15.12.1999, s. 26.

af knowhow som kilde til sociale, økonomiske og kulturelle
aktiviteter;
3. ønsker at sikre, at borgerne til enhver tid får ubeskåren
adgang til viden og medier og garanteres fuld deltagelse i
fastsættelsen af hensigtsmålsætninger og prioriteringer.
Med henvisning til principperne om subsidiaritet, samarbejde og nærhed foreslår Regionsudvalget at oprette et
rådgivende EU-udvalg for de højere læreanstalter og forskningen, hvorved civilsamfundet kan udtrykke sig kvalificeret ved siden af forskerne, samt at tildele de lokale og
regionale myndigheder en betydningsfuld nøgleposition i
forbindelse med udformningen og fordelingen af fællesskabsprogrammerne;

8.8.2000

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

4. minder om, at forskningen ikke kun omfatter fysik og
naturvidenskab, men anerkender fuldt ud nytten af de
humanistiske og sociale videnskaber; henstiller, at grundforskningen og de højere uddannelser på det humanistiske
område understøttes på en langt mere effektiv og pågående
måde på EU-plan;
5. insisterer som Kommissionen på nødvendigheden af en
ægte europæisk strategi baseret på
— fælles værdier,
— en ambitiøs politik for de menneskelige ressourcer
(uddannelse, forskernes status, mobilitet),
— effektive instrumenter (netværk for ny teknologi, en
sikker og lettilgængelig EU-patentordning, en forbedret
udnyttelse af forskningen til industrielle applikationer);
6. anerkender den positive betydning af innovationer for
beskæftigelsen og ønsker navnlig at fremme sådanne,
som befordrer en bæredygtig udvikling. EU’s støtte til
forskningen bør betinges af oprettelsen af varige forskerstillinger på højt niveau;
7. hævder nødvendigheden af en fri og kreativ forskning ved
siden af forskning, der sigter mod rentable teknologiske
applikationer — og beder Kommissionen garantere en
sådan;
8. minder om, at de lokale og regionale myndigheder varetager en afgørende funktion på uddannelsesområdet ved at
støtte forskningscentre og initiativer for forskerne samt ved
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at bygge bro til de lokale forventninger. I overensstemmelse
med subsidiaritetsprincippet bør EU’s forskningsprogrammer koordineres med regionalpolitikken for at fremme
forskningsudviklingsprojekter så tæt på borgerne som
muligt;
9. understreger på ny, at kravet om lige muligheder for
kvinder og mænd på arbejdspladsen også gælder inden for
forskning;
10. glæder sig over, at Kommissionen har påtaget sig at
investere i og drive de nødvendige strukturer på europæisk
niveau, at få faciliteter til at samvirke i et netværk og
fordele grupper ud over Europa; går i princippet ind for en
åbning af de nationale forskningsinstitutioner og
-programmer; håber, at denne politik virkelig kan sætte
gang i forskningen;
11. påpeger behovet for et bredere samarbejde mellem offentlige og private forskningscentre. Sidstnævnte har ofte avanceret udstyr, som de offentlige centre ikke har råd til;
12. ønsker at deltage i den kommende debat og i fastsættelsen
af tematiske prioriteringer; vil især være opmærksom på,
hvilke metoder der anvendes til at fremme samarbejde om
strukturfaciliteter; vil nøje følge de etaper, som foreslås i
forbindelse med gennemførelsen af programmet og de
foreslåede metoder;
13. ønsker, at der lægges vægt på viden, samarbejde og
intelligente instrumenter i stedet for konkurrence mellem
lokalområder — en konkurrence, som skærpes af globaliseringen og liberaliseringen af økonomien.

Bruxelles, den 12. april 2000.
Jos CHABERT

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets resolution om »Partnerskabsprincippet og dets gennemførelse i reformen af
strukturfondene 2000-2006«
(2000/C 226/08)
REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til præsidiets beslutning af 17. november 1999 om at fremsætte en resolution om
partnerskabsprincippet og dets gennemførelse i reformen af strukturfondene og henvise det forberedende
arbejde til Underudvalg 1,
under henvisning til forslag til Regionsudvalgets resolution (CdR 434/99 rev. 1), som blev vedtaget af
Underudvalg 1 den 1. december 1999 med Jan Tindemans, NL/PSE, som ordfører,
og ud fra følgende betragtninger:
Regionsudvalget vedtog på sin plenarforsamling i juli 1995 en udtalelse om »De regionale og
lokale myndigheders rolle i det partnerskab, der forvalter strukturfondene« (CdR 234/95) (1); på
plenarforsamlingen i november 1997 vedtoges en udtalelse om »De regionale og lokale myndigheders
syn på udformningen af EU’s strukturpolitik efter 1999« (CdR 131/97 fin) (2); på plenarforsamlingen i
september 1998 en udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets forordning (EF) om generelle
bestemmelser om strukturfondene« (CdR 167/98 fin) (3); på plenarforsamlingen i marts 1999 vedtog
Regionsudvalget en resolution om »Reformen af strukturfondene og Samhørighedsfonden i relation til
den politiske debat om forslagene i Agenda 2000« (CdR 1/99 fin) (4) og udtalelsen »For en veritabel
subsidiaritetskultur! En appel fra Regionsudvalget« (CdR 302/98 fin) (5);
Rådet vedtog den 21. juni 1999 forordning (EF) nr. 1260/1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser
for strukturfondene;
Tavistock Institute, London, udgav i februar 1999 rapporten »Tematisk evaluering af partnerskabsprincippet«;
Regionsudvalget har fremsat sine synspunkter i en erklæring om partnerskabsprincippet på en konference,
der afsluttede Regionsudvalgets seminarrække om »Gennemførelsen af strukturfondsreformen 20002006 — de lokale og regionale myndigheders bidrag«; konferencen var arrangeret af Regionsudvalget
efter indbydelse fra den selvstyrende region Madeira og blev afholdt den 10. januar 2000 —
på den 33. plenarforsamling af 12.-13. april 2000 (mødet den 12. april) vedtaget følgende resolution.

Regionsudvalget

få generelle forordningsbestemmelser for at gennemføre
princippet i praksis;

1. fremhæver partnerskabsprincippets betydning for en effektiv gennemførelse af strukturfondene;
2. erklærer, at partnerskabet — som beskrevet i Regionsudvalgets udtalelser — bør være bredt, at det bør fungere i
alle faser af støtteallokeringen, og at regionale og lokale
myndigheder bør have en nøglerolle; der kræves kun

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

EFT C 100 af 2.4.1996, s. 72.
EFT C 64 af 27.2.1998, s. 5.
EFT C 373 af 2.12.1998, s. 1.
EFT C 198 af 14.7.1999, s. 1.
EFT C 198 af 14.7.1999, s. 73.

3. bemærker, at Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 fastlægger generelle bestemmelser for gennemførelse af partnerskabsprincippet og tilsyneladende sikrer fuld deltagelse
af de regionale og lokale myndigheder;

4. konstaterer, at der i artikel 8, stk. 1, i Rådets forordning
(EF) nr. 1260/1999 udtrykkes ønske om et bredt partnerskab, og at parterne ifølge artikel 8, stk. 2, skal inddrages i
de forskellige faser af programmeringen — men det er
medlemsstaterne, der bestemmer, hvordan det skal ske i
praksis, og hvilken rolle de regionale og lokale myndigheder skal spille;
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5. understreger, at bestemmelserne i den nye rådsforordning
om partnerskabets gennemførelse ikke er væsentligt ændret
i forhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/93. Man
kan dog se, at hensigten er at give regionale og lokale
myndigheder en nøglerolle, selvom det stadig eksplicit
er medlemsstaterne, der har ansvaret for partnerskabets
gennemførelse og for EU-støtten på det relevante myndighedsniveau;
6. bemærker, at de planer, medlemsstaterne indsender, skal
indeholde en redegørelse for, hvilke forholdsregler der er
truffet med henblik på høring af parterne, men at det ikke
vides, om — eller hvordan — dette skal kontrolleres, da
der ikke synes at være noget klart og gennemsigtigt EUansvar;
7. tilslutter sig konklusionerne fra Tavistock-rapporten »Tematisk evaluering af partnerskabsprincippet« — specielt
konstateringen af en sammenhæng mellem partnerskab og
effektivitet — og er enig i, at partnerskabsprincippet
udvikles ujævnt i de forskellige medlemsstater og programmer, hvorfor væsentlige forbedringer er påkrævet i mange
medlemsstater;
8. henleder Kommissionens og medlemsstaternes opmærksomhed på følgende vigtige aspekter:
— det vertikale partnerskab i EU mellem Kommissionen
og medlemsstaterne bør udvides til at omfatte de
regionale og lokale myndigheder for at sikre en bredere
og mere jævn magtfordeling,
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— behovet for, at regionale og lokale myndigheder tildeles
en nøglerolle i udarbejdelsen af de regionale programmer, og at de inddrages i den horisontale programlægning,
— bredden i de horisontale, lokale partnerskaber bør
sikres, tillige med en klar opdeling af beslutningsbeføjelserne mellem partnere, der finansierer, og partnere,
der ikke finansierer,
— integration, eller i det mindste koordination, af det
vertikale og det horisontale partnerskab,
— bedre muligheder for regionale og lokale myndigheder
som forvaltende og udbetalende instanser,
— princippet om ét programmeringsdokument og ét
partnerskab pr. geografisk enhed for at forenkle forvaltning og kontrol samt begrænse bureaukrati,
— tilstrækkelig teknisk bistand til partnerskabet, så alle
parter kan deltage fuldt ud,
— formel fastlæggelse af partnerskabets status, så smuthuller undgås, og der sikres gennemsigtighed omkring
roller og ansvar, arbejdsgang og uddelegering af beføjelser samt forvaltningsressourcer;
9. opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet at hjælpe medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder med at forbedre gennemførelsen af partnerskabsprincippet ved i samarbejde med
Regionsudvalget at udarbejde et arbejdsdokument, der
giver eksempler på god praksis samt klare modeller for
partnerskabet, og til at fremskaffe information om de
forskellige partneres finansielle bidrag.

Bruxelles, den 12. april 2000.
Jos CHABERT

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om »Samhørighed og transport«
(2000/C 226/09)
REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og
Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Samhørighed og transport (KOM(1998) 806 endelig udg., af
14. januar 1999),
under henvisning til EF-traktaten især afsnit XV (Transeuropæiske net) og XVII (Økonomisk og social
samhørighed),
under henvisning til det første officielle udkast til Det Europæiske Fysiske og Funktionelle Udviklingsperspektiv (EFFU), som blev fremlagt på det uformelle møde mellem EU-medlemsstaternes ministre med
ansvar for fysisk planlægning den 9.-10. juni 1997 i Noordwijk,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF af 23. juli 1996(1) om
Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og det forslag til EuropaParlamentets og Rådets beslutning om ændring heraf (2), som er under udarbejdelse,
under henvisning til præsidiets beslutning af 2. juni 1999 om at afgive udtalelse herom i henhold til EFtraktatens artikel 265, stk. 5, og henvise det forberedende arbejde til Underudvalg 1 »Regionalpolitik,
Strukturfondene, Økonomisk og Social Samhørighed, Grænseoverskridende og Interregionalt Samarbejde«,
under henvisning til bidrag fra Underudvalg 3 »Europæiske Net, Transport, Informationssamfundet«
(ordfører: Nikos Tabakidis, borgmester i Anargyron, EL/PSE),
under henvisning til forslag til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 390/99 rev. 2), som blev vedtaget af
Underudvalg 1 den 1. december 1999 med Ramón Luis Valcárcel Siso (leder af lokalregeringen i Murcia,
E/PPE) som ordfører —
på den 33. plenarforsamling den 12.-13. april 2000 (mødet den 12. april) vedtaget følgende udtalelse.

1. Indledning
1.1.
Allerede i artikel B i traktaten om Den Europæiske
Union slås det fast, at styrkelse af »den økonomiske og sociale
samhørighed« er afgørende for »at fremme afbalancerede og
varige økonomiske og sociale fremskridt«.
1.2.
Sammenhængen mellem økonomisk og socialt udviklingsniveau og tilstedeværelsen af transportinfrastruktur og
transportservice har været kendt fra gammel tid, hvilket
Kommissionen også bemærker i den foreliggende meddelelse.
1.3.
Forholdet mellem transport og generel udvikling (og
det, der fremmer sidstnævnte, nemlig økonomisk og social
samhørighed) er dog meget kompliceret, både i teori og

(1) EFT L 228 af 9.9.1996, s. 1.
(2) KOM(97) 681 endelig udg., EFT C 120 af 18.4.1998, s. 14.

praksis. Enhver form for analyse eller politik, der sigter på at
styrke og udvikle synergier mellem samhørighed og transport,
skal derfor udføres med stor grundighed og forsigtighed.

1.4.
Den foreliggende meddelelse om samhørighed og
transport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget er derfor
meget velkommen og bør vurderes positivt, ikke kun fordi den
gør rede for EU’s hidtidige indsats på området, men især fordi
den er udtryk for en stærk vilje til at komme videre og
overvinde de hindringer, der stadig findes. Helt konkret kan
der peges på, at Kommissionen i sin meddelelse:

— konstaterer, at den sektorpolitiske liberalisering af
transportserviceydelser kan føre til forringelser for visse
befolkningsgrupper og geografiske områder, og
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— viser, hvorledes sådanne ulemper kan forebygges og korrigeres gennem en transportpolitik, som indebærer
— opretholdelse af bestemte serviceydelser med tilførsel
af offentlige midler og
— reduktion af uligheder mellem regioner, hvad angår
tilgængelighed.
1.5.
På dette grundlag ønsker Regionsudvalget at behandle
følgende spørgsmål:
— instrumenter til evaluering af resultaterne med hensyn til
samhørighed og transport,
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1.9.
Et af EU’s vigtigste politiske målsætninger er den
såkaldte samhørighed, med andre ord at etablere betingelserne
for, at alle egne i EU kan deltage på lige fod. Der refereres
udtrykkeligt til denne målsætning i den nye traktat (Amsterdam-traktaten), især i artikel 2.

1.10. Allerede i 1988 begyndte Fællesskabet gennem en
nyorientering af strukturfondene at virkeliggøre sine ambitioner om politisk og finansielt at fremme social og økonomisk
samhørighed. Senere i 1993 opfyldte EU endnu et konkret,
politisk mål, da Samhørighedsfonden blev føjet til de eksisterende strukturfonde: investeringer i projekter vedrørende de
transeuropæiske net. Sideløbende hermed arbejder Den Europæiske Investeringsbank for de samme politiske målsætninger,
primært gennem lån til regionaludviklingsprojekter.

— transportpolitik (forskellige transportformer) og miljøpolitik i EU’s centrum og periferi,
— randområder og øer — de europæiske havnes bidrag til en
løsning,
— følgerne af opgivelse og nedlæggelse af de sekundære
transportnet i takt med affolkningen af fattige bjergregioner
i det indre Europa,
— stigende internalisering af omkostningerne ved gradvis
indførelse af afgiftssystemer for anvendelse af infrastruktur
samt
— koordinering af de forskellige politikker og gennemførelsesinstrumenter.
1.6.
På konkrete punkter i forbindelse med ovennævnte
emner og i denne udtalelses konklusioner fremlægger Regionsudvalget vurderinger og forslag, som det allerede fremførte i
udtalelsen om det transeuropæiske transportnet (1). Regionsudvalget fastholder argumenterne og vurderingerne fra denne
udtalelse.
1.7.
Der er meget store geografiske, økonomiske, demografiske, kulturelle og sociale forskelle internt i EU. Områder med
stor befolkningstæthed og heftig økonomisk aktivitet har som
regel en høj levestandard, mens andre døjer med manglende
udvikling og affolkning.
1.8.
Ø-samfund og isolerede egne har deres egne karakteristika. Forskellene bestemmer direkte udviklingsrytmen, og i
sidste ende de enkelte områders muligheder for at deltage på
lige fod i det store socioøkonomiske fællesskab, EU.

(1) Udtalelse baseret på Kommissionens 1998-beretning om gennemførelsen af retningslinjerne og fremtidige prioriteter, KOM (1998)
614 endelig udg. (CdR 60/99 fin — EFT C 293 af 13.10.1999,
s. 9).

2. Samhørighed og transport

2.1.
Transporten spiller ubestrideligt en vigtig rolle for
udviklingen i alle regioner, både hvad angår infrastruktur og
udbud af tjenesteydelser.

2.2.
At der er en sammenhæng mellem økonomisk udvikling og transportsystemets udvikling er videnskabeligt bevist,
selv om denne relations fremtrædelsesformer ikke er fastlagt i
detaljer.

2.3.
Det står dog fast, at et effektivt transportsystem såvel
med hensyn til infrastruktur som med hensyn til tjenesteudbud
er et grundlæggende element i regionaludviklingen både på
kort og på langt sigt.

2.4.
På kort sigt bidrager planlægningen, udformningen,
driften og vedligeholdelsen af et transportsystem til oprettelsen
af nye arbejdspladser, hvilket har direkte effekt på borgernes
sociale integration og den økonomiske velstand i regionerne.
På længere sigt øver transportsystemet direkte indflydelse
på grundlæggende produktionsparametre (produktionsformer,
handel med råvarer, varedistribution, lagersystemer m.v.).

2.5.
En generel styrkelse af de økonomiske aktiviteter
såvel inden for produktionen som inden for servicesektoren
(herunder f.eks. turisme) hører til transportsektorens vigtigste
funktioner.

2.6.
Transporten er særlig vigtig i egne, der lever af
landbrug og fiskeri, fordi ferskvarerne her på grund af deres
letfordærvelighed kræver hurtigere transport end industrivarer.
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2.7.
Betydningen af transportens geografiske dimension
springer ligeledes i øjnene. De enkelte regioner stiller forskellige
krav til transportsystemet, som må udvikles både i teknisk og i
økonomisk henseende. I nogle regioner skal transportsystemet
udformes, så det understøtter produktionsmetoderne (navnlig
i industriområder), mens udviklingen af offentlig persontransport i andre har særlig vægt af hensyn til den sociale integration
af borgerne (dette gælder navnlig isolerede og dårligt stillede
regioner) og opretholdelse af den sociale og økologiske
ligevægt (forstæder og opland til de store byer, transportkoncentration i EU’s kerneregioner). Man bør i denne forbindelse
anvende midler fra strukturfondene eller Samhørighedsfonden
til at støtte investeringer i miljøvenlige offentlige persontransportsystemer og fremme kombinationen af forskellige
transportformer med henblik på at sikre bæredygtig mobilitet
i byerne. Systemernes tilgængelighed og forbindelse med de
transeuropæiske net skal også tages med i betragtning.

2.8.
Det er vigtigt at understrege, at et utilstrækkeligt
transportnet får umiddelbare konsekvenser for leveomkostningerne, idet det virker som en ekstraskat, der fordyrer
prisen for forbrugerne. En sådan fordyrelse rammer især de
økonomisk svageste samfundslag og dermed samhørigheden.
Samtidig er denne »ekstraskat« som følge af et utilstrækkeligt
transportnet til ulempe for eksporten af varer, som produceres
i den pågældende region.

2.9.
Derfor forbindes transport ofte med »almennyttig
tjeneste«-begrebet.

2.10. Sygetransport fra isolerede egne til lægecentre i
byerne, transport af børn og unge til uddannelsescentrene,
mulighed for at bringe hjælpen hurtigt frem til isolerede egne
i tilfælde af naturkatastrofer og social integration gennem
kontakter til forskellige lokale kulturer er gode eksempler
herpå.

2.11. På denne baggrund skal transport ikke udelukkende
vurderes ud fra økonomiske kriterier (økonomisk bæredygtighed), men indgå i en bredere social-økonomisk og økologisk
analyse. Det er vigtigt at bemærke, at hvis der ikke kompenseres
for manglende eller utilstrækkelige basale tjenesteydelser gennem et effektivt transportnet, der mildner de negative følger
heraf ved at give befolkningen i isolerede eller ugunstigt stillede
regioner mulighed for at få del i sådanne ydelser, så vil det
demografiske tomrum med manglende erhvervsaktiviteter
blive endnu større, hvilket gør det urentabelt at investere i
transport. Resultatet er, at disse regioner kommer ind i en ond
cirkel, hvor det faldende udbud medfører faldende efterspørgsel
og omvendt.
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2.12. Transportsektorens mangesidede indflydelse viser,
hvor vigtigt det er at tage nøje hensyn til de lokale særtræk i
forbindelse med transportplanlægningen og -infrastrukturen i
Europa. Lokale særtræk gør sig også gældende internt i
medlemsstaterne. Det er vigtigt at fremhæve det øgede behov
for respekt for og gennemførelse af subsidiaritetsprincippet på
transportområdet.

3. Instrumenter til evaluering af resultaterne

3.1.
Den umiddelbare sammenhæng mellem EU’s
transportpolitik og økonomisk og social samhørighed fremgår
af en samlet gennemgang af EF-traktatens afsnit XII (Transeuropæiske net) og afsnit XIV (Økonomisk og social samhørighed).
Politikken for transeuropæiske transportnet fremstår her som
et instrument, der forventes at bidrage direkte til styrkelsen af
den økonomiske og sociale samhørighed, hvilket defineres
som at »formindske forskellene mellem de forskellige områders
udviklingsniveauer og forbedre situationen i de mindst begunstigede områder, herunder landdistrikterne« (i Amsterdamtraktaten er øerne også nævnt: »de mindst begunstigede
områder eller øer, herunder landdistrikter«).

3.2.
Andre — mere generelle — indfaldsvinkler, som
Kommissionen gennem længere tid har undersøgt (bl.a. i sin
hvidbog fra 1993: Vækst, konkurrenceevne, beskæftigelse —
Udfordringer og veje ind i det 21. århundrede), og som den
også fremlægger i den foreliggende meddelelse, er forbindelserne mellem etablering af transportinfrastruktur og jobskabelse.

3.3.
Der er i første omgang tale om midlertidige arbejdspladser i anlægsfasen, men mere interessant er det at fokusere
på den langsigtede effekt, hvor der takket være de nye
vilkår mht. tilgængelighed og omkostninger skabes varig
beskæftigelse. Dermed etableres der en umiddelbar og permanent funktionel sammenhæng mellem produktionsapparatets
konkurrenceevne og den økonomiske og sociale samhørighed.

3.4.
Endelig skulle EU’s tiltag på transportområdet gerne
munde ud i større og bedre fordelte indkomster, som er
hovedformålet med udligningen af udviklingsforskelle og
jobskabelse og generelt den økonomiske omfordelingsproces,
der er afgørende for tilvejebringelse af økonomisk og social
samhørighed.

3.5.
Regionsudvalget mener imidlertid, at talen om sammenhæng mellem transportpolitik og økonomisk og social
samhørighed forbliver tom snak og et fromt ønske, hvis der
ikke findes instrumenter til at måle førstnævnte politiks
konkrete indvirkning på sidstnævnte. Man bør kort sagt og
helt generelt måle, hvordan EU’s transportpolitik og de enkelte
tiltag herunder bidrager til opfyldelsen af tre hovedmål:
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— forbedring af den europæiske økonomis konkurrenceevne,
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4. Forskellige tiltag for centrale områder, randområder,
øer og isolerede områder

— konsolidering af et bæredygtigt mobilitetsmønster,
— styrkelse af den økonomiske og sociale sammenhængskraft
internt i EU — af særlig interesse i denne forbindelse.

3.6.
Den aktuelle mangel på »måleinstrumenter« (indikatorer og variabler, evalueringsprocedurer osv.) er udtalt, både i
forbindelse med konkrete tiltag og mht. infrastrukturnet og
transportserviceydelser. Så vidt Regionsudvalget har erfaret,
har Kommissionen arbejdet ret intensivt med dette problem i
de seneste år, men:
— det er alligevel vanskeligt — i forbindelse med en konkret
infrastruktur, et konkret tiltag eller et konkret projekt —
— at vide på forhånd, hvilken interesse de har for EU ud
fra et samhørighedspolitisk synspunkt,
— efterfølgende at vurdere, i hvor høj grad de opstillede
mål er nået;

4.1.
Regionsudvalget har ved tidligere lejligheder understreget nødvendigheden af, at EU’s transportpolitik tager hensyn
til de individuelle problemer, der rejser sig i de forskellige egne
i EU, og i hvert enkelt tilfælde søger konkrete løsninger på
konkrete problemer:
— »centrale områder«, hvor de grundlæggende problemer
ligger mere i kriterier for konkurrenceevne og kapacitet,
og hvor virkningen af eksterne faktorer (især miljømæssige)
er afgørende,
— »randområder«, hvor problemerne vedrørende indkomst
og beskæftigelse, tilgængelighed, affolkning og økonomisk
og social samhørighed trænger sig på, og hvor eksterne
faktorer kan være af mindre betydning.

4.2.
Der bør også tages hensyn til den såkaldte nordlige
dimension. De nordlige randområder adskiller sig fra EU’s
øvrige regioner, hvad angår klima, beliggenhed, erhvervsstruktur og geopolitik. Den lave befolkningstæthed og de store
afstande giver de nordlige regioner et særpræg, som EU’s
transportpolitik bør tage hensyn til. Der er også særlige
transportproblemer i mange stærkt affolkede bjergegne og
isolerede egne i Sydeuropa. De bør også få særbehandling.

— det er endvidere vanskeligt — i forbindelse med de politiske
tiltag og de samlede infrastruktur- og servicenet —
— at vurdere, om indsatsen rent faktisk gik i den ønskede
retning, og i hvor høj grad (eller med hvilke generelle
eller specifikke undtagelser),
— at finde frem til instrumenter, som kan styrke eller
korrigere den opnåede effekt.

3.7.
Regionsudvalget finder det derfor rimeligt at foreslå,
at man i forbindelse med den tværgående forsknings- og
udviklingsindsats, som EU’s transportpolitik slår til lyd for,
undersøger, hvordan man kan udforme og opstille kvantitative
indikatorer og egnede metoder, der gør det muligt på ethvert
tidspunkt at evaluere EU-transportpolitikkernes bidrag til:
— udvikling af produktionsapparatets konkurrenceevne,
— tilvejebringelse af bæredygtig mobilitet og anvendelse af
forskellige transportformer,
— forbedring af mindst to grundforudsætninger for økonomisk og social samhørighed, nemlig tværregional tilgængelighed og beskæftigelse.

4.3.
I meddelelsen om samhørighed og transport anføres
det, at der ved planlægning af det transeuropæiske transportnet
er taget hensyn til behovene i randområderne (1). Regionsudvalget betvivler imidlertid dette; ganske vist er der helt klart taget
hensyn til randområdernes, de isolerede egnes og øernes behov,
men de er ikke blevet behandlet specifikt eller anderledes end
behovene i centrale områder. En sådan individuel tilgang ville,
hvis den var blevet anvendt fra starten, have været af stor
værdi som støtte for klare og kvantificerbare mål for tilgængelighed og økonomisk og social samhørighed.

4.4.
Regionsudvalget mener, at de eksempler, meddelelsen
anfører til underbygning af sin argumentation (netværk af
lufthavne og havne), i virkeligheden svækker den og viser, at
Regionsudvalgets tvivl er berettiget. Set ud fra spørgsmålet
om tilgængelighed er det værdifuldt, at små lufthavne på
fjerntliggende øer er medtaget i det transeuropæiske net
(tilgængelighed og regionale komponenter i lufthavnssystemet). Andre udvælgelseskriterier, som er forbundet med trafiktærskler, samt en yderst løs definition af »regional isolation«
har imidlertid betydet, at man selv i centrale områder med
udmærkede landforbindelser, hvor der ikke er nogen isolationsproblemer, har valgt at have mange små, lettilgængelige,
regionale komponenter i lufthavnssystemet (i nogle tilfælde er
der tale om afstande på under 50 km).

(1) KOM(1998) 806 endelig udg. — pkt. 26.
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4.5.
Den tvivl, der er rejst om, hvorvidt der ved planlægningen af det transeuropæiske net er taget hensyn til problemerne i randområderne, bestyrkes af konklusionerne i nogle
af de undersøgelser, Kommissionen har ladet foretage. De
følgende konklusioner kommer ikke som nogen overraskelse
og markerer klart spillereglerne (1):
— det er de mellemstore byer i regioner, som er placeret
centralt og ved knudepunkter, der opnår de største tilgængelighedsgevinster,
— de vigtigste storbyområder nyder også godt af de transeuropæiske net, men i mindre grad end de mellemstore byer,
— for at randområderne og de fjerntliggende regioner kan få
størst mulig fordel af de transeuropæiske net, er det
nødvendigt at foretage supplerende investeringer i sekundære net.

5. De fjerntliggende havnes rolle
5.1.
Havne og søtransportnet — som basis for multimodal
transport — er af særlig interesse for randområderne, hvoraf
hovedparten har lange kystlinjer, mens der i andre tilfælde er
tale om meget fjerntliggende øer. For sådanne områder kunne
mellemstore og små havne spille en vigtig rolle ved at give
mulighed for en billig transportform, som på fremragende vis
kan supplere mangelfulde eller ikke-eksisterende landtransportforbindelser (hvadenten denne situation er geografisk eller
historisk begrundet).
5.2.
Selv om spørgsmålet om havne i EU’s transportpolitik
allerede er nævnt under afsnittet om egnede tiltag for randområder (punkt 4), fortjener det en særlig kommentar, eftersom
havne har fået en særlig behandling ved definitionen af
transeuropæiske infrastrukturnet.
5.3.
Kommissionen og Rådet afviste fra starten at udpege
konkrete havne og opstillede blot betingelserne for udvælgelse
af »havneprojekter af fælles interesse«. Baggrunden for denne
holdning (2) var angiveligt havneaktiviteters særtræk, som
kunne påvirke den fri konkurrence, hvis nogle havne blev
medtaget i de transeuropæiske net og andre ikke. Et sådant
ræsonnement var plausibelt, men kunne næsten fuldt ud
anvendes på andre infrastrukturer, for hvilke forslaget rent
faktisk indeholdt relevante ordninger.
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5.5.
Kommissionen opfyldte sin forpligtelse med fremlæggelsen af et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning, som ændrer beslutning nr. 1692/96/EF (3). Forslaget
omfatter fortegnelser over konkrete havneprojekter af fælles
interesse, og havne og omladningsområder inkorporeres i det
transeuropæiske net for kombineret transport. Dette initiativ
skal dog betragtes som rent formelt, eftersom Kommissionen
besluttede at udvælge alle havne, hvor små de end var.
5.6.
Ud fra randområdernes synspunkt, kan denne beslutning ikke vurderes positivt, da medtagelsen af en lang række
små havne i centrale områder nedtoner den særlige betydning,
som havne har for transport i randområder. EU’s ressourcer er
begrænsede, og hvis næsten alle havne har adgang til dem, vil
den samlede effektivitet af deres anvendelse falde kraftigt.
Kommissionens indfaldsvinkel kan endvidere komme i modstrid med de nuværende tendenser inden for søtransport til i
stigende grad at fremme specialisering og funktionsbaseret
ranginddeling af havnesystemer.
5.7.
Regionsudvalget mener, at den bedste løsning vil være
at kombinere restriktive udvælgelseskriterier, som er knyttet til
trafik- eller aktivitetsmængde, med åbne, men veldefinerede
kriterier baseret på beliggenhed og tilgængelighed. En sådan
fremgangsmåde, som egentlig kan anvendes på enhver af de
transportformer, der indgår i det transeuropæiske net, vil
bidrage bedst til at forene gennemførelsen af målsætningerne
for konkurrenceevne og for økonomisk og social samhørighed.

6. Priser på anvendelse af infrastruktur
6.1.
I 1998 forelagde Kommissionen en hvidbog om »Fair
betaling for brug af infrastruktur: En model for trinvis indførelse af fælles afgiftsbestemmelser for transportinfrastrukturen
i EU« (4), hvori der slås til lyd for, at infrastrukturafgifterne
normalt skal afspejle »marginale samfundsmæssige omkostninger« (herunder internalisering af eksterne omkostninger). Der
består fortsat store forskelle mellem EU-landene og det er
ligeledes velkendt, at afgifterne for brug af infrastrukturer i dag
kun opkræves for brug af veje (afgiftsbetaling på motorveje og
for nogle store infrastrukturarbejder), men kun delvis eller slet
ikke for jernbaner, havne, lufthavne og indenlandske vandveje.

5.4.
I den proces, der førte til vedtagelsen af EuropaParlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske
transportnet, lykkedes det Parlamentet at få indføjet en formel
erklæring, hvori Kommissionen forpligtede sig til at fremlægge
et nyt forslag, så søhavne blev behandlet på samme måde som
lufthavne (udvælgelse af konkrete havne ud fra størrelse og
geografiske kriterier).

6.2.
Regionsudvalget ønsker at understrege, at ideen om at
medregne marginale omkostninger i priserne på anvendelsen af
infrastruktur forudsætter nogle afgørende faktorer vedrørende
omkostningernes struktur. Dette indebærer, at omkostningerne skal vokse i takt med produktionens omfang, de skal være
stabile og i enhver henseende kunne afledes, da ideen om
marginaludgifter ellers må anses for meningsløs. Desværre kan
næsten enhver form for basisinfrastrukturs kapacitet og især
transportinfrastrukturens kapacitet ikke ændres i små etaper.
Regionsudvalget vurderer derfor, at der består lakuner i selve
det teoretiske grundlag for den prisfastsættelsespolitik, som
Kommissionen lægger op til.

(1) KOM(1998) 806 endelig udg. — pkt. 27.
(2) KOM(1994) 106 endelig udg. — pkt. 76.

(3) KOM(1997) 681 endelig udg. — EFT C 120 af 18.4.1998, s. 14.
(4) KOM(1998) 466 endelig udg.
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6.3.
Et andet teoretisk diskutabelt punkt, som bringes på
bane i Kommissionens hvidbog, er den antagelse, at »de
marginale samfundsomkostninger« vil resultere i en optimal
afgiftsberegning, som formår at sikre den bedst mulige ressourceallokering. Denne hypotese er i overensstemmelse med det
teoretiske udgangspunkt, men den overser det forhold, at hvis
man skal nå frem til den optimale pris, må »de marginale
omkostninger« nødvendigvis svare til »gennemsnitsomkostningerne«. På grund af denne udeladelse, som er et forsøg på
at omgå problemet med, at transportinfrastrukturkapaciteten
kun kan ændres i store etaper, får hvidbogen viklet sig ind i
spørgsmålet omkring »kapacitet-pris«, uden at nå frem til en
tilfredsstillende løsning.

henseende, vil på den anden side have færre muligheder for at
genindvinde omkostningerne, idet de eventuelle fordele ved
pålæggelse af afgifter vil blive begrænset af deres økonomiske
systemers relativt svage formåen.

6.4.
Hvis det imidlertid lykkes at finde en løsning på disse
teoretiske og praktiske problemer, som eventuel medtagelse af
omkostningerne ved tilvejebringelse af kapacitet indebærer,
kan infrastrukturafgifter være et effektivt værktøj til styring af
kapacitetsproblemer i store overbebyrdede infrastrukturer, af
problemer med allokering af ressourcer inden for transportøkonomien samt af konkurrenceevneproblemer i det økonomiske system som helhed.

7.1.
Regionsudvalget konstaterer, at koordineringen af politikkerne og instrumenterne på transportområdet rejser mange
komplicerede spørgsmål af meget forskellig art. EU’s institutioner arbejder med disse problemer, men der bør gøres en større
indsats for at finde løsninger.

6.5.
Langt mere tvivlsomt er det, om infrastrukturafgifter
udgør et effektivt middel eller har den ønskelige indvirkning
på afhjælpningen af generelle lakuner med hensyn til adgangsmuligheder og samhørighedsmålsætninger.
6.6.
Det hedder i meddelelsen om samhørighed og
transport, hvor denne behandler hvidbogen (1), at »... der ikke
er grund til at tro, at det generelt vil få negative konsekvenser
(i landdistrikter eller randområder), hvis afgifterne beregnes
på grundlag af marginalomkostningerne«. I en umiddelbart
efterfølgende fodnote om hvidbogen hedder det i meddelelsen
imidlertid:
— at priserne bør differentieres, således at de regioner, der
har mindst trafik og forurening, berøres mindst, og
— der foreslås en smidig og gradvis gennemførelse af prisreformer i de tilfælde, hvor der er bekymring for, at højere
brugertakster vil være til hinder for den økonomiske
udvikling i randområder eller mindre udviklede områder.
6.7.
Det forhold, at der i meddelelsen om samhørighed og
transport tages så mange forbehold, hvor man endog åbner
døren på klem for en eventuel subsidie- eller kompensationsordning til dette formål, vidner om, at Regionsudvalget har al
mulig grund til at indtage en forsigtig holdning. Det kan kort
siges, at den virkning, som generelle afgifter på anvendelse
af infrastrukturer kan få for den økonomiske og sociale
samhørighed, endnu ikke er blevet undersøgt tilstrækkeligt
indgående. Endvidere bør virkningen, når tiden er inde,
vurderes med udgangspunkt i enheder (transportomkostninger) og i relation til skatter og afgifter.
6.8.
Regionsudvalget mener, at afgiftsopkrævning kan føre
til, at økonomisk veludviklede regioner vil få bedre muligheder
for at hente omkostningerne ind igen gennem en fremtidig
stigning i den økonomiske aktivitet og den deraf følgende
velstand. Regioner, som er mindre udviklede i økonomisk
(1) KOM(1998) 806 endelig udg. — pkt. 37.

6.9.
Afslutningsvis vurderer Regionsudvalget, at det i
spørgsmålet om at pålægge afgifter for brug af infrastrukturer
er afgørende vigtigt at gå konsekvent og forsigtigt til værks.

7. Koordinering af politikker og instrumenter

7.2.
Det drejer sig i første omgang om den teoretiske og
praktiske koordinering af liberaliseringspolitikken (der søger
en udstrakt anvendelse af markedsprincipper indført i
transportsektoren) og de politikker, der er mere direkte knyttet
til målet om økonomisk og social samhørighed, herunder
offentlig service og transeuropæiske net.
7.3.
Kommissionen behandler dette problem flere steder i
meddelelsen om samhørighed og transport og fremsætter
kommentarer, som Regionsudvalget ser meget positivt på, dels
på grund af deres konkrete indhold, dels på grund af det
engagement, der ligger bag.
7.4.
Regionsudvalget bifalder meddelelsens kommentarer
og forslag om transportpolitik og Kommissionens indsats. De
ville stå endnu stærkere, hvis de kombineredes med en
forståelse af, at konkurrenceevne og samhørighed er to lige
vigtige mål, der skal ses i sammenhæng og nås i fin balance.
7.5.
Et andet problematisk aspekt er koordineringen af de
finansielle politikker og instrumenter for fysisk planlægning
og for transportinfrastruktur og transportservice.
7.6.
Sammenhængen mellem arealudnyttelse og transportnet er tydeligere end sammenhængen mellem økonomisk og
socialt udviklingsniveau og tilstedeværelsen af transportinfrastruktur og transportservice (jf. pkt. 1.2). Det fremgår imidlertid af Kommissionens meddelelse, at de fleste EU-midler, der
investeres i transportinfrastruktur, ikke stammer fra de særlige
transportfonde (budgetposten for de transeuropæiske net og
Samhørighedsfondsmidlerne til transeuropæiske net), men fra
strukturfonde og programmer, der direkte tager sigte på
regionaludvikling og fysisk planlægning (EFRU, Regis, INTERREG m.fl.).
7.7.
Som Kommissionen bemærker det forskellige steder i
sin meddelelse, må man i fremtiden løse tilgængelighedsproblemet ved at betragte de store transeuropæiske net, de dertil
knyttede tilkørsels- og frakørselsnet samt de lokale net under
ét. Dette er Regionsudvalget enig i.
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7.8.
I denne forbindelse rejser Regionsudvalget spørgsmålet, om ikke tiden nu er inde til at supplere de aktuelle EFstøtterammer med et lignende instrument for transportsektoren, som indbefatter en helhedsstrategi for alle transportnet
og -tjenester samt en overordnet regulering af alle dertil
knyttede EU-politikker og instrumenter.
7.9.
Som sidste aspekt i forbindelse med koordinering
nævner Regionsudvalget finansieringsordningerne. Regionsudvalget er især interesseret i, at der findes frem til metoder, som
gør det muligt at indlemme privat finansiering i udviklingen af
infrastrukturer samt blandet offentlig/privat finansiering.
7.10. Regionsudvalget mener på den ene side, at det nok er
uundgåeligt, at private midler fremover bidrager til finansiering
af infrastruktur, men at dette på den anden side vil skabe
mange flere problemer i de mindre udviklede perifere områder,
på øer og i isolerede egne, hvor trafikkens og transportens
omfang gør en sådan finansiering lidet (eller mindre) attraktiv
ud fra en rentabilitetsbetragtning.
7.11. Regionsudvalget skal derfor opfordre alle de involverede EU-institutioner og EU-aktører til at udvise størst mulig
kreativitet i forbindelse med udformningen og finpudsningen
af blandede ordninger, der enten inddrager den offentlige og
den private sektor på samme tid eller kombinerer en rent
privat finansiering af byggeri og drift med en rent eller delvis
offentlig slutbetaling (»skyggeafgifter«).

8. Transport og samhørighed i lyset af udvidelsen
8.1.
Kommissionen lægger i sin meddelelse stor vægt på
EU’s politik over for ansøgerlandene. Denne politik er styret af
de samme kriterier og parametre som dem, der har været
anvendt i Fællesskabet. Social og økonomisk samhørighed
mellem de nye og de nuværende medlemsstater tillægges
stor betydning. Transport vil komme til at spille en vigtig
økonomisk, miljørelevant og social rolle i et udvidet EU.
8.2.
Fra begyndelsen af 2000 vil der gennem en ny EUfond (Ispa) kunne ydes støtte til transportinfrastruktur i
ansøgerlandene, ikke mindst forlængelsen af de transeuropæiske transportnet ind i disse lande. Den politiske målsætning er,
at serviceniveauet i de nye medlemsstater skal have stor
socioøkonomisk værdi.

9. Konklusioner
9.1.
Regionsudvalget ser generelt meget positivt på den
foreliggende meddelelse om samhørighed og transport, hvor
Kommissionen udtrykker sin vilje til at optimere samhørighedspolitikkens og transportpolitikkens bidrag til udvikling af

8.8.2000

de svageste regioner og til at øge de mindst privilegerede
befolkningsgruppers muligheder.
9.2.
Regionsudvalget mener også, det er grundstenen i
EU’s politik, at de forskellige regioner får ligelig del i den
økonomiske og sociale velfærd. Transportpolitikken er et
vigtigt instrument for gennemførelsen af regionalpolitikken og
bør vurderes i konsekvens deraf.
9.3.
Regionsudvalget fastholder de argumenter og synspunkter, som det fremlagde i sin udtalelse af 3. juni 1999 om
det transeuropæiske transportnet (1), og henviser til denne
udtalelse for en mere detaljeret behandling af emner, som her
kun strejfes eller omtales kort.
9.4.
Regionsudvalget mener, at EU’s transportpolitik, især
vedrørende de transeuropæiske net, bør være med til at tegne
et nyt »kort over tværregional tilgængelighed« i EU. Kortet skal
reducere uligheder mellem regionerne og fastlægge mindstekrav, som sikrer tilgængelighed fra og til alle områder i EU.
9.5.
Efter Regionsudvalgets mening er en kvantitativ og
grundig måling af EU-transportpolitikkens virkninger, især
dens bidrag til at styrke industriens konkurrenceevne og
den økonomiske og sociale samhørighed inden for EU, en
nødvendig forudsætning for at kunne evaluere den og for at
kunne udforme og gennemføre tiltag, der styrker og korrigerer
den; problemet omkring stigende miljøbelastninger i kerneregionerne bør medinddrages.
9.6.
Regionsudvalget opfordrer EU-institutionerne, især
Kommissionen, til i forbindelse med planlægningen af EU’s
transportpolitik at undersøge, hvordan man kan udforme og
opstille kvantitative indikatorer og egnede metoder, der gør
det muligt på ethvert tidspunkt at evaluere EU-transportpolitikkernes bidrag til udvikling af konkurrenceevnen og styrkelse
af den økonomiske og sociale samhørighed (tværregional
tilgængelighed og beskæftigelse).
9.7.
Regionsudvalget konstaterer, at de problemer, der skal
imødegås med EU’s transportpolitik, ikke er de samme fra egn
til egn i EU, eftersom der findes:
— »centrale områder«, hvor nøgleproblemerne vedrører konkurrenceevne, kapacitet og belastninger, og hvor virkningen af eksterne faktorer er afgørende,
— »randområder«, øer og isolerede områder, hvor problemer
i forbindelse med indkomst og beskæftigelse, tilgængelighed, affolkning og økonomisk og social samhørighed
trænger sig på, og hvor virkningen af eksterne faktorer kan
være forholdsvis begrænset.

(1) Kommissionens 1998-beretning om gennemførelsen af retningslinjerne og fremtidige prioriteter, KOM(1998) 614 endelig udg.
(CdR 60/99 fin — EFT C 293 af 13.10.1999, s. 9).
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9.8.
Regionsudvalget mener, at det er nødvendigt at
anerkende de enkelte regioners særlige problemer for at kunne
løse dem. Anvendelsen af subsidiaritetsprincippet på lokalt og
regionalt plan bør derfor i højere grad respekteres.
9.9.
Disse omstændigheder skal EU’s transportpolitik tage i
betragtning for at finde frem til de bedst egnede løsninger for
det enkelte område.
9.10. Regionsudvalget understreger, at bestræbelserne på at
finde de bedst egnede løsninger for hvert enkelt geografisk
område ikke på nogen måde må underminere de lige muligheder for de mindst privilegerede befolkningsgrupper og regioner.
9.11. Regionsudvalget opfordrer Kommissionen til altid at
holde sig for øje — i sine rapporter om transportpolitik og i
forbindelse med vurderinger og tiltag — at det er nødvendigt
at differentiere løsningerne, så de passer til den enkelte regions
særlige forhold.
9.12. Regionsudvalget opfordrer de direkte involverede
parter — Europa-Parlamentet, Ministerrådet og Kommissionen
— til i forbindelse med den næste revision af EU’s retningslinjer
for udviklingen af det transeuropæiske transportnet:
— at indtage en mere forpligtende holdning med hensyn til
— overordnet planlægning af transportinfrastruktur og
transportservice,
— specialisering og hierarkisering af de unimodale net,
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— optimering af anvendelsen af EU-midlerne på grundlag
af afbalancerede kriterier og målsætninger for miljøkonsekvenser, konkurrenceevne og samhørighed,
— at indføre strenge udvælgelseskriterier i forbindelse med
trafik- og transportkapacitet og -mængde,
— indføre mere åbne, men behørigt nuancerede, udvælgelseskriterier vedrørende tilgængelighed og fysisk planlægning.
9.13. Regionsudvalget opfordrer Kommissionen til at gå
videre med sin analyse og udarbejde konkrete forslag til
løsning af de teoretiske og praktiske problemer, som en
infrastrukturprispolitik baseret på »de marginale samfundsomkostninger« fører med sig, især hvad angår:
— konsekvenserne for fordelingen på forskellige transportformer og for transportomkostningerne i centrale områder
og randområder,
— tilvejebringelse af kapacitet og tilgængelighed i mindre
udviklede regioner,
— skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser og deres formodentlig forskellige virkningsgrad i »stærke« og »svage«
regioner.
9.14. Regionsudvalget anmoder alle de berørte parter på
europæisk, nationalt og regionalt niveau om at sikre koordinering af politikker og finansieringsinstrumenter for regionaludvikling, fysisk planlægning og transportplanlægning. Et samlet
overblik over alle transportnet og -tjenester kunne danne et
godt grundlag herfor.
9.15. Regionsudvalget opfordrer alle institutioner og sociale og økonomiske aktører i EU til at medvirke til den praktiske
udformning af særlige ordninger, som inddrager privat kapital i
finansieringen af infrastrukturer i perifere og mindre udviklede
områder.

Bruxelles, den 12. april 2000.
Jos CHABERT

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets udtalelse om »Sjette periodiske rapport om den socioøkonomiske situation og
regionaludviklingen i Den Europæiske Union«
(2000/C 226/10)
REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til den sjette periodiske rapport om den socioøkonomiske situation og regionaludviklingen i Den Europæiske Union (SEK(1999) 66 endelig udg.);
under henvisning til Kommissionens beslutning af 1. september 1999 om under henvisning til EFtraktatens artikel 265, stk. 1, at anmode Regionsudvalget om udtalelse;
under henvisning til præsidiets beslutning af 2. juni 1999 om at henvise det forberedende arbejde til
Underudvalg 1 »Regionalpolitik, Strukturfondene, Økonomisk og Social Samhørighed, Grænseoverskridende og Interregionalt Samarbejde«;
under henvisning til forslag til udtalelse (CdR 388/99 rev. 2), som blev vedtaget af Underudvalg 1 den
1. december 1999 med Jean-François Bazin, Regionalrådsmedlem, Bourgogne, F/PPE som ordfører —
på den 33. plenarforsamling den 12.-13. april 2000, mødet den 12. april 2000, vedtaget følgende
udtalelse.

1. Indledning

1.1.
I den sjette periodiske rapport om den socioøkonomiske situation og regionaludviklingen i Den Europæiske Union
analyseres og kommenteres regionalpolitikkens virkninger i
Den Europæiske Union samt resultaterne af samhørighedsprocessen. Også udviklingen i de ti central- og østeuropæiske
lande samt Cypern behandles.

1.2.
Rapporten, som Kommissionen offentliggjorde den
28. juli 1999, er den sidste i den række dokumenter, som
Kommissionen offentliggør hvert tredje år. I henhold til
Maastricht-traktatens artikel 130 B (1) skal Kommissionen
fremover hvert tredje år udfærdige rapporter om den økonomiske og sociale samhørighed omfattende analyser, som tidligere
indgik i den periodiske rapport. Den første samhørighedsrapport blev forelagt og vedtaget i 1996.

1.3.
Et nøje, detaljeret og regelmæssigt ajourført kendskab
til økonomiske og sociale data for hele Den Europæiske Union
er en nødvendighed. Den rapport, som den foreliggende
udtalelse omhandler, udgør et stort fremskridt i forhold til
de tidligere rapporter, idet den ud over ajourføringen af
oplysningerne åbner nye og interessante perspektiver for
økonomiens internationalisering, informationssamfundets udvikling, overgangen til euroen, EU’s udvidelse mod øst, regionaløkonomi samt arbejdsmarked.

(1) Artikel 159, stk. 2, i Amsterdam-traktaten.

1.4.
Herved bliver det muligt at danne sig et så objektivt
billede som muligt af hovedtendenserne i regionerne i det
tyvende århundredes sidste tiår i henseende til økonomi,
arbejdsmarked og demografiske ændringer; at analysere konkurrenceevnen i regionerne; at evaluere den stedfundne udvikling i både de regioner, som støttes, og de, der ikke støttes
af de europæiske strukturfonde; at få kendskab til og at
sammenligne de eksisterende forhold i de ti central- og
østeuropæiske lande samt i Cypern.
1.5.
Regionsudvalget ser derfor generelt med tilfredshed på
det arbejde, som er udført i forbindelse med den sjette
periodiske rapport om den socioøkonomiske situation og
regionaludviklingen i Den Europæiske Union. Rapporten markerer overskridelsen af en tærskel i analysen af de regionale
data og påviser de fremskridt, som er gjort på dette felt siden
den femte periodiske rapports offentliggørelse i 1995. Der
resterer fortsat en stor indsats med hensyn til fremskaffelse af
viden, men banen ser nu ud til at være kridtet op, forudsat
bestræbelserne på at skabe sammenhæng i det europæiske
statistiske apparat videreføres, og forudsat de undersøgelser,
som ledsager EFFU’s indsats, formår at holde alle deres løfter.
Et hovedelement fortjener at blive fremdraget; der sigtes til
relevansen af behandlingen af konkurrenceevnen (rapportens
del 2), som åbner nye perspektiver for forståelsen og afhjælpningen af de regionale udviklingsforskelle i Europa.

2. Analyserammens relevans
2.1.
Rapporten bygger på regionerne. En regionbaseret
analyse anses for den eneste, der gør det muligt at samle
oplysninger og at foretage sammenligninger, men det er
samtidig indlysende, at der mellem regionerne indbyrdes består
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betydelige forskelle af enhver art. Nogle regioner er historisk
betingede, mens andre er blevet dannet for nylig af mindre
enheder, på stærkt forskellige tidspunkter og med kompetencer
og beføjelser — herunder økonomiske — der ikke er identiske.
Det må konstateres, at det tit er vanskeligt at sammenligne
enheder, der er svært sammenlignelige i historisk, kulturel,
administrativ, politisk og økonomisk henseende.

2.2.
Analysens begrænsninger træder især frem, når man
henholder sig til den økonomiske teori, hvor der sondres
mellem polariserede regioner (som har et aktivt centrum,
der tiltrækker aktivitet fra det omkringliggende område) og
homogene regioner (som består af delregioner, der minder
særdeles meget om hinanden). Eksempelvis er nogle NUTS
2-regioner polariserede, mens andre er homogene. Denne
sondring foretages ikke i rapporten, undtagen implicit under
omtalen af byområder med en stor servicesektor, industriregioner med mellemstore byer og landdistrikter. Det er imidlertid
svært at sammenligne polariserede regioner og homogene
regioner. En sammenligning af byer og regioner må endvidere
anses for atypisk.

2.3.
En uheldig, men uundgåelig statistisk virkning fordrejer
undertiden analyserne af skævhederne regionerne imellem. Jo
større og tættere befolkede regionerne er, jo mere dækker
indikatorerne over et gennemsnit, der i realiteten kan skjule
store interne skævheder. En region, der betegnes som rig,
omfatter tit og ofte fattigdomsøer. Det tilkommer nok de
enkelte EU-lande at opstille deres egne retfærdighedsprincipper, men EU kan ikke se bort fra disse situationer, som tit
får den offentlige opinion på lokalt plan til at tvivle på
fællesskabstanken, fordi EU får skylden. Der skal her mindes
om, at NUTS 2-region-opdelingen beror på afgørelser truffet
af de enkelte lande, og at den ikke i alle tilfælde kan foregive at
stemme overens med de kriterier om optimal virkning, som
EU-myndighederne har fastsat. Regionsudvalget ytrer ønske
om, at der vil blive afsat de nødvendige midler til gradvist at
udarbejde mere nuancerede statistiske oplysninger, som kan
give et bedre billede af skævhederne i EU’s enkelte regioner.
Regionsudvalget kunne eventuelt inddrages snævert i arbejdet
hermed.

2.4.
Oplysningerne om de ti central- og østeuropæiske
lande og Cypern er, uagtet de statistiske fremskridt, der måtte
være gjort i den seneste periode, fortsat i mange tilfælde
summariske og undertiden helt upålidelige. Gennem et evt.
partnerskab bør man forbedre denne viden, som bliver et
nødvendigt led i et udvidet EU, og som er en forudsætning for,
at man kan have tillid til en fremtidig regionalpolitik.

2.5.
Regionsudvalget går ind for, at der benyttes mere
nuancerede og mere pålidelige indikatorer til måling af skævhe-
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derne mellem regionerne. I rapporten evalueres disse fænomener hovedsageligt med udgangspunkt i BNP pr. indbygger i
den pågældende region set i forhold til BNP pr. indbygger for
samtlige regioner under ét. Der er her tale om en ret
så summarisk metode, på baggrund af de mere effektive
måleværktøjer, som vore dages økonomiske videnskab råder
over. Man kan således sætte spørgsmålstegn ved det relevante
i hovedsagelig at operere med kvantitative, finansielle kriterier,
når samfundet er inde i en anderledes udvikling, hvor hovedvægten lægges på andre værdinormer. I det 21. århundrede
kan man nemlig forestille sig udvikling af en individuel eller
samfundsmæssig »efterspørgsel«, som i højere grad er rettet
mod en åndelig stræben, solidaritetsidealer, økologiske målsætninger, mere opmærksomhed mod fødevarekvalitet, behov,
som vedrører den fysiske sundhed, livskvaliteten, osv.
2.6.
Endvidere henstiller Regionsudvalget, at man fremover
eliminerer den virkning, som udsving i regionernes befolkning
indebærer. BNP pr. indbygger har den fordel, at det er muligt
at evaluere regionernes situation på baggrund af antallet af
fysiske personer, men har samtidig den mangel, at udviklingen
i situationen i en hel region udglattes på baggrund af udviklingen i antallet af indbyggere. Hvis der eksempelvis er tale om
en region, som er blevet rigere og samtidig har tiltrukket flere
arbejdssøgende personer, har denne region tilsyneladende
opnået færre fremskridt i henseende til BNP pr. indbygger end
udtrykt i det regionale BNP. Tallet BNP pr. indbygger kan
derfor være tilbøjelig til at undervurdere skævheder. Dette
svage punkt ved analysen af BNP pr. indbygger opvejes
imidlertid af en nærmere undersøgelse af de faktorer, som er
med til at udgøre BNP, og som medvirker til regionernes
konkurrenceevne (rapportens del 2).

3. Fortsat stor arbejdsløshed og midlerne til at bekæmpe
den
3.1.
Arbejdsløsheden og underbeskæftigelsen er de forhold,
som Regionsudvalget ser på med størst bekymring. Derfor
behandles denne del af rapporten i første række. Selv om
forholdene er i bedring på visse punkter, er der i EU fortsat
tale om en stor ledighed med ca. 16,5 mio. arbejdsløse;
arbejdsløsheden medfører store menneskelige omkostninger
og alvorlige onder i samfundet samt økonomiske skævheder
i den geografiske fordeling af produktionen af varer og
tjenesteydelser.
3.2.
Det understreges i rapporten, at arbejdsløsheden fortsat
eksisterer i de samme områder, og at eventuelle fald i
ledigheden ikke formår at opveje stigningerne. Arbejdsløshedsøerne bør fortsat være genstand for prioriteret opmærksomhed. Arbejdsløsheden er meget ulige fordelt i EU. De 25 regioner, som er bedst stillet på dette punkt, er de samme som for
ti år siden. I de regioner, hvor adgangen til arbejde og
beskæftigelse er ringest, steg ledighedsprocenten i samme
periode fra 20 til 24 %, mod 4 % for de førstnævnte regioners
vedkommende. Langtidsledigheden griber om sig, og det
samme gælder arbejdsløsheden blandt førstegangs arbejdssøgende unge.
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3.3.
Det nævnes i rapporten, at ca. halvdelen af arbejdsløsheden skyldes strukturforhold, som beror på en skævhed
mellem strukturen i udbuddet af og efterspørgslen efter
arbejde. Regionsudvalget er enig i denne analyse, men mener
dog, at man i rapporten kunne have draget nogle tydeligere
konklusioner med hensyn til følgende:

— den nødvendige udbygning af basisuddannelse og efteruddannelse, som er nøglen til en tilpasning til arbejdsmarkedets behov og til dettes stærke udvikling i vore dage;

— formidling af oplysninger om arbejdsmarkedet, det være
sig om virksomheder eller beskæftigelsessøgende, specielt
inden for EU;

— foranstaltninger til sikring af et mere velfungerende arbejdsmarked.

3.4.
Rapporten er ikke særlig imødekommende over for
kvinders beskæftigelse. Det konstateres, at kvinder, som ofte
har forsørgerbyrder, bør have adgang til deltids- eller flekstidsarbejde. Dette gør det sværere for kvinder, som har en familie
at tage vare på, at opnå ansvarsfulde poster. Regionsudvalget
vurderer, at dette spørgsmål kræver en mere beslutsom indsats
med det sigte at tilvejebringe lige muligheder for mænd og
kvinder, hvad beskæftigelse og adgangen til økonomisk og
socialt ansvar angår; endvidere bør der anstilles overvejelser
over de negative og positive virkninger, som de former for
positiv forskelsbehandling, der er indført i nogle landes
familiepolitik, indebærer for kvinder. Sideløbende fremdrager
rapporten sammenhængen mellem ringe arbejdsløshed og
kvinders høje erhvervsfrekvens: kvinders deltidsarbejde eller
forskudte arbejdstid er en del af forklaringen herpå, idet det
anføres i rapporten, at 80 % af kvinderne med deltidsarbejde
selv havde valgt deltid, fordi der i effektive økonomier er behov
for deltid, forskudt tid og flekstid; da kvinder vælger denne
arbejdsform hyppigere end mænd, opnår de en højere erhvervsfrekvens.

3.5.
Med hensyn til skævhederne mellem regionerne anføres det i rapporten, at der i nogle regioner er stor efterspørgsel
efter arbejdskraft, som ikke kan fremskaffes, mens det omvendte er tilfældet i andre regioner. Dette fænomen bør søges
afhjulpet gennem foranstaltninger til fremme af mobiliteten
(indlæring af et nyt fremmedsprog, et mere velfungerende
ejendomsmarked, distancearbejde osv.).

3.6.
Rapporten kunne have skabt større klarhed over
Kommissionens holdning til forbindelserne mellem arbejdssøgendes sociale beskyttelse og de faktorer, som ligger til grund
for arbejdsløshed, idet den ikke indeholder ret meget om
mindsteløn, arbejdsløshedsydelser og mere generelt arbejdstagerbistand og -beskyttelse. Dette spørgsmål er ikke genstand
for nogen klar holdning hverken i teorien eller i praksis.
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3.7.
Det anføres flere steder i rapporten, at den høje andel
af beskæftigede inden for landbruget og beslægtede erhverv
optræder sideløbende med arbejdsløshed, hvorfor det anbefales
disse regioner at tilstræbe en diversificering i retning af industri
og tjenesteydelser. Denne vurdering kan ikke anses for helt
korrekt, idet man bør undgå enhver afstandtagen fra landbrugsaktiviteter, nedvurdering af landbrugets økonomiske og samfundsmæssige betydning og generalisering af en alt for produktivitetsbaseret model. Udviklingen i retning af et landbrug,
som er knapt så intensivt og mere miljøvenligt, og som
imødekommer forbrugernes efterspørgsel efter naturprodukter, skulle kunne gøre det muligt at opretholde og skabe
arbejdspladser i Europa. Det er ikke alle regioner, der har de
samme muligheder for at fremstille fødevarer, og ved at sætte
skub i uundgåelige omlægninger mellem produktionsformer
og ved at forberede fremtiden kan man sætte visse regioner i
stand til at specialisere sig og derved opnå en økonomisk og
samfundsmæssig gevinst.

3.8.
Det nævnes i rapporten med rette, at man bør styrke de
dårligst stillede regioners økonomiske grundlag, dvs. udbygge
aktiviteter, som er rettet mod den omkringliggende verden. En
sådan tanke kan nok accepteres, når det gælder en regions
mikroøkonomi, men man må være bevidst om grænserne for
det regionale økonomiske grundlag, idet de samlede fordele
for EU især opnås ved at eksportere til tredjelande.

4. De demografiske tendenser er faretruende

4.1.
De demografiske tendenser er i realiteten stærkt foruroligende og bør sætte alarmklokker i gang. Rapportens fremskrivninger går frem til midten af 2020’erne og bygger på den
nuværende udvikling, der opfattes som varig. Det anses derfor
for sandsynligt:
— at lave fødselsrater vil resultere i befolkningens aldring,
med alle de deraf følgende sociale og økonomiske konsekvenser;
— at den erhvervsaktive befolkning også vil blive ældre,
hvilket vil medføre særligt alvorlige problemer med hensyn
til konkurrenceevne og den europæiske befolknings tilpasning til en verden under forandring;
— at arbejdskraftudbuddet og nedgangen i den erhvervsaktive
befolkning vil aftage allerede fra 2005/2010, formentlig
med en skæv fordeling, bl.a. afhængig af medlemsstaternes
og EU’s indvandringspolitik.

Samhørigheden kan meget vel i løbet af ganske kort tid blive
et spørgsmål, som kræver en helt anden indfaldsvinkel til
befolkningsspørgsmål, foryngelse og balance mellem generationerne.
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4.2.
Rapporten nævner virkningerne af den erhvervsaktive
befolknings aldring for arbejdstagernes manglende tilpasningsevne til nye teknologier. Undersøgelse af tiltag til fremme af
efteruddannelse, kendskab til så mange af disse teknologier
som muligt samt indførelse af ledelsesmetoder, som er tilpasset
en ældre erhvervsaktiv befolkning, er altsammen forhold, som
bør prioriteres, hvis det skal lykkes at opretholde arbejdsstyrkens dynamik.

5.3.
Regionsudvalget udtrykker tilfredshed med de fremskridt, som en række af de dårligere stillede europæiske
regioner har opnået gennem de seneste år. Der ser ud til at
være gjort betydelige og hurtige fremskridt i perioden 19911996, men det skyldes for en stor dels vedkommende udviklingen i de nye tyske delstater, selvom nedgangen i tidsrummet
1986-1991 havde samme oprindelse, men med modsat fortegn. Hvis man lader de nye delstater ude af billedet, er der i
realiteten tale om en stort set konstant fremgang.

4.3.
Rapporten fremhæver meget rigtigt, at der vil blive tale
om afhængighed af en ældre arbejdsstyrke. Denne indvirkning
på EU-landenes socialregnskaber må der naturligvis tages højde
for i de kommende år, da konsekvenserne vil blive betydelige.

5.4.
Alt i alt kan der konstateres tre hovedfænomener:
fortsættelse af en kraftig vækst i den bymæssige og industrielle
akse, som går diagonalt gennem Den Europæiske Union, med
en styrkelse af polerne; en uensartet indhentning af efterslæbet
for de forskellige geografiske områder, der omfattes af mål 1;
ringe vækst i en lang række såkaldte perifere regioner, som
ikke er støtteberettigede inden for mål 1.

4.4.
EU har brug for ungdommen, for en dynamisk fornyelse af generationerne og for en fertilitetspolitik; ellers vil
aldringen blive for omfattende, og EU vil miste sin evne til den
nødvendige foryngelse af arbejdsstyrken.

5. Fremskridt i konvergensen, men fortsatte efterslæb

5.1.
Det konstateres i rapporten, at der er sket en reel
konvergens, idet det bemærkes, at BNP i de ti regioner med det
laveste BNP i løbet af det sidste tiår er steget fra 41 % af EUgennemsnittet til 50 %; i samme tidsrum steg BNP for de 25
fattigste regioner fra 52 til 59 % af EU-gennemsnittet; BNP for
de fire såkaldte samhørighedslande steg fra 65 til 76,5 % af
gennemsnittet (tallet anslås til 78 % i 1999). Det konstateres
bl.a., at samhandelen mellem disse fire lande og de øvrige EUlande blev fordoblet i løbet af den seneste tiårsperiode, for
hvilken der foreligger oplysninger.

5.2.
Der er dog fortsat tale om efterslæb, og det er
indlysende, at byer/hovedstæder — selv i samhørighedslandene, hvor de konstaterede resultater lægger op til en ny politik
— fortsat vil tiltrække en større andel af BNP på bekostning af
landdistrikterne. Tages der hensyn til de sociale spændinger,
som opstår på grund af denne tiltrækning, der er stærkt ulige
fordelt i alle EU-lande, og som EU bruger og fortsat vil
bruge store pengemidler på, må iværksætteriveren — som vi
naturligvis lægger stor vægt på — selvsagt ikke føre til, at der
opstår alt for store skævheder i væksten mellem de forskellige
europæiske regioner. Den Europæiske Unions regionalpolitik
må ikke være begrænset til blot at bekæmpe skævheder, som
er en følge af koncentrationer, globalisering, virksomhedsflytninger, osv., men skal tværtimod medvirke til at forebygge
sådanne skævheder.

5.5.
Brugen af et gennemsnit må anses for uheldig, når det
gælder analyserne af konvergensen pr. land. I den sammenblanding af tal for de fire samhørighedslande, der benyttes til at
påvise konvergens, overser man, således som det fremgår af
tabel 1 i bilaget til den sjette rapport, at Grækenland og
Spanien i perioden 1991-1996 opnåede en vækst, der lå
lavere end EU-gennemsnittet (henholdsvis + 1 % og + 1,3 %
gennemsnitlig årlig vækst mod et EU-gennemsnit på + 1,5 %).
Det er givet, at medregningen af den kraftige udvikling i Irland
(+ 7,1 % i årligt gennemsnit) gør det muligt at fremvise en
gennemsnitlig vækst, som ligger langt højere for de fire
samhørighedslande (+ 1,7 % mod + 1,5 %). Brug af et gennemsnit er i dette tilfælde mere end diskutabelt.

6. Konkurrenceevnen

6.1.
I rapporten har man valgt at måle regionernes konkurrenceevne ud fra forholdet mellem BNP og indbyggertallet,
dvs. i BNP pr. indbygger, der i forvejen anvendes som målestok
for regionernes udviklingsniveau. Dette viser sig at ligge
temmelig langt fra de to definitioner på konkurrenceevne, som
forslås i samme rapport, nemlig »evnen hos virksomheder,
brancher, regioner, nationer og overnationale regioner til at
skabe forholdsvis høje indkomst- og beskæftigelsesniveauer i
en international konkurrencesituation« og navnlig »evnen til
at fremstille varer og tjenesteydelser, der kan stå sig på
internationale markeder, samtidig med at de opretholder høje
og bæredygtige indkomstniveauer«. Svaret på dette spørgsmål
finder man imidlertid næppe ved at måle BNP pr. indbygger.
Konkurrenceevne består således i at producere til priser, som
svarer til eller ligger under verdensmarkedspriserne. Rapporten
behandler ikke så meget konkurrenceevnen, som den foretager
en vis beskrivende opløsning af forskellene pr. indbygger. Selv
om analysen alligevel kan have interesse, kræver den en række
kommentarer.
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6.2.
Ifølge rapporten er BNP/Indbyggertal således lig med
(BNB/Beskæftigelse) x (Beskæftigelse/Befolkning i erhvervsaktiv
alder) x (Befolkning i erhvervsaktiv alder/Samlede befolkning).
Det sidste element i opløsningen, nemlig forholdet mellem
befolkning i den erhvervsaktive alder og den samlede befolkning, gås der let henover, da det anses for at bidrage forholdsvis
lidt til den samlede variation og for ikke at være særlig
modtagelig for politisk påvirkning. Alligevel anføres det på et
tidligere sted, at dette forhold mindskes med tiden.

6.3.
Rapporten benytter således primært de to øvrige
elementer som forklaring på konkurrenceevnen, nemlig dels
forholdet mellem BNP og beskæftigelse — dvs. arbejdskraftens
produktivitet — og dels forholdet mellem beskæftigelse og
befolkning i den erhvervsaktive alder — dvs. beskæftigelsesgraden. Imidlertid synes man i rapportens 3. del at anlægge et
synspunkt, som afviger herfra, idet beskæftigelsesgraden hér
ikke betragtes som en eksogen faktor, men som en funktion af
produktiviteten. Det anføres således, at konkurrenceevnen nok
afhænger af produktiviteten, men samtidig betegnes øget
produktivitet som en forudsætning for øget beskæftigelse.
Arbejdskraftens produktivitet influerer således utvivlsomt på
konkurrenceevnen, som medfører øget produktion og dermed
beskæftigelse, men samtidig medfører produktivitetsgevinsten,
at der anvendes færre arbejdstagere til den samme produktion.

6.4.
Med hensyn til produktiviteten og aktivitetsgraden
kan arbejdskraftens produktivitet tilsyneladende betegnes som
tilfredsstillende, hvilket er opmuntrende. Den fulde beskæftigelse, som hele samfundet har sat som mål, er derimod fortsat
vanskelig at opnå. I rapporten undersøges en række forklarende
faktorer, blandt hvilke kan nævnes: den økonomiske aktivitets
struktur, omfanget af innovationsvirksomhed, tilgængelighed
samt arbejdsstyrkens kvalifikationer. Mens erhvervsstrukturen
kun kan udvikles langsomt, lader omfanget af innovationsvirksomhed sig forbedre hurtigere via EU-tiltag som f.eks. et bedre
patentsystem eller andre foranstaltninger, der kan hjælpe
med til at udmønte innovationen i markedsegnede varer og
tjenesteydelser.

6.5.
Det pointeres i rapporten, at innovationer ikke udbredes tilstrækkelig hurtigt i Europa — i modsætning til situationen i navnlig USA. Efter Regionsudvalgets opfattelse er det
nødvendigt for alle regioner i EU, at forskning, innovation og
teknologisk udvikling forbedres.

6.6.
Rapporten påpeger, at små og mellemstore virksomheder på den ene side anses for at spille en afgørende rolle for
jobskabelsen, men at det på den anden side er vanskeligt at få
et klart indtryk af deres bidrag, fordi de besluttende myndigheder ikke råder over præcise statistiske oplysninger om de
enkelte virksomheder. Generelt halter EU bagefter, når det
gælder risikokapital og finansiel støtte til højteknologiske
SMV’er.
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6.7.
Direkte udenlandske investeringer behandles i rapporten på en konkret og neutral måde. Det må konstateres, at de
kan spille en vigtig rolle for udviklingen af alle regioner, da de
er med til at øge produktionskapaciteten og produktiviteten.
Ved at skabe stabile beskæftigelsesforhold og tilvejebringe gode
uddannelsesmuligheder i virksomhederne kan udenlandske
investeringer også være med til at forbedre de sociale forhold.
Man bør dog modvirke uheldige indvirkninger på den europæiske erhvervskultur og beskæftigelsen, hvis sådanne skævheder
skulle vise sig.

6.8.
Udviklingen af transport- og kommunikationsinfrastrukturer er en uomgængelig forudsætning for skabelsen af en
europæisk Union på hele kontinentet. Tilbage står så at
fastlægge, hvilke regioner og transportformer der må komme
i første række. Såvel det personlige samkvem som udvekslingen
af varer og tjenesteydelser har præget hele den europæiske
civilisations historie. Ved at fremme denne udvikling bidrager
man konkret til EU-samarbejdet.

6.9.
Geografisk set bør EU navnlig satse på etablering af
moderne transport- og kommunikationsforbindelser på hele
det europæiske område. Det er absolut nødvendigt med
forbindelser mellem Øst og Vest som markering af den
samhørighed, der skal tilvejebringes mellem EU og de centralog østeuropæiske ansøgerlande. EU bør ligeledes medvirke til
at udfylde hullerne i Nord/Syd-aksen i Vesteuropa, uden dog
at glemme regionerne i EU’s yderste periferi, især øerne, der
har brug for passende transport- og kommunikationsmidler.

6.10. Hvad angår de enkelte transportformer og samspillet
mellem dem, må EU på grundlag af nutidens avancerede
teknologier gennemføre en revolution på transport- og kommunikationsområdet svarende til den, der fandt sted i 1800tallet. I første række må der fastlægges en strategi for hele
Europa, og derefter kan man prioritere enkeltprojekter, som er
i tråd med denne strategi. Såvel landeveje og jernbaner som
skibsfart, kystskibsfart, flod- og kanalsejlads og luftfart har en
rolle at spille i fremtiden, og dét i et samspil, som på den ene
side tilgodeser miljøet, men som samtidig tager højde for, at
transport og kommunikation er en del af livskvaliteten og selve
ideen bag enhver civilisation. Det er klart, at persontrafikken og
godstransporten fremover må holdes langt skarpere adskilt og
udvikles hver for sig. Dette er en vigtig udfordring for EU, som
Regionsudvalget vil være med til at tage op.

6.11. Energien behandles temmelig neutralt i rapporten,
selv om emnet er et af de mest ømtålelige i vore dage.
Bortset fra den vedvarende energi kommer man ikke ind på
spørgsmålet om energikilder. Navnlig det kontroversielle
a-kraftproblem forbigås. Som noget interessant peger rapporten på, at energiintensiteten (målt på energiforbrug pr. BNPenhed) er højere i de dårligst stillede regioner. Det er således
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ikke nok at udvikle energiinfrastrukturerne og mindske afhængigheden af energiimport. Det er også nødvendigt med energisparetiltag. De mindst udviklede regioner bruger nok mindre
energi pr. indbygger med tilsvarende mindre forurening til
følge, men de bruger til gengæld mere fossilt brændsel.
Rapporten foreslår, at man satser på vedvarende energikilder.
Dette er kun realistisk i de regioner i Sydeuropa, som har
mange solskinstimer, eller i regioner med kraftig vind, og det
kræver under alle omstændigheder store ledige jordarealer,
som ikke bruges til landbrugsformål, idet vedvarende sol- og
vindenergi er særdeles pladskrævende, i det mindste hvis man
tilstræber en energiproduktion i større målestok.

6.12. Rapporten giver interessante oplysninger om telekommunikation, dækningsgrad (antallet af telefonlinjer pr.
indbygger) og tjenestens kvalitet (digitaliseringsgrad). Men man
kommer ikke ind på et nyt fænomen som GSM- eller
satellitmobiltelefoner, som ellers yder et vigtigt bidrag til
erhvervsinfrastrukturen i områder med et udviklingsefterslæb,
der ofte forsømmes af teleoperatørerne. De nye teknologier er
selve porten til den moderne verden, og de regioner, som er
bagud på dette område, er også dem, der hyppigst lades i
stikken af marked og igangsættere.

6.13. Vandressourcerne afhænger i meget høj grad af de
geografiske forhold, og vandproblemet bliver en af EU’s
store udfordringer i fremtiden. Rapportens oplysninger om
vandreserverne pr. indbygger i de enkelte lande peger i retning
af, at situationen tager sig værst ud i de mest udviklede lande,
og at det derfor er dem, som må afsætte flest penge til
formålet. I rapporten anføres med rette, at genanvendelse af
husholdningsaffald set ud fra et miljøsynspunkt må anses for
den bedste metode, selv om en sådan genanvendelse er og
bliver kostbar.

6.14. Med hensyn til de menneskelige ressourcer afdækker
rapporten forskellene mellem de enkelte lande på et område,
hvor udviklingen nødvendigvis må gå langsomt. Derimod står
der næsten intet om sammenhængen mellem menneskelige
ressourcer og økonomiske præstationer, selv om det er en
velkendt sag, at de menneskelige ressourcer kan føre til
voksende udbytte — som så til gengæld kan komme i konflikt
med konvergensprocessen, hvis man tilslutter sig teorien om
»endogen vækst.«

6.15. Hvad angår institutionerne og de samfundsmæssige
ressourcer, forekommer det optimistisk, når rapporten hævder,
at »den europæiske integration (er) en afgørende faktor, idet
den stiller regionerne overfor institutionstyper og konkurrence
fra hele Unionen.« Med hensyn til de offentlige institutioners
struktur befinder regionerne sig således i et nationalt afhængighedsforhold, og deres spillerum er ofte ret begrænset. Når det
gælder firmaernes institutionelle struktur, bliver meget få
afgørende beslutninger truffet lokalt, med mindre der er tale
om SMV’er med regional ledelse. Det er ikke bevist, at
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decentralisering altid er den mest effektive løsning. Under alle
omstændigheder forudsætter den bestemte konkurrencevilkår
(transparens, fuldstændig information, aktørernes nærhed),
som ikke altid er til stede. Præstationsledelse i den offentlige
sektor er ikke nogen decideret nyhed og er, som det siges i
rapporten, vanskelig at skelne fra centralt styret planøkonomi;
dens effektivitet er derfor ikke en given ting. Det forekommer
også optimistisk, når man i rapporten hævder, at privat/offentligt partnerskab medfører en mere effektiv offentlig ledelse.
Der opstår tit uheldige ledsagefænomener som f.eks. pressionsgrupper, tendens til korruption samt monopolistiske skævheder, fordi de store firmaer har større indflydelse end SMV’erne,
hvortil yderligere kan nævnes presset fra bank- og finanssystemet. Som nævnt risikerer den horisontale ledelsesmodel at
blive temmelig ufleksibel; meget ofte konstaterer man, at
netværk af denne type primært er kompromissøgende, dvs.
søger at videreføre det bestående.
6.16. Alt i alt må der udtrykkes tilfredshed med den
samlede kvalitet af den periodiske rapports andel del. Den
rummer nogle særdeles interessante perspektiver med hensyn
til målet om et reelt oplæg til en velafbalanceret udvikling af
hele det europæiske område. Det kapitel, der bærer titlen
»Hvordan forklares konkurrenceevne: fælles træk for fremgangsrige regioner«, vil utvivlsomt medføre supplerende undersøgelser i de kommende måneder. Påvisningerne af de fire
faktorer, som bidrager mest til BNP-vækst, er dog overbevisende:
a) Den økonomiske aktivitets struktur er et hovedelement,
som kræver ganske særlige politiske bestræbelser med
hensyn til det europæiske produktionsapparats fordeling
og med hensyn til midlerne til at nå frem til en bedre
balance.
b) Omfanget af innovationsvirksomhed er lige så overbevisende. Også på dette punkt er det i politisk henseende
vigtigt med en bedre nuancering mellem forskningsog udviklingspolitik og økonomisk, social og geografisk
samhørighed. Dette understreges i øvrigt ganske særligt i
kapitlet om FTU.
c) Regionsudvalget kan kun udtrykke tilfredshed med, at
man tager hensyn til indikatoren tilgængelighed. Denne
indikators snævre sammenhæng med BNP kommer næppe
som en overraskelse, men fortjener at blive bekræftet.
Forhåbentlig vil de supplerende undersøgelser, som bebudes gennemført i den nærmeste fremtid, bevirke, at der
snarest vil blive taget hensyn til denne faktor, som har så
stor betydning for regionalpolitikkernes iværksættelse,
men også for de transeuropæiske transportnet (revision af
TEN-T) og samtlige transportpolitikkerne.
d) Endelig må kvalifikationer anses for et særdeles relevant
område, som nødvendiggør en bedre nuancering af de
tiltag, der falder inden for Regionalfonden, og dem, der
henhører under Socialfonden. Europa-Kommissionen har
allerede tit slået til lyd herfor, uden at dette dog er
gennemført i tilstrækkelig grad i programmeringsdokumenterne og EF-støtterammerne. Der er givetvis baggrund
for nye tiltag på dette felt.
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Som afslutning på dette punkt skal der udtrykkes tilfredshed
med resultaterne af rapportens kort 29, som giver et fortrinligt
billede af forholdet mellem centrum og periferi i Den Europæiske Union. Der kan næppe forelægges nogen mere overbevisende påvisning af, at en indikator af denne type bør tages med i
billedet i strukturpolitikkerne. Udviklingen i disse fire nøglevariabler, i sammenhæng med BNP, vil desuden udgøre et godt
grundlag for en evaluering af udviklingen i forholdet mellem
centrum og periferi i EU.
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7.5.
De foreliggende undersøgelser viser, at strukturfondene
har haft en gavnlig virkning i de regioner, der har modtaget
støtte, hvilket har udlignet de regionale forskelle. Regionsudvalget betragter denne virkning positivt.

7.6.
Konvergensen rejser imidlertid et vigtigt økonomisk
spørgsmål i forbindelse med diskussionen om på den ene side:
— at søge størst mulig vækst overordnet set og på den anden
side
— at give regionerne lige muligheder for vækst eller udvikling.

7. Samhørighedspolitikkens virkning

7.1.
Denne udtalelse omhandler ikke de enkelte regioners
specifikke situation i EU, for det ville være ensbetydende med
at skulle opremse hver enkelt regions bemærkninger, ønsker
og krav, hvilket ikke er Regionsudvalgets opgave med denne
udtalelse.

7.2.
På trods af betydelige fremskridt inden for den seneste
periode lægges der i rapporten ikke skjul på, at den politik, der
skal skabe regional samhørighed, stadig ikke er tilstrækkelig
virkningsfuld. Der er fortsat store forskelle, hvis man sammenligner et enkelts lands regioner, men også hvis man betragter
samtlige regioner. Det skal understreges, at målsætningen er
meget ambitiøs og ny i den europæiske historie: det er
vanskeligt at vurdere resultaterne efter så kort tid. Strukturfondene har tilsyneladende bidraget positivt til at mindske uligheder i EU, navnlig til gavn for Grækenland, Irland, Portugal og
Spanien samlet set. I rapporten nævnes med rette, at det er
svært at vurdere strukturfondenes virkning, fordi så mange
andre faktorer spiller ind, som er vanskelige at tage højde for i
vurderingen.

7.3.
I mål 1- og mål 6-regionerne er arbejdsløsheden trods
mange tiltag fortsat høj, men BNP pr. indbygger bevæger sig
mod gennemsnittet. I rapporten tales hovedsageligt om lav
beskæftigelsesgrad i forbindelse med arbejdsløshed, men det er
snarere en konstatering end et forsøg på at finde årsagen til
fænomenet. Visse regioner har nydt godt af udviklingsstøtten.
Som det foreslås i rapporten, er det sikkert nyttigt at måle
virkningen af den økonomiske bistand objektivt for at kunne
give hver af de dårligt stillede regioner den samme mulighed
for fremskridt.

Af retfærdighedsgrunde vil man forsøge at give mest muligt til
de dårligst stillede regioner, samtidig med at man forbliver
effektiv, det vil sige at man sikrer størst mulig udvikling
overordnet set. Men lighed er ikke altid ensbetydende med
effektivitet, og det er ikke altid i forsøget på at udvikle
regionerne lige meget, at man opnår den størst mulige
udvikling globalt set. Det betyder ikke, at det ikke er muligt at
nå frem til lighed mellem regionerne, men blot at man skal
holde sig for øje, at arbejdet hen imod regional lighed kan få
konsekvenser for den samlede udvikling.

7.7.
Som indikator for det ønskede resultat kunne man
vurdere udviklingen i strukturstøtten i forhold til den globale
vækst, ikke for at sætte spørgsmålstegn ved støtten, men
fordi det ville være naturligt at have en indikator, eftersom
strukturfondene har til formål at skabe en ensartet udvikling.

7.8.
Det kunne ligeledes være interessant at måle multiplikationseffekten af de tilførte beløb (det vil sige forholdet
mellem væksten i BNP for regionen, som kan tilskrives
strukturfondens tiltag, og det beløb, den pågældende region
har modtaget fra strukturfondene). Selvom en sådan indikator
kun giver et overordnet billede af resultatet, ville den alligevel
være en nyttig rettesnor for strukturfondene ved siden af
rapportens oplysninger om BNP og fald i arbejdsløsheden.

7.9.
Målsætningen om at skabe ensartet udvikling i regionerne er mere krævende end målsætningen om samme vækstrate, da førstnævnte forudsætter konvergens, hvilket betyder,
at de ringest stillede regioner skal vokse endnu hurtigere end
de førende regioner.

8. Udvidelsen
7.4.
For mål 2-regionerne ser situationen overordnet bedre
ud, selvom de ofte forbliver udsatte (produktionsenheder
flytter eller nedlægges). I mål 5b-regionerne har stigningen i
den erhvervsaktive befolkning betydet, at arbejdsløsheden
overordnet set ikke er faldet, selvom der er skabt flere job. Det
skyldes, at der er sket en aktivitetsspredning i den førhen
landbrugsdominerede erhvervsstruktur.

8.1.
Det fremgår af rapporten, at de øst- og centraleuropæiske lande samt Cypern, som EU overvejer at optage som
medlemmer, stort set er klar til tiltrædelse i kraft af deres
politiske valg, udvikling mod markedsøkonomi og de resultater, de allerede har nået i løbet af et årti.
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8.2.
Selv om det ikke er Regionsudvalgets opgave at træffe
beslutning herom, vil udvalget gerne gøre opmærksom på:
— at de pågældende lande ikke udgør alle de lande, der kan
tænkes at anmode om optagelse i EU;
— at man ikke kan se bort fra en lang række praktiske forhold
af politisk, økonomisk, social, kulturel og ideologisk art,
der har tilknytning til disse landes nutid, fortid og fremtid,
og som ikke hovedsageligt kommer til udtryk ved et BNP
for regionen, men ved nogle nationale målsætninger, der
vanskeligt lader sig definere;
— at EU ikke må skabe urealistiske forhåbninger, således at
man er sikker på efterfølgende at kunne føre dem ud i
livet, og EU skal derfor kende de utallige indenrigsog udenrigspolitiske konsekvenser, disse landes optagelse
utvivlsomt vil få, og kunne vurdere både EU’s og disse
ansøgerlandes reelle evne til at forme et fremtidigt og reelt
solidarisk Europa;
— at EU skal kunne føre en fremadrettet og ansvarlig dialog
med disse lande uden at glemme, at fundamentet — dvs.
den europæiske enhed — kun er politisk og moralsk og
baseret på frie og solidariske samfund: Europa skal først og
fremmest være en forestilling om samfund med fælles mål
for fremtiden, og det kan kun lykkes, hvis projektet er
reelt;
— at vi på ingen måde indtager en skeptisk holdning til
udvidelsen, men det er en betingelse, at denne krones med
held, da der i modsat fald vil opstå større vanskeligheder i
Den Europæiske Union og i ansøgerlandene: det ville være
en fordel, om man i den forberedende etape i højere grad
inddrog Regionsudvalget, der som repræsentant for de
regionale myndigheder formår at tilvejebringe og udvikle
det grundlæggende samarbejde og berede jordbunden for
dette forehavendes succes. Specielt må et lands ansøgning
om EU-medlemskab ikke afføde et alt for voldsomt pres
på befolkningen i henseende til økonomisk tilpasning og
tilpasning af leveform, da der ellers vil kunne blive tale om
en afvisende holdning fra befolkningens side.
8.3.
Ifølge rapporten er der med enkelte undtagelser store
forskelle mellem EU’s regioner og regionerne i ovennævnte
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ansøgerlande. En optagelse i EU afhænger ikke kun af økonomiske kriterier, og navnlig ikke kun af en harmonisk udvikling
mellem disse landes regioner. Ansøgerlandene har meget at
indhente: i forbindelse med deres tiltrædelse af EU må det
regionale aspekt således vige for de nationale spørgsmål,
selvom en harmonisk territorial udvikling naturligvis er at
foretrække.
8.4.
Det fører til den uomgåelige diskussion om vækst
kontra ensartet udvikling af regionerne. Skal disse lande
udvikle sig hurtigst muligt for at nå det niveau, en tiltrædelse
af EU forudsætter? Eller skal de forsøge at skabe en ensartet,
men til gengæld langsommere udvikling i de forskellige
regioner (vel vidende at man, som nævnt i rapporten, langt fra
er kommet sig over chokket på overgangen fra forrige til
nuværende periode med et fald i BNP og BNP pr. indbygger)?
8.5.
Af rapporten fremgår det, at de central- og østeuropæiske lande nyder godt af betydelige udenlandske investeringer,
men at investeringerne kun foretages i bestemte lande og kun
kommer fra visse lande i EU. Det er og bliver et ømt punkt, og
århundredes europæisk historie har lært os at træde varsomt.
8.6.
I rapporten tages det for givet, at disse lande arbejder
hen imod en samfundsmodel, der ligner den vesteuropæiske,
men i virkeligheden arbejder de hen imod en model, der endnu
ikke er færdigudviklet. Regionsudvalget mener, at det spiller
en vigtig rolle i denne sammenhæng, for det Europa, Regionsudvalget ønsker, må bygges på både decentralisering og
samhørighed og baseres på fælles værdier.
8.7.
Regionsudvalget ser gerne, at ansøgerlandene skaber
sig nogle politiske og administrative strukturer i regionerne,
der gør det muligt at drøfte de samme spørgsmål inden
for samme institutionelle ramme. Regionsudvalget vil gerne
involveres i gennemførelsen af ansøgerlandenes regionale
strategier.
8.8.
Cypern er helt klart et særligt tilfælde. De økonomiske
kriterier lægger op til en optagelse i EU. BNP i Cypern
udgør 75 % af gennemsnittet i EU. Arbejdsløsheden er lav,
beskæftigelsen høj, men produktiviteten tilsvarende lav, og det
er dette område, der skal sættes ind på.

Bruxelles, den 12. april 2000.
Jos CHABERT

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets udtalelse om »Mod en europæisk strategi for integreret kystzoneforvaltning
(IKZF) Almindelige principper og politiske muligheder«
(2000/C 226/11)

REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til Kommissionens oplæg »Mod en europæisk strategi for integreret kystzoneforvaltning
(IKZF) — Almindelige principper og politiske muligheder« og det ledsagende dokument »Lessons from
the European Commission’s Demonstration Programme on Integrated Coastal Zone Management
(ICZM)«, som er udarbejdet af demonstrationsprogrammets emneeksperter,
under henvisning til præsidiets beslutning af 15. september 1999 om i henhold til artikel 265, stk. 5, at
henvise det forberedende arbejde til Underudvalg 4 »Fysisk Planlægning, Bypolitik, Energi, Miljø«,
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens meddelelse om integreret kystzoneforvaltning (CdR 114/96) (1),
under henvisning til forslag til udtalelse (CdR 359/99 rev. 1), vedtaget af Underudvalg 4 den 2. december
1999 med Annette McNamara (IRL, AE) som ordfører —
på den 33. plenarforsamling den 12.-13. april 2000 (mødet den 12. april) vedtaget følgende udtalelse.

1. Indledning
1.1.
Kystzonen er et areal bestående af land- og havområder,
hvis størrelse er bestemt af forvaltningsmæssige behov. Kystzonen varierer meget, hvad angår område, geomorfologi, hydrologi, biodiversitet, arealanvendelse, administrative, kulturelle
og socio-økonomiske systemer. Kystzonens dynamik og fysiske diversitet er yderligere vanskeliggjort af det faktum, at
området sjældent overholder eller er sammenfaldende med
eksisterende administrative grænser.
1.2.
Kystzonens store geografiske udbredelse og mængden
af dens ressourcer bevirker, at den er udsat for et utroligt stort
udviklingspres og en række konkurrerende anvendelser, der
ofte ikke er forenelige. Integreret kystzoneforvaltning (IKZF)
sigter derfor mod at forvalte ressourcerne og arealanvendelsen,
således at der åbnes mulighed for så mange konkurrerende
anvendelser som muligt, men sigter samtidig mod at beskytte
de naturlige økosystemer og processer, der er afgørende for
kystzonen, mod uoprettelig skade.
1.3.
IKZF er en fortløbende proces, der gennem en mere
effektiv og helhedsorienteret forvaltning søger at:
— iværksætte og opretholde en bæredygtig anvendelse og
udvikling af kystzonens ressourcer med det formål at
forbedre livskvaliteten hos de befolkningsgrupper, der er
afhængige af disse ressourcer, og

(1) EFT C 182 af 24.6.1996, s. 12.

— at bevare den biologiske diversitet og produktivitet i
kystområdernes økosystemer og at forbedre kvaliteten af
kystmiljøet.

1.4.
IKZF er en koordinerings- og samarbejdsproces mellem
alle de ansvarlige territoriale forvaltningsniveauer, inklusive
staten, og brugerne af kystzoneressourcerne. For at IKZF kan
fungere effektivt, kræves visse forudsætninger derfor opfyldt.
Disse forudsætninger omfatter bl.a. forståelse for kystzoneforvaltningens tværregionale karakter, anerkendelse af dens værdi,
et program med relevante aktioner og foranstaltninger, en
ramme for IKZF-arbejdet, en omfattende database, den fornødne ekspertise og tilstrækkelige midler.

2. Resumé af Kommissionens oplæg

2.1.

Kommissionens oplæg har to erklærede formål:

— at samle og videreformidle de overordnede politikerfaringer, der kan uddrages af Kommissionens demonstrationsprogram for integreret kystzoneplanlægning.
— at fremme debatten og skabe konsensus om en europæisk
strategi for integreret kystzoneforvaltning, der kan modvirke den tendens til ubæredygtig udvikling, der for øjeblikket
præger kystområder over hele Europa.
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2.2.
Demonstrationsprogrammet har banet vejen for en
evaluering af kystzoneforvaltningen over hele Europa og har
vist, at god forvaltning kan antage mange forskellige skikkelser.
Oplægget opremser syv overordnede principper for alle fremtidige IKZF-initiativer. En europæisk strategi for integreret
kystzoneforvaltning er karakteriseret som en metode, der
omfatter disse syv principper, og som samtidig fremmer
bæredygtig udvikling af kystområdet. Oplægget berører endvidere forskellige politikvalg vedrørende en europæisk IKZFstrategi, herunder EU’s rolle, tværsektoriel koordinering og
lovgivningsgrundlag.

3. Generelle bemærkninger

3.1.
Regionsudvalget hilser oplægget velkomment som en
lejlighed til at bidrage til udviklingen af en europæisk IKZFstrategi.

3.2.
Demonstrationsprogrammet har fremhævet, at selv
om kystzoneproblemerne er de samme i hele Europa, er
løsningerne generelt områdespecifikke. Regionsudvalget understreger derfor, at de lokale og regionale myndigheder er en
afgørende faktor i IKZF. De lokale og regionale myndigheder
har de bedste forudsætninger for at håndtere implementeringen
af IKZF-strategier.

3.3.
Regionsudvalget slår til lyd for, at de erfaringer, man
har indhøstet gennem demonstrationsprojekterne, anvendes
bredt. Regionsudvalget mener, at fortløbende udvikling af en
europæisk IKZF-strategi er afgørende for at kunne fremme en
god kystzoneforvaltning, især i betragtning af kystzonens
tværregionale karakter. Regionsudvalget understreger, at det er
vigtigt at have en europæisk IKZF-strategi bestående af en
række sammenhængende principper, foranstaltninger og initiativer samt et støtteprogram, der kan vejlede de lokale og
regionale myndigheder ved iværksættelsen af IKZF-praksis.

4. Vigtigheden af en lokal og regional dimension

4.1.
Regionsudvalget mener, at det næste skridt i udviklingen af en europæisk IKZF-strategi er at etablere en ramme
for den konkrete iværksættelse af IKZF. Som demonstrationsprojekterne har vist, er der en række forskellige rammer, der er
hensigtsmæssige og anvendelige på specifikke områder. Den
enkelte ramme skal tilpasses den pågældende kystzones behov,
og derfor kan det forekomme, at en strategi, der virker godt i
én medlemsstat eller en speciel region, ikke er brugbar andre
steder.
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4.2.
Erfaringen har vist, at forvaltningsniveauet skal passe
til det pågældende kystområdes størrelse. Regionsudvalget
understreger derfor, at en overordnet ramme for IKZF vil skulle
omfatte et sæt vejledende principper på tværnationalt niveau,
udarbejdelse af en strategi på tværregionalt niveau samt øget
fokusering på udarbejdelse og iværksættelse af strategier
(inklusive detaljerede planer eller strategier) på regionalt og
lokalt plan.

4.3.
Regionsudvalget understreger, at de lokale og regionale
myndigheder har de bedste forudsætninger for at iværksætte
IKZF, da de oftest er tættest på kystproblemerne og har
erfaring i at håndtere emner og politikker, der forudsætter en
multisektoriel tilgang. Lokale og regionale myndigheder er
ideelt placerede til at skabe større bevidsthed om IKZFspørgsmål, og deres nøgleposition inden for fysisk planlægning
vil vise sig at være uvurderlig i udviklingen af IKZF-planer.

4.4.
Regionsudvalget understreger endvidere, at de lokale
og regionale myndigheder kan varetage lokale behov ved
at udarbejde lokale løsninger på generelt områdespecifikke
problemer. Kystområdernes forskelligartethed bevirker, at
generelle strategier ikke vil være effektive. Lokale og regionale
myndigheder har de bedste forudsætninger for at udarbejde
lokale IKZF-strategier.

4.5.
Regionsudvalget slår til lyd for, at der oprettes et
europæisk samarbejdsnetværk mellem lokale og regionale
myndigheder i kystområder. Man bør overveje et netværk i stil
med Netværket af Bæredygtige Byer, der kan gøre det muligt
at diskutere fælles problemer og videreformidle løsningsmuligheder.

5. Værdien af en EU-dimension

5.1.
Regionsudvalget understreger, at det er vigtigt at give
IKZF-processen en EU-dimension, da det vil skabe visse fordele,
når der skal udarbejdes fælles IKZF-strategier i medlemsstaterne
og regionerne. Imidlertid er der en række spørgsmål, som skal
tages op, hvis en europæisk IKZF-strategi skal blive en succes.

5.2.
Regionsudvalget tror, at EU’s rolle vil være at give
vejledning på det overordnede plan. Der findes ikke nogen
standardformel for integreret kystzoneforvaltning, og følgelig
bør forvaltningsniveauet afspejle den pågældende kystzones
størrelse. På europæisk plan er der behov for en overordnet
strategi, medens egentlige kystzoneforvaltningsplaner kun er
nødvendige på regionalt og lokalt plan.
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5.3.
Regionsudvalget mener, at EU bør spille en proaktiv
rolle ved at fremme udviklingen af kystzoneforvaltningsprocedurer i hele Europa, herunder eventuelt også formuleringen af
overordnede politikprincipper. EU-tiltag er nødvendige for at
støtte de regionale og lokale myndigheder med at iværksætte
IKZF. Til dette formål foreslår Regionsudvalget, at man overvejer at iværksætte et støtteprogram i stil med INTERREG II C
med henblik på at fremme etableringen af tværregionale
samarbejdsområder og netværk omkring f.eks. Nordsøen,
Østersøen, Atlantbuen og Middelhavet.

5.4.
Efter Regionsudvalgets opfattelse spiller EU en fremtrædende rolle for udviklingen og bevarelsen af grænseoverskridende samarbejde vedrørende IKZF mellem medlemsstaterne
og med tredjelande. Korrekt forvaltning af kystzoner kræver
tværnationale aftaler og samarbejdsnetværk. Regionsudvalget
mener, at EU har de bedste forudsætninger for at befordre den
slags aftaler.

5.5.
Regionsudvalget understreger, at der er behov for en
gennemgribende revision af alle EU-politikker, der vedrører
kystzonen, inklusive eventuelle initiativer med en EU-dimension. Der tænkes her på fysisk planlægning, jf. Det Europæiske
Fysiske og Funktionelle Udviklingsperspektiv, socioøkonomiske politikker som f.eks. den fælles landbrugspolitik og fiskeripolitikken, på støtteprogrammer vedrørende turistkomplekser
ved kysterne, på miljøpolitikker, bl.a. forurenings- og naturbevaringsprogrammer, samt på alle strukturfondstiltag, der påvirker udviklingen af kystområdet. Regionsudvalget foreslår, at
man gennemgår og vurderer alle politikkerne for at sikre, at de
ikke påvirker kystzonen i negativ retning. Desuden slår
Regionsudvalget til lyd for, at IKZF-principperne og -strategierne efter demonstrationsprojekternes afslutning i behørigt
omfang indarbejdes i alle EU’s politikker.

5.6.
Med henblik på sammenhæng i fremtidige IKZFstrategier foreslår Regionsudvalget, at der nedsættes en tværfaglig gruppe med repræsentanter for de forskellige politikinteresser i de berørte generaldirektorater, og med det mest berørte
generaldirektorat i spidsen (f.eks. generaldirektoratet for miljø).
Gruppen skulle bl.a. have til opgave fortløbende at videreudvikle EU’s IKZF-strategi og sørge for, at IKZF-principperne
inddrages i de relevante politikområder.
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— fortsætte og støtte IKZF-relateret forskning og uddannelse,
herunder f.eks. fortsat udvikling af demonstrationsmetoder
og -rammer,
— yde teknisk assistance og bistå med ekspertviden samt
fremme tværregionale rammer, tværnationalt samarbejde
og erfaringsudveksling,
— skabe større bevidsthed om såvel fordelene ved som
behovet for integreret kystzoneforvaltning.

6. Behov for engagement i forhold til integreret kystzoneforvaltning

6.1.
Regionsudvalget understreger, at der er behov for at
skabe større generel forståelse for kystzonens værdi og navnlig
for vigtigheden af, at den forvaltes korrekt. For at nå dertil
mener Regionsudvalget, at alle nuværende forvaltningsorganer
på internationalt, nationalt, regionalt og lokalt plan bør
engagere sig i processen omkring integreret kystzoneforvaltning. Der er behov for aktiv, fortsat deltagelse, og ikke blot
passiv støtte. Behovet for IKZF bør anerkendes, og der bør
allokeres ressourcer dertil. Regionsudvalget mener, at de lokale
og regionale myndigheder bør fremhjælpe dette engagement
og påtage sig en del af ansvaret for det.

6.2.
Regionsudvalget er klar over, at IKZF er en kompliceret
procedure, der kræver inddragelse af alle forvaltningsorganer
og brugere, herunder nationale regeringer, statsorganer, regionale og lokale myndigheder, ngo’er, relevante erhvervssektorer
og offentligheden. En betingelse for korrekt forvaltning af
kystzonen er imidlertid, at alle forvaltningsorganer og brugere
engagerer sig i processen omkring den integrerede kystzoneforvaltning. Til dette formål slår Regionsudvalget til lyd for, at der
iværksættes de nødvendige mekanismer i de lokale og regionale
myndigheders regi med henblik på at skabe synergier og gøre
det muligt at inddrage alle relevante sektorer og enkeltpersoner.

7. Behovet for at fastlægge kystzonens omfang
5.7.
Regionsudvalget understreger EU’s støttefunktion i
forhold til IKZF, hvilket betyder, at EU bl.a. skal:

— befordre iværksættelsen af IKZF ved at udarbejde et
støtteprogram, der sigter mod at fremme oprettelsen af
tværregionale samarbejdsområder og netværk,

— bistå med at tilvejebringe ressourcer, navnlig for at hjælpe
regionale og lokale forvaltninger med at løse kystrelaterede
problemer,

7.1.
Regionsudvalget slår til lyd for, at kystzonens fysiske
omfang om nødvendigt fastlægges på lokalt plan med henblik
på at afdække forvaltningsbehovet. Dette vil kræve indsamling
og bearbejdning af al tilgængelig information om kystområdet,
dets fysiske udbredelse, dets forvaltning og dets brugere.
Regionsudvalget ser en række fordele i at fastlægge kystzonens
fysiske omfang, da det vil bane vej for følgende:
— påvisning
-mangler,

af

nuværende

forvaltningsproblemer

og
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— identificering af nuværende forvaltningsorganer og eksisterende administrative systemer med ansvar for kystzonen,
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re bør gøres mere opmærksomme på fordelene ved og behovet
for kystzoneforvaltning, og at de desuden bør undervises i at
implementere IKZF-praksis.

— etablering af et tættere samarbejde mellem nuværende
kystforvaltningsorganer og myndigheder,
— etablering af en ramme for IKZF inklusive nye skræddersyede forvaltningsstrukturer til de enkelte kystområder.

9. Konklusioner

Regionsudvalget
7.2.
Selv om Regionsudvalget anerkender, at kystzonernes
grænser er bestemt af naturlige processer og systemer, kan
disse ikke være eneafgørende ved fastlæggelsen af grænserne.
Regionsudvalget foreslår derfor, at man i afgrænsningen af
kystzonen tilstræber en balance mellem de naturlige processer
og de eksisterende forvaltningssystemer. Da man f.eks. forberedte et udkast til en IKZF-strategi i Irland, blev det slået fast,
at der fandtes 9 kystceller i landet, der var dannet af naturlige
kystprocesser. Disse celler blev efterfølgende inddelt i 13 kystceller som et resultat af en undersøgelse af de gældende
administrative grænser, og fordi det var relativt let at udarbejde
strategiplaner for 13 i stedet for 9 celler. Regionsudvalget
slår til lyd for, at fastlæggelsen af kystzonerne bør ske på
lokalt/regionalt plan, da de lokale og regionale myndigheder
formodentlig bedst ved, hvor grænserne bør gå.

8. Behovet for ressourcer

8.1.
Regionsudvalget gentager, at IKZF kræver ressourcer
for at kunne blive implementeret ordentligt. Der er især behov
for ressourcer til udvikling og støtte til tilvejebringelse af
IKZF-mekanismer, indsamling og bearbejdning af data og til
undervisning.

8.2.
Regionsudvalget bemærker, at dataindsamling og
-bearbejdning vil spille en væsentlig rolle for etableringen af
rammer for IKZF. Indsamling og bearbejdning af oplysninger,
så de fremstår i et brugbart og tilgængeligt format, kan være
en krævende opgave såvel penge- som tidsmæssigt. Mange af
oplysningerne findes allerede, men er enten ikke tilgængelige
eller ikke kendte. Regionsudvalget foreslår derfor at holde
omkostningerne nede ved først at undersøge, hvilke oplysninger der allerede findes, derefter slå fast, hvad der mangler,
og endelig indsamle de nødvendige oplysninger. Behovet for
forskning og information skal afdækkes gennem et direkte
samarbejde mellem forskningsinstitutioner og kystforvaltninger.

8.3.
Regionsudvalget mener, at tilførsel af ressourcer ligeledes vil være afgørende for uddannelse og for at skabe større
bevidsthed om integreret kystzoneforvaltning, især blandt de
nuværende kystzoneforvaltere. Disse vil sandsynligvis spille en
vigtig rolle i forbindelse med fremtidige kystzoneforvaltningsprocedurer. Regionsudvalget mener, at de nuværende forvalte-

9.1.
hilser oplægget velkomment, og mener, at en fortløbende udvikling af IKZF-principper er afgørende for udarbejdelsen af en europæisk strategi for integreret kystzoneforvaltning, der sigter mod at beskytte kystzonen, fremme bæredygtig
udvikling af kystzonen og udvikle systemer, der fremhjælper
tværregionalt samarbejde;

9.2.
understreger, at de lokale og regionale myndigheder
spiller en vigtig rolle i forbindelse med iværksættelsen af IKZF
i kraft af deres erfaring med at håndtere multisektorielle
problemer og det faktum, at kystzoneproblemer og -løsninger
generelt er områdespecifikke. Kystzonernes forskelligartethed
bevirker, at de lokale og regionale myndigheder har de
bedste forudsætninger for at skabe lokale løsninger på lokale
problemer. Der slås til lyd for etablering af samarbejdsnet
mellem lokale og regionale myndigheder i kystzonerne, der
således kan diskutere fælles problemer og videreformidle
løsningsmuligheder; de forskellige interesse- eller brugergrupper og lokalbefolkningen bør også inddrages;

9.3.
fremhæver værdien af en EU-dimension i udviklingen
af en europæisk IKZF-strategi, og foreslår, at EU skal yde
vejledning og støtte på det overordnede plan. I denne rolle vil
EU kunne fremme etableringen af tværregionale samarbejdsområder og netværk mellem medlemsstater og med tredjelande. EU har de bedste forudsætninger for at skabe grænseoverskridende samarbejde omkring udarbejdelsen af en IKZFstrategi i betragtning af de nye muligheder, det nye INTERREG III B vil skabe;

9.4.
understreger, at der er behov for en gennemgribende
revision af alle EU-politikker, der vedrører kystzonen, inklusive
eventuelle andre initiativer med en EU-dimension. Heri indgår
Det Europæiske Fysiske og Funktionelle Udviklingsperspektiv,
den fælles landbrugspolitik og fiskeripolitikken, støtteprogrammer vedrørende turistkomplekser ved kysterne, miljøpolitikker, bl.a. forurenings- og naturbevaringsprogrammer, samt
alle strukturfondstiltag, der påvirker udviklingen af kystområdet;

9.5.
slår til lyd for, at der nedsættes en tværfaglig gruppe
med repræsentanter for de relevante generaldirektoraters politikinteresser. Gruppen skulle bl.a. have til opgave fortløbende
at videreudvikle EU’s IKZF-strategi og sørge for, at IKZFprincipperne inddrages i de relevante politikområder;
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9.6.
understreger, at der er behov for, at alle forvaltningsorganer og brugere engagerer sig i IKZF-processen. Der skal
skabes de fornødne mekanismer i de lokale, regionale og
nationale myndigheders regi, således at der kan skabes synergier, og således at det bliver muligt at inddrage alle relevante
sektorer og enkeltpersoner;

ningen af kystzonen tages ligeligt hensyn til de naturlige
processer og den nuværende forvaltningsstruktur. Afgrænsningen af kystzonen bør ske på lokalt/regionalt plan, da de lokale
og regionale myndigheder formodentlig ved mest om passende
grænsedragning, forvaltere, myndigheder og eksisterende problemer;

9.7.
slår til lyd for, at kystzonernes fysiske omfang om
nødvendigt fastlægges på lokalt plan med henblik på at
afdække deres forvaltningsbehov og foreslår, at der i afgræns-

9.8.
gentager, at der er behov for tilstrækkelige ressourcer,
hvis IKZF skal kunne gennemføres, herunder især tiludvikling
og støtte til tilvejebringelse af IKZF-mekanismer, indsamling
og bearbejdning af data og til uddannelse.

Bruxelles, den 12. april 2000.
Jos CHABERT

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets resolution om »Gennemførelse af den europæiske beskæftigelsesstrategi«
(2000/C 226/12)

REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til præsidiets beslutning af 8. november 1999 om at udarbejde en resolution om
ovennævnte emne og henvise det forberedende arbejde til Underudvalg 6 »Beskæftigelse, Økonomisk
Politik, Det Indre Marked, Industri, SMV«,

under henvisning til Det Europæiske Råd i Lissabon den 23. og 24. marts 2000, som sætter fokus på
emnerne beskæftigelse, økonomiske reformer og social samhørighed,

under henvisning til sine tidligere udtalelser på beskæftigelsesområdet: »De lokale og regionale
myndigheders rolle i samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet« (1); »Kommissionens
forslag til Rådets afgørelse om finansielle støtteforanstaltninger for innovative og jobskabende små og
mellemstore virksomheder (SMV) — Vækst- og beskæftigelsesinitiativet« (2); »De kommende overordnede
retningslinjer for den økonomiske politik« (3); Kommissionens meddelelser »Fra retningslinjer til handling:
De nationale handlingsplaner for beskæftigelse« og »Forslag til retningslinjer for medlemsstaternes
beskæftigelsespolitik i 1999« (4); Kommissionens meddelelse »Tilpasning og fremme af den sociale dialog
på fællesskabsplan« og Kommissionens udkast til Rådets afgørelse »om ændring af afgørelse 70/532/EØF
om nedsættelse af et stående udvalg for beskæftigelse inden for De Europæiske Fællesskaber«(5); »De
regionale beskæftigelsespagters indhold og deres indvirkning på strukturpolitikken« (6) samt Kommissionens forslag til »retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik i 2000« (7),

under henvisning til resolution vedtaget enstemmigt af Underudvalg 6 på dets møde den 24. januar 2000
(ordførere: Henning Jensen (DK, PSE) og Pedro Sanz Alonso (E, PPE)) og

ud fra følgende betragtninger:

De lokale og regionale myndigheder spiller i mange medlemsstater en afgørende rolle i forbindelse med
udformningen af de rammer og betingelser, som erhvervslivet arbejder under. De har en vigtig funktion
med hensyn til at støtte den lokale økonomiske og industrielle udvikling ved at sikre et gunstigt
økonomisk og socialt miljø, som tiltrækker og fremmer etableringen og udviklingen af virksomheder;

de lokale og regionale myndigheder er centrale aktører inden for både uddannelses- og erhvervspolitikken,
idet de kan bidrage til at udjævne kløften mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet og i kraft af
deres strategisk vigtige position skabe øget samarbejde og dialog på det lokale plan mellem de relevante
parter i uddannelsessektoren og erhvervslivet;

de lokale og regionale myndigheder spiller en afgørende rolle i skabelsen af arbejdspladser — direkte som
arbejdsgivere og indirekte ved at sikre gode rammebetingelser for erhvervslivet;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

CdR 346/96 fin, EFT C 116 af 14.4.1997, s. 98.
CdR 46/98 fin, EFT C 251 af 10.8.1998, s. 41.
CdR 110/98 fin, EFT C 51 af 22.2.1999, s. 63.
CdR 279/98 fin, EFT C 51 af 22.2.1999, s. 59.
CdR 343/98 fin, EFT C 93 af 6.4.1999, s. 54.
CdR 91/99 fin, EFT C 293 af 13.10.1999, s. 1.
CdR 360/99 fin.
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Regionsudvalget har foreslået et initiativ »Lokal Indsats for Beskæftigelsen«, der skal sætte de lokale og
regionale myndigheder i stand til at fremme de nationale beskæftigelseshandlingsplaner;
den fælles rapport om beskæftigelsen påpeger, at adskillige medlemsstater har anerkendt betydningen af
de foranstaltninger, der er truffet på det lokale og regionale plan, men indsatsen på dette niveau bør
forstærkes yderligere;
resultaterne af konferencer afholdt i efteråret 1999 i Helsingfors og Århus (1) viser klart, at man på det
lokale og regionale plan i udstrakt grad er parate til at gå tættere ind i gennemførelsen af den europæiske
beskæftigelsesstrategi —
på sin 33. plenarforsamling den 12.-13. april 2000 (mødet den 12. april) enstemmigt vedtaget følgende
resolution.
1. Regionsudvalget henleder opmærksomheden på følgende forudsætninger for en vellykket gennemførelse
af den europæiske beskæftigelsesstrategi:
1.1.
I en situation med globaliserede markeder, men forskelle i økonomiske strukturer stiller en effektiv ledighedsbekæmpelse krav om en solid makroøkonomisk politik understøttet
af en målrettet aktiv arbejdsmarkedspolitik, som opfylder
følgende kriterier:
— direkte kendskab til den reale vækst og beskæftigelsesmulighederne på regionalt og lokalt plan
— individuel, personlig erhvervsvejledning og træning for at
tilpasse udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet
— geografisk og kulturel nærhed til persongrupper, som det
er vanskeligt at nå ud til.
1.2.
EU’s bestræbelser for at koordinere sin beskæftigelsesstrategi skal tage udgangspunkt i subsidiaritetsprincippet, dvs.
i, at hver medlemsstat er ansvarlig for sin egen arbejdsmarkedspolitik. Generelt er det ønskeligt, at de lokale og regionale
myndigheder spiller en vigtig rolle på beskæftigelsesområdet,
men rollens nærmere indhold må i høj grad være et spørgsmål
om den enkelte medlemsstats afvejning af nationale hensyn og
lokale og regionale interesser.
1.3.
Om den europæiske beskæftigelsesstrategi kan gennemføres med held, er følgelig i sidste ende et spørgsmål om,
hvor veludformet strategien er overordnet set, og om strategien
implementeres på den mest hensigtsmæssige måde.
1.4.
Regionalt og lokalt selvstyre på beskæftigelsesområdet
er en forudsætning for, at der kan sættes ind for at sikre, at
arbejdskraftens kvalifikationer matcher lokale virksomheders
behov. Mange steder kan dette kun ske på det lokale eller

(1) Den europæiske konference om Borgmestre for Beskæftigelse,
Lokale myndigheder som skabere af beskæftigelse, Helsingfors
den 9.-10. september 1999. Den europæiske konference om
Lokale Beskæftigelsespartnerskaber, Århus den 23.-24. november
1999.

regionale plan. Derfor er det livsvigtigt, at de regionale og
lokale myndigheder inddrages i udformningen og implementeringen af de nationale handlingsplaner for beskæftigelse.

2. Regionsudvalget understreger, som det vil fremgå af
følgende eksempler, at aktiv inddragelse af de lokale
og regionale myndigheder kan bidrage afgørende til
udmøntningen af den europæiske beskæftigelsesstrategi:

2.1.
De lokale og regionale forvaltninger har bedre muligheder for at samarbejde med erhvervslivet og andre partnere om
gennemførelsen af en skræddersyet, aktiv arbejdsmarkedspolitik end de større administrative enheder har. Det hænger
sammen med, at de lokale og regionale myndigheder har et
mere direkte kendskab til de bindinger og muligheder, der
kendetegner det lokale erhvervslivs rammevilkår, hvorved der
lettere kan findes fælles løsninger.

2.2.
De regionale og lokale myndigheder befinder sig i en
nøgleposition, når det drejer sig om at reducere bureaukratiet
og forenkle de administrative procedurer af hensyn til projekter
til fremme af erhvervsudviklingen og beskæftigelsen.

2.3.
Det lokale og regionale miljø og de tilhørende organisationer er ofte den eneste adgangsvej, som personer, der har
vanskeligt ved at finde beskæftigelse eller som er truet med
social udstødelse, har til at deltage i programmer for erhvervsmæssig og personlig udvikling.

2.4.
På baggrund af de aktuelle demografiske tendenser og
den længere forventede levealder blandt ældre skal man
skal være særlig opmærksom på jobskabelsespotentialet i
servicesektoren, herunder specielt på området pasning og pleje.
Det ulønnede pasnings- og plejearbejde, der hviler som en
byrde på pårørende — navnlig kvinder — vil herved kunne
reduceres. Det vil også betyde flere (og bedre) beskæftigelsesperspektiver for kvinder og bidrage til at rette op på den skæve
kønsfordeling på arbejdsmarkedet.
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2.5.
I nogle medlemsstater spiller de lokale og regionale
myndigheder en rolle som forligsinstitution i de kollektive
overenskomstforhandlinger mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på regionalt og lokalt plan og på virksomhedsplan. Dette
giver mulighed for hurtigere tilpasning til udviklingen på
arbejdsmarkedet og i økonomien samt for større fleksibilitet i
uddannelsestilbuddene til arbejdstagerne.
2.6.
Der er høstet meget positive erfaringer fra agenturer
for regionaludvikling, som støtter jobskabelse og iværksætteri
ud fra en bred, overordnet strategi omfattende støtte til F&Uinvesteringer.
2.7.
Lokale programmer, der understøtter udviklingen af
den kooperative sektor ved at fremme etablering og udvikling
af kooperative virksomheder og partnerskaber, kan være et
vigtigt redskab til stimulering af mindre virksomheder og
iværksætteri.
2.8.
De lokale og regionale myndigheder kan ved at skabe
lokal grobund for virksomhedsetableringer fremme selvstændig erhvervsvirksomhed og etablering af kooperative virksomheder.
2.9.
Gennem etablering af lokale erhvervsobservatorier og
netværk af sådanne kan det lokale og regionale plan tjene til
mere øjeblikkelig afsøgning af beskæftigelsesmuligheder og
aktivitetsområder, hvor efterspørgslen ikke er tilfredsstillet.
3. Regionsudvalget forelægger medlemsstaterne og Europa-Kommissionen følgende forslag til yderligere
skridt med sigte på implementeringen af den europæiske beskæftigelsesstrategi:
3.1.
Skal de regionale og lokale myndigheder udfylde deres
ovenfor omtalte rolle, bør de lokale og regionale myndigheder
og de statslige regeringer føre en konstruktiv dialog.
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3.2.
Et ideelt forum for en sådan debat er den årligt
tilbagevendende formulering, implementering og evaluering af
de nationale handlingsplaner for beskæftigelsen. Rådet har
nu anerkendt de lokale og regionale myndigheders rolle i
retningslinje 12 for år 2000. Tiden er derfor inde til, at alle
medlemsstater tager denne udfordring op og sikrer de lokale
og regionale myndigheder deres rette rolle i denne proces.
3.3.
En logisk konsekvens af denne indgangsvinkel vil være,
at Europa-Kommissionen rettidigt offentliggør den årlige fælles
rapport og forslagene til retningslinjer for det følgende år. Det
ville betyde, at disse afgørende dokumenter vil blive grundigt
debatteret i både Regionsudvalget og Europa-Parlamentet.
3.4.
Med indførelsen af »henstillinger«, som Rådet retter til
de enkelte medlemsstater, er der skabt et nyt, vigtigt værktøj
til koordinering af den europæiske beskæftigelsespolitik. Henstillingerne vil være en lejlighed til direkte at gøre medlemsstaterne opmærksomme på det vigtige i, at de regionale og
lokale myndigheder involveres i bekæmpelsen af ledigheden.
Henstillingerne skal imidlertid tage højde for, at de regionale
og lokale myndigheder har forskellige opgaver og beføjelser i
de forskellige medlemsstater.
3.5.
Det Europæiske Råd anmodes om i overensstemmelse
med punkt 3.4 at pålægge Ministerrådet og medlemsstaterne
at drage de lokale og regionale myndigheder fuldt og helt ind i
forberedelsen og gennemførelsen af de nationale beskæftigelseshandlingsplaner.
3.6.
Regionsudvalget opfordrer det portugisiske EU-formandskab til også at inddrage Regionsudvalget i det planlagte
»high level forum«, der skal evaluere EU’s beskæftigelsespolitik
forud for Det Europæiske Råds topmøde i juni 2000.

Bruxelles, den 12. april 2000.
Jos CHABERT

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets resolution om »Regionsudvalgets årlige erklæring om sin prioritering«
(2000/C 226/13)
REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til »Strategiske mål 2000-2005 — Udformning af det nye Europa« (KOM(2000) 154 endelig udg.),
under henvisning til Kommissionens arbejdsprogram for 2000 (KOM(2000) 155 endelig udg.),
under henvisning til regionsudvalgets politiske prioritering (R/CdR 351/99 pt. 7),
under henvisning til Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens strategiske femårsprogram
(B5-0143, 0144 og 0145/2000),
under henvisning til Europa-Parlamentets »beslutning om Kommissionens årlige arbejdsprogram for
2000« (B5-0228, 0229 og 0230/2000), og
ud fra følgende betragtninger:
En tættere sammenkædning af alle EU-instansers prioritering og målsætninger vil gøre de enkelte
institutioners initiativer og aktioner mere effektive;
Regionsudvalget ønsker på baggrund af sit ansvar som de lokale og regionale myndigheders røst i EU at
kommentere Kommissionens prioriteringsforslag;
Regionsudvalget ønsker at fremlægge sin prioritering for det kommende år med henblik på den
forestående vedtagelse af Regionsudvalgets arbejdsprogram for 2000-2001;
Det er især med henblik på udvidelsen vigtigt, at EU gradvist gennemfører fundamentale reformer;
Regionsudvalgets deltagelse som det lokale og regionale beslutningsniveaus repræsentant inden for EU’s
institutionelle rammer vil udvide grundlaget for EU’s aktioner;
I de fleste EU-lande er man vidne til en stigende tendens til decentralisering og styrkelse af de subnationale
institutioners beføjelser. De fælles politikker og beslutninger berører og involverer derfor i stigende grad
disse styringsniveauer —
Vedtaget følgende resolution.

A. Bemærkninger til Kommissionens prioritering i

for at være i nærhedsprincippets ånd. Disse hovedopgaver bør
omdefineres via en mere præcis afklaring af EU’s aktionsfelter.

Strategiske mål 2000-2005
1.
Regionsudvalget bifalder Kommissionens meddelelse
»Strategiske mål 2000-2005« og glæder sig over, at Kommissionen har offentliggjort sine centrale politiske målsætninger
for de kommende år, så de lokale og regionale myndigheder
har mulighed for at fremsætte deres synspunkter og fremlægge
konkrete forslag og idéer.
2.
Regionsudvalget glæder sig over, at Kommissionen vil
fokusere på sine hovedopgaver, hvilket Regionsudvalget anser

3.
Regionsudvalget giver sin tilslutning til de fire målsætninger, som Kommissionen har formuleret, anerkender deres
vigtighed og presserende karakter og ønsker på alle måder at
bidrage til, at de fastlagte mål opfyldes hurtigst muligt.

4.
Regionsudvalget påpeger, at formålet med alle EU’s
politikker er at tilgodese EU-borgernes ønsker, og at det
primære formål med reformen af EU’s institutioner er at
genetablere borgernes tillid.
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5.
Regionsudvalget mener derfor, at man skal lægge vægt
på økonomi, sociale spørgsmål, miljø og forbrugerbeskyttelse.
Arbejdsprogram for 2000

C 226/47

15.
Regionsudvalget ser med bekymring på tendensen til at
kræve EU-aktioner på områder, hvor medlemsstaterne ikke er
i stand til at iværksætte de fornødne reformer eller træffe
vanskelige politiske beslutninger. Der er en fare for, at dette vil
underminere EU’s troværdighed.

6.
Regionsudvalget hilser Kommissionens arbejdsprogram
for 2000 velkommen.
C. Regionsudvalgets prioriteter for perioden 2000-2001
7.
Regionsudvalget frygter imidlertid, at Kommissionens
kapacitet er for lille til et så ambitiøst og detaljeret arbejdsprogram, og at en opsplitning af kræfterne vil få programmet til
at mislykkes.

Regeringskonferencen, forvaltningspraksis i EU og modernisering af
EU’s institutioner

8.
Regionsudvalget mener derfor, at man i stedet for at
forsøge at dække alle områder på én gang bør tilstræbe færre
aktioner og en kraftig fokusering på prioriteter — hermed
også en målrettet og effektiv brug af de disponible ressourcer
— hvis man skal opnå bedre resultater.

16.
Regionsudvalget vil aktivt bidrage til regeringskonferencens revision af traktaten. Regionsudvalget slår til lyd for en
ambitiøs, reformorienteret dagsorden som anført i Regionsudvalgets udtalelse om regeringskonferencen 2000 (CdR 53/99).

9.
Regionsudvalget foreslår, at Kommissionen i sine kommende arbejdsprogrammer foretager en klar sondring mellem
de fastlagte prioriteter for det pågældende år og alle yderligere
aktioner.
10.
Regionsudvalget mener, at man på mange områder bør
lægge større vægt på at forbedre gennemførelsen af gældende
lovgivning, inden man iværksætter nye initiativer.
11.
Regionsudvalget opfordrer til, at Kommissionens prioriterede mål tilpasses konklusionerne fra det ekstraordinære
topmøde i Lissabon.

B. Subsidiaritet
12.
Regionsudvalget mener, at det i de kommende år
vil blive nødvendigt at tage skridt til yderligere europæisk
integration, så EU kan indtage en global førerposition, men at
denne integration må begrænses til områder, som EU kan
tilføre en særlig merværdi, så man sikrer størst mulig accept
og opnår, at EU reelt taler med én stemme.
13.
Regionsudvalget ser positivt på Kommissionen målsætning om at træffe foranstaltninger mod den alt for store
afstand mellem borgerne og EU og Kommissionens forslag om
at løse dette problem ved at forbedre sammenkædningen
af EU’s og medlemsstaternes og deres regioners politikker.
Regionsudvalget mener imidlertid, at anvendelsen af nærhedsprincippet bør udvides til også at omfatte de lokale og
regionale myndigheder.
14.
Regionsudvalget betragter placeringen af ansvaret for
politiske beslutninger på det lavest mulige niveau som den
bedste vej til etablering af nærhed til borgerne, men advarer
imod at reducere nærhedsbegrebet til at dreje sig om styrkelse
af EU-informationsarbejdet og om repræsentation af interesseorganisationer.

17.
Regionsudvalget er tilfreds med den innovative fremgangsmåde i Kommissionens initiativ til nye forvaltningsformer i Europa og agter at deltage fuldt ud i debatten og arbejdet
med at udarbejde nye idéer og begreber om europæisk
forvaltningspraksis samt fremlægge forslag til bedre lovgivning.
18.
Regionsudvalget mener, at debatten om nye forvaltningsformer ikke bør reduceres til en meget forenklet vertikal
fordeling af beføjelser, men bør være et bredtfavnende begreb,
som tager hensyn til forandringerne i samfundsstrukturen.
19.
Regionsudvalget giver sin fulde støtte til Kommissionens hensigt om at gennemføre en demokratisk og ambitiøs
intern reform med henblik på at genetablere borgernes tillid til
EU og dets institutioner. Regionsudvalget anser det for vigtigt,
at reformerne ikke blot bliver en simpel effektiviseringsoperation, men at de resulterer i en moderne og fleksibel arbejdsstyrke, der er tilpasset en ny politisk kultur. Regionsudvalget
påpeger samtidig, at interne reformer ikke må flytte fokus væk
fra de eksterne politikker.

Udvidelsen
20.
Regionsudvalget mener, at forberedelserne af udvidelsen har højeste prioritet på baggrund af beslutningen fra
Helsingfors-topmødet i december 1999 om, at der vil blive
indledt forhandlinger med alle ansøgerlande inklusive landene
i anden optagelsesrunde, og Regionsudvalget understreger, at
det især er nødvendigt at inddrage ansøgerlandenes lokale og
regionale myndigheder.
21.
Regionsudvalget vil udvide, intensivere og strømline
sine kontakter med alle ansøgerlande samt i øget udstrækning
inddrage de lokale og regionale myndigheder i tiltrædelsesforberedelserne.
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22.
Regionsudvalget kræver koordination af aktiviteter og
samarbejde mellem Regionsudvalget og EU-institutionerne
med henblik på større synergi og bedre resultater for de
pågældende ansøgerlande, så man både i medlemsstaterne og
ansøgerlandene kan opnå større forståelse for og accept af
udvidelses- og integrationsprocessen.

30.
Regionsudvalget deler bekymringen over den vedvarende høje langtidsarbejdsløshed, der findes i mange regioner, og
håber at man vil imødegå dette fænomen med harmoniserede
økonomiske politikker og med socialstatsreformer, som fremmer fuld beskæftigelse.

23.
Regionsudvalget understreger desuden, at udvidelsesstrategien bør gennemføres i samordning med de strategier,
der gælder i områder uden for EU, navnlig Middelhavsområdet
og Baltikum, således at det sikres, at der ud over den udvidede
Unions grænser opstår områder med fred samt økonomisk og
socialt samarbejde.

31.
Beskæftigelsesfremme kræver ikke blot specifik handling. Det er også nødvendigt at skabe et gunstigt makroøkonomisk klima, og de relevante politikker må samordnes og
integreres under iagttagelse af de principper, der ligger til
grund for den europæiske sociale model.

Et Europa, der lægger vægt på værdier og nærhed til borgerne
24.
Regionsudvalget er overbevist om, at borgerne ikke går
ind for et »supermarkeds-Europa«, men derimod, som de
seneste begivenheder har vist, er interesserede i et Europa, der
værner om værdier og grundlæggende rettigheder — et politisk
Europa. Reformen af traktaten må derfor lægge vægt på disse
aspekter, dvs. på udarbejdelsen af et charter om grundlæggende
rettigheder og på den kommende hvidbog om nye forvaltningsformer.
25.
Kravet om nærdemokrati bør indføjes i traktaten.
Det er derfor nødvendigt, at charteret om grundlæggende
rettigheder udgør en fast del af unionstraktaten.
26.
Medlemsstaterne opfordres til at vise mod og fremsyn
under forhandlingerne på regeringskonferencen. Det er meget
vigtigt, at regeringskonferencens dagsorden samtidig er borgernes dagsorden, og det er derfor nødvendigt at inddrage
Parlamentet og, via Regionsudvalget, de lokale og regionale
myndigheder. I den forbindelse hilser Regionsudvalget Kommissionens initiativ »Dialog om Europa« velkommen og vil
gerne benytte lejligheden til at yde et aktivt bidrag til regeringskonferencen.
27.
For at genvinde borgernes tillid opfordres Kommissionen til at synliggøre Den Europæiske Unions aktiviteter ved at
skabe mere effektiv kommunikation og ved at øge gennemsigtigheden i alle sine foranstaltninger.
28.
I lyset af den fornyede trussel om populistisk racisme
og intolerance bør Kommissionen styrke sin indsats for at sikre
lige rettigheder, lige muligheder og beskyttelse af mindretal i
hele EU, så alle EU-borgere nyder fordel af øget velstand,
sikkerhed og solidaritet.

Beskæftigelse
29.
Regionsudvalget støtter resultaterne af topmødet i
Lissabon og går ind for formandskabets integrerede strategi og
den vægt, der lægges på at fremme en ny og mere dynamisk
økonomisk udvikling.

32.
Regionsudvalget minder om, at Amsterdam-traktaten
forpligter Fællesskabet til at bidrage til et højt beskæftigelsesniveau ved at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og
støtte nationale tiltag på området.

33.
Regionsudvalget går derfor ind for enhver foranstaltning, der fremmer nyskabelse, teknologisk udvikling, videnssamfundet og iværksætterånd, og støtter vedtagelsen af enhver
foranstaltning, der kan lette de små og mellemstore virksomheders udvikling.

34.
Politiske tiltag til bekæmpelse af forskelsbehandling må
således integreres i beskæftigelsesretningslinjerne, og der må
gennemføres foranstaltninger til fordel for de grupper, der er
hårdest ramt af arbejdsløshed, bl.a. kvinder, unge, ældre,
etniske mindretal og handicappede.

35.
Regionsudvalget bifalder Kommissionens meddelelse
om, at der vil blive igangsat et nyt socialt handlingsprogram.
Regionsudvalget håber, at programmet bliver tilstrækkelig
ambitiøst til at klare udfordringerne fra den nye dynamik i
økonomien.

36.
Regionsudvalget bifalder forslaget om, at der skal
fastlægges flere overordnede europæiske mål og indikatorer i
strategien for økonomi, beskæftigelse og sociale spørgsmål, og
understreger, at ikke kun kvantitative, men også kvalitative
mål er af stor betydning på alle politikområder i forbindelse
med fremme af bæredygtig vækst og beskæftigelse.

37.
Regionsudvalget opfordrer Kommissionen til at udarbejde en rapport om ubalancer mellem regioner med høj
beskæftigelse og regioner, der i øjeblikket mangler arbejdskraft.
Rapporten bør også behandle den rolle, mobiliteten på arbejdsmarkederne spiller i denne sammenhæng. Hensigten er at nå
frem til mere målrettede aktioner til fremme af den økonomiske og sociale samhørighed og derved mindske forskellene
mellem regionerne. Regionsudvalget er villig til at samarbejde
med Kommissionen om opnåelsen af dette mål ved at bidrage
med de europæiske regioners og byers praktiske erfaringer og
direkte kendskab til disse emner.
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38.
Regionsudvalget understreger, at det er nødvendigt, at
EU-politikkerne først og fremmest sigter mod at fremme
lokaludviklingen i hele Europa samt udnyttelsen af alle potentielle ressourcer i alle EU’s regioner. Derfor bør den europæiske
beskæftigelsespagt styrkes, og de territoriale beskæftigelsespagter udvides under hensyntagen til de lokale og regionale
myndigheders viden og erfaring på dette område.
39.
Regionsudvalget bifalder beslutningen om hvert forår
at holde et ekstraordinært europæisk topmøde til orientering
og samordning af de fælles aktioner med de nationale politikker. Regionsudvalget anmoder om som repræsentant for de
regionale og lokale myndigheder med deres beføjelser inden
for beskæftigelse og udvikling på et fast grundlag at blive
inddraget i dette initiativ.
Miljø
40.
Regionsudvalget ser frem til offentliggørelsen af det 6.
miljøhandlingsprogram, støtter den realistiske og resultatsøgende strategi, som kommissær Wallström har annonceret, og
glæder sig i den forbindelse navnlig over, at der lægges stor
vægt på gennemførelsen af den eksisterende lovgivning.
41.
Det er betænkeligt, at miljøet synes at have fået en
lavere prioritering på den politiske dagsorden på et tidspunkt,
hvor behovet for at styrke miljøbeskyttelsen er mere presserende end nogensinde før, og det er beklageligt, at miljøhensyn
ikke er tilstrækkeligt integreret i andre politikker. Regionsudvalget opfordrer Kommissionen til at forelægge forslag til
konkrete foranstaltninger på dette område.
42.
Regionsudvalget mener, at de seneste års miljøkatastrofer har gjort det tilstrækkelig klart, at der er behov for at
forbedre samarbejdet med lande uden for EU, herunder det
grænseoverskridende samarbejde, navnlig med ansøgerlandene. Princippet om, at forureneren betaler, bør gennemføres
korrekt.
43.
På grund af behovet for en bæredygtig vækst går
Regionsudvalget ind for en velafbalanceret forbindelse mellem
den økonomiske politik og miljøkravene og kræver, at der
udvikles koordinerede politikker til fremme af en bæredygtig
udvikling og dertil knyttede aktiviteter i landdistrikter og
randområder.
44.
De lokale og regionale myndigheder spiller en særlig
rolle både i gennemførelsen af europæiske og internationale
politikker, men også på det niveau, hvor miljøskadernes
virkninger mærkes direkte.

C 226/49

Informationssamfundet
45.
Det er vigtigt, at alle borgere har adgang til informationssamfundet, navnlig under den nuværende Internet-revolution, da det er adgang til information, der i sidste ende giver
den enkelte borger indflydelse.
Nye former for beskæftigelse såsom elektronisk handel og
telearbejde skaber en vigtig forbindelse mellem informationssamfundet og beskæftigelsen og fører til modernisering af
økonomien. Samtidig vil de nye beskæftigelsesformer gøre det
muligt at integrere isolerede områder og landdistrikter i
økonomien.
Regionsudvalget håber, at uddannelse i brugen af de nye
teknologier prioriteres højt, idet der bør lægges særlig vægt
på skoleundervisningen og gives uddannelsesinstitutionerne
mulighed for gratis tilkobling til Internet.
Ny teknologi kan bidrage betydeligt til udvikling af intelligente
og multimodale transportformer, der kan løse nogle af de
daglige transportproblemer.
Bypolitik
46.
Regionsudvalget gør opmærksom på, at 80 % af EU’s
borgere bor i byområder, og at byerne er af afgørende
betydning for regionernes og EU’s konkurrenceevne, og Regionsudvalget anerkender vigtigheden af, at byområder, landdistrikter og randområder udvikles på en balanceret, koordineret
og bæredygtig måde.
47.
Alligevel er der ingen EU-politikker, der specifikt tager
sigte på byområder. Hertil kommer, at bydimensionen kun
spiller en mindre rolle på andre politikområder.
48.
Regionsudvalget opfordrer kraftigt Kommissionen til at
udarbejde forslag til en overordnet strategi for byområder og
deres specifikke behov. Endvidere bør den fornyede opmærksomhed, der i Agenda 2000 rettes mod byerne, omsættes til
praksis. I den forbindelse bør der især fokuseres på en
bæredygtig byudvikling.
49.
Regionsudvalget vil vedtage sit årlige arbejdsprogram
på grundlag af nærværende resolution.
50.
Regionsudvalget anmoder sin formand om at sende
nærværende resolution til Kommissionen, Rådet, EuropaParlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg.

Bruxelles, den 13. april 2000.
Jos CHABERT

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets udtalelse om »EKSF-traktatens udløb«
(2000/C 226/14)
REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til præsidiets beslutning af 15. september 1999 om i henhold til EF-traktatens
artikel 265, stk. 5, at afgive udtalelse om »EKSF-traktatens udløb« og henvise det forberedende arbejde til
Underudvalg 1 »Regionalpolitik, Strukturfondene, Økonomisk og Social Samhørighed, Grænseoverskridende og Interregionalt Samarbejde«,
under henvisning til forslag til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 489/99 rev. 1), som blev vedtaget af
Underudvalg 1 den 2. februar 2000 med Loke Mernizka, medlem af Landdagen i Nordrhein-Westfalen
(D/PSE) og Robert Collignon, minister for budget, kultur og sport i det fransksprogede fællesskabs
regering (B/PSE) som ordførere,
under henvisning til Det Europæiske Råds konklusioner om vækst og beskæftigelse vedtaget den
16.-17. juni 1997 i Amsterdam, hvori Kommissionen opfordres til at fremsætte passende forslag for at
sikre, at provenuet fra resterende reserver ved udløbet af EKSF-traktaten i 2002 anvendes til en
forskningsfond til sektorer, der er knyttet til kul- og stålindustrien,
under henvisning til Kommissionens meddelelse af 10. oktober 1997 med titlen »EKSF-traktatens udløb
— Finansiel virksomhed« (KOM(97) 506 endelig udg.),
under henvisning til resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer,
forsamlet i Rådet, 20. juli 1998 om udløbet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og
Stålfællesskab (1),
under henvisning til resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer,
forsamlet i Rådet, den 21. juni 1999 om udløbet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og
Stålfællesskab (2),
under henvisning til Europa-Parlamentets betænkning om forslaget til EKSF’s aktionsbudget for 2000
(SEK(1999)0803-C5-9917/1999),
under henvisning til resolutioner fremsat af EKSF’s rådgivende udvalg, især resolutionerne af 25.3.1999,
2.4.1998, 10.10.1997, 8.11.1996 og 28.5.1995 —
på den 33. plenarforsamling af 12.-13. april 2000 (mødet den 13. april) vedtaget følgende udtalelse.

1. Indledning
1.1.
Med traktaten om Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF-traktaten), der trådte i kraft den 23. juli 1952,
indledtes de politiske og økonomiske enhedsbestræbelser, som
efter senere traktater og traktatændringer nu er resulteret i Den
Europæiske Union. De stiftende stater ønskede med EKSFtraktaten at afslutte århundreders rivalisering, at skabe og sikre
varig fred i Europa og at øge befolkningernes levestandard.
Den europæiske kul- og stålindustri havde dermed overtaget
en pionerrolle i den europæiske integration.
1.2.
Disse mål har Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab
fuldt ud nået. Det har ydet et afgørende bidrag til skabelse og
(1) EFT C 247 af 7.8.1998, s. 5.
(2) EFT C 190 af 7.7.1999, s. 1.

sikring af fred og til den politiske og økonomiske integration i
Europa og skabt grundlaget for de yderligere skridt hen
imod integration. EKSF-traktaten har udgjort rammerne for
strukturomlægningen i kul- og stålindustrien og har hidtil vist
sig at være et fleksibelt og effektivt middel i den økonomisk-,
social- og arbejdsmarkedspolitiske udformning af strukturomlægningen i den europæiske kul- og stålindustri og i de
pågældende regioner, også selv om flere af dens økonomiskpolitiske instrumenter ikke har været brugt længe. EKSFtraktatens integrationsambitioner er på visse punkter klart
større end EF-traktatens.
1.3.
EKSF-traktaten har skabt en ramme for dialogen og
det konsensusorienterede samarbejde mellem arbejdsgivere,
arbejdstagere og forbrugerne i økonomiske og sociale afgørelser i kul- og stålindustrien. Således har de vanskelige sektorbestemte og regionale tilpasningsprocesser i vidt omfang kunnet
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klares gennem aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Dermed
har den i en vis forstand dannet forbillede for den europæiske
økonomiske model.
1.4.
I alle 15 medlemsstater i Den Europæiske Union findes
der kul- og stålindustri, som falder ind under EKSF-traktaten.
Dens betydning varierer dog stærkt fra stat til stat. De fleste
ansøgerlande har ligeledes en relativt stor kul- og stålsektor.
1.5.
Både kulindustrien og jern- og stålindustrien har i
mange år befundet sig i en kraftig og især for arbejdskraften
smertelig strukturel tilpasningsproces. Den vil fortsætte i de
kommende år og blive skærpet med optagelsen af nye
medlemmer fra Central- og Østeuropa, hvor tilpasningsprocessen vil få et dramatisk omfang. De store omstillinger, som kulog stålindustrien står over for, udgør en speciel udfordring for
Den Europæiske Union.
1.6.
Kulminedriften og jern- og stålindustrien er meget
kraftigt koncentreret i geografisk henseende. Den samlede
økonomiske udvikling i de pågældende regioner afhænger i
høj grad af strukturelle tilpasningsprocesser i disse to brancher.
EKSF har med sine sociale og regionalpolitiske ledsageinstrumenter anerkendt dette store ansvar for den regionale udvikling. Af denne grund må Regionsudvalget også beskæftige sig
med EKSF-traktatens udløb og med konsekvenserne heraf for
regionerne.

2. Åbne spørgsmål i forbindelse med EKSF-traktatens
udløb
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2.1.2. På Det Europæiske Råds møde i Amsterdam
16.-17. juni 1997 blev Kommissionen opfordret til at fremsætte passende forslag for at sikre, at provenuet fra resterende
reserver ved udløbet af EKSF-traktaten i 2002 anvendes til
en forskningsfond for sektorer, der er knyttet til kul- og
stålindustrien. I en resolution af 20. juli 1998 gik Ministerrådet
ind for, at EKSF-formuen anbringes i en fond, der er adskilt fra
andre fællesskabsmidler, at den forvaltes af Kommissionen, og
at midlerne bindes til et forskningsprogram for sektorer, som
er knyttet til kul- og stålindustrien. Kommissionen vurderede i
et arbejdsdokument af 16. november 1998 dette forslags
juridiske og finansielle implikationer. Den kom i den forbindelse også ind på den kommende deltagelse af ansøgerlandene,
som ikke har ydet noget bidrag til EKSF-formuen. I en
resolution af 21. juni 1999 bekræftede ministerrådet på ny,
at EKSF’s aktiver og passiver bør overgå til de resterende
fællesskaber, men at de bør forvaltes adskilt fra andre fællesskabsmidler og bindes til anvendelse i kul- og stålforskningen.
Resultaterne af denne forskning bør gøres tilgængelig for kulog stålindustrierne i de central- og østeuropæiske lande
(teknologioverførsel).

2.1.3. Regionsudvalget bifalder, at det med denne plan
sikres, at EKSF-formuen, som virksomhederne i kul- og
stålsektoren selv har opbygget, også anvendes til gavn for disse
industrier. EKSF-afgiften har i en lang periode betydet en
økonomisk ekstrabyrde for dem, og de har derfor et legitimt
krav på at få del i EKSF-formuen efter traktatens udløb.

EKSF-traktaten, der trådte i kraft i 1952, blev indgået for en
periode af 50 år og udløber den 23. juli 2002. Fra dette
tidspunkt er kul- og stålindustrien principielt underlagt EFtraktaten. Mens nogle spørgsmål i forbindelse med EKSFtraktatens udløb og med overførelsen af de to brancher til EFtraktaten allerede er afklaret eller er tæt på en løsning, er der
på andre områder stadig åbne uløste spørgsmål.

2.1. Anvendelse af EKSF-reserven
2.1.1. EKSF har gennem oprettelsen af en reserve til sikring
af sin ind- og udlånsvirksomhed opbygget en betragtelig
formue, hvis anvendelse der skal træffes beslutning om efter
EKSF-traktatens udløb. Det er kul- og stålvirksomhederne selv,
som har opbygget formuen, idet de har betalt en afgift
på produktionsværdien til EKSF. Den 1. januar 1998 blev
opkrævningen af denne afgift indstillet. Der findes ingen
præcise beregninger af formuens nuværende størrelse og heller
ikke af dens formodede størrelse ved EKSF-traktatens definitive
udløb i 2002. Kommissionen regner i øjeblikket med, at den
resterende formue ved EKSF-traktatens udløb vil andrage
1,25 mia. euro. Den endelige størrelse afhænger desuden af,
hvilke opgaver EKSF skal finansiere med sin formue indtil
2002.

2.1.4. Regionsudvalget finder det dog påkrævet, at Kommissionen skaffer sig det bedst mulige overblik over EKSFformuens størrelse på tidspunktet for traktatens udløb, og at
den fremlægger en afsluttende status over EKSF’s samlede
aktiver og passiver, som samtidig fungerer som indledende
status over den særfond, Kommissionen skal forvalte. Der bør
ikke bruges så mange af fondens midler til løbende opgaver
inden traktatens udløb, at særfonden ikke kan løse de opgaver,
der var den tiltænkt. Endvidere bør disse udgifter anses
for ikke-obligatoriske. De bør opføres uden hensyntagen til
princippet om budgetstabilisering, som blev fastsat af Det
Europæiske Råd i Berlin i 1999. Regionsudvalget mener
endvidere, at det er nødvendigt klart at definere, hvilke sektorer
med tilknytning til kul- og stålindustrien der kan få del i de
EKSF-formuefinansierede aktiviteter, og det lægger vægt på, at
den målrettede udnyttelse til gavn for kul- og stålindustrien
ikke undermineres. Der bør ligeledes fastsættes nøjagtige
grænser for EKSF-formuens fordeling i henseende til de
opstillede projekters karakter og formål. Der bør også findes en
rimelig løsning med henblik på inddragelse af ansøgerlandene.
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2.2. Forskningsstøtte

2.2.1. Traditionen for EKSF-støtte til forskningen går meget
længere tilbage end EF-støtten (gennem forskningsprogrammer), som den adskiller sig væsentligt fra med hensyn til
målsætning og forvaltning. Den sigter ikke kun på den mest
avancerede forskning, men dækker en bredere vifte af emner.
Da den udgør 10-15 % af kul- og stålindustriens forskningsudgifter i EU, har den langt større betydning inden for denne
erhvervsgren end EU-forskningsstøtten i andre brancher. Dens
betydning er endnu større for forskningen i minedrift. EKSFforskningsstøtten har således ydet et væsentligt bidrag til
forbedring af kul- og stålindustriens teknologiske konkurrenceevne. Denne mere anvendte og markedsorienterede form for
forskning bør fortsætte efter EKSF-traktatens udløb og bør
ikke hæmmes af EU’s konkurrencepolitik.

2.2.2. Med beslutningen om at anvende EKSF-formuen til
gavn for kul- og stålindustrien er forudsætningerne for en
videreførelse af den særlige forskningsstøtte til de to industrier
principielt bragt til veje. Det må påses, at de gennemprøvede
beslutningsprocedurer for tildeling af midler bibeholdes. Også
den sociale ledsageforskning, bl.a. angående arbejdssikkerheden i kul- og stålindustrien, miljøaspekter og omstillingsforanstaltninger, bør fortsætte som hidtil, men bør knyttes så tæt
som muligt til den tekniske forskning. Procedurerne for
tildeling af forskningsmidler bør være forenelige med principperne bag EU’s miljøpolitik. EU-finansieret forskning i kul- og
stålsektoren må bidrage til bedre miljøbeskyttelse.

2.2.3. Kul- og stålindustrien har samme krav som alle andre
industrier på deltagelse i de forskningsrammeprogrammer,
som finansieres af de almindelige fællesskabsmidler. Den
særlige formue, som kul- og stålindustriens virksomheder har
opbygget, og den særlige forskningsstøtte, formuen finansierer,
retfærdiggør ikke diskrimination i forbindelse med forskningsrammeprogrammerne. Regionsudvalget hilser Kommissionens
forslag om at lade en del af EU-midlerne gå til RES-forskning
velkommen.

2.3. Støtteordninger

2.3.1. Kul- og stålindustrien arbejder hver især på særlige
konkurrencevilkår, der kræver industrispecifikke støtteordninger. Det skyldes dels produkternes karakter, dels de særlige
markedsvilkår (den cykliske stålindustri skaber ensartede produkter med ekstrem høj prissensibilitet på et marked med
international overkapacitet; kulindustrien bidrager til forsyningen af hjemmemarkedet med energi på ugunstige omkostningsvilkår).
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2.3.2. Ifølge EKSF-traktaten er det principielt forbudt at
give subsidier. Støtte til kul- og stålindustrien forudsætter en
undtagelsesordning, som der er hjemmel for i EKSF-traktatens
artikel 95. Efter EKSF-traktatens udløb vil EU’s kul- og stålindustri være fuldstændig underlagt EF-traktatens almindelige
støtteregler. De udgør principielt et egnet grundlag. Virksomheder, fagforeninger og de berørte medlemsstater har dog
gennem længere tid gjort opmærksom på, at der på dette
grundlag i tide bør tilvejebringes tilfredsstillende og obligatoriske supplerende instrumenter, som tager hensyn til vilkårene
for begge industrier.

2.3.3. For kulindustrien har Kommissionen med enstemmig
tilslutning fra Rådet i forskellige afgørelser, senest af 28. december 1993, for perioden 1. januar 1994 til 23. juli 2002
fastsat en ramme for sådanne undtagelser og dermed for
tildeling af statsstøtte til denne erhvervssektor. Kommissionen
har dermed anerkendt behovet for, at kul også i fremtiden
bidrager til EU’s energiforsyningssikkerhed og til begrænsning
af den stigende afhængighed af importerede brændstoffer. Det
kan imidlertid kun sikres, hvis industrien støttes.

2.3.4. Regionsudvalget mener, at det bør overvejes eventuelt at revidere EF-traktatens støtteordning, så der medtages
en særlig omtale af kulsektoren. Selv om der ikke foretages en
sådan revision, haster det alligevel med at få taget de nødvendige tiltag til at tilvejebringe en specifik ramme for støtten i
kulsektoren i form af en rådsforordning i henhold til artikel
89. Kommissionen har imidlertid endnu ikke fremsat forslag
herom. Regionsudvalget mener, at der hurtigt, og i hvert fald i
passende tid før EKSF-traktatens udløb, bør fremlægges et
forslag for at give virksomhederne den nødvendige planlægningssikkerhed.

2.3.5. Jern- og stålindustrien er i en anden konkurrencesituation. Disse industriers fortid er præget af hyppige og
ødelæggende subsidiekapløb. For at modvirke dette besluttede
EU’s Ministerråd allerede for lang tid siden at indføre en
stålstøttekodeks med hjemmel i EKSF-traktaten. Denne kodeks
tillader undtagelser fra det generelle subsidieforbud på forsknings- og udviklingsområdet samt i miljøspørgsmål og sociale
anliggender. Den skal nu bringes i overensstemmelse med EFtraktatens konkurrenceregler.

2.3.6. På dette område foreligger der et forslag fra Kommissionen om en fællesskabsramme for statsstøtte til jern- og
stålindustrien, der hovedsageligt er en videreførelse af de
strenge subsidieregler i den gældende stålstøttekodeks, dog
med en vis tilpasning til EF-traktatens støttekontrolsystemer.
Også i denne forbindelse må det overvejes, om det er
hensigtsmæssigt at udarbejde en rådsforordning på grundlag
af EF-traktatens artikel 89.
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2.4. Reguleringsmæssige instrumenter

2.6. Socialpolitiske ledsageforanstaltninger

2.4.1. EKSF-traktaten indeholder et stort antal reguleringsmæssige instrumenter, som sikrer et velfungerende marked i
kul- og stålindustrien, og som på nogle punkter adskiller sig
stærkt fra de tilsvarende instrumenter i EF-traktaten. De er til
dels udtryk for disse industriers særlige markedsbetingelser
som f.eks. bratte konjunkturbevægelser, men afspejler også en
anden økonomisk-politisk grundholdning, som var fremherskende ved indgåelsen af EF-traktaten. Med udløbet af EKSFtraktaten er det nødvendigt, at EKSF-industrierne underlægges
EF-traktaternes reguleringsmæssige instrumenter.

2.6.1. Den strukturelle tilpasningsproces i EKSF-industrierne vil også fortsætte efter udløbet af EKSF-traktaten i år 2002,
og der vil blive sat ekstra skub i den med optagelsen af nye
medlemmer i Den Europæiske Union. Der har hidtil stået
midler til rådighed i EKSF-budgettet til tilpasnings-, kvalificerings- og omskolingsforanstaltninger, men med udløbet af
EKSF-traktaten bortfalder det hidtidige retsgrundlag herfor.
Videreførelsen ud over år 2002 af den sociale tilpasningsstøtte
som forudsætning for en socialt forsvarlig forvaltning af de
strukturelle ændringer i EKSF-industrierne er dermed truet.
Ansøgerlandene i Central- og Østeuropa har ikke udsigt til
lignende støtte til at tackle de langt mere dramatiske forandringer, de må forudse inden for disse industrier.

2.4.2. Regionsudvalget mener, at man i den forbindelse bør
bevare de EKSF-instrumenter, der har vist sig fornuftige, og som
også fremover er nødvendige for, at kul- og stålindustriernes
markeder kan fungere optimalt og så gnidningsløst som
muligt. Hertil hører det særlige instrument vedrørende statistiske informationer, hvis betydning er anderledes i erhvervssektorer med homogene varer end i de øvrige sektorer. Dette
instrument kunne videreføres af Eurostat som supplement til
det eksisterende statistiske program. Til de bevaringsværdige
instrumenter hører også muligheden for, at EKSF-virksomheder frivilligt iværksætter kriseforanstaltninger. I den forbindelse bør der træffes de nødvendige foranstaltninger inden for
fællesskabsrettens rammer. Det bør undgås at afsvække den
gældende fællesskabsret (»acquis communautaire«) inden for
de områder af EKSF-industrierne, hvor den har vist sig
hensigtsmæssig. I den forbindelse er det vigtigt at understrege,
at der må tages tilstrækkelig højde for konsekvenserne af, hvad
der udspiller sig i WTO-regi og i EU’s handelsforbindelser med
USA.

2.7. Regionalpolitiske ledsageforanstaltninger

2.7.1. EKSF havde i lang tid som regionalpolitisk ledsageforanstaltning stillet lån til nedsat rente til rådighed for at fremme
oprettelsen af nye arbejdspladser uden for stål- og kulsektoren.
Disse lån blev ikke ydet efter den 31. december 1996. En stor
del af de europæiske kulmine- og stålværksdistrikter hører til
støtteområderne under strukturfondenes mål 1 eller 2. I disse
områder kan der derfor ydes EU-støtte til fremme af strukturændringerne i kul- og stålindustrien og til skabelse af arbejdspladser inden for andre erhvervssektorer. På grund af faldet i
antallet af støtteområder og udløbet af fællesskabsinitiativerne
Resider og Rechar den 31. december 1999 har et ikke
ubetydeligt antal europæiske kul- og stålområder mistet regionalstøtte fra EU. Også i disse områder kan der i de kommende
år blive tale om en gennemgribende strukturtilpasning.

2.5. Energipolitiske mål

2.5.1. Bevarelsen af en fællesskabspolitisk forsvarlig kulmineindustri er i EU’s interesse og kan bidrage til at begrænse
EU’s stigende afhængighed af importeret energi.

2.5.2. Også i de energipolitiske fællesskabsaktioner må der
tages hensyn til kulindustrien. Der er foreløbig kun gjort tilløb
hertil. Det er nødvendigt med en positiv fællesskabsstrategi for
kulområdet, som fremhæver fordelene ved en vedvarende
kuludvinding og -udnyttelse i Europa — også i fremtiden — og
understreger den moderne europæiske kulteknologis globale
betydning. Dette er også nødvendigt med henblik på EU’s
udvidelse.

2.5.3. Uden at genåbne debatten om tilvejebringelse af et
retsgrundlag for EU’s energipolitik, som man var inde på i
forhandlingerne om Maastricht- og Amsterdam-traktaterne,
vurderer Regionsudvalget, at integreringen af kul i EF-traktaten
giver en lejlighed til erkende det retmæssige i, at EF-traktaten
indeholder en målsætning om forsyningssikkerhed.

2.7.2. Kommissionen bør derfor reagere fleksibelt — inden
for rammerne af de befolkningslofter, der er fastlagt for mål 1
og 2 — på en sådan udvikling og i givet fald korrigere listerne
over støtteområder. Endvidere bør Kommissionen fremme
samarbejdet mellem kul- og stålregionerne bl.a. inden for
rammerne af Interreg, delområde C. Samarbejdet kan f.eks.
bestå i udveksling af gode praktiske erfaringer. Herved kan
Kommissionen inddrage de regioner, som ikke er støtteberettigede under mål 1 eller 2.

2.8. Social dialog

2.8.1. Den institutionaliserede sociale dialog mellem repræsentanter for industrien, arbejdstagerne og forbrugerne i Det
Rådgivende Udvalg for EKSF er et meget væsentligt element i
EKSF-traktaten. EKSF-udvalget har ikke kun været et effektivt
rådgivningsinstrument for Kommissionen, men har også fremmet viljen til samarbejde og bidraget til udviklingen af en
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særlig konsensustradition i kul- og stålindustrien, som først og
fremmest kan være et eksempel for de central- og østeuropæiske lande i deres forestående strukturtilpasningsproces. Ud fra
ønsket om at opnå et optimalt partnerskab vil de relevante
regionale myndigheders inddragelse i den sociale dialog kunne
resultere i en merværdi.

2.8.2. Regionsudvalget mener, at denne dialog bør videreføres i institutionaliseret form på en passende måde. Dette
forudsætter knæsættelse af konsultationspligt og initiativret i
sager, der vedrører kul- og stålindustrien. Kommissionen bør
fremlægge forslag til et egnet retsgrundlag i dialog med de to
industrier.

2.9. Kul- og stålindustrien i Central- og Østeuropa

2.9.1. Næsten samtidig med EKSF-traktatens udløb står EU
over for en særlig udfordring på grund af de forestående
dramatiske ændringer i de central- og østeuropæiske ansøgerlandes kul- og stålindustri. Med henblik på den situation
må der sættes ekstra skub i omstruktureringen af kul- og
stålindustrien. Virksomhederne og arbejdstagerorganisationerne i de to industrier, men også kul- og stålregionerne i det
nuværende EU, er parat til hjælpe de berørte medlemslande og
regioner samt Kommissionen med at løse denne svære opgave.

2.9.2. I tilknytning til udvidelsesprocessen er det nyttigt at
rejse spørgsmålet om, nøjagtig hvilken del af EU’s regelsæt
inden for kul- og stålsektoren ansøgerlandene umiddelbart bør
overtage. Inden der indledes særforhandlinger om dette punkt,
bør der udformes en klar og generel holdning med hensyn
til, hvilke undtagelser der kan indrømmes ansøgerlandene i
konkurrencespørgsmål.

2.9.3. Regionsudvalget opfordrer Kommissionen, Rådet og
Europa-Parlamentet til at vedtage, at der i rimeligt omfang skal
ydes støtte til kul- og stålindustriens strukturtilpasning via
programmerne for de central- og østeuropæiske lande og de
tiltrædelsesforberedende programmer. Det skal også ske i
forbindelse med den administrative bistand til disse lande og i
programmerne til fremme af regionalt samarbejde, f.eks. i
INTERREG III C og i det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument ISPA.

2.10. Miljøbeskyttelse

Kul- og stålindustrien medfører traditionelt betydelige miljøgener og store udslip af CO2-gasser. Med udgangspunkt i EFtraktaten er der imidlertid vedtaget normer om miljøbeskyttelse, herunder om begrænsning af drivhusgasudslip. Regionsudvalget mener, at man bør udstrække disse normer til kul- og
stålsektoren, når denne integreres i EF-traktaten.
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2.11. Institutionelle aspekter

Regionsudvalget finder det nødvendigt at rejse spørgsmålet
om, nøjagtig hvilke ændringer der bør foretages i EF-traktaten,
når de sektorer, som EKSF-traktaten dækker, skal integreres.
Det bør overvejes at indføre foreløbige foranstaltninger. I
ændringerne bør der i alle tilfælde tages hensyn til særlige
aspekter inden for kul- og stålsektoren, såsom finansiering,
behovet for forsyningssikkerhed, støtteordning og eventuelt
opretholdelse af visse af Kommissionens beføjelser.

3. Konklusioner

3.1.
Regionsudvalget fastslår, at Det Europæiske Kul- og
Stålfællesskab har ydet et afgørende bidrag til skabelse og
sikring af fred i Europa, politisk og økonomisk integration og
forhøjelse af levestandarden. EKSF har dermed fuldt ud nået de
mål, det oprindeligt satte sig. Det har især lettet strukturomlægningen i kul- og stålindustrien og i den forbindelse sikret de
fornødne aftaler mellem arbejdsmarkedets parter.

3.2.
EKSF-traktatens udløb den 23. juli 2002 lægger et
stort strukturtilpasningspres på kul- og stålindustrierne og
de regioner i Europa, de befinder sig i. Det skaber efter
Regionsudvalgets mening en lang række økonomiske, socialog arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål og problemer, som der
må findes en løsning på.

3.3.
Regionsudvalget tager til efterretning, at EKSF-traktatens særordninger ophører efter planen og ikke bliver forlænget, og at kul- og stålindustrien inkorporeres i EF-traktaten.
Regionsudvalget mener, at EKSF-traktatens integrationsambitioner — som er større end EF-traktatens — på de områder,
hvor de har stået deres prøve, bør bibeholdes for kul- og
stålindustrien, og at der i dette øjemed, hvor det er påkrævet,
bør findes et egnet retsgrundlag i EF-traktaten. Det bør også
omfatte brunkul — i overensstemmelse med EU’s energipolitiske målsætninger.

3.4.
Regionsudvalget bifalder den planlagte anbringelse
af EKSF-formuen i en særlig fond, som skal forvaltes af
Kommissionen og finansiere kul- og stålvirksomhedernes
forskningsprojekter, herunder videnskabsteknisk, økologisk og
social ledsageforskning. Regionsudvalget finder det nødvendigt, at der snarest skabes det bedst mulige overblik over EKSFformuens størrelse, og foreslår, at der fremlægges en slutstatus,
som samtidig fungerer som indledende status over særfonden.
Der bør ikke bruges så mange af fondens midler til løbende
opgaver inden traktatens udløb, at særfonden ikke kan løse de
opgaver, der var den tiltænkt.
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3.5.
Foruden den særlige forskningsstøtte fra indtægterne
af EKSF-formuen har kul- og stålindustrien et berettiget
krav på fuld deltagelse i EU’s forskningsrammeprogram.
Regionsudvalget mener, at EU-finansieret forskning i kul- og
stålindustrien bør være forenelig med målene for andre EUpolitikker, navnlig på miljøbeskyttelsesområdet. Således bør
en del af de generelle EU-forskningsmidler gå til forskning i
vedvarende energikilder.
3.6.
Regionsudvalget mener, at EF-traktatens bestemmelser
om kontrol af statsstøtte principielt er et egnet grundlag for
tilvejebringelse af instrumenter, der supplerer støtteordningerne for kulminedrift og jern- og stålindustrien. Det bør overvejes, om rådsforordninger med henvisning til EF-traktatens
artikel 89 vil være et egnet retsgrundlag.
3.7.
Regionsudvalget bifalder principielt Kommissionens
forslag om en ny stålstøttekodeks på grundlag af EF-traktaten,
som i betragtning af stålindustriens særlige situation også
fremover indeholder et strengt forbud mod støtte for at undgå
et ødelæggende subsidiekapløb.
3.8.
Regionsudvalget opfordrer Kommissionen til i passende tid før EKSF-traktatens udløb i 2002 at fremlægge et
forslag om en praktisk anvendelig støtteordning også for
kulindustrien. Det skal tage hensyn til Europas interesse i at
bevare en levende kulminedrift. Regionsudvalget opfordrer
Kommissionen til at forelægge en meddelelse om situationen
med hensyn til støtteordninger for kulsektoren og — hvor
dette er nødvendigt — forslag til ændring af ordningerne.
3.9.
Regionsudvalget mener, at de af EKSF-traktatens reguleringsmæssige instrumenter, der har vist sig nødvendige for
et optimalt og gnidningsløst fungerende marked for kulog stålindustrien, bør bevares, herunder instrumentet for
statistiske informationer og muligheden for frivillige kriseforanstaltninger. Regionsudvalget opfordrer Kommissionen til
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i dialog med de to brancher at forberede et egnet retsgrundlag
herfor på grundlag af EF-traktaten.
3.10. Regionsudvalget fastslår, at retsgrundlaget for finansiering af sociale tilpasningsforanstaltninger i henhold til
artikel 56 bortfalder med EKSF-traktatens udløb. Det har hidtil
også været et vigtigt grundlag for finansieringen af planer på
det sociale og arbejdsmarkedsmæssige område i de berørte
industrier. Regionsudvalget opfordrer derfor Kommissionen
og medlemsstaterne til i forbindelse med planlægningen af nye
programmer for perioden 2000-2006 for Den Europæiske
Socialfond at medtage passende foranstaltninger til støtte for
den sociale tilpasningsproces i kul- og stålindustrien. Der
består et presserende behov for tilsvarende støtte til de centralog østeuropæiske lande forud for udvidelsen.
3.11. Regionsudvalget konstaterer med bekymring, at indskrænkningen af støtteområderne under strukturfondenes
mål 1 og 2 og udløbet af fællesskabsinitiativerne Resider og
Rechar den 31. december 1999 har ført til, at nogle kulmineog stålværksdistrikter fremover ikke vil modtage nogen form
for regionalstøtte fra EU.
3.12. Regionsudvalget betragter den sociale dialog, som
den finder sted i EKSF’s rådgivende udvalg, som forbilledlig for
samarbejdet mellem industriens, arbejdstagernes og forbrugernes repræsentanter og anmoder Kommissionen om at fremsætte et forslag, der sikrer dialogens videreførelse samt en eksplicit
konsultationspligt.
3.13. Regionsudvalget ser optagelsen af nye medlemsstater
fra Central- og Østeuropa og de dermed forventede dramatiske
ændringer i kul- og stålindustrien som en særlig udfordring for
EU som helhed. Kul- og stålregionerne i det nuværende EU har
erfaringer, som efter Regionsudvalgets mening bør udnyttes til
at tackle strukturtilpasningsproblemerne. De programmer, der
forbereder tiltrædelsen, bør udformes, så de tager højde herfor.

Bruxelles, den 13. april 2000.
Jos CHABERT

Formand for
Regionsudvalget

C 226/56

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

8.8.2000

Regionsudvalgets udtalelse om:
— »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget: Femte rapport om gennemførelsen af EU’s lovpakke for
telesektoren«, og
— »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget: Fastlæggelse af nye rammebestemmelser for elektronisk kommunikationsinfrastruktur og tilhørende tjenester — Revurdering af kommunikationslovgivningen i 1999«
(2000/C 226/15)

REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og
Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Femte rapport om gennemførelsen af EU’s lovpakke for telesektoren«
(KOM(1999) 537 endelig udg.), og »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Fastlæggelse af nye rammebestemmelser for
elektronisk kommunikationsinfrastruktur og tilhørende tjenester — Revurdering af kommunikationslovgivningen i 1999« (KOM(1999) 539 endelig udg.),
under henvisning til Kommissionens beslutning af 15. november 1999 om i henhold til EF-traktatens
artikel 265, stk. 1, at anmode om Regionsudvalgets udtalelse,
under henvisning til præsidiets beslutning af 2. juni 1999 om at henvise det forberedende arbejde til
Underudvalg 3 »Transeuropæiske Net, Transport, Informationssamfundet«,
under henvisning til forslag til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 520/99 rev. 1), som blev vedtaget af
Underudvalg 3 den 4. februar 2000 med Risto Koivisto (FIN/PSE) som ordfører —
på den 33. plenarforsamling den 12.-13. april 2000 (mødet den 13. april) vedtaget følgende udtalelse.

1. Meddelelsernes sigte

a) Femte rapport om gennemførelsen af EU’s lovpakke for telesektoren (KOM(1999) 537 endelig udg.)
1.1.

I denne meddelelse

— undersøges det, i hvor høj grad lovgivningen for telesektoren er blevet gennemført i national lov
— foretages der en analyse af, hvordan de nationale regler
anvendes i praksis

b) Fastlæggelse af nye rammebestemmelser for elektronisk kommunikationsinfrastruktur og tilhørende tjenester (KOM(1999) 539
endelig udg.)
1.2.
I denne meddelelse foretages en revurdering af EUlovgivningen for teleområdet, og der foreslås en række hovedelementer til nye rammebestemmelser for kommunikationsinfrastruktur og tilhørende tjenester.

2. Regionsudvalgets udtalelse: Den generelle situation på
telemarkedet

— gives der en oversigt over udviklingen på teletjenestemarkederne
— udpeges de vigtigste resterende hindringer for gennemførelsen af det indre marked
— præsenteres grundlaget for en revurdering af reglerne for
hele kommunikationsområdet, men navnlig for telesektoren.

2.1.
Regionsudvalget tilslutter sig Kommissionens forslag
for så vidt angår de generelle politiske målsætninger, lovgivningsprincipperne og udformningen af de fremtidige rammebestemmelser. Regionsudvalget lægger særlig vægt på, at de
nye rammebestemmelser tager sigte på at styrke konkurrencen
inden for alle markedssegmenter, især på lokalt og regionalt
plan.
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2.2.
Samtidig tilslutter Regionsudvalget sig meddelelsens
principper om, at de nye rammebestemmelser skal udformes,
så der tages højde for fremtidige, dynamiske og i vidt omfang
uforudsigelige markeder med mange flere aktører end i dag.

2.3.
Regionsudvalget understreger på linje med Kommissionen, at de nye rammebestemmelser skal være langt mere
fleksible og funktionelt set mere dækkende, end det hidtil har
været tilfældet, således at man bliver i stand til at tilpasse sig
hurtige og uventede ændringer i teknologi og markedsstruktur,
som påvirker alle andre samfundssektorer.

2.4.
Regionsudvalget finder det meget positivt, at man i den
femte rapport har givet den regionale synsvinkel en mere
synlig rolle end tidligere i forbindelse med undersøgelsen af
bestemmelsernes indvirkning på tjenesternes tilgængelighed
og pris.

2.5.
Regionsudvalget henleder Kommissionens opmærksomhed på, at en gennemført regional konkurrence, som den
præsenteres i den femte rapport, i mange medlemsstater er ren
teori, og at tjenesteudbuddet navnlig i perifere regioner i
praksis varetages af ét firma. Regionsudvalget finder den
hastigt voksende kløft mellem regionerne foruroligende og
mener, at forsyningspligt og lignende mekanismer er alt for
langsomme instrumenter til løsning af dette problem, med et
marked i rivende udvikling.
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ge struktur kræver en anden tilgang. F.eks. har mange kommuner rundt om i Europa — med Stockholm som det måske
bedst kendte og mest omfattende eksempel — selv etableret
eller på anden måde fået adgang til et bredbåndskabelnet (som
regel med tilstrækkelig kapacitet), og hvis faciliteter og tjenester
siden er stillet til rådighed for alle virksomheder. Selvom der
således på et niveau faktisk er tale om en slags monopol,
kommer brugerne i sådanne tilfælde for så vidt angår såvel
bredden i serviceudbuddet som priser generelt de fælles
europæiske målsætninger nærmere end brugerne i de konkurrencesituationer, der beskrives i meddelelsen.

2.8.
Regionsudvalget håber således, at Kommissionen
fremover vil skelne lidt bedre mellem markedets infrastrukturtjenester i forbindelse med kabler o.l. og de tjenester, der reelt
er rettet mod forbrugerne.

3. Regionsudvalgets udtalelse: Forslag til nye reguleringsprincipper

3.1. Licenser og tilladelser

3.1.1. Regionsudvalget finder meddelelsens principper for
udstedelse af licenser og tilladelser hensigtsmæssige.
2.5.bis
Tidligere undersøgelser har vist en tydelig sammenhæng mellem koncentrationen af økonomisk aktivitet og
anlæggelse af telekommunikationsnet. Dette indebærer, at
telekommunikationsinfrastrukturen udgør en konkurrencefaktor, når der skal tiltrækkes nye virksomheder. Samtidig betyder
ovennævnte forhold, at der meget vel kan være eller vil kunne
opstå forskelle ikke kun mellem EU’s regioner, men også
inden for de enkelte regioner. Ved fastlæggelsen af EU’s
telekommunikationspolitik bør der tages hensyn til disse
kendsgerninger, da de har betydelige konsekvenser for den
sociale og økonomiske samhørighed i EU’s medlemsstater. For
de regionale og lokale myndigheder er det endvidere vigtigt
inden for deres kompetenceområder at træffe foranstaltninger,
der sikrer gunstige vilkår for oprettelse af telekommunikationsnet.

2.6.
Regionsudvalget håber, at man i forbindelse med
udarbejdelsen af kommende rapporter om telemarkederne vil
inddrage aktører med praktisk erfaring fra EU’s forskellige
egne og regioner, hvor også servicebehovene varierer, således
at man kan få klarlagt den reelle konkurrencesituation.

3.2. Netadgang og samtrafik

3.2.1. I forlængelse af det foregående forholder Regionsudvalget sig tvivlende til, at man med de foreslåede foranstaltninger vil kunne nå EU’s politiske målsætninger vedrørende
informationssamfundet tilstrækkelig hurtigt, og så hellere
en klarere sondring på markedet mellem infrastruktur og
tjenester.

3.2.2. Regionsudvalget finder det vigtigt, at også andre
end de mobiloperatører, der har en stærk markedsposition,
pålægges forpligtelser vedrørende frit operatørvalg.

3.3. Forvaltning af radiospektrum
2.7.
Regionsudvalget er enig med Kommissionen i, at der
er behov for et mere horisontalt lovgrundlag for kommunikationssektoren, men understreger, at der på telekommunikationsområdet er niveauer, som på grund af den markedsmæssi-

3.3.1. Her har Regionsudvalget ingen kommentarer til
Kommissionens meddelelse.
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3.4. Forsyningspligtydelser

3.4.1. Regionsudvalget henleder atter Kommissionens opmærksomhed på, at fri konkurrence ikke er til lige stor nytte
for alle regioner eller for alle de kommuner, de består af, og at
den hurtige tekniske og markedsmæssige udvikling kun har
øget kløften, eftersom de nye tjenester koncentreres dér,
hvor kundeunderlaget er tilstrækkelig stort. Formålet med
forsyningspligt er at give alle adgang til informationssamfundet. Regionsudvalget mener, at man for reelt at sikre denne
adgang regelmæssigt bør kontrollere de konkrete resultater af
meddelelsens forslag og hele tiden tilpasse dem efter den
forventede udvikling. Samtidig må vi bl.a. sikre den sociale,
kulturelle og økonomiske udvikling i tyndt befolkede regioner
og bidrage til en stabilisering af befolkningstallet.

3.4.2. I modsætning til Kommissionen finder Regionsudvalget det vigtigt, at også bredbåndstjenester — i det mindste som
en politisk målsætning — omfattes af forsyningspligten. På
denne måde kunne man f.eks. også undgå den situation, at de
dårligst stillede regioner, eller dele af dem, hægtes af de nye
teknologier. Hvis de ikke råder over avancerede telekommunikationstjenester, eller hvis de får dem indført for sent, skaber
det stor ubalance i forhold til de potentielt mest udviklede
regioner.

3.4.3. Regionsudvalget henleder også Kommissionens opmærksomhed på, at alle regioner har brugere med varierende
behov (f.eks. skoler, sundhedssektoren, forskellige virksomheder og almindelige borgere). Effektive kriterier for forsyningspligten bør tage hensyn til andre end gennemsnitsbrugeren.

3.4.4. Sideløbende med en udvikling af forsyningspligten
bør man efter Regionsudvalgets opfattelse alvorligt overveje
snarest muligt — bl.a. via EU’s finansieringsmuligheder — at
rette ressourcer mod kommuner og tilsvarende lokale og
regionale aktører med ansvar for samfundets infrastruktur, så
disse om nødvendigt kan påtage sig ansvaret for at etablere
den fornødne infrastruktur på bredbåndsområdet og stille
den til rådighed for forskellige tjenesteudbydere. Man bør
naturligvis være særlig opmærksom på regioner, hvor markedet fungerer utilfredsstillende, og der bør tilvejebringes midler
til at modvirke et underskud, så disse regioner får det samme
udgangspunkt som andre regioner.

3.5. Brugernes og forbrugernes interesse

3.5.1. Regionsudvalget mener, Kommissionen bør være
særlig opmærksom på at sikre beskyttelsen af privatlivets fred
i forbindelse med aktiviteter, hvor flere typer mobiltelefonteknologi udnyttes.

8.8.2000

3.6. Forvaltning af numre, navne og adresser
3.6.1. Regionsudvalget håber, at nummerportabilitet mellem fastnet og mobilnet vil blive indført hurtigst muligt.

3.7. Specifikke konkurrencespørgsmål
3.7.1. Regionsudvalget finder klarlæggelsen af begreberne
»stærk« og »dominerende« markedsposition positiv. Billedet af
markedssituationen ændres dog som regel afgørende, når man
går fra europæisk eller nationalt niveau til regionalt eller lokalt
niveau. Efter Regionsudvalgets opfattelse bør reglerne for
dominerende markedsposition for så vidt angår de centrale
dele kunne anvendes, når privatpersoner kun har én mulighed
i forbindelse med køb af en vigtig kommunikationstjeneste.

3.8. Institutionelle spørgsmål
3.8.1. Regionsudvalget finder Kommissionens forslag om
et kommunikationsudvalg hensigtsmæssig, eftersom skellet
mellem de forskellige sektorer på kommunikations- og teleområdet udviskes. Man skal hurtigt kunne udvide aktivitetsområdet for såvel dette udvalg som for kommunikationsgruppen på
højt niveau, såfremt sektorerne nærmer sig hinanden hurtigere
end forventet. Regionsudvalget er enig med Kommissionen i,
at et tilsynsorgan på EU-plan ikke vil medføre nogen væsentlig
merværdi.

3.8.2. Regionsudvalget finder de nationale myndighedsorganers uafhængige stilling central, eftersom man i mange
medlemsstater endnu befinder sig i overgangsfasen mellem
statslige monopoler og fri konkurrence.

4. Resumé

Regionsudvalget
— tilslutter sig Kommissionens forslag for så vidt angår de
generelle politiske målsætninger, lovgivningsprincipperne
og udformningen af de fremtidige rammebestemmelser.
Regionsudvalget lægger særlig vægt på, at de nye rammebestemmelser tager sigte på at styrke konkurrencen inden for
alle markedssegmenter, især på lokalt plan;
— mener, at de synspunkter, der kommer til udtryk i meddelelsen vedrørende forsyningspligtydelser skal tilpasses løbende og aktivt med henblik på at sikre alle adgang til
informationssamfundet;
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— mener, at man sideløbende med en udvikling af forsyningspligten alvorligt bør overveje snarest muligt — idet man
også gør brug af EU’s finansieringsmuligheder — at
rette ressourcer mod kommuner og tilsvarende lokale og
regionale aktører med ansvar for samfundets infrastruktur,
så disse om nødvendigt kan påtage sig ansvaret for at
etablere den nødvendige infrastruktur på bredbåndsområdet og stille den til rådighed for forskellige tjenesteudbydere;
— finder klarlæggelsen af begreberne »stærk« og »dominerende« markedsposition positiv. Billedet af markedssituationen
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ændres dog som regel afgørende, når man går fra europæisk eller nationalt niveau til regionalt eller lokalt niveau.
Efter Regionsudvalgets opfattelse bør reglerne for dominerende markedsposition for så vidt angår de centrale dele
kunne anvendes, når privatpersoner kun har én mulighed
i forbindelse med køb af en vigtig kommunikationstjeneste;
— mener, Kommissionen bør være særlig opmærksom på at
sikre beskyttelsen af privatlivets fred i forbindelse med
aktiviteter, hvor flere typer mobiltelefonteknologi udnyttes;
— håber, at nummerportabilitet mellem fastnet og mobilnet
vil blive indført hurtigst muligt.

Bruxelles, den 13. april 2000.
Jos CHABERT

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens rapport til Det Europæiske Råd “Bedre lovgivning 1999”«
(2000/C 226/16)

REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten), særlig artikel 5,
under henvisning til Amsterdam-traktaten, særlig protokol nr. 7 om anvendelse af nærhedsprincippet og
proportionalitetsprincippet samt erklæring nr. 39 om kvaliteten af EF-lovgivningens affattelse,
under henvisning til formandskabets konklusioner af 11. december 1999 (Helsingfors): »Det Europæiske
Råd udtrykker tilfredshed med Kommissionens rapport om “Bedre lovgivning”, der bekræfter prioriteringen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet og anvendelse i fuldt omfang af den relevante
protokol til traktaten«,
under henvisning til kommissionens rapport til Det Europæiske Råd »Bedre lovgivning 1999«
(KOM(1999) 562 endelig udg.),
under henvisning til Europa-Parlamentets beslutning af 18. december 1998 om Kommissionens rapport
til Rådet »Bedre lovgivning (1997)«,
under henvisning til sin udtalelse af 11. marts 1999 om subsidiaritetsprincippet »For en veritabel
subsidiaritetskultur! En appel fra Regionsudvalget« (CdR 302/98 fin) (1),
under henvisning til sin udtalelse af 15. september 1999 om Kommissionens rapport til Det Europæiske
Råd »Bedre lovgivning 1998: et fælles ansvar« (CdR 50/99 fin) (2),
under henvisning til præsidiets beslutning af 17. november 1999 om at afgive udtalelse i henhold til EFtraktatens artikel 265, stk. 5, og henvise det forberedende arbejde til Underudvalget »Institutionelle
Anliggender«,
under henvisning til forslag til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 18/2000 rev. 1), som blev vedtaget af
Underudvalget »Institutionelle Anliggender« den 8. marts 2000 med Edmund Stoiber (D — PPE) som
ordfører,
og ud fra følgende betragtninger:
subsidiaritetsprincippet, som i 1992 via Maastricht-traktaten blev optaget i EF-traktatens artikel 5, er et
retsprincip, som skal videreudvikles, og med hvilket det skal sikres, at beslutningerne i Den Europæiske
Union træffes tæt på borgerne,
således som subsidiaritetsprincippet er defineret i traktaterne og i protokol nr. 7 til Amsterdam-traktaten,
vedrører det i henhold til artikel 5, stk. 1, i EF-traktaten, de områder, som ikke hører ind under
Fællesskabets enekompetence, og angiver, hvorledes disse beføjelser skal varetages på EF-plan under
iagttagelse af EF-lovgivningen og den institutionelle balance,
i et Europa, hvor EU på stadig flere områder søger at finde fælles løsninger, er det særlig vigtigt nøje at
overholde subsidiaritetsprincippet, så regionernes og kommunernes interesser bliver tilgodeset i
tilstrækkelig grad —
(1) EFT C 198 af 14.7.1999, s. 73.
(2) EFT C 374 af 23.12.1999, s. 11.
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på den 33. plenarforsamling den 12.-13. april 2000 (mødet den 13. april) vedtaget følgende udtalelse.
1. Regionsudvalgets holdning til Kommissionens rapport

1.1.
I sin rapport »Bedre lovgivning 1999« betegner Kommissionen subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet som
dynamiske rammebetingelser, der må videreudvikles.

1.2.
Den gør dog også opmærksom på, at der i stigende
grad er vigtige områder, hvor det er nødvendigt med endnu
flere EF-bestemmelser. Den refererer i den forbindelse til
de nye bestemmelser i Amsterdam-traktaten, folkesundhed,
Tammerfors-topmødets beslutning om at skabe et område
med frihed, sikkerhed og retfærdighed samt fødevareområdet.

1.3.
Regionsudvalget er enigt med Kommissionen i, at det
skal være muligt at vedtage nye EF-bestemmelser på grundlag
af traktatsbestemmelserne. Men man skal hver gang stille det
spørgsmål, om de tilstræbte mål ikke også kan nås ved hjælp
af foranstaltninger på medlemsstatsniveau og/eller regionalt
niveau. Også på de områder, Kommissionen anfører, kan der
kun svares, at det afhænger af omstændighederne og kravene.

1.4.
Regionsudvalget er enigt med Kommissionen i, at
subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet vil få en endnu
mere central betydning i forbindelse med udvidelsen. Spørgsmålet om, hvilke virkninger udvidelsen får for EF-politikken,
er af grundlæggende betydning. Jo mere udvidelsen skrider
frem, jo mere haster det med at fastlægge, hvilke opgaver der
virkelig skal løses på europæisk plan, og hvordan man mest
effektivt gennemfører nye former for partnerskab mellem de
forskellige forvaltningsniveauer.

opgaverelaterede og formålsbestemte. I denne sammenhæng
har Regionsudvalget gentagne gange givet udtryk for, at der så
hurtigt som muligt må indledes en debat om fordelingen af
beføjelserne, for at medlemsstaternes regioner og kommuner
kan bevare muligheden for at udbygge deres manøvrerum.

Regeringskonferencen bør beskæftige sig med spørgsmålet
om subsidiaritet og proportionalitet samt fremsætte forslag
vedrørende hvert enkelt politiske område. Behovet for og
rækkevidden af EU-indgreb bør, hvor det er muligt, begrænses
ved hjælp af decentralisering og alternativer til lovgivning.
Selv-regulering og frivillige aftaler giver langt bedre resultater
end lovgivning; på andre områder kan det være nødvendigt
med flere EU-foranstaltninger.

1.6.
Ifølge bestemmelserne i EF-traktaten finder subsidiaritetsprincippet ikke anvendelse på den lovgivning, hvor EU
har enekompetence. Da Europa-Kommissionen trods denne
begrænsning hidtil har fortolket begrebet »Fællesskabets enekompetence« i EF-traktatens art. 5, stk. 1, meget bredt, er der
grund til at frygte, at subsidiaritetsprincippets betydning
svækkes. Det er derfor formålstjenligt i traktaten eller i en
protokol til traktaten at fastlægge en bindende definition af de
områder, hvor Fællesskabet har enekompetence.

1.7.
Den generelle bestemmelse i artikel 308 var måske
berettiget ved integrationens begyndelse for at lukke utilsigtede
kompetencehuller og sikre en hurtig realisering af integrationsmålene, men i dag er den forældet og bør udgå af EF-traktaten.
I stedet kræver regionerne og kommunerne en forenklet
traktatændringsprocedure, således at det bliver muligt retsstatsligt og demokratisk legitimt at foretage de nødvendige kompetencejusteringer.

1.5.
Netop på baggrund af de nye beføjelser, som regeringscheferne tildeler Kommissionen, og den planlagte udvidelse af
Den Europæiske Union mod øst, bliver det, trods de fremskridt,
der er gjort, og trods Kommissionens fortsatte bestræbelser,
stadig tydeligere, at subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet i fremtiden ikke i sig selv kan sikre, at den europæiske
lovgivningsvirksomhed koncentreres til det væsentlige.

1.8.
En bedre afgrænsning af EU’s kompetence ville gøre de
gældende politiske beføjelser mere transparente, ikke mindst
for borgerne, regionerne, medlemsstaterne og EU-institutionerne selv. Klart afgrænsede kompetencenormer ville desuden øge
chancen for i stigende grad at gå over til flertalsafstemninger
og således alt i alt forbedre EU’s handlekraft.

Subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet må derfor i fremtiden suppleres med en kompetencefordeling, hvor der tages
hensyn til indsats- og samarbejdsmulighederne på de forskellige regionale niveauer, og som om nødvendigt kan revideres
ud fra kvaliteten af de opnåede resultater. Princippet om
begrænset enekompetence er forankret i traktaten (jf. EFtraktatens artikel 5, stk. 1); de gældende beføjelsesnormer er

1.9.
Regionsudvalget er af den opfattelse, at en styrkelse af
subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet tillige ville tjene
til at skaffe Regionsudvalget og regioner med egen lovgivningskompetence klageret ved EF-Domstolen. Klageretten ville indebære en opvurdering af Regionsudvalgets status, sikre fuld
respekt for Regionsudvalgets rettigheder og sætte det i stand
til at indgive klage i tilfælde af brud på subsidiaritetsprincippet.
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For regionerne ville klageretten bidrage til at beskytte deres
lovgivningsbeføjelser mod retsstridige indgreb. Ved at give
Regionsudvalget status af institution i henhold til artikel 7 i
EF-traktaten kunne man løse problemet uden at behøve at
ændre ovennævnte artikel.

1.10. Demokratiet i EU kan ikke fungere korrekt, medmindre traktaterne og beslutningsprocedurerne gøres mere gennemsigtige og forståelige for borgerne. Det er påkrævet med
en rationalisering og forenkling af traktaterne. Regionsudvalget
støtter derfor forslagene om, at traktaterne bør samles i én
enkelt tekst bestående af to dele:
a) en »konstitutionel« eller grundlæggende del indeholdende
præamblen, Unionens mål, grundrettighederne og bestemmelserne vedrørende institutionerne og enekompetencen.
Denne del kan kun ændres af en regeringskonference,
b) en del, der navnlig indeholder bestemmelser om tekniske,
proceduremæssige og institutionelle spørgsmål, som også
kan fastlægges i sekundære retsakter. Denne del kan
ændres via den forenklede fællesskabsprocedure uden
regeringskonference. Overdragelse af kompetence fra medlemsstaterne til EU kræver under alle omstændigheder
tilslutning fra medlemsstaternes parlamenter.

1.11. Regionsudvalget konstaterede allerede i sin udtalelse
om subsidiaritetsrapporten fra 1998, at subsidiaritetsprincippet også er et regulatorisk princip for relationerne mellem Den
Europæiske Union, medlemsstaterne, regionerne og de lokale
myndigheder, og at definitionen i EF-traktatens artikel 5 derfor
skal anvendes på relationerne mellem Fællesskabet, medlemsstaterne og deres kommunale og regionale myndigheder. At
relationerne mellem de regionale myndigheder i de enkelte
medlemsstater er reguleret af den enkelte stats forfatningssystem, berøres ikke heraf.

1.12. Regionsudvalget ønsker atter at understrege, at beslutningerne ifølge traktaten skal træffes så tæt som muligt på
Unionens borgere, og at dette ikke altid er ensbetydende
med medlemsstatsniveau. Subsidiaritetsprincippet skal følgelig
forstås som et nærheds- og effektivitetsprincip.
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fremmer en indgående undersøgelse og debat af disse to
problemkomplekser, der er af meget forskellig art, men
samtidig af afgørende betydning for, at Den Europæiske Union
kan blive bragt tættere på borgerne.

2.2.
Også i forbindelse med den foreliggende subsidiaritetsog proportionalitetsrapport værdsætter Regionsudvalget Kommissionens bestræbelser på at tage hensyn til subsidiaritets- og
proportionalitetsprincippet, når den udøver sine lovgivningsog reguleringsbeføjelser, idet den med talrige kodificeringsforslag har bidraget til at ophæve en mængde retsakter. Den
har dermed også opnået, at der blev ophævet regulerende
foranstaltninger, som greb ind i regionale eller kommunale
beføjelser, eller som klart bedre kunne behandles på det
administrative plan, der var tættest på borgerne. For hver
enkelt af Kommissionens forslag bør der desuden foretages
en evaluering af de finansielle byrder, der skal bæres af
medlemsstaterne, herunder navnlig de lokale og regionale
myndigheder inden for deres kompetenceområder.

2.3.
Regionsudvalget hilser det velkomment, at Kommissionen i overensstemmelse med Amsterdam-protokollen i stigende grad bestræber sig på at udforme sine foranstaltninger så
enkelt som muligt og samtidig ikke at tabe målet af syne,
nemlig at gennemføre dem og lade dem komme til anvendelse
på tilsvarende måde.

2.4.
Hvis man ønsker at skabe et Europa, som er mere
gennemsigtigt og nærmere borgerne, er det af afgørende
betydning, at EF-lovgivningen kan forstås af dem, den vedrører.
Regionsudvalget billiger derfor Kommissionens bestræbelser
på i stigende grad at gøre lovteksterne klare, sammenhængende
og utvetydige for at sikre en ensartet anvendelse af lovgivningen i alle medlemsstaterne. Dette krav er så meget desto
stærkere som de tekster, der endeligt vedtages, ofte er kompromistekster, hvis optagelse i national ret ikke altid er let.

2.5.
Regionsudvalget anser i den forbindelse den interinstitutionelle overenskomst fra december 1998 om EF-lovteksternes redaktionelle kvalitet som et fremskridt.

2. Regionsudvalgets henstillinger vedrørende Kommissionens rapport

2.6.
Regionsudvalget er af den opfattelse, at Kommissionen
skal fortsætte sine bestræbelser på så vidt muligt at forenkle
retsforskrifterne. Den skal også bidrage til, at dens forslag ikke
modarbejdes under behandlingen i andre institutioner.

2.1.
Regionsudvalget beklager, at der hidtil ikke er taget
hensyn til dets forslag til Kommissionens subsidiaritetsrapport
»Bedre lovgivning 1998: et fælles ansvar«, efter opdelingen i
forskellige dokumenter af på den ene side anvendelsen af
subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet og på den anden
side spørgsmål vedrørende kvaliteten af teksternes affattelse.
Regionsudvalget gentager, at denne behandling under ét ikke

2.7.
Regionsudvalget noterer sig med interesse Kommissionens forklaringer, der gør det tydeligt, at Rådet og EuropaParlamentet gennemfører forslagene til forenkling af retsforskrifterne med forsinkelse og ikke i samme omfang som foreslået
af Kommissionen. Det opfordrer derfor Rådet og EuropaParlamentet til at deltage i Kommissionens bestræbelser på at
forenkle retsteksterne.
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2.8.
Regionsudvalget betragter SLIM-initiativet (enklere lovgivning for det indre marked) som egnet til at bidrage til
forenklingen. Det evalueringsprojekt, som Kommissionen har
udviklet i samarbejde med medlemsstaterne, vurderes også
positivt.
2.9.
Regionsudvalget glæder sig over, at Kommissionen
fortsætter den informative ajourføring (konsolidering) for at
imødekomme behovene blandt alle brugere af EF-lovgivningen.
Oplysningerne på databaserne Eur-Lex og Celex, hvor der
sidste år blev indlæst cirka 500 konsoliderede retsakter på alle
officielle sprog, udgør en klar arbejdslettelse. Endvidere gøres
der opmærksom på, at det nye layout af Celex-hjemmesiden
ganske vist giver adgang til flere forskellige tekstformater, men
fra et brugersynspunkt lider det af betydelige mangler, især
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hvad angår printning af de valgte dokumenter. Der henvises i
den forbindelse til de problemer, som bilag i tabelform
rejser, samtidig med at disse bilag ofte er uundværlige for
fortolkningen og anvendelsen af den pågældende retsregel.
2.10. Skal Den Europæiske Union gøres mere transparent
og udformes tættere på borgerne, er det allerførst nødvendigt
at forbedre borgernes adgang til informationer om EF-retten.
Ud over de hidtidige informationsbrochurer og vejledninger
udgør de nye teknologier effektive værktøjer. Kommissionen
opfordres til at udnytte disse muligheder endnu mere intensivt.
Et eksempel på borgernes stigende interesse for Europa er
Kommissionens Europaserver. Det er dog nødvendigt, at de
forskellige sider gøres endnu mere brugervenlige og lettere
tilgængelige ved at udvide muligheden for, at flere kan få
adgang på samme tid.

Bruxelles, den 13. april 2000.
Jos CHABERT

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens beretning om “Midtvejsrevision af mål 1- og 6programmer (1994-1999): Udvikling af en forvaltningskultur gennem evaluering: Mod god
praksis”«
(2000/C 226/17)

REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til Kommissionens beretning om »Midtvejsrevision af mål 1- og 6-programmer (19941999): Udvikling af en forvaltningskultur gennem evaluering: Mod god praksis« (KOM(1998) 782 endelig
udg.),
under henvisning til præsidiets beslutning af 2. juni 1999 om i henhold til EF-traktatens artikel 265,
stk. 5, at afgive udtalelse herom og henvise det forberedende arbejde til Underudvalg 1 »Regionalpolitik,
Strukturfondene, Økonomisk og Social Samhørighed, Grænseoverskridende og Interregionalt Samarbejde«,
under henvisning til forslag til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 389/99 rev. 2), som blev vedtaget af
Underudvalg 1 den 2. februar 2000 med Ron Watson, medlem af Sefton Metropolitan Borough Council
Town Hall, UK/PPE, som ordfører —
på den 33. plenarforsamling af 12.-13. april 2000 (mødet den 13. april) vedtaget følgende udtalelse.

1. Indledning

2. Midtvejsevalueringsprocessen

1.1.
En løbende evaluering af strukturfondsprogrammerne
blev indført som led i strukturfondsreformen af 1998. Alle
programmer, som EU medfinansierer, underkastes nu en
forudgående vurdering, en midtvejsevaluering og en efterfølgende evaluering. Målet er at sikre effektiv anvendelse af EUmidler, især med henblik på at formindske økonomiske og
sociale uligheder i mål 1- og 6-regioner.

2.1.
Strukturfondenes hovedopgave er at mindske økonomiske og sociale uligheder inden for rammerne af specifikke
nationale strategier og prioriteter. Midtvejsevalueringerne er et
redskab til vurdering af, hvordan programmerne skal tilpasses
for at afspejle de skiftende økonomiske vilkår i medlemsstaten.

1.2.
Kommissionens beretning indeholder en analyse af
den samlede midtvejsrevisionsproces, hovedkonklusionerne
på baggrund af midtvejsevalueringerne, hovedresultaterne og
gennemførte tilpasninger samt konsekvenserne for den kommende programperiode. Desuden indeholder beretningen en
række anbefalinger vedrørende næste periode. Regionsudvalget
supplerer i denne udtalelse med sine egne anbefalinger.

1.3.
Beretningen opsummerer dernæst centrale elementer i
over 100 midtvejsevalueringer, som blev gennemført i forbindelse med mål 1- og 6-programmer i perioden 1994-1999. De
fleste gennemførtes i perioden 1997-1998 og tog derfor
hensyn til Kommissionens egne retningslinjer, som udsendtes
i maj 1997.

1.4.
Ansvaret for midtvejsevalueringen deles mellem
medlemsstaten, regionerne og EU. I gennemsnit er 0,1 % af de
samlede budgetter blevet anvendt til midtvejsevalueringer.

2.2.
Dette gælder især de fire såkaldte samhørighedslande,
hvor EU-støtterammerne dækker så godt som hele landet. I
Irlands tilfælde er der f.eks. sket en omdirigering af ressourcerne til den offentlige infrastruktur for at fastholde en hurtig
økonomisk vækst. Andre ydre faktorer såsom jordskælvene i
Italien og prioriteringen af beskæftigelsen i EU som helhed har
også ført til programskift.

2.3.
I maj 1997 udsendte Kommissionen retningslinjer for
prioritering af strukturfondsinterventioner frem til udgangen
af 1999. Retningslinjerne, som blev udarbejdet efter anmodning fra medlemsstaterne, opridsede den varierende sammenhæng, strukturpolitikken indgår i rundt om i EU, og slog fast,
hvilke elementer der skulle indgå i midtvejsevalueringerne.

2.4.
Midtvejsevalueringerne fokuserede hovedsageligt på
finansielle data fremskaffet via de relevante overvågningssystemer. På midtvejsstadiet vil der ikke være mange informationer
om strukturfondenes virkning på længere sigt.
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3. Konklusioner på baggrund af midtvejsevalueringerne
3.1.
Midtvejsevalueringernes antal (godt 100) vidner om
den betydning, både Kommissionen og medlemsstaterne tillægger evalueringsprocessen. Et vigtigt råd for evalueringen er
at fastslå, i hvilket omfang et bestemt program kan evalueres,
og at fastlægge den metode, der skal anvendes. Hovedformålet
er at vurdere, i hvilket omfang programmet har nået målene
halvvejs gennem programperioden, fastlægge den foreløbige
effekt af interventionerne og i givet fald anbefale, hvordan
programforvaltningen kan forbedres.
3.2.
Det er selvfølgelig særdeles vigtigt, at evaluatorerne er
uafhængige af såvel de myndigheder, der forvalter strukturfondene, som de forvaltningsorganer, der står for gennemførelsen.
Beretningen giver dog to eksempler på meget effektive interne
evalueringer i Italien (det italienske budgetministeriums evalueringsenhed) og i Irland. Uanset den anvendte metode skal
evalueringerne være baseret på de oprindeligt fastlagte kriterier
og mål for programmerne for at sikre, at fremskridt (eller
mangel på samme) kan måles, og at der kan træffes de
fornødne forholdsregler.
3.3.
I nogle tilfælde kan partnerskaber være interesseret i at
indgå samarbejde med relevante forskningsinstitutioner under
de højere uddannelsesinstitutioner eller med arbejdsmarkedets
parter. Ofte er repræsentanter for sådanne organer medlemmer
af programovervågningsudvalgene og har samtidig den tekniske viden og kompetence til at foretage evalueringer og
vurderinger. Regionsudvalget mener, at det ville være forkert
at stoppe dette, men det er en betingelse, at der er klare regler
for samarbejde og adskillelse af pligter.
3.4.
Programovervågningsudvalgene har generelt været ivrige efter at påtage sig ansvaret for gennemførelsen af anbefalinger på grundlag af evalueringerne, og der er oprettet
passende substrukturer (tekniske grupper eller underudvalg),
som beskæftiger sig med forvaltning af evalueringerne og
opfølgning af de derpå baserede anbefalinger.
3.5.
De regionale myndigheder har været inddraget i varierende grad, afhængigt af de enkelte medlemsstaters politiske
og institutionelle særtræk. Tilsyneladende har de været inddraget i højere grad i de tilfælde, hvor strukturfondsmidlerne er
kommet fra samlede programmeringsdokumenter (SPD) end
fra EU-støtterammer (EUSR), der ifølge sagens natur som regel
er nationale programmer.
3.6.
Evalueringsrapporterne har generelt været af høj kvalitet og standard. Det viser, at der er gjort fremskridt på dette
vigtige felt, takket være bl.a. MEANS-programmet, som har til
formål at lette evalueringsarbejdet i forbindelse med strukturfondene. Kommissionen tager i sin beretning et vist forbehold
for nogle af evalueringsrapporterne, som den finder for
teoretiske, for snævert afgrænsede (beskriver kun forvaltning,
ikke resultater og virkninger), ikke uafhængige nok eller
udarbejdet med for ringe støtte fra forvaltningsmyndighedernes side.
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3.7.
Det konstateres i Kommissionens beretning, at det har
været muligt at evaluere nogle af de vigtigste makroøkonomiske virkninger af EU-støtterammerne i de store medlemsstater
(de fire samhørighedslande, Italien og Tyskland) midt i programperioden. Strukturfondsinterventionerne har haft en klart
positiv virkning både på den økonomiske vækst og beskæftigelsen. Der bør dog i højere grad anvendes integrerede modeller,
som undersøger indvirkningen på såvel udbud som efterspørgsel.

3.8.
Beskæftigelseseffekten har generelt været mindre end
den procentuelle væksteffekt, hvilket formentligt skyldes, at
produktiviteten stiger, når virksomhederne bliver mere effektive. Der er et iboende spændingsforhold mellem økonomisk
vækst og jobskabelse. Selvom strukturfondsstøtten skal tage
behørigt hensyn til beskæftigelseseffekten, bør investeringernes
økonomiske effektivitet være et overordnet princip i forbindelse med evalueringerne.

3.9.
For de mindre programmers vedkommende (som regel
SPD’er) er det sværere at opnå resultater med makroøkonomiske modeller på grund af de tætte bånd til den omgivende
økonomi. Beretningen nævner de belgiske erfaringer som
eksempel på god praksis, hvor modellen viste en betydelig
risiko for, at væksten igen blev lavere efter SPD’ets afslutning.

3.10. I Kommissionens beretning er der også et afsnit om
vurdering af interventionernes effektivitet og en oversigt over
de anvendte indikatorer. I mange tilfælde førte evalueringerne
til en væsentlig ændring af de fastlagte fysiske indikatorer og
effektindikatorer. Der har ikke været nogen særlig indgående
evaluering af omkostningseffektivitet.

3.11. Kommissionen erkender, at det er vanskeligt at fremlægge en oversigt over output og resultater for programmerne
som helhed, eftersom programmerne ikke er sammenlignelige
fra region til region. Det skyldes selvfølgelig bl.a., at der
ikke findes et sæt fælles indikatorer, som Kommissionen og
medlemsstaterne er blevet enige om inden gennemførelsen.
Dette aspekt bør undersøges nærmere, da det kan medføre, at
indikatorerne ændres, så de passer til den lokale situation.
Dette kan fuldt ud accepteres, hvis de økonomiske og sociale
omstændigheder kræver det, men bør ikke blive almindelig
praksis.

3.12. Et hovedpunkt i midtvejsevalueringerne var evalueringen af overvågningssystemerne og projektudvælgelseskriterierne. I forbindelse med de igangværende programmer er der
sket en betydelig udvikling med hensyn til anvendelsen af
kvantitative indikatorer. En række programmer stiller dog
stadig for utilstrækkelige oplysninger til rådighed, lige som
kvantificeringen af indikatorer generelt halter bagefter. Der er
ingen tvivl om, at mange programmer ikke fuldt ud udnytter
disponibel information som et egentligt forvaltningsredskab,
der kombinerer finansielle og fysiske output, resultater og
virkninger.
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3.13. I visse tilfælde har man udviklet avancerede projektudvælgelseskriterier for at gøre udvælgelsesprocessen mere
gennemsigtig. Mange midtvejsevalueringer har sat spørgsmålstegn ved sådanne systemers effektivitet, da gennemsigtige
pointsystemer ikke nødvendigvis fører til udvælgelse af de
bedste projekter.
3.14. De fleste midtvejsevalueringer har været et nyttigt
redskab og en vigtig informationskilde for beslutningstagerne.
I de fleste tilfælde har programforvalterne fulgt evalueringernes
anbefalinger. Væsentlige bidrag fra programpartnerskaberne til
forbedring af programmernes gennemførelse har vist sig
af central betydning for, at evalueringsprocessen kan blive
vellykket.
3.15. Midtvejsevalueringerne er for det meste blevet anvendt som støtte for en reallokering af ressourcer inden for
EUSR’er og SPD’er. Det fremgår af Kommissionens beretning,
at de finansielle reallokeringer i de fleste tilfælde ikke berørte
programmernes strategiske prioriteter. I nogle tilfælde blev der
iværksat nye foranstaltninger.
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5. Anbefalinger
5.1.
Regionsudvalget anerkender værdien af EU-retningslinjer for midtvejsevalueringerne, men pointerer, at de bør stå
til programforvalternes disposition på et tidligt tidspunkt, så
de kan sætte et tydeligere præg på hele processen.
5.2.
I næste programperiode indføres en resultatreserve, og
Regionsudvalget vil i den forbindelse understrege behovet for,
at der snarest udsendes klare retningslinjer vedrørende et fælles
sæt EU-indikatorer, som resultaterne kan bedømmes ud fra.
Der bør sættes alt ind på at få retningslinjerne udsendt før
programmernes start.
5.3.
Regionsudvalget efterlyser større klarhed i udformningen af evalueringerne, så de rapporter om strukturfondenes
effektivitet, der produceres rundt om i Europa, bliver sammenlignelige.

3.16. Generelt konkluderer Kommissionen, at det ikke altid
har været let at evaluere, i hvor stort omfang der er taget
hensyn til EU-prioriteterne. Der er generelt lagt større vægt på
beskæftigelse, miljø og bæredygtig udvikling samt informationsteknologi, hvilket afspejler ændrede vilkår i periodens løb.

5.4.
Regionsudvalget ville sætte pris på, at såvel de, der
evaluerer, som de, der gennemfører programmerne, gør en
mere aktiv indsats for at orientere hinanden om god praksis.
Derved sikres det, at programmerne udformes og gennemføres
på en måde, der gør det lettere at evaluere på grundlag af god
praksis.

3.17. Kommissionen understreger i beretningens konklusion behovet for, at overvågningsprocedurerne både tager
hensyn til finansielle og programmæssige resultater og virkninger. Dette indebærer opstilling af klare, kvantificerede mål
og indikatorer for overvågningen og evalueringen, fastlæggelse
af mere egnede udvælgelseskriterier for projekter, forenkling af
forvaltningsprocedurerne og sikring af synergieffekter mellem
forskellige strukturfondsinterventioner.

5.5.
Regionsudvalget kunne også ønske sig et fælles sæt
nøgleindikatorer, som fokuserer på resultater og virkninger i
stedet for aktiviteter, forpligtelser og udgifter alene. Det ville
gøre det lettere at sammenligne resultaterne på tværs af
strukturfondene. Indikatorerne skulle ikke blot omfatte BNP,
men også den generelle økonomiske, sociale og miljømæssige
virkning af strukturfondene, især med hensyn til det nye mål
1.

4. Fremtidige udfordringer
4.1.
Kommissionens beretning understreger behovet for at
bygge på den bedste evalueringspraksis, man har fundet frem
til i forbindelse med midtvejsevalueringerne — hvilket omfatter
evalueringens egnethed, inddragelse af programpartnerskaberne, tilrettelæggelsen af midtvejsprocessen og evalueringens
feedbackrolle som støtte for beslutninger om programomlægning.
4.2.
Gode evalueringer er et vigtigt redskab for god programforvaltning, som igen afhænger af egnede strukturer til
forvaltningen af evalueringsaktiviteterne inden for partnerskabets rammer, bedre integrering mellem finansielle og fysiske
indikatorer, tilstrækkelig kvantificering af basisindikatorer,
fremskridt inden for evalueringsmetoderne gennem MEANSprogrammet samt formidling af god praksis. Kommissionen
agter at forelægge retningslinjer vedrørende metodemæssige
spørgsmål, herunder en vejledende liste over relevante indikatorer.

5.6.
Fælles indikatorer ville også betyde, at midtvejsevalueringen rent faktisk kunne finde sted midtvejs i programperioden og ikke i løbet af det fjerde år, som det generelt har været
tilfældet i den igangværende programperiode. Regionsudvalget
mener, at midtvejsevalueringerne har haft svagere gennemslagskraft, fordi der er gået for lang tid fra evalueringerne og
til gennemførelsen af deres respektive anbefalinger.
5.7.
Regionsudvalget bifalder Kommissionens understregning af, at medlemsstaterne og Kommissionen er fælles om
ansvaret for midtvejsevalueringen. På baggrund af de for nyligt
vedtagne generelle forordninger for programperioden 20002006 mener Regionsudvalget, at dette princip bør udvides til
at omfatte regionale og lokale myndigheder.
5.8.
Regionsudvalget er også godt tilfreds med udsigten til
et samarbejde med Europa-Parlamentets Udvalg om Regionalpolitik med henblik på at fremme en forvaltningskultur, der
bygger på grundig evaluering og overvågning af strukturfondsinterventionernes effektivitet og rentabilitet fra medlemsstaternes side.
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5.9.
Regionsudvalget erkender behovet for uafhængige evaluatorer, men finder det betænkeligt, hvis dette bliver et formelt
krav, eftersom formålet må være at forbedre programforvaltningen og den effektive gennemførelse af programmerne. I de
tilfælde, hvor der findes relevant teknisk viden og kompetence
inden for højere uddannelsesinstitutioner, teknologiske institutter o.l., bør det ikke være principielt forbudt for sådanne
organer at foretage evalueringer i løbet af programperioden.
Der bør fastlægges klare regler, så udvælgelsen af evaluatorer
foregår på en måde, der er gennemsigtig, og som anerkendes
inden for partnerskabet.
5.10. Regionsudvalget mener, at bedre formidling af god
praksis på rette tidspunkt er et must for den følgende
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programperiode. MEANS-programmet tilbyder en kanal for
formidlingen, tillige med udvikling af et sæt redskaber og
håndbøger om god praksis. Det er meget væsentligt, at
aktiviteter af denne art ikke kun henvender sig til evaluatorerne,
men også til forvaltningsmyndighederne.

5.11. Regionsudvalget bifalder anvendelsen af makroøkonomiske modeller som evalueringsværktøj i de store medlemsstater, men finder det vigtigt, at der i den næste generation af
programmer anvendes modeller, som omfatter udbuds- og
efterspørgselssiden.

Bruxelles, den 13. april 2000.
Jos CHABERT

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens 9. og 10. årsberetning om strukturfondene (1997
og 1998) EFRU — ESF — EUGFL — FIUF«
(2000/C 226/18)

REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til Kommissionens 9. årsberetning om strukturfondene (1997) — EFRU — ESF —
EUGFL — FIUF (KOM(1998) 562 endelig udg.),
under henvisning til Kommissionens 10. årsberetning om strukturfondene (1998) — EFRU — ESF —
EUGFL — FIUF (KOM(1999) 467 endelig udg.),
under henvisning til præsidiets beslutning af 2. juni 1999 om i henhold til EF-traktatens artikel 265,
stk. 5, at afgive udtalelse om Kommissionens beretninger og henvise det forberedende arbejde til
Underudvalg 1 »Regionalpolitik, Strukturfondene, Økonomisk og Social Samhørighed, Grænseoverskridende og Interregionalt Samarbejde«,
under henvisning til forslag til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 220/99 rev. 3), som blev vedtaget af
Underudvalg 1 den 2. februar 2000 med Willy Burgeon (formand for foreningen af byer og kommuner i
Walloniet, B/PSE) som ordfører —
på sin 33. plenarforsamling af 12.-13. april 2000 (mødet den 13. april) vedtaget følgende udtalelse.

1. Baggrund

1.1.
Denne udtalelse har to formål. For det første at
redegøre for de vigtigste retningslinjer i årsberetningerne og
for det andet at foretage en analyse af situationen i 1997 og
1998.

1.2.
Regionsudvalget forsøger at anlægge en analytisk indfaldsvinkel og så vidt muligt se på, hvilken strategi der ligger i
strukturfondsaktiviteterne gennem tiderne, idet man her kun
betragter året 1997 som et omdrejningspunkt mellem forudgående og fremtidige reformer.

1.3.
Det synes derfor hensigtsmæssigt i korthed at bringe i
erindring, hvilke politiske hensigter der lå bag, da strukturfondene oprindelig blev oprettet i 1975, og da de blev underkastet
reformer i 1984, 1988 og 1993.

1.5.
Derpå fulgte i 1975 oprettelsen af Den Europæiske
Fond for Regional Udvikling — EFRU — som indledningsvis
kun finansierede en godtgørelse for nationale regionaludviklingsforanstaltninger ifølge nationale kvoter fastlagt af Ministerrådet (1).

1.6.
Udvidelserne i 1972 (Danmark, Irland og Storbritannien), 1981 (Grækenland) og 1986 (Portugal og Spanien) gav
Fællesskabet anledning til at se på spørgsmålet om regional
konvergens. Derved meldte spørgsmålet sig om balance mellem geografiske zoner (nord-syd, periferiske lande) med forskellige industrielle aktivitetsgrader. Der blev i den forbindelse
også taget højde for virkningerne af Tysklands samling og den
fremtidige optagelse af nye medlemslande østpå (2).

1.7.
Maastricht-traktatens artikel 130 C tillægger EFRU det
formål at »bidrage til at udligne de største regionale skævheder
i Fællesskabet ved at deltage i udviklingen og strukturtilpasningen af de områder, der er bagefter i udvikling, og i omstillingen
af de industriområder, der er i tilbagegang«.

Oprettelsen

1.4.
Man skal tilbage til Rom-traktaten og den formålsbestemmelse om »at styrke enheden i medlemslandenes økonomier og at fremme disses harmoniske udvikling ved at
formindske ulighederne mellem de forskellige områder og
forbedre de mindre begunstigede områders stilling«.

(1) Courrier hebdomadaire du CRISP (belgisk ugeskrift fra »Centre de
Recherche et d’Information Socio-Politique«) — 1998 nr. 16051606: »La réforme des fonds structurels européens« af Luc
Vandendorpe, s. 6.
(2) Courrier hebdomadaire du CRISP — 1998 nr. 1605-1606: »La
réforme des fonds structurels européens« af Luc Vandendorpe,
s. 7.
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Reformen i 1984

Reformen i 1993 (3)

1.8.
Regionsudvalget ser heri to vigtige ændringer, en
teknisk og en politisk:

1.11. Ud over bekræftelse af de overordnede principper fra
1988, lå der i 1993-reformen en videreudvikling af to af disse
principper og tilføjelse af et nyt begreb:

(1) afskaffelsen af de faste nationale kvoter til fordel for
vejledende rammer for hvert land,
(1) K o n c e n t r a t i o n e n
(2) bevillingen af 20 % af Regionalfondens midler direkte til
EF-programmer fastlagt på Kommissionens initiativ (1).
1.9.
Ministerrådet gav dermed Kommissionen initiativret
på det finansielle plan. Denne udvikling er grundstenen i
opbygningen af princippet om partnerskab mellem Kommissionen og medlemsstaterne.

1.12. Opretholdelse af princippet om koncentration af
fondene omkring Unionens mindst begunstigede regioner
samt fokusering af interventionerne på seks prioriterede mål
(1, 2, 3, 4, 5a, 5b).

(2) P a r t n e r s k a b e t
Reformen i 1988 (2)
1.10. I 1988 blev strukturfondene for første gang udstyret
med effektive midler til opfyldelsen af deres målsætninger:
(1) Fordobling af de strukturelle udgifter mellem 1987 og
1993, således at disse stiger fra 15 % af EU-udgifterne i
1988 til 31 % i 1993.
(2) Nødvendige ændringer i retning af bedre udnyttelse af
strukturfondene:
— koncentration af interventionerne omkring de mindst
begunstigede regioner af EU,
— koncentration omkring visse aspekter (infrastruktur,
små og mellemstore virksomheders udvikling, uddannelse),

1.13. Partnerskabet forbliver grundstenen i forvaltningen af
strukturfondene. Reformen indebærer en styrkelse af det
vertikale partnerskab med det formål at forenkle de formelle
procedurer for Kommissionens godkendelse af programmerne.
Samtidig bekræftes betydningen af det horisontale partnerskab
og nødvendigheden af arbejdsmarkedsparternes deltagelse i
det.

(3) E v a l u e r i n g e n (4)
1.14. Regionsudvalget betragter dette som en vigtig udvikling. Såvel for medlemsstaterne som for Kommissionen bliver
forpligtelsen til såvel før som under og efter programmernes
iværksættelse at foretage en systematisk evaluering indskrevet
i de for strukturfondene gældende regler.
1.15. På den europæiske konference om evaluering (Berlin
den 2.-3. december 1996) fastlagde man følgende tre hovedelementer i en kvalitetsevaluering:

— forbedret planlægning og koordination af aktionerne.
(3) Prioritering af målsætninger og definition af begrebet
kvalificeret område.
(4) Indførelse af begreberne horisontalt og vertikalt partnerskab samt programmering.
(5) Etablering af princippet om additionalitet (den modtagende
stats egen finansiering skal forblive på mindst det niveau,
den lå på før strukturfondsbidraget).

(1) Courrier hebdomadaire du CRISP — 1998 nr. 1605-1606: »La
réforme des fonds structurels européens« af Luc Vandendorpe,
s. 8.
(2) Courrier hebdomadaire du CRISP — 1998 nr. 1605-1606: »La
réforme des fonds structurels européens« af Luc Vandendorpe,
s. 9-14.

— evalueringen bør finde sted før, under og efter strukturinterventionens iværksættelse i marken,
— evalueringen bør bygge på ikke blot på de kvantitative og
kvalitative informationer, der foreligger hos de forvaltende
myndigheder, men også på interviews med modtagersiden,
— evalueringen kræver et teknisk og metodologisk helhedsapproach, hvis konklusioner vil kunne anerkendes som
gyldige i ekspertkredse.

(3) Courrier hebdomadaire du CRISP — 1998 nr. 1605-1606: »La
réforme des fonds structurels européens« af Luc Vandendorpe,
s. 14-19.
(4) Courrier hebdomadaire du CRISP — 1998 nr. 1605-1606: »La
réforme des fonds structurels européens« af Luc Vandendorpe,
s. 18-19.
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2. Agenda 2000
2.1.
Efter denne korte gennemgang af strukturfondenes
udvikling må man for at kunne se betydningen af de i
1997 gennemførte aktioner betragte fondene i strategisk
sammenhæng med den nye reform for 2000-2006.
2.2.
Denne reform, der blev indledt med Agenda 2000,
som Kommissionen udsendte den 16. juli 1997, indgår i en
både økonomisk og politisk kontekst. For det første er der tale
om den budgetmæssige knaphed (resultatet af den budgetstramning, der blev gennemført i forbindelse med iværksættelsen af Den Økonomiske og Monetære Union), og for det andet
er der tale om sammenhængen med udvidelsen af Den
Europæiske Union (1).
Den nye reform beskrives som bestående af fire søjler (2).
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— EU-init. 1: grænseoverskridende, transnationalt og interregionalt samarbejde med henblik på udvikling af harmonisk
og afbalanceret fysisk planlægning.
— EU-init. 2: udvikling af landdistrikterne.
— EU-init. 3: udvikling af de menneskelige ressourcer på
grundlag af princippet om lige muligheder.

(3) Udvikling af partnerskabet
2.6.
Større effektivitet i strukturfondenes virksomhed vil
desuden blive opnået gennem en fornyelse af partnerskabet
mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Således decentraliseres forvaltningen af programmerne ud til medlemsstaterne
og regionerne, samtidig med at Kommissionen til gengæld
kræver kraftigere udvælgelse og stringens ifølge den overordnede prioritering.

(1) Opretholdelsen af strukturfondene og Samhørighedsfonden
2.3.
Opretholdelsen af strukturfondene er led i den fortsatte
bestræbelse på regional konvergens i EU. Opretholdelsen
af Samhørighedsfonden er efter Regionsudvalgets opfattelse
udtryk for et ønske om at fremme social samhørighed og gøre
det muligt for samhørighedslandene at gennemføre nationale
programmer med henblik på at opfylde konvergenskriterierne
i Den Økonomiske og Monetære Unions tredje fase.

(4) Forbedring af evalueringssystemerne
2.7.
Med henblik på en styrkelse af systemerne for opfølgning, evaluering og tilsyn har Kommissionen derfor i
Agenda 2000 varslet forordningsforslag, som skal danne
rammen om struktur- og samhørighedsfondsaktionerne i
perioden 2000-2006. Disse forslag omfatter:
— en generel forordning om strukturfondene,

(2) Stærkere koncentration

— forordningerne om de enkelte fonde,

2.4.
Princippet om koncentration er fortsat centralt for
strukturfondene. Således er det vigtigt yderligere at koncentrere
strukturinterventionerne omkring de dårligst stillede befolkninger og at samle dem omkring tre overordnede behovstyper:

— en revision af samhørighedsfonden,

— Mål 1: svagt udviklede regioner, målt efter BNP pr. capita.

3. Strukturfondene i 1997

— Mål 2: økonomisk og social omstilling i regioner med
strukturproblemer, især industriregioner med omstillingsbehov, storbyområder og landdistrikter. De her anvendte
kriterier er bredere defineret end under det tidligere Mål 2.

3.0.
Oplysningerne i dette afsnit bygger på en gennemgang
af Kommissionens 9. årsberetning om strukturfondene (1997)
— EFRU — ESF — EUGFL — FIUF.

— Mål 3: fuldstændig omlagt, idet det nu sigter på specifikke
aktioner til udvikling af de menneskelige ressourcer i alle
regioner, som ikke er omfattet af mål 1 og 2.

A. Status

2.5.
Ligeledes for at forenkle tingene har man besluttet at
reducere »EU-initiativerne« til tre:
(1) Courrier hebdomadaire du CRISP — 1998 nr. 1605-1606: »La
réforme des fonds structurels européens« af Luc Vandendorpe,
s. 20.
(2) Courrier hebdomadaire du CRISP — 1998 nr. 1605-1606: »La
réforme des fonds structurels européens« af Luc Vandendorpe,
s. 22-26.

— en forordning om et nyt førtiltrædelsesinstrument.

3.1.
Som led i en samlet vurdering af politikken for
økonomisk og social samhørighed via strukturfondene blev
der i 1997, inden for rammerne af den kommende reform af
strukturfondene (2000-2006), fremsat et forslag om begrænsning af antallet af mål, forenkling af procedurerne, yderligere
koncentration af støtten, nedsættelse af antallet af gennemførelsesprogrammer, især hvad angår EU-initiativerne. Det blev
ligeledes anført som nødvendigt med en opfølgning af resultaterne af EU-støtten. Det er i øvrigt ud fra dette perspektiv, at
der blev foretaget overvejelser over betydningen af at fastsætte
objektive kriterier for at måle udgifternes aktivitet.
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3.2.
Man kan ligeledes konstatere, at regionerne i forbindelse med målet om bedre økonomisk og social samhørighed i
EU bør kunne diversificere deres økonomiske strukturer og
øge deres innovationsevne. Det er vigtigt, at strukturfondene
mere intensivt støtter erhvervelse af viden og efteruddannelse
samt at de på alle måder stimulerer beskæftigelsen og konkurrenceevnen.
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forbedre forvaltningen af og kontrollen med strukturfondene.
Som led heri blev der truffet tre beslutninger i 1997 med
følgende overskrifter:
1) udgiftsdækning

3.3.
I ovenstående tekst er nøgleordene således diversificering, innovation, beskæftigelse og konkurrenceevne.

2) forordning (EF 2064/97) om detaljerede ordninger for
medlemsstaternes finanskontrol af aktioner, der medfinansieres af strukturfondene

3.4.
Det arbejde, der er gennemført i 1997, har ført til seks
prioriteter i forbindelse med den kommende tilpasning af
strukturfondene indtil udgangen af 1999:

3) Kommissionens interne retningslinjer for nettokorrektioner af finansieringen.

1) basisinfrastrukturer

3.9.
Inden for rammerne af de tematiske samhørighedsprioriteter går overvejelserne på fem hovedområder.

2) erhvervslivets rammevilkår
3) FTU og informationssamfundet
4) miljø og bæredygtig udvikling

1) Udfordringen fra informationssamfundet er inkorporeret i
overvejelserne gående ud på, at regionernes evne til at
udnytte informationssamfundets værktøjer får stadig større
betydning for deres konkurrenceevne på de europæiske og
andre internationale markeder.

5) menneskelige ressourcer og uddannelse
6) lighed mellem mænd og kvinder.
3.5.
Disse seks punkter skal ligeledes opfattes som et
incitament til de nationale og regionale partnere med henblik
på at sikre programmerne kvalitet og effektivitet.

2) På området dagsorden for byerne er det centrale punkt på
dagsordenen at finde en samordnet og konsekvent løsning
på det voksende antal problemer i byerne. Det forekommer
nødvendigt at give bydimensionen en mere strategisk
placering i EU’s fremtidige politikker. Byerne er og bliver
drivkraften bag den økonomiske vækst, konkurrenceevnen
og beskæftigelsen.

3.6.
I 1997 vedtog Kommissionen 88 nye programmer.
Disse er fordelt på de forskellige mål, men størsteparten af de
nye programmer går til mål 2 i perioden 1997-1999. Det står
derfor klart, at en af topprioriteterne for de kommende
aktioner er bevarelsen af arbejdspladser og beskæftigelsesfremme. Desuden hævder Kommissionen i øvrigt igen i de regionale
og lokale beskæftigelsespagter sin vilje til ud over den nuværende fremgangsmåde på et gunstigt tidspunkt og på en hensigtsmæssig måde at sammenfatte beskæftigelsespagternes indhold
og udnytte oplysningerne deri med henblik på at fremme
jobskabelsen.

3) Efter 1999 bør der forudses et nyt EU-initiativ til fordel for
udviklingen af landdistrikter, som fremmer det private
initiativ samtidig med, at den regionale egenart bevares.

3.7.
Derudover blev der vedtaget 33 nye EU-initiativer. Der
er for det første tale om de sidste programmer under den
oprindelige allokering og 5 tekniske bistandsprogrammer, og
for det andet om de første programmer, der finansieres via den
fordeling af reserven, Kommissionen traf beslutning om i
1996. Man kan for første gang anføre, at samtlige EUinitiativer, som oprindeligt var forudset for perioden 19941999, var reelt gennemført i 1997 omend dog i forskellige
grader.

5) Det er absolut vigtigt at styrke samhørigheden og konkurrenceevnen via FTU og innovation. Derfor er det ligeledes
vigtigt, at innovationspolitikken rettes mod og integreres i
regionernes erhvervsliv.

3.8.
I betragtning af Kommissionens ambitiøse mål er »SEM
2000«-initiativet uomgængeligt. Målet med dette initiativ er at

4) Regionalpolitik og konkurrencepolitik. Der er forskel mellem de regioner, der modtager national støtte, og de
regioner der modtager strukturfondsstøtte. Befolkningen i
de områder, der har krav på strukturfondsstøtte, er større
end befolkningen i de områder, der modtager national
støtte.

3.10. Fra et mere praktisk synspunkt skete der i 1997
en fuldstændig gennemførelse af programmeringerne. 1997
udgør anden halvdel af den nuværende programmering og er
det tredje år med fuld aktivitet for fondene, undtagen for
Spanien for så vidt angår mål 2 og Italien for så vidt angår
mål 1.
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3.11. SMV’erne har helt klart fået tildelt en vigtig rolle, idet
de modtager mellem 15 og 20 % af fondenes samlede midler.
For SMV’ernes vedkommende kan de store overvejelser og
politiske konstateringer resumeres som følger. På grund af
koncentrationen af fondenes midler på mål 1-regionerne er
finansieringen til udvikling af SMV meget lavere i disse
regioner end i de andre støtteberettigede områder. En anden
konstatering er, at SMV er de virksomheder, der mest rammes
af industrielle forandringer, og at det er SMV’erne, der skaber
flest arbejdspladser. Under mål 4 er strukturfondenes naturlige
potentielle målgruppe alle arbejdstagere, navnlig dem, som
risikerer at miste deres job. Der er således tale om en
forebyggende aktion i en økonomisk struktur, der væsentligst
består af SMV. Et andet vigtigt emne er den dynamiske og
uomgængelige rolle, som innovation spiller for udviklingen af
SMV.

3.12. Afslutningen af programmerne under mål 2 for
1994-1996 førte til overførsler af 848 mio. ECU i ikkeudnyttede bevillinger til perioden 1997-1999. Ved udgangen
af 1997 var der 1026 programmer, herunder 580 under de
forskellige mål og 446 under EF-initiativerne. Der var ligeledes
i 1997 stor finansiel aktivitet. Man indhentede navnlig i stort
omfang efterslæbet med udnyttelsen af bevillingerne.

Der var disponeret over:
— 62 % af EU’s bidrag til perioden 1994-1999 (46 % udbetalt)
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3.14. Over en mia. ECU, dvs. 5 % af de foretagne betalinger
i løbet af året, svarede til forpligtelsesbevillingerne før 1994,
hvoriblandt 40 % gik til interventioner i Italien.

3.15. Hver af strukturfondene kan finansiere innovative
aktioner og tekniske bistandsaktioner, dvs. aktioner, der vedrører research, forsøgsaktioner eller teknisk bistand. I løbet af
1997 blev 49 nye pilotprojekter eller innovative aktioner
igangsat til et samlet beløb af 100 mio. ECU i henhold til
artikel 10 i regionalfondsforordningen. Der er i dette tilfælde
tale om tre typer aktioner: pilotprojekter i byerne, pilotaktioner
inden for fysisk planlægning og TERRA-projekter vedrørende
interregionalt samarbejde på specifikke områder inden for
fysisk planlægning.

3.16. Derudover blev 200 andre innovative projekter finansieret af Regionalfonden gennemført på følgende områder: de
nye beskæftigelseslommer, kultur og kulturarv, strategier for
regional innovation (RIS), teknologioverførsel (RTT), informationssamfundet (RISI) og det eksterne (ECOS-Ouverture) og
interne interregionale (RECITE II)-samarbejde.

3.17. Støtten til SMV er det gennemgående tema i beretningen om strukturfondene i 1997. De små og mellemstore
virksomheder beskæftiger 66 % af arbejdsstyrken på det private
arbejdsmarked og genererer 60 % af EU-virksomhedernes
samlede omsætning. Udviklingen af SMV er derfor afgørende
for at styrke beskæftigelsen og opnå en større grad af
økonomisk og social samhørighed i EU.

— 100 % af de nationale initiativprogrammer for samtlige
mål i 1997 (for første gang i perioden 1994-1997),
undtagen for mål 5a (36 % af forpligtelsesbevillingerne til
fiskeridelen).

3.18. I den nuværende programmeringsperiode 19941999 er 15-20 % af strukturfondenes ressourcer specifikt
helliget støtten til SMV, hvilket andrager et samlet beløb på
mellem 23 og 30 mia. ECU. Støtten tildeles til en lang række
forskelligartede aktioner. Blandt de vigtigste kan nævnes:

Der var udbetalt:

— investeringsstøtte i form af direkte tilskud eller særlige
finansieringsordninger (risikovillig kapital);

— 100 % af de disponible betalingsbevillinger for alle mål
sidst i 1997 (en klar forbedring i forhold til 1996, hvor
kun to mål nåede op på udbetalingen på 100 %)

— medfinansiering af infrastrukturer i industriområder;
— uddannelsesaktioner (mål 4 og EU-initiativet Adapt);

— ved udgangen af 1997 var der kumuleret 46 % af støtten
for perioden.

3.13. Derimod var der for EU-initiativernes vedkommende
kun disponeret over 56 % af den samlede støtte for perioden
1994-1999, mens 31 % var udbetalt. For 1997 var kun 61 %
af de disponible forpligtelsesbevillinger udnyttet, mens 90 %
af de disponible betalingsbevillinger var udnyttet. Alt dette
skyldes den stærkt forsinkede godkendelse af programmerne.
Der vil blive indledt en dialog med medlemsstaterne med
henblik på at drøfte eventuelle bevillingsoverførsler og således
omfordele ressourcerne mellem initiativerne.

— rådgivnings- og informationstjenester;
— aktioner til fremme af FTU og fremme af informationssamfundet;
— støtte til internationalisering.

3.19. For så vidt angår gennemførelsen af programmerne i
medlemsstaterne henvises der til bilag I (Inforegio — Resumé af
årsberetningen/17.12.1998 »Strukturfondenes virke i 1997«).
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B. Evaluering og analyse af strukturfondenes virkninger

3.20. Regionsudvalget konstaterer, at 2 helt klare formål er
defineret:
1) effektivisering af fondenes anvendelse,
2) forberedelse af de fremtidige programmeringer af strukturfondsstøtten.

3.21. Den sidste målsætning må opfyldes gennem fælles
overvejelser mellem de forskellige parter, men den første om
effektiviseringen af fondenes anvendelse er meget relevant i
nærværende sammenhæng.

3.22. Det påpeges, at EU’s strukturpolitik ofte betegnes som
en vigtig kilde til innovation i de politiske og administrative
procedurer. En analyse af de regionale forskelle muliggør store
teoretiske fremskridt på området.

3.23. Perspektivet har således ændret sig fra regional vækst
til en indfaldsvinkel, ifølge hvilken det er mekanismen for
omfordeling af indtægter mellem regionerne, der gør det
muligt at mindske de tværregionale skævheder. En regional
europæisk analyse skal således tage hensyn til det snævre
samspil mellem positive og normative mål (f.eks. BNP pr.
capita og arbejdsløshedsprocenten). Så selv om strukturfondene udgør et yderst vigtigt element i den interregionale ligevægtsmekanisme i EU, så er det de direkte investeringer,
iværksætterinitiativer, teknologisk udvikling og videnskabelig
forskning, der fortsat er de uomgængelige lokomotiver for, at
de mindst velstående medlemsstater kan indhente efterslæbet.

4. Strukturfondene i 1998

4.0.
Oplysningerne i dette afsnit bygger på en gennemgang
af Kommissionens 10. årsberetning om strukturfondene
(1998) — EFRU — ESF — EUGFL — FIUF. Hele passager fra
denne årsberetning — de vigtigste efter Regionsudvalgets
opfattelse — er gengivet i denne udtalelse.
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4.2.
Ud over det gennemgående tema kan de fire hovedemner, der er redegjort for i årsberetningen 1998 om strukturfondene, opsummere aktiviteten for året 1998 på det samhørigheds- og strukturpolitiske indsatsområde:

(1) V e d t a g e l s e a f d e s i d s t e p r o g r a m m e r
Da 1998 var det næstsidste år i den nuværende programmeringsperiode, understreges det med rette i årsberetningen, at
1998 bør opfattes som et konsolideringsår og det år, hvor de
sidste programmer blev vedtaget.

(2) E n a c c e l e r e r e n d e f i n a n s i e l g e n n e m f ø relse
Kommissionen konstaterer i sin årsberetning, at indsatsen i
1998 lå i forlængelse af det foregående års indsats. Hovedvægten lagdes på at indhente de forsinkelser, der var opstået i
periodens begyndelse.

(3) N æ r m e r e a n a l y s e a f v i s s e p r i o r i t e t e r
Beskæftigelsen er nu som før en prioritet, som kræver en
konstant indsats både for så vidt angår bevarelsen af arbejdspladser og beskæftigelsesfremme. Derfor bestræbte Kommissionen sig som i 1997 også i 1998 på at give visse foranstaltninger og prioriteringer nyt liv. Det er derfor vigtigt at påpege,
at strukturfondene ifølge årsberetningen gradvis vil lade de
nationale beskæftigelsesplaner få indflydelse på interventionerne, således at der skabes en samlet referenceramme for
indsatsen til fordel for menneskelige ressourcer.
Derudover henleder Regionsudvalget opmærksomheden på
gennemførelsen af midtvejsevalueringer i 1998 for mål nr. 1
og 6 med henblik på at få et bedre overblik over strukturfondenes reale effektivitet og effekt i de pågældende regioner.
Visse tematiske prioriteringer blev nærmere analyseret i 1998.
Det drejer sig om:
— fondenes indsats inden for forskning, teknologisk udvikling
og innovation;
— sammenhængen mellem samhørighedspolitik og konkurrencepolitik;

A. Status

4.1.
Det gennemgående tema i årsberetningen for 1998 er
lokaludviklingsindsatsen. Lokaludvikling har stået på dagsordenen i nogle år nu, og der er på samtlige myndighedsniveauer
en stigende bevidsthed om fordelene herved.

— synergien mellem samhørighedspolitik og transport;
— bæredygtig byudvikling;
— fysisk planlægning i Europa via ESDP (Den Europæiske
Perspektivplan for Fysisk Planlægning).
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(4) F o r b e r e d e l s e a f p e r i o d e n 2 0 0 0 - 2 0 0 6
Efter vedtagelsen af Agenda 2000 i juli 1997 er det klart, at
1998 var året, hvor de konkrete forberedelser til perioden
2000-2006 fandt sted. Kommissionen vedtog således den
18. marts 1998 forslagene til strukturfondsforordninger for
den næste programmeringsperiode.
Som det fremgår af årsberetningen for 1998 bekræfter forordningen om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene de principper, der blev fastlagt i Agenda 2000, dvs.:
— begrænsning af antallet af prioriterede mål til tre;
— øget koncentration dvs. færre støttemodtagere og en
overgangsstøtte til de regioner, der mister deres støtteberettigelse;
— begrænsning af antallet af EF-initiativer til tre (senere
udvidet til fire), som hver finansieres af en fond (EFRU, ESF
eller EUGFL);
— forenkling af programmeringen og iværksættelse af interventionerne;
— klarere fordeling af overvågnings- og evalueringsopgaverne;
— forenkling af den finansielle forvaltning af interventionerne
(indførelse af et system med automatiske årlige forpligtelser
samt refusion af faktisk afholdte udgifter);
— styrkelse af finanskontrolforanstaltningerne og indførelse
af en resultatreserve.

B. Udarbejdelse af et foreløbigt udkast til retningslinjer for strukturfondene (2000-2006)
4.3.
Regionsudvalget bemærker, at den 6. periodiske rapport om den økonomiske situation i regionerne for at citere
rapporten, har »dannet grundlag for det foreløbige udkast til
retningslinjer for fondene for perioden 2000-2006«.
4.4.
Rapporten viser, at de fattigste regioner overraskende
hurtigt er i færd med at indhente resten af EU. Hovedårsagen
hertil synes at være den voksende økonomiske integration.
Rapporten ønsker dog at understrege den vigtige rolle, strukturfondene har spillet. Det understreges således i rapporten, at
går man ud fra de fire anvendte makroøkonomiske modeller,
ville ca. en tredjedel af den konstaterede konvergens ikke være
opnået uden strukturfondene.
4.5.
Den største bekymring er dog fortsat beskæftigelsen,
hvor der endnu er meget arbejde at udføre. Det hedder i
årsberetningens afsnit om den periodiske rapport, at arbejdsløsheden i EU som helhed, trods det økonomiske opsving, lå
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på ca. 10 % ved udgangen af 1998. Desuden er arbejdsløsheden
meget ujævnt fordelt mellem regionerne, idet den ligger på
3-4 % for visse regioner og 20-24 % for andre regioner.
4.6.
Når man taler om beskæftigelse, taler man naturligvis
straks om ledighed. Det er dog nødvendigt at bemærke den
interessante overvejelse, der gøres i den periodiske rapport.
Det hedder i rapporten, at høj regional arbejdsløshed medfører
social udstødelse, hvilket gør arbejdsløsheden mere resistent
over for økonomisk fremgang. Problemet kan kun løses ved
en integreret strategi, som kombinerer foranstaltninger til
styrkelse af regionernes økonomiske grundlag med foranstaltninger, der forbedrer adgangen til arbejdsmarkedet (især
gennem uddannelse).
4.7.
Det anføres ligeledes i rapporten, at forskellene med
hensyn til basisinfrastrukturer og menneskelige ressourcer er
ved at blive udvisket. Der henvises ligeledes til fremskridt hvad
angår innovationer og administrativ effektivitet.
4.8.
Siden 1993 og 1994 er der konstateret en hurtig
udvikling i de central- og østeuropæiske landes (CØEL) situation. Der er nu atter vækst i størsteparten af disse lande. Man
bør dog være klar over, at den svage produktion og ringe
produktivitet udgør et væsentligt problem for dem, så meget
desto mere som infrastrukturernes kvalitet i disse lande
generelt ligger langt under EU’s niveau.
4.9.
På den baggrund understreges det, at strukturfondene
efter udvidelsen vil få en vigtig rolle at spille i løsningen af
disse problemer. Det hedder i årsberetningen for 1998, at der
bør gøres en betydelig indsats for at etablere de for forvaltningen af disse fonde nødvendige strukturer, før de central- og
østeuropæiske lande er parate til at deltage i EU’s strukturpolitik.
4.10. Da forberedelserne til næste generation af programmer skal påbegyndes i medlemsstaterne i løbet af 1999, har
Kommissionen fundet det formålstjenligt at udarbejde et
foreløbigt udkast til retningslinjer. Det understreges, at det
foreløbige udkast er tænkt som en hjælp til de nationale og
regionale myndigheder i arbejdet med at forberede programmeringsstrategierne for mål nr. 1, 2 og 3 under strukturfondene, samt deres sammenkædning med Samhørighedsfonden.
4.11. Nedenfor anføres de vejledende retningslinjer, som er
bygget op om tre hovedmålsætninger:

(1) F o r b e d r i n g a f d e n r e g i o n a l e k o n k u r r e n ceevne
I årsberetningen for 1998 nævnes i denne forbindelse udvikling
af transport-, energi-, informationssamfunds-, forsknings- og
miljøstrukturerne, fremme af tilvejebringelsen af integrerede
FTU- og innovationsstrategier på regionalt plan og støtte
til virksomhederne især SMV’erne bl.a. gennem støtte til
innovation og forskning, industrielt samarbejde og etablering
af netværk, udvikling af menneskelige ressourcer, tilvejebringelse af venturekapital samt erhvervsstøttetjenester.
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(2) S t y r k e l s e a f b e s k æ f t i g e l s e n ( F æ l l e s s k a bets første prioritet)

Dette skal bl.a. ske inden for rammerne af det nye mål nr. 3
(arbejdsmarkedsforanstaltninger, bekæmpelse af udstødelse,
udvikling af tilpassede uddannelser og indførelser af positive
særforanstaltninger for kvinder), men også inden for rammerne
af de nye mål nr. 1 og 2 ved hjælp af den fælles referenceramme
for menneskelige ressourcer.

(3) I n t e g r e r e t u d v i k l i n g a f b y o m r å d e r o g
landdistrikter inden for rammerne af en
afbalanceret fysisk planlægning i EU
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(2) F o r s k n i n g , t e k n o l o g i s k u d v i k l i n g o g i n novation
I konklusionerne fremhæves behovet for en bedre udnyttelse
af den eksisterende FTU-kapacitet, en bedre målretning af
aktionerne og mere gennemsigtige udvælgelseskriterier samt
nødvendigheden af at indføre mere systematiske evalueringer
af resultater og virkninger.
Generelt set taler evalueringerne for en højere prioritering af
innovation og kvalificering af arbejdskraften og etablering af
netværk mellem aktørerne, især SMV’erne på tværregionalt og
tværnationalt plan.

(3) M i l j ø

C. Mellemliggende evalueringer

Det hedder i beretningen, at der er udviklet metoder til
vurdering af, hvorledes strukturfondsprogrammerne påvirker
miljøet og hvorvidt disse programmer bidrager til en bæredygtig udvikling.

4.12. I de følgende punkter redegør Regionsudvalget for de
vigtigste elementer i de mellemliggende evalueringer. Det
understreges i årsberetningen, at formålet er at vurdere gennemførelsesgraden af programmerne i forhold til de oprindelige mål, således at der om nødvendigt kan foreslås større eller
mindre reguleringer afhængigt af gennemførelsesgraden.

Det hedder i evalueringens konklusioner, at forhåndsevalueringen af fremtidige programmer kommer til at omfatte en
analyse af regionale fortrin, svagheder, muligheder og trusler
og at der i denne analyse fokuseres på såvel miljøspørgsmål
som økonomiske spørgsmål.

4.13. I 1998 blev fire tematiske evalueringer, som var
iværksat i 1997, afsluttet (SMV, FTU, Miljø, Lige muligheder,
ESF). De væsentligste resultater beskrives i det følgende:

(1) S M V

I programmeringsperioden 1994-1999 har SMV-sektoren
modtaget en direkte støtte på ca. 21 mia. euro under mål nr. 1,
2, 5b og 6. Evalueringen konkluderer, at strukturfondsstøtten
har haft en positiv virkning på dette område.

Det hedder i beretningen, at de gennemførte case studies viser,
at finansieringstekniske foranstaltninger har stor værdi som en
god og permanent støttefond. I nogle regioner, der endnu har
en svag finansiel servicesektor, vil der dog gå nogen tid, før
sådanne ordninger kan indføres.

Evalueringen afdækker et behov for en bedre målretning af
støtten og den fremhæver værdien af lodrette og vandrette
SMV-net, samt inddragelsen af partnere fra den private sektor
i programforvaltningen. Regionsudvalget ønsker derfor navnlig at fremhæve, at selv om der generelt anbefales en mere
kommerciel indfaldsvinkel til SMV-støtte, så pointeres det i
beretningen, at det er nødvendigt, at støtten tager særligt
hensyn til regionale og subregionale forhold.

(4) L i g e m u l i g h e d e r i f o r b i n d e l s e m e d E S F interventioner
I forhold til den foregående periode er der konstateret en bedre
kønsmæssig opdeling af såvel baggrundsdataene som dataene
vedrørende programmeringen og gennemførelsen, dog naturligvis med afvigelser fra medlemsstat til medlemsstat og især
fra mål til mål.
Den anden konstatering vedrører en generel tendens til, at
kvinder er underrepræsenteret i ESF-foranstaltningerne.
Endelig er der en konstant i forhold til den tidligere programmeringsperiode, nemlig fællesskabsinterventionernes rolle som
drivkraft.

(5) P a r t n e r s k a b
Regionsudvalget bemærker, at partnerskabet også har haft
betydning i forvaltnings- og gennemførelsesfasen, idet partnerskabet har øget aktionernes gennemsigtighed og synlighed og
forbedret koordineringen på det organisatoriske plan, men
også for så vidt angår innovation og fleksibilitet.
Det understreges ikke desto mindre, at partnerskabets rolle bør
styrkes for så vidt angår overførsel af god praksis, overvågnings- og evalueringssystemer og effektivitet i programforvaltningen.
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Det konstateres endelig, at de mange partnerskabsformer og
-strukturer kan skabe forvaltningsmæssige komplikationer.
Det understreges dog, at dette problem kan overvindes, hvis
man nøjes med én partnerskabsstruktur pr. program og
samtidig differentierer de forskellige partneres rolle og evne til
at påvirke beslutningerne i de forskellige programmeringsfaser.

D. Finanskontrol — ESF, EFRU, EUGFL-Udviklingssektionen
4.14. Hvad angår ESF blev følgende hovedproblemer afdækket:
— manglende overholdelse af forskrifterne vedrørende aktionernes offentlighed;
— for lidt eller slet ingen kontrol med medfinansierede
foranstaltninger;
— uklare kriterier for programudvælgelse;
— manglende overholdelse af de fastsatte frister for overførsel
af forskuddene og betalingerne til støttemodtagerne.
4.15. De vigtigste forhold påpeget i forbindelse med EFRU
var følgende:
— vanskeligheder med at identificere de angivne udgifter i de
endelige støttemodtageres regnskaber;
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4.18. Det hedder ligeledes i beretningen, at Regionsudvalget
støtter Kommissionens strategi for de tilbagestående regioner
og er positivt stemt over for den integrerede model, der er
foreslået for det nye mål nr. 2, selv om det dog er noget
forbeholdent over for støtteberettigelseskriterierne.

4.19. Det hedder ligeledes i beretningen, at Regionsudvalget
endvidere ønsker partnerskabet styrket til fordel for de regionale og lokale myndigheder.

4.20. Det anføres i rapporten, at Regionsudvalget har
afgivet en positiv udtalelse om Kommissionens meddelelse om
byer, men at det dog opfordrede Kommissionen til at udvikle
en bypolitik, der kan supplere medlemsstaternes politikker på
dette område.

4.21. I årsberetningen om strukturfondene 1998 understreges det, at Regionsudvalget på landbrugsområdet har udarbejdet en udtalelse om forslaget til forordning om EUGFL’s støtte
til udvikling af landdistrikter. Udtalelsen blev vedtaget den
14. januar 1999. I udtalelsen fremhæves betydningen af forslagets mål, lige som principperne i forslaget støttes. Regionsudvalget tvivler dog på muligheden for at opnå målene i den
politik for udvikling af landdistrikter, der blev fastlagt på
konferencen i Cork, og fremhæver bl.a. de utilstrækkelige
bevillinger, den manglende fastlæggelse af kriterier for økonomisk levedygtighed, den utilstrækkelige hensyntagen til den
integrerede model og den upræcise angivelse af de regionale
og lokale myndigheders rolle i partnerskabet.

— manglende overholdelse af fællesskabsdirektiverne om
offentlige indkøb;
— utilstrækkeligt revisionsspor, der gør det vanskeligt at følge
pengestrømme fra fællesskabsbudgettet til de endelige
støttemodtagere.
4.16. Kontrolbesøgene i forbindelse med EUGFL-Udviklingssektionen gav anledning til følgende konstateringer:

5. Konklusion

5.1.
Det der primært har præget 1997 og 1998 er, at den
konstaterede forsinkelse i begyndelsen af perioden i forbindelse
med bevillingsudnyttelsen er blevet indhentet. Ud fra en samlet
betragtning forekommer gennemførelsen af programmerne i
dag tilfredsstillende.

— svagheder i forvaltnings- og kontrolsystemerne;
— medfinansiering af ikke-støtteberettigede udgifter;
— uberettigede fradrag;
— administrative fejl som følge af en overvurdering af de til
Kommissionen anmeldte udgifter.

E. Dialog med Regionsudvalget
4.17. For så vidt angår strukturfondenes fremtid hedder det
i beretningen, at Regionsudvalget i sine udtalelser har bekræftet
den økonomiske og sociale samhørigheds betydning som
fundament for den europæiske integration og solidaritet.

5.2.
Både i 1997 og 1998 bemærkes det, at de medlemsstater, der har den bedste bevillingsudnyttelsesgrad, generelt er de
mindst velstående EU-lande, som ligeledes er de lande, der er
de største støttemodtagere fra fondene, navnlig under mål 1:
Spanien, Portugal, Irland.

5.3.
Situationen vedrørende EU-initiativerne ser betydeligt
anderledes ud for så vidt angår gennemførelsesraten. Der kan
nemlig konstateres et vist omfang af forsinkelser. Forsinkelserne skyldes ofte enten den meget sene godkendelse af programmerne (mange programmer blev godkendt i 1996 og 1997
efter fordelingen af reserven), eller de specifikke parametre, der
skal tages højde for i visse EU-initiativer, f.eks. partnerskabet i
Urban og INTERREG II, eller meget specielle og innovative
aktioner inden for EU-initiativet SMV.

8.8.2000

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

5.4.
Det, der således har præget strukturfondenes virke, er
diversificering, innovation, beskæftigelse og konkurrenceevne.
I en ramme, hvor topprioriteten er bevarelse og oprettelse af
arbejdspladser, udfolder regionernes, byernes og kommunernes partnerskab sig i en lokal økonomi, der skaber varig lokal
beskæftigelse, og som i princippet er merværdiskabende.
5.5.
Regionsudvalget har i sin udtalelse vedrørende 1997beretningen ønsket at illustrere støtteaktioner til SMV i strukturfondenes interventioner. Strukturfondsstøtten tildeles en
lang række forskelligartede aktioner, som er direkte er beregnet
på SMV, hvoriblandt de vigtigste er:
— investeringsstøtte i form af direkte tilskud eller særlige
finansieringsordninger (risikovillig kapital);
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— lokale erhvervsinfrastrukturer beregnet for små virksomheder;
— støtte til oprettelse eller bevarelse af små og mellemstore
virksomheder, der er integreret i lokalområdet;
— fremme af forskningen og innovationen i SMV’erne og
etablering af netværk mellem disse;
— målrettede uddannelsesforanstaltninger, der er beregnet for
såvel virksomhedsledere som ansatte;
— udvikling af turistressourcer som tager hensyn til det lokale
potentiale;
— udnyttelse på lokalt plan af landbrugs- og fiskeriressourcer.

— medfinansiering af infrastrukturer i industriområder;
— uddannelsesaktioner (herunder lederuddannelse);
— rådgivnings- og informationstjenester;

5.9.
Ud over emnet lokaludvikling bør de fire andre vigtige
aspekter, der kan opsummere aktiviteten for 1998, nævnes.
Implementeringen heraf er direkte knyttet til den økonomiske
og sociale samhørighedspolitik, som får støtte fra strukturfondene. Hovedemnerne er følgende:

— aktioner til fremme af FTU;

— vedtagelse af de sidste programmer;

— fremme af informationssamfundet;

— en accelereret finansiel gennemførelse;

— støtte til internationalisering gennem innovative foranstaltninger som f.eks. Europartenariat eller RECITE II, som har
til formål at udvikle det tværnationale handelssamarbejde
mellem SMV’er, eller gennem EU-initiativet SMV.

— nærmere analyse af visse prioriteter;

5.6.
Således tegner der sig i højere og højere grad i EUstrukturpolitikkerne en prioritet til SMV, som i de seneste
programmeringsdokumenter udmønter sig i styrket finansiel
indsats.
5.7.
Beretningen for 1998 er næsten udelukkende helliget
bevidstgørelsen om og styrkelsen af begrebet lokaludvikling.
Begrebet har i løbet af nogle år udviklet sig til at blive en
egentlig politisk filosofi. Selv om lokaludvikling ikke som
sådan er en prioritet på EU-niveau, bemærker man, at der i
mange af de seneste beslutninger gives større plads til fysisk
planlægning på lokalt plan i strukturpolitikkerne.
5.8.
Regionsudvalget ønsker at understrege, at lokaludvikling konstant tillægges betydning, og dette sker i samtlige
aspekter af strukturfondenes aktiviteter. Regionsudvalget kan
kun glæde sig over denne udvikling, som synes at skulle præge
de næste år. Regionsudvalget bemærker i den henseende, at
det, selv om det er vanskeligt at sætte tal på lokaludviklingsforanstaltningernes andel af støtten, anslås, at lokaludviklingen
tegner sig for ca. 10 % af strukturfondsinterventionerne i den
nuværende periode, hvis man medregner alle former for
indsats. Inden for de støtteberettigede områder under mål nr. 2
anføres det yderligere, at man anslår, at ca. 15 % af EU’s
finansieringsandel går til lokaludviklingsaktioner. Regionsudvalget agter at lægge vægt på, at lokaludvikling indgår i
programmerne for mål nr. 1-6, hvor interventionerne dækker
mange områder, f.eks.:

— forberedelse af perioden 2000-2006.
5.10. Regionsudvalget konstaterer med tilfredshed, at der
stræbes efter større effektivitet i anvendelsen af fondens midler,
og navnlig vil en mere udbredt anvendelse af instrumenter
beroende på finansielle virkemidler (f.eks. garantier, deltagelse
i kapitalen eller støtte der skal tilbagebetales) kunne fremmes
via en modulering af de maksimale interventionssatser. Dette
vil bidrage til at styrke strukturfondenes påvirkning af de
økonomiske og sociale strukturer, samt styrke regionernes og
virksomhedernes konkurrenceevne, herunder navnlig SMV.
5.11. Regionsudvalget ønsker endvidere at pege på 1998beretningens afsnit om beskæftigelsen, hvor det konstateres, at
den gennemsnitlige arbejdsløshed i EU, trods det økonomiske
opsving, lå på ca. 10 %. Desuden er arbejdsløsheden meget
ujævnt fordelt mellem regionerne. Man bør derfor være bevidst
om, at høj regional arbejdsløshed medfører social udstødelse,
hvilket gør arbejdsløsheden mere resistent over for økonomisk
fremgang. Problemet kan kun løses ved en integreret strategi,
som kombinerer foranstaltninger til styrkelse af regionernes
økonomiske grundlag med foranstaltninger, der forbedrer
adgangen til arbejdsmarkedet.
5.12. Regionsudvalget ønsker at fremhæve bemærkningerne i de mellemliggende evalueringer for 1998. Årsberetningen for 1998 indeholder fem direkte formulerede bemærkninger:
— angående SMV’erne viser evalueringen, at støtten bør
målrettes bedre, hvilket kræver oprettelse af specialiserede
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mellemmænd, som fortrinsvis opererer decentraliseret og
fra »one stop shops«;
— med hensyn til FTU plæderer evalueringerne for en højere
prioritering af innovation, kvalificering af arbejdskraften
og etablering af netværk mellem aktører, især SMV’erne,
på tværregionalt eller tværnationalt plan;
— på miljøområdet påpeges det, at forhåndsevalueringen af
fremtidige programmer bør omfatte en analyse af regionale
fortrin, svagheder, muligheder og trusler, både for så vidt
angår miljøspørgsmål, som for økonomiske spørgsmål;
— der konstateres en generel tendens til underrepræsentation
af kvinder i ESF’s interventioner;
— partnerskabets rolle bør styrkes for så vidt angår overførsel
af god praksis, overvågnings- og evalueringssystemer og
effektivitet i programforvaltningen. Det bør ikke overses,
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at de mange partnerskabsformer og -strukturer kan skabe
forvaltningsmæssige komplikationer.
5.13. Regionsudvalget ønsker ligeledes at markere sin position på følgende områder:
— Regionsudvalget ønsker en styrkelse af partnerskaber,
hvori de lokale myndigheder indgår;
— Regionsudvalget beder om, at der bliver udarbejdet en
bypolitik, der supplerer medlemsstaternes bypolitikker;
— Regionsudvalget udtrykker forbehold over for mulighederne for at nå målsætningerne for den politik for udvikling
af landdistrikter, som blev defineret på konferencen i Cork,
og understreger navnlig mangelen på budgetmidler, den
manglende definition af kriterier for økonomisk bæredygtighed, for ringe hensyntagen til den integrerede approach
og manglende præcision, for så vidt angår de regionale og
lokale myndigheder i partnerskabet.
5.14. Det ligger endelig Regionsudvalget stærkt på hjerte at
afslutte sin udtalelse om »Den 9. og 10. strukturfondsrapport
(1997 og 1998) EFRU — ESF — EUGFL — FIUF« med en
stærk støtte til samtlige initiativer, som bekræfter behovet for
at styrke lokaludviklingen.

Bruxelles, den 13. april 2000.
Jos CHABERT

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets udtalelse om »De lokale og regionale myndigheders rolle i reformen af de
europæiske sundhedssektorer«
(2000/C 226/19)

REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til præsidiets beslutning af 15. september 1999 om i henhold til Amsterdam-traktatens
artikel 265, stk. 5, at afgive udtalelse om »De lokale og regionale myndigheders rolle i reformen af de
europæiske sundhedssektorer« og at henvise det forberedende arbejde til Underudvalg 5 »Social- og
Arbejdsmarkedspolitik, Sundhedsvæsen, Forbrugerbeskyttelse, Forskning, Turisme«,
under henvisning til forslag til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 416/99 rev. 2), som blev vedtaget af
Underudvalg 5 den 6. marts 2000 med Tilman Tögel (D, PSE) som ordfører —
på den 33. plenarforsamling den 12.-13. april 2000 (mødet den 13. april) vedtaget følgende udtalelse.

Og fremsætter følgende bemærkninger om den videre
udvikling i den europæiske sundhedspolitik:

Regionsudvalget henstiller til Kommissionen, Rådet og
Europa-Parlamentet:

1.
I befolkningens øjne er sundhedsvæsenet en vigtig og
samtidig en finansielt tungtvejende del af de lokale og regionale
myndigheders kompetenceområde, også set på baggrund af
den europæiske integration. I betragtning af den stærke
kulturelle indflydelse inden for sundhedsvæsenet må EU’s
kompetence begrænses til et absolut minimum.

6.
indledningsvis at skabe det nødvendige grundlag for
samarbejde ved hjælp af større gennemskuelighed, målrettet
udvikling af metoder og udveksling af erfaringer;

2.
Systemer (som anvendes til at undgå spredning af
smittefarlige sygdomme, til at effektivisere kontrollen med
fødevarer og til at hindre miljømæssig påvirkning, der er
skadelig for sundheden) kan vurderes og fastlægges på EUplan. EU spiller en væsentlig rolle i sådanne sammenhænge.

3.
Medlemslandene driver deres respektive sundhedsvæsener i henhold til nationale organisatoriske og økonomiske
løsninger. De er resultatet af en lang historisk og kulturel
udvikling. Det ville hverken være hensigtsmæssigt eller forsvarligt at harmonisere sådanne løsninger.

4.
Debatter om grænseoverskridende sundhedsaspekter bør
fremmes; emnerne kunne for eksempel være finansiering
af sundhedsudgifter i forbindelse med grænseoverskridende
aktiviteter.

5.
Samtidig må de lokale og regionale myndigheders decentrale beskatnings- og beslutningskompetence ikke alene
respekteres, men om nødvendigt også konsolideres og udbygges.

7.
at EU’s organer, når det gælder udviklingen af den
europæiske sundhedspolitik, som fastsat i Amsterdam-traktaten, i samarbejde med medlemslandene skal:
— fortsat skal yde et ansporende bidrag til sammen med
lokale og regionale myndigheder at løse lokale og regionale
problemer, navnlig i grænseområderne mellem de nationale sundhedssystemer via praktiske initiativer og målrettede
udviklingsopgaver,
— skal anlægge et overordnet syn på de forskellige delområder
og på hele den vifte af sundhedspolitiske enkeltaspekter,
som sorterer under EU-organernes kompetence, og sørge
for, at der tages højde herfor i Kommissionens organisatoriske opbygning,
— i denne forbindelse også skal sørge for aktivt at inddrage
de øvrige aktører i regionerne, hvor der lægges op til det i
såvel det statsligt organiserede sundhedsvæsen som i
de selvstyrende sundhedssystemer, der findes i nogle
medlemsstater inden for sundhedssektoren. Dette gælder
navnlig i de tilfælde, hvor sundhedsvæsenets funktioner er
delt mellem forskellige organer og niveauer. I kraft af
deres geografiske nærhed spiller de lokale og regionale
myndigheder en vigtig rolle i denne forbindelse: De sociale
tjenesteydelser, som disse myndigheder stiller til rådighed,
lokaliserer problemerne og sikrer forebyggelse og vejledning, navnlig til sårbare og vanskeligt stillede befolkningsgrupper,
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— systematisk skal udvide overvågningen og folkesundhedsrapporteringen i EU til alle spørgsmål vedrørende sundhedssystemerne, således at der parallelt med de praksisorienterede struktursammenligninger tilvejebringes pålidelige oplysninger.
8.
Regionsudvalget kræver den nødvendige gennemskuelighed og debat om sundhedsspørgsmål. Debatemnerne kunne
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for eksempel omfatte grænseoverskridende kvalitetssikring
og planlægning på EU-plan og i særdeleshed på tværs af
grænserne.
9.
Regionsudvalget er ligeledes af den mening, at der bør
tages særligt hensyn til dets synspunkter, når der for fremtiden
træffes afgørelser, der vedrører lokale og regionale myndigheders ansvarsområder inden for sundhedsvæsenet.

Bruxelles, den 13. april 2000.
Jos CHABERT

Formand for
Regionsudvalget

