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II
(Forberedende retsakter)

REGIONSUDVALGET
Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Det europæiske forskningsrums regionale
dimension«
(2002/C 278/01)
REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og
Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Det europæiske forskningsrums regionale dimension (KOM(2001)
549 endelig),
under henvisning til Kommissionens beslutning af 3. oktober 2001 om i henhold til artikel 265, stk. 1, i
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab at anmode om Regionsudvalgets udtalelse herom,
under henvisning til præsidiets beslutning af 12. juni 2001 om at 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 442/2001 rev. 2), som blev vedtaget
af Underudvalget for Territorial Samhørighed ( 1) den 5. marts 2002 med Peter Müller (Saarlands
ministerpræsident, D/PPE) som ordfører —
på den 44. plenarforsamling den 15.-16. maj 2002 (mødet den 16. maj) enstemmigt vedtaget følgende
udtalelse.

Regionsudvalget

Opbygning af et europæisk vidensamfund

1.
glæder sig over, at Kommissionen tillægger de regionale
forsknings- og innovationsaktiviteter stor indflydelse på opbygningen af den europæiske forskningskapacitet. Kommissionens ønske om at øge effektiviteten ved at udnytte synergien
mellem medlemsstaternes forskningspolitikker og intensivere
samarbejdet med regionerne hilses særligt velkommen. Det

( 1) Omstrukturering af underudvalgene og kompetenceomlægning
pr. 6. februar 2002.

skal dog understreges, at den eksisterende synergi eller samklang mellem forskningspolitikkerne gælder såvel den politik,
der føres af medlemsstaterne, som den, der føres af regioner
med kompetence på dette område. Som Regionsudvalget
allerede har givet udtryk for i talrige udtalelser, er dette en
vigtig opgave i forbindelse med fremme af forskning og
innovation i Europa. Regionernes for længst indledte bestræbelser for at intensivere samarbejdet og udvikle synergien
inden for forskning og innovation skal fortsættes inden for
rammerne af den grundlæggende udviklingsproces;

2.
støtter fortsat Kommissionens tanke om at anvende det
6. rammeprogram til at etablere et europæisk forskningsrum,
som skal styrke EU’s konkurrenceevne;
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3.
understreger, at videnskabelig ekspertise nu som før
skal være afgørende for udvælgelsen af støtteprojekter (f.eks.
projekter inden for 6. rammeprogram); men som supplement
hertil har strukturfondene fortsat deres berettigelse over for
økonomisk tilbagestående regioner (som f.eks. yderregionerne), hvor de bør udnyttes til at finansiere opbygning af
videnskabelige infrastrukturer;
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opstå værditilvækst. Det er altså ikke kun forspring i viden, der
er afgørende, men forspringet i udnyttelsen af viden. Her spiller
navnlig menneskets sociale kompetence og kreativitet en
afgørende rolle, så disse egenskaber skal ligeledes fremmes.

Tilpasning af forskningspolitikken til de territoriale rammebetingelser
4.
støtter beslutningen om systematisk mobilisering af
ressourcerne for at målrette den økonomiske udvikling, men
ønsker at give udtryk for, at det især er vigtigt, at der i
samarbejde med regionerne aftales konkrete mål med henblik
på at gøre EU’s erhvervsliv konkurrencedygtigt på baggrund
af målene vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Denne
målsætning skal fremkalde synergier og samle de økonomiske
kræfter, men bør ikke anvendes til at begrænse regionernes
traktatfæstede kompetencer. Målene skal være konkrete og
realistiske. Udsagnet: »Europa skal være nummer et om ti år«
er for generelt og udifferentieret og bør konkretiseres i en
partnerskabsdialog med regionerne. De foranstaltninger og
opgaver, som på den ene side EU og på den anden side
regionerne stilles over for, skal fordeles eksplicit;

5.
deler Kommissionens opfattelse, at de europæiske regioner har meget forskellige profiler hvad angår personlige og
tekniske færdigheder, og at deres integrering derfor kommer
til at foregå på meget forskellig vis. Det vil derfor ikke være
tilstrækkeligt med en enkelt udviklingsmodel. Regionsudvalget
beklager imidlertid, at der i meddelelsen ikke fastsættes og
fremlægges kriterier for forskellige udviklingsmodeller. Regionsudvalget så meget gerne, at der etableredes en dialog med
de regionale (socioøkonomiske) instanser, som vil kunne bistå
politikerne hermed;

6.
fremhæver endnu en gang Kommissionens udtalelse om,
at »regionernes egen organisationsevne er en vækstfaktor«, og
at de bør følge »en række generelle udviklingsprincipper«. For
det første beklager Regionsudvalget, at disse principper ikke er
konkretiseret i meddelelsen, og for det andet bør det endnu en
gang understreges, at mange regioner allerede tidligere har
ydet et bidrag til udformning af deres forsknings- og innovationspolitik. Derfor bør Kommissionen ved udarbejdelsen af
sine forslag vedrørende forskning reagere på regionernes
engagement med endnu større hensyntagen til de regionale
interesser og mere effektiv politisk vægtning af regionerne;

8.
støtter den tilstræbte territorialisering, for så vidt der
derved forstås, at der i forbindelse med initiativer og opnåelse
af synergieffekter på forskningsområdet tages hensyn til de
socioøkonomiske forhold i de enkelte regioner og til regionernes behov. Men hvis målsætningen dækker over en på
europæisk plan centraliseret og »planlagt« forskning/forskningsstøtte, afvises den under henvisning til subsidiaritetsprincippet og regional forskningskompetence. Hvordan der i
forbindelse med den kommende kompetencefordeling mellem
Fællesskabet, medlemsstaterne og regionerne kan etableres et
bæredygtigt retsgrundlag for at inddrage regionerne i den
forskningspolitiske koordinering, er uklart. Kommissionen
kunne udarbejde en plan, der går ud på, at dens regionalpolitik
skal være rettet mod de kompetente forvaltningsniveauer.
Dette kunne føre til øget politisk inddragelse af regionerne i
forberedelsen og gennemførelsen af forskningspolitiske aktiviteter på fællesskabsplan;

9.
er enig med Kommissionen i, at lokale dispositioner bør
stemme overens med en overregional strategi, men bemærker,
at foranstaltningerne bør tage udgangspunkt i en fælles analyse
af området og fastlæggelse af fælles mål under omfattende
hensyntagen til regionerne;

10.
mener, at udviklingen og udformningen af regionale
planer for støtte til forskning og innovation bør følge princippet om regionalt partnerskab, regionale initiativer og regionalt
ansvar. Regionalt forskningssamarbejde og regionale forskningsalliancer bør have særlig finansiel støtte fra EU. Der bør
også være adgang til de nye instrumenter under det sjette
rammeprogram for forskning og udvikling.

Fremme af overførsel af viden i stedet for blot tilvejebringelse af kapital

7.
ønsker nærmere at drøfte tanken om »opbygning af en
vidensøkonomi«. Regionsudvalget vil gerne slå fast, at man
ikke kan gøre viden alene til grundlag for økonomisk innovation. For viden i sig selv er meget let tilgængelig for alle (f.eks.
via Internettet). Først gennem anvendelse af viden kan der

11.
betvivler, at »modernisering af viden og øget teknologispredning« med henblik på at fremme regional udvikling lader
sig gennemføre, uden at der stilles kapital til rådighed. At
fremme overførsel af viden er en vigtig foranstaltning til
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fremme af forskningen. Meddelelsen lader det stå åbent, om
Kommissionen stiller ekstra midler til rådighed hertil. Efter
regionernes opfattelse er det nødvendigt, hvis Kommissionens
målsætning skal kunne gennemføres. Det skal her endnu en
gang understreges, hvor vigtig regionernes klyngedannende
rolle er i forbindelse med uddannelse af nye videnskabsmænd
på universiteterne, opretholdelse og udvikling af offentlige og
private forskningsinstitutioner og udformning af den regionale
forskningspolitik og rammebetingelserne for SMV.

Styring af forskningen i regionerne

12.
understreger, at nogle regioner tidligere har været i
stand til at yde et bidrag til udformningen af deres forskningsog innovationspolitik. Det er vigtigt, at alle regioner fremover
ansvarsfuldt kan videreføre deres politik på dette område;

13.
slår fast, at succesrige forsknings- og innovationsmodeller ikke bare lader sig »kopiere«. Kun ved, under hensyntagen
til de strukturelle forhold, at skabe nye metoder eller forskningsfelter har svagere stillede regioner mulighed for (naturligvis under skelen til allerede succesrige modeller) at hægte sig
på de førende regioners succes. En mulighed herfor ligger i
at erobre »nicher« i forbindelse med fortsat omstilling fra
traditionelle til nye, tværfaglige forskningsfelter.

Overregional forskningsstøtte skal bibeholdes

14.
er enig med Kommissionen i, at karakteren af overregional forskning skal bevares, og navnlig, at den europæiske
forskningspolitik også for fremtiden skal lægge vægt på
begrebet »europæisk merværdi« og på, at foranstaltningerne
kan supplere hinanden. Af særlig interesse er i den forbindelse
konstellationer, hvor samarbejdspartnere fra stærkt forskellige
regioner finder sammen;

15.
går ind for, at ansøgerlandene i Central- og Østeuropa
integreres i den europæiske forskningsstøtte, navnlig via
bistand til op- og udbygning af interregionalt forskningssamarbejde med ansøgerlandene. Sådanne foranstaltninger vil øge
samhørigheden.

Forbindelse mellem struktur- og forskningspolitikken

16.
anerkender ud fra mål 1- og mål 2-regionernes synspunkt, at Kommissionen lægger vægt på forsknings- og
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udviklingspolitikkens betydning for de svagere stillede regioner. Samtidig gør Regionsudvalget opmærksom på, at mange
regioner allerede med (eller uden) EU’s aktive støtte gennemfører egne forskningsstrategier og -programmer, der også er af
betydning set i forhold til en fælles forsknings- og innovationspolitik;

17.
gør opmærksom på, at de europæiske regioner i
forbindelse med den europæiske strukturpolitik ud fra objektive kriterier inddeles i støtteområder og ikke-støtteområder. Ved
gennemførelsen af strukturstøtten har EU hidtil overvejende
henholdt sig til subsidiaritetsprincippet: Kommissionen har
med rette erkendt, at regionerne bedre end overordnede
politiske instanser er i stand til at følge virksomhedernes og
forskningsinstitutionernes udvikling;

18.
påpeger strukturstøttens store betydning, når det gælder
at hjælpe de svagere stillede regioner med at få bugt med deres
efterslæb. Men strukturstøtten har en regionalt set mere
omfattende målsætning end forskningsstøtten. Derfor må der
i meddelelsen skelnes mellem strukturstøttens og forskningspolitikkens funktioner, og i den forbindelse må man være
opmærksom på, at de forfordelte områder ikke blot omfatter
de i meddelelsen omtalte mål 1-områder, men også mål 2områderne, som er i gang med en vanskelig strukturomlægning. Meddelelsen bør derfor være mere specifik i sin henvisning til disse regioner og udtrykkeligt nævne mål 2-regionerne.
Der må i hvert enkelt tilfælde gennemføres en præcis analyse
for at fastlægge de faktiske årsager til de strukturelle svagheder,
og på den baggrund må man finde ud af, hvad der skal gøres;

19.
går ind for samarbejde mellem de to politikformer.
Hvad angår indhold og finansielle midler skal den eksisterende
afgrænsning bibeholdes for at sikre transparens i gennemførelsen. Regionsudvalget kan støtte forslaget om at undersøge
synergimuligheder, som det allerede er sket i nogle regioner i
forbindelse med oprettelse af »science-centre«;

20.
bifalder ønsket om at støtte yderregionernes videreudvikling. Også disse regioner skal naturligvis, i overensstemmelse med deres kompetencer ifølge EF-traktaten, frit afgøre, om
og hvordan de ønsker at integreres i EU’s forsknings- og
innovationspolitik. At anvise dem bestemte forskningsfelter er
efter Regionsudvalgets opfattelse ikke en egnet metode til at
realisere Kommissionens mål.
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De »innovative aktioners« rolle

25.
støtter de foreslåede innovative aktioner, der har til
hensigt at fremme udklækningssteder for nye virksomheder,
afsmitningsvirkninger og igangsætning;

21.
støtter Kommissionens forsøg på etablering og udbygning af samarbejdsnet. Disse net bør imidlertid ikke være
begrænsede til udveksling af individuelle forskere. På mange
områder kunne nettene med lige så stor effekt tage form af
elektronisk og informationsteknisk samarbejde — i stigende
grad i form af partnerskaber mellem den offentlige og den
private sektor — og på denne måde føre til udveksling af
personer eller viden;

26.
opfordrer til drøftelser mellem de ansvarlige instanser
om forenkling af proceduren for at søge EF-støtte til forskning.
Ansøgningsproceduren betragtes i dag ofte som en udviklingshindring. En lang række samtaler med virksomheder og
universiteter viser tydeligt, at der i de fleste tilfælde ikke er søgt
EF-støtte, fordi ansøgningsproceduren ville lægge beslag på for
megen arbejdskraft til, at det kunne betale sig, også selv
om Kommissionen godkendte ansøgningen. Dette er navnlig
beklageligt for nye innovative virksomheder, hvis personaleforbrug må planlægges meget nøje, og som kun råder over meget
små finansielle midler. En anden mulighed ville være en
procedure i to faser (pre-screening), hvor der i første ansøgningsfase relativt ubureaukratisk kan træffes afgørelse om et
projekts støtteberettigelse og i anden runde kan foretages en
konkretisering af denne afgørelse. Hermed ville man undgå nye
ansøgningsinstanser og de dermed forbundne omkostninger.

22.
bifalder Kommissionens forslag om at iværksætte foranstaltninger, der skal øge og fremme både den geografiske
og tværfaglige forskermobilitet, navnlig ved oprettelse af
mobilitetscentre tæt på borgerne, dvs. på regionalt plan. I den
forbindelse finder Regionsudvalget det også nødvendigt at
oprette og forbinde brugervenlige fagspecifikke databanker og
platforme med henblik på at fremme mobiliteten og overførslen af viden via anvendelse af de meste moderne informationsog kommunikationsmidler. Et godt eksempel herpå er de
genomik- og proteomikdatabanker inden for bioteknologien,
som videnskabsfolk fra hele verden forsyner med forskningsresultater. Forskere vil herved kunne stille deres opdagelser til
rådighed for fagkolleger, og det vil ikke betyde noget, hvor
den enkelte forsker rent fysisk befinder sig. Etableringen af
fagspecifikke fællesprojekter om videnoverførsel bør være et
yderligere hovedmål for innovationsfremme. Dette ville bidrage til, at forskere forskellige steder i verden kan forske i de
samme emner;

23.
er enig med Kommissionen i at udbygge støtten til
forskning til fordel for og inden for SMV og udvikle en politik,
der skal tilskynde SMV til at deltage i forskningsaktiviteter
under det sjette rammeprogram. Med dette for øje bør der ydes
en særlig indsats for at sikre SMV’s fulde deltagelse i integrerede
projekter og i ekspertisenet. I den forbindelse gentager Regionsudvalget sin opfordring til Kommissionen om at forbedre
samarbejdet mellem de relevante generaldirektorater og mellem SMV-serviceorganer og de nationale kontaktsteder. De
små og mellemstore virksomheders deltagelse kunne forbedres
yderligere ved at støtte overførslen og anvendelsen af viden og
teknologi og fremme udnyttelsen af forskningsresultaterne via
opbygning og finansiering af elektroniske højkapacitetsnet,
som stilles til rådighed til forsknings- og innovationsprojekter;

24.
konstaterer med tilfredshed, at Kommissionen er rede
til at opstille teknologistrategier i partnerskab og dialog med
regionerne. I den sammenhæng kunne Kommissionen navnlig
yde støtte til ugunstigt stillede regioner;

Foranstaltninger til anvendelse af det europæiske forskningsrums regionale model

27.
støtter forslaget om oprettelse og udbygning af ekspertisenetværk på regionalt, overregionalt og internationalt plan;

28.
betvivler imidlertid, at en sådan foranstaltning (oprettelse af ekspertisenetværk) vil kunne dæmme op for den tværregionale hjerneflugt. Det er ikke kun videnskabelige, men også
sociale og økonomiske faktorer, der ligger til grund for
hjerneflugten, og oprettelse af ovennævnte netværk er derfor
ikke nok til at standse den.

Benchmarking som målsætning

29.
gør opmærksom på, at den benchmarking, Kommissionen allerede har sat i gang, i visse kredse — både hos
økonomiske eksperter og i uddannelsessektoren — hyppigt
støder på skepsis og afvisning. En vellykket EU-benchmarking
i regionerne, som skal bidrage til en mere behovsorienteret
EU-støtte til forskningen, kræver, at der udarbejdes hensigtsmæssige indikatorer og undersøgelsesmetoder, som muliggør
sammenligning mellem regionerne, og hvis anvendelse fører
til fornuftige og brugbare resultater. Instrumenterne må udvælges på en sådan måde, at årsagerne til eksisterende strukturmangler kan udpeges, samtidig med at ressourceforbruget
holdes på et acceptabelt niveau. Det skal endnu en gang
understreges, at der navnlig for ugunstigt stillede regioner
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ikke vil stå muligheder åbne, medmindre de finder nye
innovationsformer. For disse regioner er benchmarking, der
tager udgangspunkt i erfaring og »bedste praksis«, ikke meget
bevendt, da fremragende eksempler (f.eks. Martinsried) ikke
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kan kopieres. Regionerne må deltage i udviklingen af hensigtsmæssige metoder, der er særlig tilpasset de lokale forhold, og i
den forbindelse trække på deres hidtidige erfaringer med
sammenlignelige instrumenter.

Bruxelles, den 16. maj 2002.

Albert BORE

Formand for
Regionsudvalget

Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets forordning om oprettelse af et
fællesforetagende GALILEO«
(2002/C 278/02)

REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til Kommissionens forslag til Rådets forordning om oprettelse af et fællesforetagende
GALILEO [KOM(2001) 336 endelig — 2001/0136(CNS)],
under henvisning til Kommissionens beslutning af 25. juni 2001 om i henhold til EF-traktatens
artikel 265, stk. 1, at anmode om Regionsudvalgets udtalelse,
under henvisning til præsidiets beslutning af henholdsvis 12. juni 2001 om at henvise det forberedende
arbejde til Underudvalg 3 (Transeuropæiske net, transport og informationssamfundet) og af 6. februar
2002 om at henvise det forberedende arbejde til Underudvalget for Økonomisk, Social og Territorial
Samhørighed,
under henvisning til konklusionerne af Det Europæiske Råd i Køln (3.-4. juni 1999), Feira (19.-20. juni
2000), hvor GALILEO omtales,
under henvisning til Rådets resolution af 5. april 2001,
under henvisning til forslaget til udtalelse vedtaget af Underudvalget for Økonomisk, Social og Territorial
Samhørighed ( 1) den 5. marts 2002 (CdR 380/2001 rev. 2) (ordfører: Nikos Tabakidís, EL/PSE, borgmester
i Agios Anargyri),
og ud fra følgende betragtninger:
de første kontrakter samt gennemførlighedsundersøgelser er allerede finansieret over det 4. og
5. rammeprogram for forskning og udvikling,
pr. 1. april 2001 gik definitionsfasen af GALILEO ind i udviklings- og valideringsfasen således, at de
allerede udviklede arbejdshypoteser i passende omfang kan afprøves og kontrolleres, herunder navnlig de
arbejdshypoteser, der vedrører systemarkitekturen,
udviklings- og valideringsfasen vil blive efterfulgt af etablerings- og ibrugtagningsfasen, under hvilken der
vil blive konstrueret satellitter samt jordbaserede segmenter. Der vil blive opsendt satellitter og etableret
jordbaserede stationer og udstyr, således at systemet kan være operationelt i 2008,
(1 ) Efter underudvalgenes omstrukturering og ændrede sagsfordeling, den 6. februar 2002.
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GALILEO omfatter vigtige elementer, der har relation til forskning og udvikling, hvilket er et forhold, der
begrunder oprettelsen af fællesforetagendet i henhold til artikel 171 i Traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
formålet med fællesforetagendet er at forestå gennemførelsen af GALILEO-programmets udviklingsfase
samt sikre en effektiv deltagelse af privat og offentlig kapital —
på den 44. plenarforsamling den 15.-16. maj 2002, mødet den 15. maj (enstemmigt), vedtaget følgende
udtalelse.

Regionsudvalget henstiller:
1. at fællesforetagendet bør drives med respekt for alle regler
om gennemsigtighed og ligebehandling, som er gældende i
EU-lovgivningen,
2. at de regler, der anvendes ved tildeling af kontrakter inden
for rammerne af fællesforetagendet, bør være i overensstemmelse med den relevante EU-ret,
3. at EU-medlemsstaternes politiske kontrol bør sikres i alle
systemets realiseringsfaser,
4. at der af hensyn til medlemsstaternes effektive deltagelse
bør være et særligt organ, et tilsynsråd med deltagelse af
repræsentanter for medlemsstaterne og fællesforetagendet.

Tilsynsrådet bør have mulighed for uigenkaldeligt at afvise
forslag fra Kommissionen,
5. at tilsynsrådet bør være hovedansvarligt for de strategiske
beslutninger, hvorimod bestyrelsen bør være ansvarlig for de
beslutninger, der vedrører den løbende drift af fællesforetagendet samt realiseringen af de formulerede mål,
6. at Den Europæiske Rumorganisation deltager i bestyrelsen
og ligeledes får hovedrollen i den tekniske støtte til fællesforetagendet og til det erklærede mål,
7. at det i fællesforetagendets vedtægter afklares, hvilken
rolle hvert organ har samt grænserne for disse organers ansvar,
8. at spørgsmål vedrørende copyright og ejendomsret til
tjenesteydelser bør klarlægges fuldt ud.

Bruxelles, den 15. maj 2002.
Albert BORE

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
beslutning om ændring af beslutning nr. 1692/96/EF om Fællesskabets retningslinjer for udvikling
af det transeuropæiske transportnet«
(2002/C 278/03)
REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF om Fællesskabets
retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet [KOM(2001) 544 endelig — 2001/
0229 (COD)],
under henvisning til Rådets beslutning af 14. november 2001 om i henhold til EF-traktatens artikel 156
at anmode om Regionsudvalgets udtalelse,
under henvisning til præsidiets beslutning af 13. juni 2000 om at henvise det forberedende arbejde til
Underudvalg 3 »Europæiske Net, Transport, Informationssamfundet«,
under henvisning til sin tidligere udtalelse om Kommissionens beretning til Europa-Parlamentet, Rådet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om »Det transeuropæiske transportnet: 1998beretning om gennemførelsen af retningslinjerne og fremtidige prioriteter« (I medfør af artikel 18 i
beslutning nr. 1692/96/EF) (KOM(98) 614 endelig udg.) (CdR 60/1999 fin) (1),
under henvisning til sin tidligere udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning
(EF) nr. 2236/95 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net«
[KOM(98) 172 endelig — 98/0101 (SYN)] (CdR 217/98 fin) (2),
under henvisning til forslag til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 284/2001 rev.), som blev vedtaget af
Underudvalget for Territorial Samhørighed (3) den 5. marts 2002 med Ramón L. Valcárcel Siso (E,PPE),
ministerpræsident for den selvstyrende region Murcia, som ordfører —
på sin 44. plenarforsamling den 15.-16. maj 2002 (mødet den 15. maj) vedtaget følgende udtalelse.

1.

Generelle bemærkninger

Regionsudvalget glæder sig over Parlamentets og Rådets
bestræbelser på at finde frem til en ny politik for virkeliggørelse
af det transeuropæiske transportnet og imødegåelse af den
ubalance, som dets etablering medfører, men beklager dog
endnu en gang, at det ikke er lykkedes at anlægge en
overordnet, velstruktureret og koordineret strategi for en
transportpolitik på europæisk plan, hvoraf TEN-T kun er en
— ganske vist meget velegnet — del. I sig selv kan TEN-T ikke
løse de alvorlige mangler ved de europæiske transportsystemer.

I denne forbindelse anerkender og værdsætter Regionsudvalget
Kommissionens seneste arbejde, især hvidbogen, som er et
godt oplæg til overvejelse og debat.

Ved den allerede planlagte næste revision i 2004 af Fællesskabets retningslinjer, som nu ændres, skal der tages hensyn til
den ajourføring af transportsystemet, som hvidbogen skitserer,
ændringerne i trafikstrømme, revisionen af de nationale planer
samt udvidelsen.

Regionsudvalget opfordrer endnu en gang til, at der udfoldes
de nødvendige bestræbelser for at samle den fremtidige
europæiske transportpolitik for henholdsvis godstransporten
og passagertrafikken i ét enkelt instrument.

( 1) EFT C 293 af 13.10.1999, s. 9.
( 2) EFT C 93 af 6.4.1999, s. 29.
( 3) Underudvalgene og deres kompetenceområder blev omorganiseret
den 6. februar 2002.

Regionsudvalget understreger endnu en gang, at et så kompliceret område som transportområdet ikke kan analyseres ud fra
én enkelt synsvinkel. Uligevægten mellem transportformerne
og forskellige dele af nettet kan ikke kun tilskrives nettets
større eller mindre kapacitet og tilgængelighed; skønt dette er
et væsentligt aspekt, må man ikke glemme, at mange andre
politikker indvirker på transporten, såsom den liberalisering,
der har fundet sted inden for nogle transportformer på
bekostning af andre, og som naturligvis har betydning for,
hvilken transportform aktørerne ønsker at satse på.
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Derfor opfordrer Regionsudvalget til, at den næste revision af
retningslinjerne reelt baseres på en samlet plan for det
europæiske transportsystem.

1.1.

Bemærkninger til hovedopgaverne

De mål, som ligger til grund for de nye retningslinjer for det
transeuropæiske transportnet, er ikke alle afspejlet med lige
stort held i den nye liste over hovedopgaver.

1.1.1. D e f o r e s l å e d e n y e h o v e d o p g a v e r

Disse er først og fremmest baseret på etablering af et nyt
interoperabelt jernbanenet, hvor godstransport prioriteres, og
på nettets tilslutning til søhavne, flod- og kanalhavne og
lufthavne.

Regionsudvalget støtter fuldt ud disse forslag, som det selv har
opfordret til i tidligere udtalelser, hvor det har kritiseret de
utilstrækkelige investeringer i jernbanetransporten set i forhold
til vejtrafikken. Sammenkoblingen med sø- og luftfarten vil
utvivlsomt bidrage effektivt til at give jernbanerne, såvel
passager- som godstrafikken, en renæssance.

Regionsudvalget vil dog understrege, at der til de foreliggende
forslag bør tilføjes to aspekter, som skal tages med i betragtning
for ikke at forfejle målet.

For det første må det undgås, at jernbanenettet kommer til at
konkurrere med et vejnet, som løber parallelt med jernbanenettet uden at være forbundet med det. Det ville være katastrofalt
for jernbanen, medmindre der indføres et afgiftssystem, som
begrænser vejtrafikken. En sådan foranstaltning vil være meget
kompliceret og falder uden for denne udtalelse. Dens konsekvenser, herunder de inflatoriske, bør analyseres grundigt.
Især må det undersøges, om det vil påvirke tilgængeligheden
i afsidesliggende regioner, øregioner og ugunstigt stillede
regioner.

Det må ikke glemmes, at en af jernbanens største svagheder er
dens stivhed og dermed dens uundgåelige afhængighed fra
start til mål af andre transportformer, især vejtransport.

Det er på denne baggrund, Regionsudvalget foreslår etablering
af et jernbanenet, der er forbundet og samordnet med vejnettet
og med de øvrige transportformer.
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Dette leder direkte frem til det andet aspekt, der skal pointeres,
nemlig at jernbanen uden intermodale centre mister en stor
del af sin funktionalitet.

I beslutningsforslagets nye artikel 5, litra c), hedder det
i tekstens slutning: »inklusive foranstaltninger vedrørende
intermodale terminaler«. Regionsudvalget opfordrer EuropaParlamentet og Kommissionen til at tænke nærmere over dette
aspekt. Terminaler forstået som simple afgrænsede områder,
der bliver til rest efter integrationen af forskellige transportformer, er et utidssvarende begreb, der har en stor del af skylden
for de aktuelle flaskehalse.

Regionsudvalget anbefaler, at der opbygges integrerede logistikcentre udstyret med alle nødvendige tjenester og faciliteter,
der indgår som et centralt element i det transeuropæiske
transportnet og fungerer som store moduler for diversificering
af transportformer ved hjælp af nye intelligente transportsystemer, som kan lette driften. Kun på denne måde kan man
mindske den intermodale transports store ulempe, omladningen, som hidtil har hæmmet dens gennemslagskraft. De nye
intermodale logistikcentre vil begynde at råde bod herpå.

For at optimere funktionen af disse infrastrukturer bør der
indføres et nyt, ikke tidligere anvendt begreb i forbindelse med
transportsystemer: »interoperabel intermodalitet«.

Regionsudvalget anser det for absolut nødvendigt, at de lokale
og regionale myndigheder får en vigtig rolle i forbindelse med
etablering og forvaltning af disse centre, da deres placering
og effektive funktion er af vital betydning for den fysiske
planlægning i deres område.

1.1.2. P r i o r i t e r e d e m å l , d e r f a s t h o l d e s

Regionsudvalget er glad for, at udvikling af infrastruktur, der
gør det muligt at forbinde øområder, indlandsområder og
randområder, fastholdes som et prioriteret mål, og udtrykker
ønske om, at denne opgave rent faktisk tages i betragtning og
understøttes.

Der skal desuden mindes om, at etableringen af infrastrukturer
med henblik på at forbinde randområder og øområder direkte
med RTE-T er en garanti for reel frihed for varers og personers
bevægelighed på europæisk område, men at etableringen heraf
også bør støttes som et middel til strategisk sammenkobling af
Europa med tredjelandene og øregionerne i Middelhavsområdet. Set fra dette synspunkt repræsenterer øområderne i
Middelhavsområdet for EU en enestående strategisk mulighed
for at udvikle en politik til fremme af forbindelserne mellem
EU og Middelhavsområdet.
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I denne forbindelse støtter Regionsudvalget kraftigt ændringen
af artikel 5, litra b), som fastsætter, at disse områder skal
forbindes direkte med det transeuropæiske transportnet og
ikke blot sikres adgang hertil. Det er rimeligt at påpege, at der
bør træffes de nødvendige foranstaltninger i disse områder, der
er hæmmet af deres afsides beliggenhed, for at forbinde dem
med resten af det europæiske område på de bedste vilkår.

Ligeledes fastholdes den tidligere beslutnings første prioriterede
mål om at fjerne flaskehalse ved at forbedre hovedakserne,
færdiggøre manglende strækninger, især de grænseoverskridende afsnit, og udvikle hoved- og tværforbindelser.

I denne forbindelse understreger Regionsudvalget, at det er
absolut nødvendigt at bekæmpe flaskehalsene i det transeuropæiske transportnet gennem optimering af dets kapacitet, men
at man heller ikke må glemme den situation, som mange
regioner uden adgang til nettet er stillet i. De kræver snarest
mulig opfyldelse af traktatens artikel 154, stk. 1, som fastslår,
at de regionale og lokale administrative enheder skal have
mulighed for fuldt ud at udnytte de fordele, som etableringen
af et område uden indre grænser medfører, gennem etablering
af transeuropæiske net. EU bør selvfølgelig være opmærksom
på de faktorer, der truer konkurrenceevnen på grund af
flaskehalsene, men der bør ikke være mindre opmærksomhed
om den økonomiske og sociale samhørighed, som vil slå
revner, hvis der ikke sikres adgang for alle regioner, især de
mest forfordelte.

Regionsudvalget understreger, at TEN-retningslinjerne både
bør tage sigte på at løse problemet med trafiktætheden i
Europas kerneområder og på at styrke adgangen fra EU’s
periferi til enhedsmarkedet.

Regionsudvalget minder om tidligere udtalelsers henstilling
om at udarbejde et nyt kort over tilgængelighed mellem
regionerne med henblik på at fjerne de begrænsninger, mange
regioner lider under, og som hæmmer en effektiv og harmonisk
udvikling af det indre marked. Der bør sikres et mindstemål af
tilgængelighed (beregnet ud fra objektive tids- og omkostningsindikatorer) fra alle dele af EU’s område.

Det er nødvendigt at styrke de lokale og regionale myndigheders deltagelse i infrastrukturopbygningen, og Regionsudvalget
foreslår, at det ved den kommende revision af retningslinjerne
undersøges, hvorledes lokalområder og regioner kan arbejde
sammen om planlægningen af lokale og regionale adgangsveje
til det transeuropæiske transportnet, idet manglen på sådanne
adgangsveje ofte er en medvirkende årsag til de nuværende
flaskehalsproblemer.
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Disse regionale og lokale net, som slutter sig til hovednettet,
skaber også flaskehalsproblemer, der skal løses. Realiseringen
af intermodale knudepunkter kræver ligeledes tilførsel fra
regionale net, der er uundværlige for deres drift.

Regionsudvalget er tilfreds med, at Kommissionen fortsat
prioriterer anvendelse af intelligente transportsystemer og går
et skridt videre ved at støtte interoperativitet på EU’s område.

Regionsudvalget er ligeledes helt enig i behovet for at integrere
miljødimensionen i nettets udformning og fortolker forslaget
som en absolut forpligtelse til at fastlægge de nødvendige
korrigerende foranstaltninger, der kan reducere indvirkningerne på miljøet af de projekter, der vælges på grundlag af deres
fordele for den europæiske transport, til et minimum.

1.1.3. P r i o r i t e r e d e m å l , d e r s k a l t i l f ø j e s

Regionsudvalget foreslår, at udeladelsen af den passage i
beslutning nr. 1692/96/EF, hvori der henvises til »etablering
og tilpasning af sammenkoblingspunkter og omladnings- og
omstigningsanlæg mellem de forskellige transportformer«,
tages op til revision.

I tidligere afsnit har Regionsudvalget henvist til denne prioritets
enorme nytte og påpeget, at TEN-T vil miste sin funktionsevne,
hvis den udelades. Det transeuropæiske transportnet har brug
for et godt og omfattende net af intermodale anlæg, især når
målet er at fremme godsbanetransporten.

Regionsudvalget går ind for, at sikkerheden på transportområdet gøres til et prioriteret mål. Sikkerheden nævnes ganske vist
i afsnittet om styrkelse af intelligente transportsystemer, men
den bør betragtes som en grundlæggende faktor, der skal
prioriteres i selve etableringen og udviklingen af infrastrukturerne. Sikkerhedsproblemerne i TEN-T er blevet større i
de seneste år i takt med mangedoblingen af overbelastede
strækninger og manglen på egnede infrastrukturer på adskillige
dele af nettet.

1.2. Bemærkninger til de specifikke projekter

Regionsudvalget hilser det velkomment, at Bilag III omfatter
en liste over specifikke projekter, som er fuldt berettigede,
gennemførlige og under alle omstændigheder af stor betydning
for udviklingen af det transeuropæiske transportnet.
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Regionsudvalget er især tilfreds med, at forbedring af Donaus
sejlbarhed mellem Straubing og Vilhofen er medtaget i de
specifikke projekter som projekt for indre vandveje, men går
samtidig også ind for, at skibstrafikken på Donau øst for Wien
forbedres, for det har længe krævet denne transportform
styrket.

Regionsudvalget bifalder, at det globale satellitbaserede navigations- og positionsbestemmelsessystem Galileo er medtaget
som nyt projekt med henblik på effektivt at styrke transportens
nye støtteteknologier.
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Endelig bifalder Regionsudvalget kraftigt ændringen af artikel 18, hvor »Udvalg til udveksling af oplysninger og beretning«
skifter navn til det mere rammende og betydningsfulde »Udvalg
til overvågning og revision af retningslinjerne«, skønt det ikke
klart fremgår af artiklens indhold, hvilke nye opgaver der
følger med denne navneændring.

Det bør overvejes at give en repræsentant for Regionsudvalget
sæde i dette overvågningsudvalg, så byer og regioner kan
give deres mening til kende om de mange aspekter af det
transeuropæiske transportnet, som fremover vil berøre dem.

Ikke desto mindre ønsker Regionsudvalget, at der tages hensyn
til de fremsatte krav om indførelse af foranstaltninger, som
giver de lokale og regionale myndigheder mulighed for at
deltage i planlægningen og udformningen af infrastrukturen.
2. Henstillinger
Regionsudvalget beklager og er bekymret over, at nogle af de
projekter, der blev bebudet i 1996, endnu ikke er iværksat.
Der må findes løsninger, som letter de formaliteter, der skal til,
for at de kan påbegyndes. Forsinkelserne skyldes for en stor
dels vedkommende, at regionerne ikke har haft medindflydelse
på deres udvikling. Det har skabt sociale konflikter og spændinger, som EU’s instanser og de nationale myndigheder har
meget svært ved at løse. Inddragelse af de lokale og regionale
myndigheder kan og bør medvirke til at løse konflikterne,
eftersom de er tættere på borgerne.

Regionsudvalget anmoder om følgende ændringer i forslaget
til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af
beslutning nr. 1692/96/EF om Fællesskabets retningslinjer for
udvikling af det transeuropæiske transportnet.

2.1. Henstilling om ændringer af betragtningerne i beslutning
nr. 1692/96/EF
1.3.

Bemærkninger til de øvrige ændringer
Der tilføjes følgende betragtning 2 a):

Regionsudvalget bifalder den nye formulering af artikel 8 om
miljøbeskyttelse, da den giver medlemsstaterne ansvaret for at
gennemføre grundige vurderinger af miljøvirkningerne, når
direktiv 2001/42/EF, som fastlægger de tilpasninger, der skal
foretages, er trådt i kraft.

De lokale og regionale forvaltninger bør deltage aktivt i
miljøvurderingen og evt. fastlæggelse af korrigerende foranstaltninger, da de har det bedste kendskab til miljøsituationen
inden for deres lokalområde.

Regionsudvalget finder ligeledes ændringerne af artikel 9, 10,
11, 13 og 18 rimelige, selvom opstillingen af leddene i
artikel 10, stk. 4, om jernbanenettet forekommer ustruktureret.
Ændringerne i stk. 4, første, fjerde og sjette led, er endvidere
overraskende: i første led er henvisningen til godstrafikken
forsvundet, i fjerde led er der i den spanske version indføjet en
henvisning til strækninger, der er forbeholdt godstransport ad
landevej, og i sjette led er den tidligere henvisning til en
intermodal sammenkobling af jernbanenettet med de øvrige
transportformers net udgået.

»I overensstemmelse med Maastricht-traktaten skal det
transeuropæiske transportnet bidrage til at styrke den
økonomiske og sociale samhørighed, til at forbedre adgangen til de afsides beliggende regioner og øregioner og til
at sikre bæredygtig afvikling af trafikken på europæiske
transitforbindelser. Det skal udformes og iværksættes i
relation til strukturfondsprogrammeringen, Mål 1 og 2 og
INTERREG, og i relation til det europæiske fysiske og
funktionelle udviklingsperspektiv.«

Der foreslås tilføjet følgende betragtning 5 a):

»TEN-T skal udgøre et af værktøjerne i en ambitiøs europæisk søtransportpolitik til gavn for nærsøfartens udvikling,
hvilket der slås til lyd for i Kommissionens hvidbog. Det
skal tillige gøre det muligt fuldt ud at inddrage samtlige
kontinentets søtransportområder i den verdensomspændende samhandel ved at tilskynde til søtransport over
mellemlange og lange afstande.«
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infrastruktur og udrustning, der er nødvendig for
luft-, sø- og banetransporttjenester, forudsat at
de geografiske forhold tillader det;«

Henstilling om ændringer af artikel 3 i beslutning nr. 1692/
96/EF

Regionsudvalget anser det for nødvendigt at ændre artikel 3 i
beslutning nr. 1692/96/EF om retningslinjerne yderligere
gennem indføjelse af et nyt punkt med følgende ordlyd:

—

I artikel 5 foreslås indføjet et nyt litra med følgende
ordlyd:
»udformning og udvikling af intermodale logistikcentre, både hvad angår infrastruktur, faciliteter og hjælpetjenester og passende adgang til regionale og lokale
net.«

»4. Det transeuropæiske net omfatter intermodale logistikcentre, der er nødvendige for effektiv integration af de
forskellige transportformer, deres infrastrukturer, anlæg og
supplerende tjenester, såvel som de regionale og lokale
tilslutninger.«

2.3.

—

Henstilling om ændringer af artikel 5 i beslutning 1692/96/
EF
Litra a)

C 278/11

2.4. Henstilling om ændringer af artikel 10 i beslutning nr. 1692/
96/EF

Der foreslås følgende ændring af artikel 10, stk. 4:

Der foreslås følgende ordlyd:
»4.
»a) etablering og udvikling af hoved- og tværforbindelser, der gør det muligt at fjerne flaskehalse,
færdiggøre manglende strækninger, navnlig de
grænseoverskridende afsnit eller afsnit, som etablerer forbindelser til regioner med dårlige kommunikationsforbindelser, og forbedre interoperabiliteten på hovedakserne, idet det i alle tilfælde
skal tilstræbes at forbedre sikkerheden.«
—

Litra b)

Nettet

—

spiller en vigtig rolle i gods- og passagertrafikken over
store afstande

—

fremmer sammenkobling med de øvrige transportformers net, især lufttransport samt sø- og indlandsskibsfart

—

letter adgangen til regionale og lokale jernbanenet

—

spiller en vigtig rolle i kombitransport, især via
intermodale logistikcentre

—

fremmer godstransporten ved som et supplement og
alternativ til vejtransporten at fastlægge og udbygge
strækninger, hvor godstog har prioritet i visse korridorer

—

er i overensstemmelse med regionernes egne udviklingsmål og bidrager til deres opfyldelse.«

Der foreslås følgende ordlyd:
»b) etablering og udvikling af infrastruktur, der gør
det muligt at forbinde øområder, indlandsområder, randområder, herunder de yderste randområder, med hinanden indbyrdes samt med de centrale områder i Fællesskabet for at fremme en
velafbalanceret og polycentrisk udvikling af EU’s
territorium, under hensyntagen til miljømæssigt
særligt følsomme områder;«
—

Litra d)
Der foreslås følgende ordlyd:

Efter sidste led i artikel 10, stk. 4, foreslås tilføjet følgende led:
»d) etablering af tilslutningsinfrastruktur mellem
jernbanenet og havne, for at fremme nærsøfart,
fjerntrafik ad søvejen og indlandsskibsfart;«
—

»— indebærer en økologisk fordel i forhold til det transeuropæiske vejnet.«

Litra e)
Der foreslås følgende ordlyd:
»e) foranstaltninger til at forbinde jernbane- og søtransport med lufttransport, inklusive jernbaneog søtransportforbindelser til lufthavne samt den

Der foreslås følgende ændring af artikel 10, stk. 6:
»6. Nettet indeholder den infrastruktur og øvrige anlæg,
der gør det muligt at integrere jernbane, sø- og lufttransport.«

C 278/12
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Henstilling om ændringer af artikel 13 i beslutning nr. 1692/
96/EF

14.11.2002

strækninger, hvor dette er hensigtsmæssigt. Nettet omfatter
den infrastruktur og de anlæg, der gør det muligt at
integrere luft-, sø- og jernbanetransport.«

Der foreslås følgende ændring af artikel 13, stk. 3:
»1. Det transeuropæiske lufthavnsnet består af lufthavne,
som er beliggende på Fællesskabets område, betjener den
erhvervsmæssige lufttrafik og opfylder specifikationerne i
bilag II. Disse lufthavne klassificeres forskelligt alt efter
størrelsen og typen af den trafik, de varetager, og alt efter
hvilken rolle de spiller i nettet. De gør det muligt at udvikle
luftfartsforbindelserne og sammenkoble luftfarten med de
øvrige transportformer. Det er afgørende for opnåelsen
af disse mål, at de regionale myndigheder inddrages i
forvaltningen af lufthavnene.
2.

(uændret)

3.
Internationale lufthavne og fællesskabslufthavne forbindes efterhånden med jernbanenettets højhastigheds-

2.6. Henstilling om ændringer af artikel 18 i beslutning nr. 1692/
96/EF
Der foreslås følgende yderligere ændringer af artikel 18, stk. 2:
»2. Der nedsættes i Kommissionen et udvalg for det
transeuropæiske transportnet, herefter benævnt »udvalget«,
der består af repræsentanter for medlemsstaterne og en
repræsentant for byerne og regionerne indstillet af Regionsudvalget, og som har en repræsentant for Kommissionen
som formand. Udvalget varetager opfølgningen og analysen
af revisionen af retningslinjerne for udviklingen af det
europæiske transportnet samt udvekslingen af oplysninger
om de planer og programmer, der er meddelt af medlemsstaterne, og det kan behandle alle spørgsmål vedrørende
udviklingen af det transeuropæiske transportnet.«

Bruxelles, den 15. maj 2002.
Albert BORE

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets udtalelse om:
—

»Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Handlingsprogram for
oprettelse af et fælles europæisk luftrum«,

—

»Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for
oprettelse af et fælles europæisk luftrum«,

—

»Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om virkeliggørelse af et
fælles europæisk luftrum«,

—

»Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelse af
luftfartstjeneste i det fælles europæiske luftrum«,

—

»Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om organisation og
udnyttelse af det fælles europæiske luftrum«, og

—

»Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interoperabilitet
i det europæiske lufttrafikstyringsnet«
(2002/C 278/04)

REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Handlingsprogram
for oprettelse af et fælles europæisk luftrum og Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (KOM(2001) 123 endelig — 2001/
0060 (COD)),
under henvisning til meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om virkeliggørelse af
et fælles europæisk luftrum, Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
udøvelse af luftfartstjeneste i det fælles europæiske luftrum, Kommissionens forslag til EuropaParlamentets og Rådets forordning om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum og
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interoperabilitet i det europæiske
lufttrafikstyringsnet (KOM(2001) 564 endelig — 2001/0235-0236-0237 (COD)),
under henvisning til Rådets beslutning af 15. november 2001 om i henhold til EF-traktatens artikel 80,
stk. 2, at anmode om Regionsudvalgets udtalelse herom,
under henvisning til præsidiets beslutning af 12. juni 2001 om at pålægge Underudvalg 3 »Europæiske
net, Transport, Informationssamfundet« at udarbejde udtalelse om spørgsmålet,
under henvisning til forslag til udtalelse vedtaget af Underudvalget for Territorial Samhørighed ( 1) den
5. marts 2002 (CdR 4/2002 rev.) (Ordfører: Provinsdeputeret for Noord-Holland J.H.J. Verburg, NL, PPE),
og ud fra følgende betragtninger,
realisering af et fælles europæisk luftrum vil fremme sikker og effektiv afvikling af flytrafikken i de højere
luftlag,
det store antal forsinkede flyvninger i de seneste år viser, at der er hårdt brug for forbedring
af effektiviteten under fastholdelse af det højest mulige sikkerhedsniveau, for at det europæiske
lufttransportsystem vedvarende kan opfylde de kvalitetskrav, der må stilles for at sikre og om muligt
forbedre Europas og de europæiske regioners konkurrencemæssige position,
forøgelse af flyruternes kapacitet i de højere luftlag og effektivisering af trafikafviklingen er to af flere
foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre de ønskede forbedringer —
(1 ) Underudvalgenes sammensætning og kompetence blev ændret ved beslutning af 6. februar 2002.
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på den 44. plenarforsamling den 15.-16. maj 2002 (mødet den 15. maj) vedtaget følgende udtalelse.

1. Regionsudvalget bifalder Kommissionens forslag. Et Europa uden indre grænser må under alle omstændigheder indebære
uhindret transport af personer og gods også i luften. De
eksisterende alvorlige mangler hvad angår præcis afvikling af
flytrafikken påfører lufthavnene og deres omgivelser økonomiske og miljømæssige ulemper. Regionsudvalget betragter Kommissionens forslag som en uundværlig del af de foranstaltninger, der er nødvendige for at løse disse problemer. Regionsudvalget finder, at følgende tre målsætninger bør lægges til
grund for den videre udformning af de foreslåede foranstaltninger:
—

opretholdelse og om muligt forbedring af sikkerheden

—

forøgelse af lufttransportsystemets kapacitet

—

forøgelse af effektiviteten, bl.a. af hensyn til mulighederne
for at håndhæve miljøbestemmelserne for luftfarten.

2. Regionsudvalget er tilhænger af, at anvendelsen af det
højere luftrum rationaliseres. Tilrettelæggelsen af lufttrafikstyringen bør ændres, så antallet af flyvekontroltjenester kan
reduceres drastisk og reglerne harmoniseres. Hvad angår
koordineringen af civil og militær brug af luftrummet går
Regionsudvalget ind for en optimalisering, der tager udgangspunkt i de to sektorers krav til de faktiske anvendelsesmuligheder. Det gælder generelt, og specielt på disse punkter, at et
fælles europæisk luftrum kun kan realiseres ved, at eksisterende
institutionelle og organisatoriske hindringer fjernes. Regionsudvalget anmoder Det Europæiske Råd om at gøre en indsats
herfor.
3. Regionsudvalget finder, at uafhængig og effektiv regelfastsættelse er den første forudsætning for sikker og effektiv
anvendelse af luftrummet. Hvad angår forbedring af effektiviteten støtter Regionsudvalget Fællesskabets planlagte tiltrædelse
af Eurocontrol, som skal medvirke til, at vedtagne regler hurtigt
og fuldt ud får retsgyldighed i medlemsstaterne. Hvad angår
uafhængighed går Regionsudvalget ind for, at ansvaret for

henholdsvis vedtagelsen af reglerne, gennemførelsen af reglerne og kontrollen med deres gennemførelse adskilles i overensstemmelse med almindeligt gældende administrative principper.
4. Regionsudvalget er overbevist om, at det fælles europæiske luftrums succes i høj grad afhænger af de konkrete
foranstaltninger, der træffes på grundlag af de nu foreslåede
forordninger. For at sikre succesen er det vigtigt, at alle
funktionelle krav og ønsker kommer frem under forberedelsen
af gennemførelsesforanstaltningerne. Regionsudvalget går derfor ind for, at de forskellige brancheorganisationer høres. I den
forbindelse kan Airport Regions Conference varetage de
regionale myndigheders interesser, som har en lufthavn på
deres område; Airport Regions Conference (ARC) bør anerkendes som talerør sammen med de lokale og regionale
myndigheder. De regionale og lokale myndigheder må have
sikkerhed for, at de inddrages i lufthavsplanlægningen.
5. Regionsudvalget foreslår, at oprettelsen af et fælles europæisk luftrum foregår under hensyntagen til randområdernes
og øområdernes specifikke behov, da afstanden til de større
byområder og erhvervscentre er en vigtig begrænsning for
udviklingen. Regionsudvalget anbefaler navnlig — såfremt
det er muligt — at indføre foranstaltninger, der sikrer, at
forbindelserne mellem øområdernes transportknudepunkter
og aktivitetscentrene samt centrene for økonomiske, sociale
og institutionelle forbindelser fungerer så godt og så rentabelt
som muligt, herunder også med undtagelse fra de almindelige
programmer.
6. Det ligger Regionsudvalget på sinde, at der gøres en
energisk indsats for at realisere det fælles europæiske luftrum.
Det opfordrer alle berørte instanser i alle medlemsstater til at
medvirke til, at det fælles europæiske luftrum kan blive en
realitet senest i december 2004. Fællesskabets tiltrædelse af
Eurocontrol bør finde sted allerede i 2002 ( 1).
(1 ) Topmødet i Barcelona af 15.–16. marts kom til den samme
konklusion.

Bruxelles, den 15. maj 2002.
Albert BORE

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer«

(2002/C 278/05)

REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til Kommissionens hvidbog »Den europæiske transportpolitik frem til 2010 — De
svære valg« (KOM(2001) 370 endelig),
under henvisning til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-tilskud
til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer (KOM(2002) 54 endelig),
under henvisning til præsidiets beslutning af 6. februar 2002 om at henvise det forberedende arbejde til
Underudvalget for Territorial Samhørighed,
under henvisning til Rådets beslutning af 21. februar 2002 om i henhold til EF-traktatens artikel 265,
stk. 1, at anmode om Regionsudvalgets udtalelse,
under henvisning til sin tidligere udtalelse om »Intermodalitet og intermodal godstransport i Den
Europæiske Union — En systemorienteret løsningsmodel for godstransporten« (KOM(97) 243 endelig) (CdR 398/98 fin) (1),
under henvisning til sin tidligere udtalelse om »Det transeuropæiske transportnet: 1998 — beretning om
gennemførelsen af retningslinjerne og fremtidige prioriteter« (KOM(98) 614 endelig) (CdR 60/1999
fin) (2),
under henvisning til sin tidligere udtalelse om »Samhørighed og transport« (KOM(98) 806 endelig) (CdR
390/1999 fin) ( 3),
under henvisning til sin tidligere udtalelse om »Interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for
konventionelle tog« (KOM(1999) 617 endelig) (CdR 94/2000 fin) (4),
under henvisning til sin tidligere udtalelse om »Den europæiske transportpolitik frem til 2010 — De
svære valg« (KOM(2001) 370 endelig) (CdR 54/2001 fin) ( 5),
under henvisning til plenarforsamlingens beslutning af 13. marts 2002 om at udpege Claude du Granrut
til hovedordfører på denne udtalelse i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 40, stk. 2,
under henvisning til forslaget til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 103/2002), udarbejdet af hovedordføreren, Claude du Granrut, medlem af Regionalrådet i Picardie, viceborgmester (PPE-F),
og ud fra følgende betragtninger,
Transport spiller en afgørende rolle for den fysiske planlægning og udvikling af hele det europæiske
område med hensyn til både infrastrukturer og tjenesteforsyning.
Alle politiske beslutningsniveauer — EU, medlemsstaterne, regionerne og kommunerne — skal
samarbejde om transportpolitikkens udvikling, men i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet er
de lokale og regionale myndigheder det beslutningsniveau, der er tættest på borgerne.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

EFT C 198 af 14.7.1999, s. 21.
EFT C 293 af 13.10.1999, s. 9.
EFT C 226 af 8.8.2000, s. 22.
EFT C 317 af 6.11.2000, s. 22.
EFT C 107 af 3.5.2002, s. 51.
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Godstransport er en faktor af afgørende betydning for europæisk integration og for fremme af den
økonomiske og sociale udvikling i regionerne.
EU har ingen kompetence inden for fysisk planlægning, men Kommissionen kan foreslå »bløde« politikker,
der kunne have en betydelig positiv effekt på miljøet og fremme en bæredygtig udvikling.
Amsterdam-traktaten forpligter EU til at integrere miljøbeskyttelseskrav i udformningen og gennemførelsen af Fællesskabets politikker med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.
Erfaringerne fra PACT-programmet 1997-2001, der tog sigte på at øge anvendelsen af kombitransport
ved at støtte markedsbetingede innovative initiativer inden for kombitransport, bør udnyttes.
PACT-foranstaltningernes positive indvirkning på miljøet, herunder reduktionen af kuldioxid, bør bæres
in mente.
Projekterne vedrørende interoperabilitet i transporten bør omfatte tekniske løsninger, en nyskabende plan
over transportruter, bestemmelser om levering af transportydelser og en kombination af alle disse
aspekter for at opnå indvirkning på markedet for godstransport.
Det er nødvendigt at sørge for, at foranstaltninger af samme type som de foranstaltninger, der
gennemførtes inden for rammerne af PACT-programmet, udbredes på en mere effektiv og målrettet
måde.
Alternativerne til vejtransport, der skal reducere overbelastningen af vejene, er jernbanetransport,
nærsøfart og transport ad indre vandveje.
De positive erfaringer fra PACT-programmet taget i betragtning bør Fællesskabet råde over et instrument,
der skal reducere overbelastningen i vejgodsektoren og flytte gods fra vejtransport til nærsøfart, baner og
indre vandvej —
på den 44. plenarforsamling den 15.-16. maj 2002 (mødet den 15. maj) enstemmigt vedtaget følgende
udtalelse.

1.

Indledning

—

Regionsudvalget går ind for en ny fælles godstransportpolitik, der støtter intermodal transport og jernbanetransport, nærsøfart, og transport ad indre vandveje, og som
skal reducere overbelastningen af vejene og prioritere
transportydelsernes sikkerhed og kvalitet højt.

—

Regionsudvalget tilslutter sig det nye program til fremme
af intermodal transport, Marco Polo, der har til hovedformål at flytte gods fra vejtransport til mere miljøvenlige
transportformer som f.eks. jernbanetransport, nærsøfart
og transport ad indre vandveje.

—

Regionsudvalget noterer med interesse de tre hovedtyper
af foranstaltninger i Marco Polo-programmet:
—

Den første er relateret til initiativer fra aktører på
logistikmarkedet. Der skal lægges vægt på støtte til

indkøring af nye tjenester, som på sigt vil være
kommercielt levedygtige og indebære overførsel af
større mængder gods fra vejtransporten til de øvrige
transportformer, uden at der nødvendigvis er tale
om teknologiske nyskabelser. Den finansielle støtte
skal kun ydes i indkøringsperioden og skal kompensere for den kommercielle risiko, der løbes.

—

Den anden vedrører foranstaltninger på markedet,
der fungerer som katalysatorer for strukturændringer. Foranstaltningerne skal tage sigte på at overvinde EF-relevante strukturbarrierer på markedet for
godstransport, som hindrer markederne i at fungere
effektivt, nærsøfart, jernbaner eller indre vandveje i
at konkurrere, og/eller transportkæder, der gør brug
af disse transportformer, i at fungere effektivt.
Foranstaltningerne kan omfatte etablering af motorveje til søs eller indførelse af højhastighedsgodstog,
etablering af trafikforbindelser for indlandsskibsfart
og udstyrspuljer for trimodalt kompatible intermodale lastebærere.
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Den tredje består i fælles læringsprocesser på godslogistikmarkedet for at forbedre samarbejdsånden i
den fragmenterede og komplekse intermodale sektor
og optimere arbejdsmetoder og procedurer med
henblik på at forbedre de berørte virksomheders
kommercielle og miljømæssige præstationer. Der
kan også være tale om ledsagende foranstaltninger
til overvågning og evaluering af projekterne, indsamling og analyse af statistiske oplysninger.

En foranstaltning skal omfatte mindst to medlemsstaters
område eller en medlemsstats og et ansøgerlands eller et
tredjelands område.

De tre typer af foranstaltninger er tæt forbundne og bør føre
til en forbedring af driften i det intermodale transportsystem
samt give mulighed for at overvinde eventuelle kommercielle
barrierer.

Det forventede budget for 2003-2007 lyder på 115 mio. EUR,
dvs. i gennemsnit 23 mio. pr. år.

MARCO POLO-programmet præsenteres som et nyt koncept
til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer.

Hvis der ikke bliver skredet til handling, vil vejgodstransporten
i EU stige med ca. 50 % frem til 2010. Denne udvikling er
ensbetydende med yderligere overbelastning, forurening og
ulykker. De samfundsøkonomiske omkostninger ved yderligere 12 mia. tkm på vejene anslås til over tre mia. pr. år.

For at trafikfordelingen mellem de forskellige transportformer
kan føres tilbage til situationen i 1998, er det nødvendigt, at
jernbaner, nærsøfart og indre vandveje absorberer 12 mia. tkm
mere om året og begynder at reducere væksten i vejgodstransporten. Heri består godstrafikkens udfordring.

MARCO POLO-programmets mål er at medvirke til at flytte
vejgods i en størrelsesorden svarende til den forventede vækst
i den internationale vejtransport til andre transportformer.
Programmet skal støtte de vigtigste politiske initiativer i
godssektoren, som er planlagt frem til 2010 og bør derfor løbe
frem til det tidspunkt. Der vil blive indført fleksibilitetsmekanismer, der gør det muligt at reagere på ændringer i markedsudviklingen, som ikke kan forudses på nuværende tidspunkt.
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Gennemførelsen af MARCO POLO-programmet bør resultere
i samfundsmæssige omkostningsbesparelser. Sammenlignet
med vejtransporten giver den intermodale godstransport, som
MARCO POLO-programmet går ind for, typisk samfundsmæssige omkostninger, der ligger 60-80 % lavere, hvad angår
ulykker, og 40-65 % lavere, hvad angår CO2-udslip. Alt i alt
udviser intermodal transport samfundsmæssige omkostningsbesparelser på mellem 33 % og 72 % i forhold til ren
vejtransport.

2. Generelle bemærkninger om MARCO POLO-programmet

2.1.
Regionsudvalget godkender MARCO POLO-programmets målsætninger, som er at forbedre »godstransportsystemets miljøpræstationer« i Den Europæiske Union, og håber, at
det vil resultere i positive resultater til gavn for både miljøet og
den økonomiske dynamik i Europa og dermed i EU’s regioner.

2.2.
Efter en gennemgang af de nærmere bestemmelser om
Marco Polo-programmets iværksættelse kan Regionsudvalget
påpege en række svage punkter i forhold til behovene for de
transportformer, som man ønsker at privilegere, dvs. jernbaner,
indre vandveje og nærsøfart, og i forhold til den logistiske
organisering af deres interoperabilitet, samt i forhold til de
godstransportforbindelser, som skal etableres, og skabelsen af
nye erhverv. Det minder om den rolle, som transport spiller
for den regionale og tværregionale udvikling, herunder ikke
mindst intermodal transport, og dermed den betydning, som
bør tillægges projekter, der udgår fra regionale myndigheder
og/eller organer, som er tilknyttet disse.

2.3.
Det er Regionsudvalgets ønske, at den »gennemskuelige, objektive og klart afgrænsede« støtte skal stå i forhold til de
besparelser, som samfundet opnår ved at anvende miljøvenlige
transportformer, hvilket ligger på linje med, hvad Kommissionen foreslår i sit udkast til forordning om støtte til transportkoordinering.

2.4.
Den foreslåede beregning, hvor der tages hensyn til
ulykker, støj, forurening, klimaomkostninger (CO2), infrastruktur og trængsel, men hvor jord- og vandforurening samt
arealanvendelse ikke medregnes, og som svarer til et tilskud på
1 EUR for hver 500 km transportarbejde, der overflyttes fra
vej (justeret i overensstemmelse med de faktiske sparede
eksterne omkostninger som følge af anvendelse af bane,
nærsøfart eller indre vandveje), forekommer at være ret
vilkårlig og at ligge langt under den teoretiske gevinst i
henseende til eksterne omkostninger, som kan udregnes for
hver enkelt transportform.
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Regionsudvalget mener, at Kommissionens forsøg på at beregne de eksterne omkostninger er et første opmuntrende skridt
på et område, hvor der hersker stor modstand, og at man bør
støtte Kommissionens tilgang, og opfordrer den til at afsætte
ekstra midler til trafikoverflytningsprojekter, enten direkte ved
at hæve Marco Polo-budgettet eller indirekte ved at begunstige
medlemsstaterne via en tilpasning af reglerne om statsstøtte.

2.5.
Regionsudvalget er sig bevidst, at de reelle, forretningsmæssige og praktiske hindringer, som fortsat bremser andre
transportformer end vejtransport, må overvindes, således at
disse fragtmarkeder kan udnytte deres fulde muligheder, og
mener, at det for at kunne tilbyde intermodal transport af høj
kvalitet er nødvendigt at afhjælpe manglerne og fjerne de
særlige begrænsninger for de enkelte transportformer.

2.6.
For at optimere det intermodale samspil mellem jernbaner og søfart og/eller samspillet mellem indre vandveje og
søfart peger Regionsudvalget på, at der må forefindes det
nødvendige udstyr, så disse transportformer bliver kendetegnet
ved en fornuftsbaseret logik og ved forenelige omlæsningssystemer.

2.7.
Regionsudvalget mener ikke, at den planlagte, ambitiøse indsats bør begrænses til den nødvendige overflytning af
gods, men ligeledes give transport- og logistiksektoren et
instrument og en ramme med henblik på tackling af de
strukturbetingede problemer, som hæmmer transportmarkedets virkemåde, og med sigte på forbedring af transportsystemets miljøpræstationer.

2.8.
Regionsudvalget henviser her til sin udtalelse om
interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for
konventionelle tog (1), hvori det bemærker, at hvis godstransporten skal gå i retning af en mere afbalanceret fordeling
mellem de forskellige transportformer og fremme anvendelsen
af mere miljøvenlige transportformer med mindre energiforbrug og færre eksterne omkostninger, bør udgangspunktet
være en harmonisering af de forskellige transportsystemers
teknologiske løsninger og informationssystemer og samtlige
nye metoder, som kan bidrage til grænseoverskridende interoperabilitet mellem de nationale transportnet.

Af hensyn til en konkurrencedygtig, intermodal transports
levedygtighed finder Regionsudvalget det nødvendigt, at der
fastlægges en fælles arkitektur for tidstro, elektroniske, intermodale informationssystemer, således at kunderne løbende
kan holdes orienteret om, hvor deres last befinder sig.

En analyse af situationen inden for banetransport, nærsøfart,
indre vandveje, markedet for intermodale terminaler i EU

( 1) CdR 94/2000 fin.
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og informationsteknologier viser, at lovrammen vedrørende
adgangen til fragtmarkederne bør revideres gennemgribende
og forbedres.

2.9.
Regionsudvalget henstiller, at Kommissionen søger at
gøre det lettere at etablere et nyt erhverv som fragtkoordinator,
som skal tilrettelægge en integreret godstransport, uanset
hvilke transportformer der benyttes; endvidere bør man standardisere containere og mobile beholdere, således at der uden
vanskeligheder kan foretages omladning fra én transportform
til en anden.

2.10.
Regionsudvalget konstaterer, at der i dag hverken
foreligger oplysninger eller evalueringer af den ideelle fordeling
mellem de forskellige transportformer set ud fra et makroøkonomisk og samfundsmæssigt synspunkt.

2.11.
Da vejtransport ikke er til at komme udenom, fordi
den drager fordel af et fint forgrenet net (som gør det
muligt at bringe varerne helt ud i virksomhederne eller i
husholdningerne) og sikrer omladning af gods til alternative
transportformer, rejser Regionsudvalget det spørgsmål, om
vejtransporten helt bør udelukkes fra MARCO POLO-programmet, herunder ikke mindst katalysatorprojekterne. Vejtransporten kan integreres i MARCO POLO-programmet i følgende
tilfælde:

—

når den sikrer omladning af gods til alternative transportformer

—

når den er kombineret med transport, der gør brug af ro/
ro-skibe (færger) eller biltog.

2.12.
Regionsudvalget minder om, at et af transportpolitikkens mål består i at mindske udviklingsniveauforskellene
mellem regionerne og mindske de dårligt stillede regioners
efterslæb. Regionsudvalget beklager, at dette mål ikke omtales
i Marco Polo-programmet. Kommissionens forslag omtaler
intetsteds anvendelsen af sekundære jernbanenet og deres
bidrag til lokaløkonomien. Forslaget behandler nok indre
vandveje, men der står intet om mulighederne for at transportere varer til de regioner og byer, der sejles igennem.

2.13.
Regionsudvalget minder om, at transport spiller en
vigtig rolle blandt alle de faktorer, som kan være med til at
sætte skub i det økonomiske opsving i et regionalt eller
tværregionalt område, og at det anser det for afgørende, at
man søger af koble en regions udviklingsprojekter sammen
med det intermodale transportsystem, som er mest velegnet.
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Det er derfor foruroligende, at man er tilbøjelig til at ville
fremme nye intermodale transportformer på de hovedfærdselsårer, som løber igennem regioner, som allerede i dag står
stærkt i økonomisk henseende, på bekostning af isolerede
regioner og udkantområder; Regionsudvalget mener, at man i
MARCO POLO-programmet bør holde et vågent øje med dette
fænomen.
2.14.
Med hensyn til eksempelvis indre vandveje fremhæver
Regionsudvalget det vigtige i intermodale centre, sammenkoblinger og modale knudepunkter, som kan sætte skub i integreringen med andre transportformer og dermed begunstige
rentabiliteten. Man bør ligeledes tilstræbe at gøre disse »forbindelsespunkter« til egentlige økonomiske aktivitetscentre, som
formår at trække virksomheder til regionen og at skabe
arbejdspladser.
2.15.
På baggrund af disse supplerende, men nødvendige
ambitioner, de tekniske undersøgelser, som er nødvendige, og
de forsøg, som bør gennemføres, tvivler Regionsudvalget
afslutningsvis på, at programmets budgetoverslag er tilstrækkeligt stort.

3.

3.1.

Artikel 1

Det henstilles, at man overvejer at oprette et europæisk
jernbaneagentur, som skal arbejde sammen med de traditionelle jernbanevirksomheder.

3.3.2.
Med hensyn til indre vandveje konstaterer Regionsudvalget, at disse vil kunne udvikle sig fuldt ud, når for- og
eftertransporten til og fra de indre vandveje lettes ved hjælp
af effektive omlæsningssystemer i søhavnenes logistikcentre.
Regionsudvalget henstiller tillige, at vilkårene for behandling
af flod- og kanalfartøjer i søhavnene ikke virker diskriminerende set i forhold til specielt vejgodstransporten.

Regionsudvalget henstiller, at man støtter innovative forsøg
med multimodale ruter, som bl.a. bør omfatte transport ad
indre vandveje. Regionsudvalget frygter imidlertid, at den ringe
kapacitet, som er en følge af ophugningsplaner, ikke vil gøre
det muligt at dække befragternes efterspørgsel efter flod- og
kanaltransport. Det henstiller derfor, at man støtter initiativer
til at modernisere kapaciteten og bringe den i overensstemmelse med de nye trafikformer; der bør tillige gøres en indsats for
at tiltrække flere unge til erhvervet.

Artikel 4

Regionsudvalget mener, at lokale eller regionale myndigheder,
som har grupperet private eller offentlige organer, direkte bør
kunne forelægge Kommissionen ansøgninger om finansiel
støtte til projekter, der indgår som led i kollektive trafikbetjeningsordninger.

3.3.

Desuden er Regionsudvalget bange for, at banegodstransportens udvikling og innovative trafikoverflytningsløsninger, således som der lægges op til i Marco Polo, vil blive til fordel for
nye operatører på bekostning af de »traditionelle jernbanevirksomheder«. Disse kan spille en stor rolle for fremme af et
intermodalt transportsystem, og Marco Polo bør tilskynde dem
til at gøre dette på den mest velegnede måde.

Konklusioner og hovedforslag

Selv om det i denne forbindelse kan forekomme ikonoklastisk,
skal Regionsudvalget pege på vejnettets karakteristiske forgrening og på, at det måske vil være uforsigtigt ikke at tage
hensyn hertil ved iværksættelsen af Marco Polo-programmet.

3.2.
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Artikel 5

Indre vandveje egner sig i dag for alle former for trafik, og der
er mulighed for transport af store godsmængder. For på
passende vis at kunne dække efterspørgslen efter bulk- og
containertrafik, transport af kemiske varer eller farlige stoffer
samt tunge forsendelser, er det vigtigt, at der i Europa findes et
udstrakt net, som muliggør stor bevægelighed mellem EU’s
forskellige regioner. Regionsudvalget anbefaler derfor, at man
fortsætter bestræbelserne på at tilvejebringe en infrastruktur,
som kan bidrage til dette net.

3.3.1.
Med hensyn til jernbanetransport udtrykker Regionsudvalget ønske om, at der træffes beslutning ikke blot om en ny
takstpolitik, men at man tillige letter den grænseoverskridende
trafik og garanterer jernbanesikkerheden.
Regionsudvalget konstaterer, at jernbanegodstransporten ikke
vil kunne udvikle sig fuldt ud, hvis dens største konkurrent,
vejtransporten, ikke betaler samtlige de omkostninger, som
den forårsager, til samfundet.

Regionsudvalget henstiller, at der gennemføres en række
institutionelle tilpasninger (regelværk, adgang til udstyr) i
forbindelse med infrastruktur (sejlhøjde og dybgående, lasteprofil, trafikknudepunkter) med det sigte at hæve denne
transportforms generelle produktivitet.
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3.3.3.
Med hensyn til nærsøfart godkender Regionsudvalget
henvisningen til sejlende motorveje og cabotagesejlads, dvs. de
europæiske havnes økonomiske dynamik, uanset om havnene
har international betydning eller ej, idet sigtet er at fremme en
rationel logistik og en gnidningsløs EU-samhandel uden brud i
godstransportkæden.
3.4.

Artikel 6

Regionsudvalget minder om, at MARCO POLO-programmet
skal medføre, at de nye intermodale transportformer ikke blot
udbygges i de stærkt udviklede regioner, men at man tværtimod lægger vægt på at finde nye ruter, som kan bringe
isolerede eller perifert beliggende regioner ud af deres enklavetilstand.
Regionsudvalget fremhæver det vigtige i intermodale centre,
sammenkoblingspunkter og modale knudepunkter, således at
der kan etableres deciderede økonomiske kraftcentre, som
formår at trække virksomheder til regionen og at skabe
arbejdspladser.
3.5.

Artikel 7

Regionsudvalget foreslår, at MARCO POLO-programmet understøtter en harmonisering af de forskellige transportsystemers teknologiske løsninger og informationssystemer og alle
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former for tiltag, som kan bidrage til grænseoverskridende
interoperabilitet mellem transportsystemerne.
Regionsudvalget foreslår, at der fastlægges en fælles arkitektur
for tidstro, elektroniske, intermodale informationssystemer,
således at kunderne løbende kan holdes orienteret om, hvor
deres varer befinder sig, og at der etableres et nyt erhverv som
fragtkoordinator, samt at containere og mobile beholdere
standardiseres.
3.6. Artikel 8
Regionsudvalget ser gerne, at MARCO POLO-programmets
aktioner også kommer til at omfatte mindre foranstaltninger
af betydning for et områdes økonomiske udvikling. Som
eksempler kan nævnes grænseoverskridende projekters »manglende led« og »overophedningsled«, som gør det muligt at
sondre mellem transittrafik og lokaltrafik.
3.7. Artikel 12
Regionsudvalget tvivler på, at programmets budget er tilstrækkeligt stort set i forhold til programmets ambitioner.
Regionsudvalget mener følgelig, at da MARCO POLO-programmet medfører direkte og indirekte besparelser for samfundet, bør der ydes en finansiel støtte, som står i forhold til de
forventede besparelser.

Bruxelles, den 15. maj 2002.
Albert BORE

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
afgørelse om Det Europæiske År for Idrættens Pædagogiske Dimension 2004«

(2002/C 278/06)

REGIONSUDVALGET har –

under henvisning til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Det
Europæiske År for Idrættens Pædagogiske Dimension 2004 (KOM(2001) 584 endelig – 2001/0244
COD),
under henvisning til Rådets beslutning af 23. november 2001 om i henhold til EF-traktatens artikel 265,
stk. 1, at anmode om Regionsudvalgets udtalelse herom,
under henvisning til præsidiets beslutning af 6. februar 2002 om at afgive udtalelse herom og henvise det
forberedende arbejde til Underudvalget for Kultur og Uddannelse,
under henvisning til Amsterdam-traktatens artikel 13 og 149,
under henvisning til Amsterdam-traktatens »Erklæring om Sport«,
under henvisning til høringsdokument fra Kommissionen »Den Europæiske Sportsmodel«, november
1998,
under henvisning til Helsingfors-rapporten om sport, december 1999,
under henvisning til Det Europæiske Råds erklæring på topmødet i Nice om de særlige forhold, der
kendetegner idrætten i Europa og dens sociale funktioner (Bilag IV), december 2000,
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse om »Den Europæiske Sportsmodel«, CdR 37/1999 fin (1),
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse om »Lige muligheder for piger og drenge i forbindelse
med fritidsaktiviteter med særlig henblik på EU’s programmer på ungdoms- og idrætsområdet«, CdR 182/
97 fin (2),
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse om »Ungdomsarbejde og sport: Forslag til fælles
foranstaltninger til fremme af sportens gavnlige virkning i Europa«, CdR 222/96 fin ( 3),
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens memorandum om livslang uddannelse, CdR 19/2001 fin (4),
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse om en fællesskabsplan til bekæmpelse af doping inden
for sporten (KOM(1999) 643 endelig udg.), CdR 22/2000 fin (5)
under henvisning til forslag til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 388/2001 rev. 2) som blev vedtaget af
Underudvalg for Kultur og Uddannelse den 22. marts 2002 (Ordførere: Udo Mientus, (D, PSE) Formand
for Forbunds- og Europaudvalget i landdagen for delstaten Niedersachsen og Susie Kemp (UK, PPE),
oppositionsleder i West Berkshire County Council) –
på den 44. plenarforsamling den 15.-16. maj 2002 (mødet den 15. maj) vedtaget følgende udtalelse.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

EFT C 374, 23.12.1999, s. 56.
EFT C 64, 27.2.1998, s. 81.
EFT C 337, 11.11.1996, s. 60.
EFT C 357, 14.12.2001. s. 36.
EFT C 317, 6.11.2000, s. 63.
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Regionsudvalgets generelle bemærkninger til meddelelsen

1.1.
Regionsudvalget støtter Kommissionens forslag om at
udråbe 2004 til Det Europæiske År for Idrættens Pædagogiske
Dimension (i forslaget kaldes det »Året«), forudsat at der tages
behørigt hensyn til subsidiaritetsprincippet. 2004 vil være en
enestående lejlighed til at sætte fokus på idrættens pædagogiske
og sociale dimension, da europæisk idræt på grund af De
Olympiske Lege og Fodbold EM 2004 i høj grad vil have
mediernes bevågenhed.

1.2.
Regionsudvalget mener, at de lokale og regionale
myndigheders deltagelse i idrætsåret er nødvendig, hvis dets
afvikling skal krones med held. I overensstemmelse med
subsidiaritetsprincippet bør de lokale og regionale myndigheders rolle og deres nærhed til borgerne anerkendes.

1.3.
Regionsudvalget mener, at Kommissionen ved at udnytte de lokale og regionale myndigheders potentiale kan sikre,
at idrætsåret får størst mulig effekt, at samtlige relevante
aktører mobiliseres (i dette tilfælde uddannelsesinstitutioner
og idrætsorganisationer), og at folk i alle aldre, navnlig unge,
inddrages.

1.4.
De lokale og regionale myndigheder er klart bedst
placeret til at sikre bredest mulig adgang til fællesskabsaktioner,
navnlig for handicappede. Det Europæiske År for Idrættens
Pædagogiske Dimension tager udgangspunkt i Det Europæiske
Handicapår 2003 og giver mulighed for i det olympiske år at
fremme uddannelses- og idrætspolitikker for handicappede i
hele EU. De specifikke bemærkninger i dette forslag til udtalelse
vedrører to temaer: målene for Det Europæiske År som
opstillet af Kommissionen og gennemførelsen af projekterne
og aktionerne med fuld deltagelse af de lokale og regionale
myndigheder.

2.

Målene for Idrætsåret

2.1.
Regionsudvalget mener, at 2004 er en glimrende
lejlighed til at fejre idrættens særlige værdi for det europæiske
samfund. Dette særlige år bør ikke udelukkende være koncentreret om topidrætten, dennes konkurrencer og kommercialisering, men der bør anlægges et bredere perspektiv, hvor der
sættes fokus på alle former for idræt, som fører EU-borgerne
sammen.
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2.2.
Regionsudvalget ønsker især, at der lægges vægt på
den rolle, der spilles af frivillige, der ofrer deres fritid for at
hjælpe andre. Dette gælder navnlig i socialt dårlige stillede
områder, hvor der i forhold til mere velstående områder kan
mangle frivillig hjælp til klubber. I erkendelse af den rolle,
idrætten spiller for uddannelse og livslang læring samt for
lederevner, borgerskab og teamwork, opfordrer Regionsudvalget til, at idrætsåret fokuserer på innovative strategier til
inddragelse af frivillige i disse lokalsamfund og herved understreger, at social integration er et centralt princip i denne
forbindelse. Idrætten fremmer integrationen af forskellige
befolkningsgrupper, bidrager til at fremme værdier som fairplay og forbedrer befolkningens sundhed og velvære i de
områder, der betjenes af de lokale og regionale myndigheder.

2.3.
Regionsudvalget anerkender fuldt ud idrættens bidrag
til udviklingen af grundlæggende færdigheder, men opfordrer
Kommissionen til at udvide sine mål til at omfatte alle
aldersgrupper i takt med, at livslang læring vinder udbredelse.
Idrætten bidrager i betydelig grad til forståelse mellem personer
i alle aldre og til deres integration og velbefindende.

2.4.
Regionsudvalget er enig med Kommissionen i, at Det
Europæiske År for Idrættens Pædagogiske Dimension 2004
er en enestående lejlighed til at koordinere og synliggøre
mulighederne for øget samarbejde idræt/skole. Regionsudvalget ønsker, at Kommissionen opstiller prioriteter inden for
EU’s eksisterende uddannelses- og ungdomsprogrammer for at
supplere de begrænsede midler, der er til rådighed på budgettet
for idrætsåret. Regionsudvalget er overbevist om, at idrætsåret,
hvis det skal føre til konkrete resultater og ikke blot bestå i en
række symbolske handlinger, må tilføres midler fra andre
programmer, herunder SOCRATES, LEONARDO DA VINCI
og Youth for Europe. Med de unges tarv for øje bør disse
programmer specifikt sigte på at yde støtte til øget mobilitet
for unge og for idrætslærere med henblik på at fremme
tværnationale konkurrencer og bedste praksis med hensyn til
idrættens rolle og resultater i skolerne. I forbindelse med
idrætsåret bør man endvidere fremme partnerskaber mellem
skoler og sportsklubber i lokalsamfundene for at tilskynde
unge til at dyrke sport uden for skoletiden. Idrætten har
ligeledes en vigtig rolle som kommunikationsredskab.

2.5.
Skal man nå effektivt ud til de unge, bør idrætsåret
anerkende alle idrætsgrene, og ikke kun de mest udbredte med
stor tv-tække og generelt høj mediebevågenhed. De lokale og
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regionale myndigheder vil gerne fremme enhver idrætsgren,
som har en betydelig pædagogisk dimension, bidrager til at
udvikle de unges færdigheder og fremmer den sociale integration (f.eks. »minoritetssportsgrene«).
2.6.
I overensstemmelse med ånden i Nice-erklæringen om
idræt ser Regionsudvalget gerne, at der tages hensyn til idrætten
i de forskellige fællesskabspolitikker. Uanset retsgrundlaget for
idrætsåret bør Kommissionen navnlig fokusere på strukturfondenes rolle, EU’s strategier for beskæftigelse og social integration og på andre fællesskabsprogrammer som f.eks. venskabsbyprogrammer.
2.7.
Regionsudvalget mener, at de lokale og regionale
myndigheder i idrætsåret bør inddrages fuldt ud i enhver
kommissionsfinansieret undersøgelse, der søger at kortlægge
god praksis inden for social integration af dårligt stillede
grupper via idræt i undervisningen. Ved at bygge videre på den
indsats, der allerede er præsteret, frembyder idrætsåret en
enestående mulighed for at fremhæve vellykkede aktioner,
som allerede har fundet sted i medlemsstaterne, og som har
bidraget til integrationen af dårligt stillede grupper.
2.8.
Regionsudvalget finder det vigtigt, at idrætsåret klart
viser den økonomiske værdi af langtidsinvestering i idræt.
Regionsudvalget har tillid til, at EU klart kan påvise, at det rent
økonomisk kan betale sig at investere i idrætsfaciliteter på
lokalt og regionalt plan, da det på længere sigt vil bidrage til
en reduktion af de offentlige udgifter på social- og sundhedsområdet, som skyldes befolkningsaldring og fysisk inaktivitet.
2.9.
Regionsudvalget mener, at det i høj grad er i de lokale
og regionale myndigheders interesse at beskytte de unge i
skoler og særlige uddannelsescentre overalt i EU mod pres fra
konkurrence, kommercialisering og stofmisbrug. De lokale og
regionale myndigheder i alle dele af EU spiller allerede en
nøglerolle i forbindelse med oplysning om stofmisbrug og må
navnlig sikre, at unge ikke bukker under for presset til at bruge
doping i forbindelse med sport.
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3. Gennemførelse
3.1.
Regionsudvalget hilser Kommissionens forslag velkommen og forventer, at det selv og de lokale og regionale
myndigheder vil blive konsulteret fuldt ud om idrætsårsprojekternes forvaltning og konkrete gennemførelse på nationalt,
regionalt og lokalt plan. Med dette for øje ønsker Regionsudvalget at være repræsenteret i den foreslåede EU-omspændende
task force.
3.2.
Regionsudvalget er enig med Kommissionen i, at
partnerskaber er nøglen til idrætsårets succes. EU bør tilskynde
medlemsstaterne til at oprette hensigtsmæssige strukturer,
der sikrer størst mulig deltagelse af de lokale og regionale
myndigheder med henblik på at inddrage idrætsforeninger,
idrætsfora, idrætsklubber og den frivillige sektor. Idrætsåret
bør give lejlighed til en bred erfaringsudveksling inden for idræt
og undervisning. Regionsudvalget opfordrer Kommissionen til
i løbet af idrætsåret at samle, dokumentere og offentliggøre
eksempler på god praksis på lokalt og regionalt plan.
3.3.
Regionsudvalget mener, at Kommissionen bør lægge
større vægt på at mobilisere samtlige regionale og lokale
aktører med henblik på den praktiske gennemførelse af
idrætsåret. Mange lokale og regionale myndigheder deltager i
eller er værter for idrætsfora, som vil kunne yde et konkret
bidrag til at sikre, at idrætsåret bliver en succes i deres område.
3.4.
Regionsudvalget beder Kommissionen om at pege på,
at de lokale og regionale myndigheder kan bidrage via deres
landsforeninger eller via deltagelse i det nationale forum, der
foreslås oprettet.
3.5.
Regionsudvalget opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at alle aktioner, som der ydes støtte til
i forbindelse med idrætsåret, er »rummelige« og når ud til alle
samfundsgrupper, navnlig til de unge, de dårligt stillede og de
handicappede.

Bruxelles, den 15. maj 2002.
Albert BORE

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — eEurope 2002: Tilgængeligheden af
offentlige websteder og deres indhold«
(2002/C 278/07)
REGIONSUDVALGET har –

under henvisning til Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og
Sociale Udvalg og Regionsudvalget — eEurope 2002: Tilgængeligheden af offentlige websteder og deres
indhold (KOM(2001) 529 endelig),
under henvisning til Kommissionens beslutning af 25. september 2001 om i henhold til EF-traktatens
artikel 265, stk. 1, at anmode om Regionsudvalgets udtalelse,
under henvisning til Regionsudvalgets præsidiums beslutning af 6. februar 2002 om at henvise det
forberedende arbejde til Underudvalget for Kultur og Uddannelse,
under henvisning til 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« (KOM(1999) 537 endelig udg. og KOM(1999) 539 endelig udg.) (CdR 520/1999
fin) (1),
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester«
(KOM(2000) 392 endelig — 2000/0183 (COD)) (CdR 274/2000 fin) (2),
under henvisning til Underudvalget for Kultur og Uddannelses forslag til udtalelse (CdR 397/2001 rev. 2),
som blev vedtaget den 22. marts 2002 med Risto Ervelä (formand for kommunalbestyrelsen i Sagu,
formand for regionalrådet i Egentliga Finland (FIN, ELDR) som ordfører —
på den 44. plenarforsamling af 15.-16. maj 2002 (mødet den 15. maj) enstemmigt vedtaget følgende
udtalelse.

1.1.
Regionsudvalget finder Kommissionens meddelelse
vigtig for gennemførelsen af de samfundsmæssige målsætninger for det europæiske informationssamfund, der behandles i
bl.a. eEurope-initiativet.

1.2.
Regionsudvalget støtter meddelelsens konklusioner og
henstillinger om hurtigt at forbedre tilgængeligheden af offentlige onlinetjenester.

1.3.
Regionsudvalget konstaterer, at de europæiske regioner
og kommuner allerede i dag har mange tjenester for handicappede og ældre, og finder det særdeles positivt, at Kommissionen
støtter World Wide Web Consortiums konkrete retningslinjer

( 1) EFT C 226 af 8.8.2000, s. 56.
( 2) EFT C 144 af 16.5.2001, s. 60.

og anvisninger på, hvordan man også ved planlægningen af
det stigende antal offentlige webtjenester forholdsvis let kan
tage hensyn til forskellige brugergruppers behov.

1.4.
Regionsudvalget finder, at henstillingen om, at alle
offentlige websteder skal overholde retningslinjerne, er alt for
generel, da nogle af kommunernes og regionernes webtjenester
allerede nu specifikt er henvendt til handicappede og ældre,
mens andre tjenester tager sigte på meget snævre og veldefinerede brugergrupper, hvor der ikke nødvendigvis bør tages lige
så stort hensyn til spørgsmålet om tilgængelighed.

1.5.
Regionsudvalget påpeger, at brugere af kommunernes
og regionernes tjenester i Europa i dag udgør en yderst
heterogen gruppe. I forbindelse med udviklingen af tjenester
bør man, når det gælder spørgsmålet om tilgængelighed, ikke
kun tage hensyn til handicappede og ældre, men også til
forskellige etniske, sproglige og religiøse grupper. De retningslinjer, der fremlægges i meddelelsen, virker i et vist omfang også
fremmende for disse gruppers adgang, men Regionsudvalget
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håber, at Kommissionen senere vil udvide arbejdet med de
konkrete retningslinjer, så der også kan tages hensyn til de
nævnte brugergruppers særlige behov.
1.6.
Regionsudvalget henleder Kommissionens opmærksomhed på, at den interne brug af browserapplikationer i
øjeblikket også udvikler sig særdeles hurtigt i alle sektorer,
hvilket indebærer, at de retningslinjer, der beskrives i meddelelsen, i betydelig udstrækning kan fremme lige muligheder i
arbejdslivet.
1.7.
Regionsudvalget foreslår, at udvikling af tilgængeligheden af netop regionale og lokale myndigheders webtjenester
inden for den offentlige sektor også på EU-niveau gøres til et
af de vigtigste pilotområder, eftersom denne del af den
offentlige forvaltning udvikler hovedparten af de tjenester, der
er henvendt til handicappede og ældre.
1.8.
Regionsudvalget mener, at en god praktisk løsning på,
hvordan man gør den private sektors webtjenester mere
tilgængelige, er at udvikle de lokale og regionale serviceportaler, der dækker både den offentlige og den private sektor.
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1.9.
Regionsudvalget understreger, at man bør vurdere den
offentlige sektors tjenester som en helhed baseret på borgernes
behov og ikke udskille de tjenester, som kun tilbydes via nettet.
Det er særdeles vigtigt, at også de tjenester, der tilbydes
handicappede og ældre gennem de traditionelle kanaler, udvikles parallelt med webtjenesterne, og at man ikke længere
betragter denne gruppe som marginal, men behandler handicappede som personer med rettigheder.
1.10.
Regionsudvalget henstiller, at de lokale og regionale
myndigheder i Europa hurtigst muligt tager meddelelsens
forslag til retningslinjer i brug i forbindelse med udviklingen
af webtjenester, og at de sammen gør, hvad der skal til for at
fjerne hindringerne for adgang. De bør desuden sikre, at de nye
teknologier og informationssystemer ikke skaber yderligere
problemer for de handicappede.
1.11.
Regionsudvalget foreslår, at der gøres tilstrækkeligt
ud af at promovere retningslinjerne over for især de virksomheder, der planlægger og leverer tjenester, da bevidstheden om
selv de enkleste løsninger i tilknytning til tilgængelighed mange
steder er svag.

Bruxelles, den 15. maj 2002.
Albert BORE

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen — Realiseringen af et europæisk
område for livslang læring
(2002/C 278/08)
REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til Kommissionens meddelelse – Realiseringen af et europæisk område for livslang
læring [KOM(2001) 678 endelig],
under henvisning til Kommissionens beslutning af 22. november 2001 om under henvisning til EFtraktatens artikel 265, stk. 1, at anmode om Regionsudvalgets udtalelse,
under henvisning til præsidiets beslutning af 6. februar 2002 om at henvise det forberedende arbejde til
Underudvalget for Kultur og Uddannelse,
under henvisning til Kommissionens memorandum (SEK(2000) 1832),
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens memorandum (CdR 19/2001 fin) ( 1),
under henvisning til formandskabets konklusioner i Lissabon, 23.-24. marts 2000, Feira, 19.-20. juni
2000, Stockholm, 23.- 24. marts 2001,
under henvisning til Kommissionens hvidbog 1995 [KOM(95) 590 endelig udg.] og Kommissionens
meddelelse [KOM(1997) 563 endelig udg.],
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 244/94) ( 2) om at gøre 1996 til Europæisk År for
Livslang Uddannelse,
under henvisning til Kommissionens meddelelse om eLearning [KOM(2000) 318 endelig] samt
Regionsudvalgets udtalelse (CdR 212/2001 fin) (3),
under henvisning til rapport fra Kommissionen: Uddannelsessystemernes konkrete fremtidige mål
(KOM(2001) 59 endelig) og Regionsudvalgets udtalelse (CdR 89/2001 fin) (4),
under henvisning til det 6. rammeprogram, Kommissionens rapport [KOM(2001) 94 endelig] og
Regionsudvalgets udtalelse (CdR 283/2001 fin) (5),
under henvisning til den europæiske overenskomst om handlingsplan for kompetenceudvikling i
arbejdslivet som en del af livslang læring, indgået mellem ETUC, UNICE og CEEP,
under henvisning til formandskabets konklusioner på Det Europæiske Råd i Barcelona den 15.-16. marts
2002,
under henvisning til forslag til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 49/2002 rev.), som blev vedtaget af
Underudvalget for Kultur og Uddannelse den 22. marts 2002 med Christina Tallberg, 1. næstformand i
Stockholms läns landsting (S, PSE) som ordfører —
på den 44. plenarforsamling den 15.-16. maj 2002 (mødet den 15. maj) vedtaget følgende udtalelse.

Regionsudvalgets synspunkter og henstillinger
1.
Regionsudvalget ser med tilfredshed på »Kommissionens
meddelelse — Realiseringen af et europæisk område for
livslang læring«, der indebærer yderligere et vigtigt skridt i
retning af skabelsen af et europæisk område for livslang læring.
2.
Regionsudvalget er enigt med Kommissionen i, at der
ikke er tale om en ny proces eller om en harmonisering af
lovgivning.
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

EFT C 357 af 14.12.2001, s. 36.
EFT C 210 af 14.8.1995, s. 74.
EFT C 19 af 22.1.2002, s. 26.
EFT C 19 af 22.1.2002, s. 23.
EFT C 107 af 3.5.2002, s. 111.

3.
Regionsudvalget sætter stor pris på, at Kommissionen
opfatter Regionsudvalget som en vigtig samarbejdspartner,
hvilket bl.a. kommer til udtryk i, at Kommissionen tildeler
Regionsudvalgets konkrete arbejdsopgaver.

4.
Regionsudvalget konstaterer, at den valgte brede definition af livslang læring generelt har vundet gehør under
høringsprocessen. Regionsudvalget ser positivt på dette syn på
livslang læring som noget, der begynder i de tidlige leveår og
fortsætter livet ud, og finder det ligeledes rigtigt, at dimensionen »livslæring« omfatter formel, ikke-formel og uformel
læringsaktivitet.
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5.
Et vigtigt element i arbejdet er at fremme deltagelse i
samfundslivet, et aktivt medborgerskab samt bevidstheden om
de rettigheder og pligter, man som borger har i samfundet. Det
er vigtigt, at udviklingen ikke skaber nye kløfter, men at alle
får mulighed for at spille en aktiv rolle på arbejdsmarkedet og
som borgere i samfundet. Hvad angår handicappede eller
personer, der på anden måde er særlig udsatte, er der tale
om komplicerede problemstillinger, hvor der er behov for
individuelle løsninger, tilgængelighed og en veludbygget infrastruktur, der tager hensyn til forskellige behov.

6.
Regionsudvalget understreger, at det i høj grad er det
lokale og regionale niveau, der påvirkes af strategien vedrørende livslang læring. Det politiske og økonomiske ansvar på
uddannelsesområdet ligger ofte på subnationalt niveau i medlemsstaterne. Det lokale og regionale niveau har desuden ofte
en koordinerende rolle, når det gælder udvikling og vækst,
hvilket indebærer et ansvar for borgernes velfærd og for
samfundets infrastruktur samt en opgave som sociale myndigheder. Det lokale og regionale niveau fungerer også som
arbejdsgiver med ansvar for og interesse i at udvikle medarbejdernes færdigheder. Regionsudvalget mener dog ikke, at meddelelsen på passende vis anerkender den fundamentale rolle,
som de lokale og regionale myndigheder spiller i udformningen
og gennemførelsen af strategierne for livslang læring og de
lokale uddannelsescentre.

7.
Regionsudvalget har deltaget i den europæiske overenskomst om handlingsplan for kompetenceudvikling i arbejdslivet som en del af livslang læring, der for nylig blev indgået
mellem ETUC, UNICE og CEEP. De synspunkter, som præger
overenskomsten, stemmer overens med det, Regionsudvalget
nu anfører. Gennem CEEP’s medvirken føler Regionsudvalget,
at det har taget del i denne handlingsplan.

8.
Regionsudvalget bifalder, at det for at støtte realiseringen
af livslang læring anbefales at udvikle høringsnetværk herom
på alle niveauer (nationalt, regionalt og lokalt), men beklager,
at de lokale og regionale myndigheder ikke omtales udtrykkeligt de steder i teksten, hvor det udtrykkeligt nævnes, at
medlemsstaterne, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og ansøgerlandene skal videreføre, styrke og udbygge
de strukturer for tværministeriel koordination, der allerede er
oprettet for at skabe større intern sammenhæng mellem
politikområder.

9.
Regionsudvalget ser positivt på meddelelsens struktur,
som den kommer til udtryk i elementerne »sammenhængende
og omfattende strategier«, »prioriterede indsatsområder« og
»gennemførelse af dagsordenen«. Det er dog en forudsætning,
at strategier på europæisk, nationalt og regionalt/lokalt niveau
gennemføres parallelt, og at realiseringen ikke præges af en
utidssvarende hierarkisk opfattelse, hvor alt skal komme
oppefra. Det er vigtigt, at man i højere grad end tidligere
anerkender den helt centrale rolle, som det lokale og regionale
niveau spiller for videreudviklingen af et europæisk område
for livslang læring.
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10.
Regionsudvalget konstaterer med tilfredshed, at et af de
centrale elementer i Kommissionens strategi er udviklingen af
partnerskaber på lokalt niveau mellem lokale myndigheder,
skoler, universiteter, videreuddannelsescentre og andre læringsudbydere, virksomheder, arbejdsformidlinger og foreningsliv. Dette indebærer udvikling af nye kontakttyper.
Forbindelserne mellem skole og arbejdsmarked kan i høj grad
antage andre former end studiebesøg og praktikperioder.
Virksomheder inden for den nye videnbaserede økonomi vil
nemlig fremme nysgerrigheden, iværksætterånden og helhedssynet hos eleverne snarere end fokusere snævert på bestemte
momenter. Eleverne kan desuden være med til at tilføre
virksomhederne nye viden. Regionsudvalget lægger imidlertid
også stor vægt på partnerskaber, der udtrykkeligt bør nævnes
i meddelelsen.

11.
Regionsudvalget mener, at partnerskaber kan bidrage
til at skabe et mere åbent indlæringsmiljø i skolen og på
virksomhederne. Skolearbejde vil i mindre udstrækning foregå
som en isoleret aktivitet, der kun er henvendt til heltidsstuderende. I stedet vil arbejdet i højere grad foregå i et samspil med
det omgivende nærmiljø. Indlæringen vil også ændre karakter
som følge af relativt flere virtuelle elementer. Også bibliotekernes rolle som et åbent læringsmiljø for alle borgere bør
underbygges.

12.
Det anderledes og mere åbne indlæringsmiljø, der vil
præge fremtidens skole, forudsætter støtte til uddannelse og
videreuddannelse af lærere og til lokale undervisningscentre,
så lærerrollen kan udvikles. Regionsudvalget ser positivt på
Kommissionens forslag om målrettede støtteforanstaltninger
til dette — f.eks. via Den Europæiske Investeringsbank. Hvis
pædagogerne skal kunne leve op til de krav, som livslang
læring stiller til lærerrollen, er det desuden en forudsætning, at
de opmuntres til at tage et ansvar for deres egen udvikling.

13.
Regionsudvalget understreger, at de nye holdninger og
indfaldsvinkler, hvor man fokuserer på læring i forskellige
udviklede former snarere end på undervisning vil indebære
nye krav til universiteter, videreuddannelsescentre og forskningsanstalter om uddannelse og forskning i livslang læring.

14.
Synet på læringsbehovet — og hvordan det opfyldes —
kan variere alt efter det anlagte perspektiv: det enkelte individ,
gruppen, arbejdsmarkedet eller samfundet som sådan. I et
videnbaseret Europa bør en diskussion om uddannelsesbehov
føres lokalt og regionalt.
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15.
Regionsudvalget understreger også vigtigheden af, at en
fremadrettet diskussion føres ud fra de signaler, som samfundet, arbejdsmarkedet og de forskellige lokale/regionale virksomheder giver. Disse kan variere, alt efter om der er tale om
innovative og relativt ekspansive brancher med en moderne
arbejdsorganisation eller om mere traditionelle virksomheder/
brancher med uændrede arbejdsmetoder.

16.
Jævnsides med de kundskaber, der traditionelt opfattes
som basale, vil Regionsudvalget pege på visse andre: forståelse,
respekt og medfølelse for andre mennesker uanset etnisk
baggrund, sprog eller religion samt anerkendelse af værdien af
Europas mangfoldighed med hensyn til sprog, kultur og
naturforhold.
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ning. Det er samtidig vigtigt, at alle, der har behov for det eller
ønsker det, kan udvikle deres færdigheder sammen med andre
mennesker. Dette kan være af stor betydning for såvel
indlæringsprocessen som for den sociale situation.

21.
Regionsudvalget er enigt i, at der er behov for at udvikle
en positiv læringskultur. Som grundlag for livslang læring og
livslæring bliver grundskolens og voksenuddannelsesinstitutionernes måske vigtigste opgave til stadighed at stimulere
nysgerrighed og lærelyst. Det bliver særlig vigtigt at opmuntre
dem, der i dag har mindre gode erfaringer med skolegang
eller simpelthen ikke er motiverede. Hvad angår skabelse af
forudsætninger for livslang læring er det navnlig vigtigt at
forbedre indlæringsmulighederne for indvandrere samt for
unge, der er gået ud af skolen uden afsluttende eksamen.

17.
Hvis man skal takle nutidens udfordringer, er andre
vigtige færdigheder:
—

evne til at sætte sin egen læring i perspektiv,

—

evne til at fungere og arbejde sammen med andre,

—

evne til at anskue spørgsmål fra forskellige vinkler,

—

evne til at behandle komplekse problemstillinger og en
stor informationsstrøm

—

evne til at præsentere sig selv, stå frem og formulere
synspunkter.

18.
Regionsudvalget er enigt med Kommissionen i, at øgede
investeringer i uddannelse skal suppleres med strategier på
lokalt plan. Det understreger desuden, at investeringer i
uddannelse må tage hensyn til de regionale strategier Det er
vigtigt at diskutere, hvad der er samfundets og hvad der er
arbejdsmarkedets ansvar, når det gælder uddannelse.

19.
Regionsudvalget mener, at der inden for rammerne af
forskellige former for voksenundervisning bør ydes støtte til
tilegnelse af viden. Der stilles i stadig højere grad krav om
universitets- eller anden videregående uddannelse. Ikke mindst
af den grund er det vigtigt, at alle, der ønsker det, kan få
undervisning på dette niveau uden hindringer af f.eks. geografisk, social eller privatøkonomisk karakter.

20.
Det er endvidere vigtigt, at lokale/regionale myndigheder og andre aktører gives mulighed for at drive og udvikle
lokal undervisningsinfrastruktur og læring, der foregår på
tidspunkter og steder og i et tempo, der tilfredsstiller forskellige
ønsker. Informations- og kommunikationsteknologien udvikles til stadighed og skaber nye muligheder for en fleksibel
læring, der adskiller sig fra mere traditionel distanceundervis-

22.
I fremtidens lokale og regionale infrastruktur vil værdsættelse af kundskaber og færdigheder spille en vigtig rolle,
uanset om de er erhvervet gennem formelle, ikke-formelle eller
uformelle læringsaktiviteter. Efter Regionsudvalgets opfattelse
er det meget vigtigt, at dette ikke medfører udvikling af
komplicerede tekniske målesystemer eller systemer, hvor individer opfattes som objekter, således at behovet for at få
kundskaber anerkendt og dokumenteret og den fornødne
hjælp hertil træder i baggrunden. Sådanne systemer kan snarere
afskrække og dermed virke mod hensigten. Det er således
vigtigt, at individet selv opfattes som informationsbærer.
Regionsudvalget ønsker at deltage i det fortsatte arbejde med
denne proces. Som eksempel herpå kan nævnes Central
European Language Portfolio, som allerede anvendes i flere
lande.

23.
Regionsudvalget understreger, at det skal spille en aktiv
rolle i forbindelse med fremme af livslang læring på lokalt og
regionalt niveau. Der er gode forudsætninger for at udbygge
eksisterende venskabsbyordninger og udvikle nye kontakter.
Udnyttelsen af ny informations- og kommunikationsteknologi
giver yderligere mulighed for at bygge bro mellem forskellige
former for læring rundt om i Europa. Regionsudvalget glæder
sig til sammen med Kommissionen at skulle finde frem til
nye innovative midler til at skabe opmærksomhed omkring
vellykkede strategier inden for livslang læring på lokalt og
regionalt niveau.

24.
Regionsudvalget ser med tilfredshed, at Kommissionens
har til hensigt på forskellige måder at støtte etableringen af
netværk mellem regioner og byer med veludviklede strategier
for livslang læring. Regionsudvalget er villigt til at medvirke i
et sådant arbejde for at få indblik i erfaringer og gode
løsningsmodeller.
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25.
Kommissionen bebuder en udformning af europæiske
anbefalinger for arbejde med kvalitet i uddannelsen. Regionsudvalget finder det vigtigt, at sådanne redskaber udvikles som
en støtte til forskellige aktører, så de hele tiden kan forbedre
deres indsats og arbejde hen imod fastsatte mål og tilfredsstille
forventninger og krav. Derimod bør de ikke bruges som
centrale kontrolinstrumenter med udgangspunkt i faste rutiner.
26.
Regionsudvalget hilser udvikling af et begrænset antal
indikatorer velkommen, men finder det i denne forbindelse
vigtigt, at de erfaringer, der er indhentet inden for rammerne
af OECD’s arbejde, udnyttes. Regionsudvalget vil gerne deltage
i en sådan proces.
27.
Hvis man vil opretholde dynamikken i processen
vedrørende livslang læring, er det efter Regionsudvalgets
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opfattelse en grundlæggende forudsætning, at man har en
levende dialog og debat om handlingsprogrammerne på lokalt
og regionalt niveau i hele Europa. Regionsudvalget foreslår, at
regionerne og kommunerne skal være massivt repræsenteret i
de eksisterende eller eventuelle fremtidige organer med henblik
på at opnå den bedst mulige kvalitet i såvel høringen som i
forslagene vedrørende livslang læring.
28.
Regionsudvalget bør som repræsentant for det lokale
og regionale niveau i Europa inddrages i det fortsatte arbejde
med realiseringen af et europæisk område for livslang læring. I
meddelelsen peger Kommissionen på en lang række konkrete
opgaver. Det er vigtigt, at disse løbende afstemmes med
Regionsudvalget. Dette kan — som vi har peget på i vores
udtalelse om Kommissionens memorandum om livslang læring — ske inden for rammerne af et samarbejdsudvalg for
Kommissionen og Regionsudvalget.

Bruxelles, den 15. maj 2002.
Albert BORE

Formand for
Regionsudvalget

Regionsudvalgets udtalelse om:
—

»Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget om alternative brændsler til vejtransport og om en række
foranstaltninger til fremme af anvendelsen af biobrændstoffer«,

—

»Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer til transport«, og

—

»Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/81/EØF for så vidt
angår muligheden for at anvende en reduceret punktafgiftssats på biobrændstoffer og på
visse mineralolier, der indeholder biobrændstoffer«
(2002/C 278/09)

REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og
Sociale Udvalg og Regionsudvalget om alternative brændsler til vejtransport og om en række
foranstaltninger til fremme af anvendelsen af biobrændstoffer, til forslaget til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om fremme af anvendelse af biobrændstoffer til transport samt til forslaget til Rådets
direktiv om ændring af direktiv 92/81/EØF for så vidt angår muligheden for at anvende en reduceret
punktafgiftssats på biobrændstoffer og på visse mineralolier, der indeholder biobrændstoffer (KOM(2001)
547 endelig – 2001/0265 (COD)),
under henvisning til Rådets beslutning af 18. januar 2002 om i henhold til EF-traktatens artikel 175,
stk. 1, at anmode om Regionsudvalgets udtalelse herom,
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under henvisning til præsidiets beslutning af 6. februar 2002 om at pålægge Underudvalget for Bæredygtig
Udvikling at forberede udtalelsen,
under henvisning til forslag til udtalelse vedtaget af Underudvalget for Bæredygtig Udvikling den 25. marts
2002 (CdR 34/2002 rev. — Ordfører: Reinhold Bocklet, minister for forbunds- og EU-anliggender i
Bayern, D/PPE) —
på den 44. plenarforsamling den 15.-16. maj 2002 (mødet den 15. maj) vedtaget følgende udtalelse.

Regionsudvalget
1.
glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at
fremme anvendelsen af biobrændstoffer gennem to fællesskabsdirektiver,
mener, at meddelelsen og direktivforslagene om øget anvendelse af vedvarende energikilder principielt er et skridt i den
rigtige retning, både med henblik på gennemførelsen af Kyotoprotokollen og i betragtning af transportsektorens betydelige
og stadig voksende andel af brændstofforbruget. Meddelelsen
og direktivforslagene er også vigtige med henblik på EU’s
selvforsyning med energi og EU’s landbrugs- og beskæftigelsespolitik,
bemærker til artikel 2 i direktivet om fremme af anvendelsen
af biobrændstoffer til transport, at rene vegetabilske olier bør
defineres konkret som biobrændstoffer i bilag A, da der er en
lovende udvikling i gang, som peger på, at ren vegetabilsk olie
eller en blanding af vegetabilsk olie og dieselbrændstof kan
anvendes som brændstof. Mængder, der anvendes på denne
måde, bør kunne indgå i beregningen af biobrændstoffers
andele;
2.
bemærker imidlertid, at direktivforslaget om fremme af
anvendelsen af biobrændstoffer til transport (KOM(2001) 547
endelig – 2001/0265 (COD)) bør ændres, især hvad angår
artikel 3, punkt 1, således at medlemsstaterne fortsat bevarer
retten til at udvælge instrumenterne i de nationale programmer
til bekæmpelse af drivhusgasemissioner og til at fastlægge
indsatsområder og tidsramme for øget anvendelse af vedvarende energikilder. Hensynet til omkostningseffektivitet gør det
ikke begrundet, at EU forpligter hver medlemsstat til at sikre,
at biobrændstoffer tegner sig for ca. 2 procent af den benzin
og dieselolie, der sælges på markedet, inden udgangen af 2005;
3.
bemærker angående artikel 3 i forslaget til direktiv om
fremme af anvendelsen af biobrændstoffer, at de planlagte

minimumsmarkedsandele kun kan opnås, hvis biobrændstofferne fritages for afgiften på mineralolier. Kun på den måde får
både landbruget og følgeindustrien den planlægningssikkerhed, som er en forudsætning for at foretage de nødvendige
investeringer med henblik på fremstilling og markedsføring af
biobrændstoffer;
4.
bemærker angående artikel 8 c) stk. 2 i forslaget til
direktiv om ændring af direktiv 92/81/EØF, at der bør ydes en
afgiftslempelse på mere end 50 % til rene biobrændstoffer og
blandinger, der indeholder mere end 50 % biobrændstoffer;
5.
konstaterer angående artikel 8 b) og artikel 8 c) stk. 3
i det førnævnte direktiv, at punktafgiftslempelsen til rene
biobrændstoffer og blandinger også bør kunne ydes efter
henholdsvis den 31.12.2003 og den 31.12.2010 uden indsendelse af ansøgning, så længe den minimumsandel, der er
nævnt i bilag B i direktivet om fremme af anvendelsen af
biobrændstoffer, ikke er nået og kun kan nås eller bibeholdes
gennem dette incitament;
6.
konstaterer angående artikel 8 b) i det førnævnte direktiv,
at biobrændstoffer, der fremkommer gennem kemisk omdannelse, som f.eks. rapsmethylester eller ethyl-tert-buthyleter,
også skal falde ind under direktivets anvendelsesområde;
7.
bemærker angående artikel 8 d) i det førnævnte direktiv,
at den yderligere afgiftslempelse til offentlig passagerbefordring
inkl. taxaer og køretøjer, som offentlige myndigheder har
ansvaret for, også skal gælde følgende miljøfølsomme områder:
fartøjer på indre vandveje, motorbåde, køretøjer på dæmninger
og i grusgrave, land- og skovbruget med tilknyttede forsyningsog forædlingsindustrier samt anvendelsesområder i høje bjerge
såsom sneryddere og bjerghytters forsyningsanlæg (køretøjer,
strøm- og varmeforsyning, kraftvarmeanlæg, tovbaneanlæg).

Bruxelles, den 15. maj 2002.
Albert BORE

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets udtalelse om:
—

»Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer«,

—

»Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sporbarhed og
mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder
fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF«, og

—

»Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende overførsel af genetisk modificerede organismer«
(2002/C 278/10)

REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sporbarhed
og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af
genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF — KOM(2001) 182 endelig —
2001/0180 (COD),
under henvisning til Kommissionens forslag til Europa-parlamentets og Rådets forordning om genetisk
modificerede fødevarer og foderstoffer — (KOM(2001) 425 endelig — 2001/0173 (COD),
under henvisning til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende overførsel af genetisk modificerede organismer — KOM(2002) 85 endelig — 2002/0046
(COD),
under henvisning til Kommissionens forslag til direktiv om udsætning i miljøet af genetisk modificerede
organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF — KOM(2000) 293 endelig,
under henvisning til Rådets anmodning af 15. september og 2. oktober 2001 samt 1. marts 2002 om
Regionsudvalgets udtalelse under henvisning til EF-traktatens artikel 265, stk. 1, og artikel 152 og 175,
under henvisning til præsidiets beslutning af 6. februar 2002 om at henvise det forberedende arbejde til
Underudvalget for Bæredygtig Udvikling,
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse af 12. april 2001 om meddelelsen fra Kommissionen til
Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om »Hvidbog om
fødevaresikkerhed« (KOM(1999) 719 endelig) (CdR 77/2000 fin) (1),
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse af 14. juni 2001 om oprettelse af en europæisk
fødevareautoritet (CdR 64/2001 fin) ( 2),
under henvisning til forslag til Regionsudvalgets udtalelse vedtaget den 25. marts 2002 af Underudvalget
for Bæredygtig Udvikling (CdR 33/2002 rev. — ordfører: Olivier Bertrand, borgmester for Saint-SilvainBellegarde, F/PPE) —
på den 44. plenarforsamling af 15.-16. maj 2002 (mødet den 16. maj 2002) vedtaget følgende udtalelse.

REGIONSUDVALGETS SYNSPUNKTER
OG HENSTILLINGER

og foder, ikke mindst i lyset af den kommende oprettelse af
Den Europæiske Fødevareautoritet. Regionsudvalget bifalder
Kommissionens initiativ, som skal sikre ensartet anvendelse af
EU-lovgivning om styrkelse af fødevaresikkerheden i hele EU.

Forord
1.
På baggrund af den tekniske, videnskabelige og retlige
udvikling såvel uden for som inden for EU er der behov for at
udbygge EU’s lovgivning om genetisk modificerede fødevarer

( 1) EFT C 226 af 8.8.2000, s. 7.
( 2) EFT C 357 af 14.12.2001, s. 22.

2.
Regionsudvalget ser positivt på indførelsen af en lovgivning på dette område, som kan sikre gennemsigtighed i
fødevarekæden med hensyn til anvendelsen af GMO’er. Gennemsigtigheden går ikke blot på godkendelsesproceduren, men
også på sporbarheden af genetisk modificerede produkter på
alle stadier i fødevarekæden. Regionsudvalget påpeger i den
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forbindelse, at begrebet »fra jord til bord« ikke længere
er fyldestgørende, eftersom fødevarekæden omfatter alt fra
landbrugets industrielle leverandører til den endelige forbruger.
Regionsudvalget vil derfor foretrække begrebet »fra plov til
tallerken«.

3.
Lovgivningen skal endvidere gøre det muligt for køber at
træffe et reelt valg, hvad enten der er tale om intermediære
brugere, som f.eks. kvægopdrættere, eller om den endelige
forbruger. Der bør gives en tydelig og grundig information,
der sikrer sundheds- og retsbeskyttelse af brugere af fødevarer
og foder.

4.
Regionsudvalget understreger, at sporbarhed og mærkning er to forskellige, men komplementære begreber. Sporbarhed indebærer, at der oprettes et opfølgningssystem, der gør
det muligt at opridse et produkts fremstillingsproces og
oprindelse. Mærkning gør det muligt at opnå fuld indsigt i
handelsforløbet. Med mærkningen fører endvidere en forpligtelse og et retligt ansvar for den, som har mærket det
pågældende produkt.

5.
Regionsudvalget står fast på, at realiseringen af målet om
et højt beskyttelsesniveau for liv, sundhed og miljø kun
kan sikres gennem en sammenhængende EU-lovgivning, der
ansvarliggør samtlige aktører i fødevarekæden. Dermed sikres
endvidere en større forbrugertillid til fødevaresikkerheden.

Gældende og fremtidig EU-lovgivning

6.
Den rammelovgivning, der har været gældende i EU
siden begyndelsen af 1990’erne er blevet udvidet og skærpet
inden for de sidste ti år. Direktiv 90/219/EØF, som også er
blevet ændret, omhandler den indesluttede anvendelse af
genetisk modificerede mikroorganismer, som anvendes til
forskning eller industrielle formål.

7.
Rådets direktiv nr. 90/220 om udsætning i miljøet af
genetisk modificerede organismer opstillede de første regler
for en godkendelsesprocedure. Direktivet omfatter markedsføringen af GMO’er og produkter, der består af eller indeholder
GMO’er, men den gælder ikke for produkter, der er afledt af
GMO’er. I henhold til direktivet skal der foretages en vurdering
af indvirkningen på miljøet, og godkendelse skal finde sted
trinvist. Hver enkelt medlemsstat skal forud for en udsætning i
miljøet vurdere, hvorvidt de enkelte produkter udgør en risiko
for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet.
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8.
I oktober 2002 blev den gældende lovgivning forbedret
og skærpet gennem direktiv nr. 2001/18, som sigter mod:
—

at gøre beslutningsprocessen mere effektiv og gennemsigtig, samtidig med at der sikres et højt beskyttelsesniveau
for sundhed og miljø,

—

at præcisere en række operationelle aspekter som blandt
andet direktivets anvendelsesområde,

—

at fremme harmoniseringen af risikovurderingerne,

—

at gøre beslutningsprocessen mere gennemsigtig gennem
høring og udarbejdelse af en rapport om etiske spørgsmål
samt gennem offentlighedens inddragelse i godkendelsesprocessen,

—

at forbedre kontrollen med GMO’er, der udsættes i
miljøet, ved at forpligte medlemsstaterne til at træffe de
nødvendige foranstaltninger til at sikre mærkning og
sporbarhed på alle stadier i markedsføringen og ved at
skærpe overvågningen af GMO’erne.

9.
I Europa-parlamentets og Rådets forordning nr. 258/
97 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser
fastsættes regler vedrørende godkendelse og mærkning af
fødevarer, der er afledt af GMO’er, og andre nye fødevarer.
Den angiver imidlertid ikke, hvorledes denne information
skal udformes, og den definerer ikke begrebet »væsentlig
overensstemmelse«. Hvad angår Kommissionens forordning
50/2000, fastsættes der endvidere ingen tærskelværdi for
utilsigtet forekomst af GMO’er. Situationen er den samme for
foderstoffer afledt af GMO’er, idet der ikke er truffet nogen
specifikke foranstaltninger med hensyn til mærkning af produkter afledt af GMO’er. I de foreliggende forslag indkredses
begrebet »væsentlig overensstemmelse« og tærskelværdien for
utilsigtet forekomst af GMO’er.

10.
Den 24. maj 2000 underskrev Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater Cartagena-protokollen om biosikkerhed. Denne multilaterale aftale skal forpligte verdens vigtigste GMO-producerende lande. Den er kommet i stand for at
forbedre beskyttelsen i forbindelse med grænseoverskridende
overførsel, håndtering og anvendelse af levende modificerede
organismer. Kommissionen foreslår i sit forslag ( 1), at denne
protokol ratificeres. Protokollen træder i kraft på den halvfemsindstyvende dag efter, at deponeringen af det halvtredsindstyvende ratifikationsinstrument har fundet sted. Regionsudvalget
går sammen med medlemsstaterne og Europa-Parlamentet ind
for, at denne protokol hurtigt ratificeres.

(1 ) KOM(2002) 85 endelig.
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Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (1)

15.
For at blive sikker og opnå tillid hos både forbrugerne
og samtlige aktører i fødevarekæden, bør godkendelsen af
fødevarer og foder opfylde følgende krav:

11.

—

de må ikke udgøre en risiko for menneskers eller dyrs
sundhed,

—

brugere og forbrugere skal informeres.

—

—

Kommissionens forslag omfatter
en forbedret, harmoniseret, ensartet og gennemsigtig
procedure for sikkerhedsvurdering af genetisk modificerede fødevarer,
en procedure for sikkerhedsvurdering og godkendelse
af genetisk modificeret foder på grundlag af samme
forbedrede og gennemsigtige godkendelsesprocedure som
for genetisk modificerede fødevarer,

—

en bestemmelse om, at anvendelse udelukkende til enten
fødevarer eller foder ikke kan godkendes i tilfælde, hvor
det er sandsynligt, at produkterne vil blive anvendt som
både fødevarer og foder,

—

harmoniserede og generelle mærkningskrav for genetisk
modificeret foder, så brugerne får nøjagtige oplysninger
om sammensætning og egenskaber.

12.
Den foreslåede forordning kommer til at gælde for
produkter »fremstillet af en GMO«, men ikke produkter
»fremstillet med en GMO«.

13.
Regionsudvalget udtrykker generel tilfredshed med
Kommissionens forslag om at styrke og afklare proceduren for
vurdering af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer
med henblik på at skabe et retsgrundlag, som er nødvendigt
for at kunne sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers
liv og sundhed.

Den Europæiske Fødevaremyndighed skal fungere som videnskabelig garant i forbindelse med godkendelsesproceduren.
Derfor understreger Regionsudvalget i overensstemmelse med
sin tidligere udtalelse herom nødvendigheden af så hurtigt som
muligt at oprette denne Fødevaremyndighed, så forslagene til
forordning kan gennemføres.

14.
Regionsudvalget bifalder særlig proceduren »én dør, én
nøgle«, som muliggør en bedre opfølgning og hurtigere
behandling af ansøgningerne om tilladelse, hvilket burde
bidrage til både større forbrugersikkerhed og større forbrugertillid. Erfaringen har vist, at når et produkt egner sig som både
fødevare og foder, bør det også opfylde de krav, som gælder
for såvel fødevarer som foder.

( 1) KOM(2001) 425 endelig — 2001/0173 (COD).

16.
Fastsættelsen af en tærskelværdi for markedsføringstilladelse for et produkt bidrager efter Regionsudvalgets mening
til at opnå den nødvendige sundheds- og retssikkerhed.
Tærskelværdien bør i den sammenhæng gælde for hvert enkelt
led i fødevarekæden og fastsættes på grundlag af begrebet
»spor«, som anvendes for at kunne definere et rent fødevareprodukt. Regionsudvalget påpeger endvidere, at fastsættelsen af
denne tærskelværdi bør ske i overensstemmelse med andre
tærskelværdier, herunder den, som gælder for mærkningskravet for genetisk modificerede frø (direktiv 98/95/EF).

17.
Godkendelsesproceduren gælder for fødevarer og foder,
der enten indeholder en GMO eller er fremstillet af en
GMO. Regionsudvalget understreger, at der skal være bedre
sammenhæng i EU-lovgivningen om fødevarer, som kræver en
særlig ansøgning om markedsføringstilladelse. Det drejer sig
om tilsætningsstoffer i fødevarer, babymad, modermælkserstatning og kosttilskud. En sådan tilladelse gælder kun for et
begrænset tidsrum, nemlig højst 10 år, men den kan forlænges
afhængigt af resultaterne af en overvågningsplan.

18.
Regionsudvalget støtter oprettelsen af et EU-register for
genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, som skal
indeholde produktspecifikke oplysninger, undersøgelser til
fastslåelse af produktets sikkerhed og påvisningsmetoder.
Regionsudvalget slår til lyd for, at Kommissionen fremmer og
fastlægger retningslinjer, der vil give offentligheden adgang til
EU-registret, for dermed at sikre en fuldstændig information
vedrørende disse næringsmidler.

19.
Regionsudvalget slår til lyd for, at overgangsperioden
for opretholdelse af en markedsføringstilladelse ophører hurtigst muligt.

20.
Regionsudvalget forholder sig positivt til mærkningskravet, som det fremgår af Kommissionens forslag til forordning. De gældende regler er nemlig svære at gennemføre og
gøre gældende over for tredjelande samtidig med, at de ikke er
nogen garanti for fuldstændig gennemsigtighed, hverken for
den endelige forbruger eller for erhvervsdrivende som blandt
andet kvægopdrættere.

C 278/34

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

21.
Kommissionens forslag udvider de gældende mærkningsbestemmelser til at omfatte enhver form for genetisk
modificerede fødevarer og foderstoffer, uanset om der kan
findes spor af DNA eller protein. Regionsudvalget tager
forbehold over for denne udvidelse på baggrund af følgende:
—

—

De nylige kriser på sundhedsområdet har vist, at sporbarhed ved hjælp af dokumenter langt fra er tilstrækkelig til
at føre streng kontrol med foder.
Udelukkende kontrol baseret på sporing af DNA og
protein i et markedsført produkt kan være med til
at garantere, at der ikke svindles under handel med
produktet.

22.
Køber (det være sig brugeren eller den endelige forbruger) skal kunne vurdere kvaliteten af fødevarer ud fra fyldestgørende information og sine egne retlige, sundhedsmæssige og
kommercielle kriterier. Regionsudvalget henstiller til Rådet og
Europa-parlamentet, at der skelnes tydeligt mellem produkter,
der indeholder GMO’er, og produkter, der ikke længere
indeholder spor af GMO’er.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om sporbarhed og mærkning af genetisk
modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og
foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og
om ændring af direktiv 2001/18/EF ( 1)

25.
Regionsudvalget anmoder om, at Kommissionen tildeles kompetence til at harmonisere vurderingsprocedurerne for
genetisk modificerede fødevarer og foder og til at samordne
EU’s foranstaltninger for sporbarhed med de tilsvarende internationale.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om grænseoverskridende overførsel af genetisk modificerede organismer ( 2)

26.
Regionsudvalget støtter proceduren i Cartagena-protokollen af følgende grunde:
a)

behovet for informationsudveksling mellem eksportører
og importører i form af en fuldstændig anmeldelse inden
den første grænseoverskridende overførsel,

b)

indførelse af et informationsudvekslingssystem før markedsføringen af produkterne,

c)

sammenkædning af de bilaterale aftaler og EU-lovgivningen især med mulighed for, at medlemsstaterne kan
anvende EU-lovgivningen i stedet for protokollen om
overførsel af GMO inden for EU og Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde,

d)

anerkendelse af EU-proceduren for tilladelse til markedsføring af GMO efter høring af Den Europæiske Fødevareautoritet.

23.
Regionsudvalget bifalder forslaget til forordning, som
sigter mod at præcisere retningslinjerne for gennemførelse af
sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede fødevarer
og foderstoffer.
24.
Kommissionen foreslår, at disse retningslinjer skal
gælde for både fødevarer og foder, der er produceret i EU, og
for importerede fødevarer og foder. Den enkelte medlemsstat
skal have ansvaret for kontrollen med de importerede produkter og fastsættelsen af sanktioner i tilfælde af svig.
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27.
Regionsudvalget bifalder den foreslåede gennemførelsesstrategi, som går ud på:
e)

at pålægge eksportørerne forpligtelser, som ikke findes i
EU-lovgivningen,

f)

at gældende EU-lovgivning anvendes på importørerne.

Regionsudvalget støtter ovenstående princip såvel som en
bedre afgrænsning af kompetencefordelingen i EU.

Regionsudvalget understreger dog, at forslaget til forordning
ikke sikrer sammenhæng mellem bestemmelserne om sporbarhed af produkter fra tredjelande og de foranstaltninger, som
Regionsudvalget ønsker, og som er mere vidtgående end
de allerede fastsatte, navnlig sikkerhedskravene i Cartagenaprotokollen

28.
Regionsudvalget går ind for ratificering af Cartagenaprotokollen. Forordningsforslaget indeholder særlige krav til
GMO-eksporten til tredjelande, men protokollen vedrører kun
levende modificerede organismer. Det er derfor ikke altid
muligt at præcisere de nærmere bestemmelser for sporbarhed
og mærkning af produkter, som indeholder en ikke-levende
GMO, eller som stammer fra en GMO, der er importeret fra et
tredjeland.

( 1) KOM(2001) 182 endelig — 2001/0180 (COD).

(2 ) KOM(2002) 85 endelig – 2002/0046 (COD).
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29.
Regionsudvalget understreger betydningen af informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne ved uforsætlige
grænseoverskridende overførsler. Da dette område vedrører
fødevaresikkerhed, foreslår Regionsudvalget, at det hurtige
varslingssystem kommer til at indgå i denne procedure.
Regionsudvalget opfordrer Kommissionen til at sikre sig, at
alle medlemsstaterne anvender egnede procedurer.

konkurrencedygtig videnbaseret økonomi, blandt andet på
grundlag af bioteknologien. Regionsudvalget ønsker, at der i
verdenshandlen tages større hensyn til fødevaresikkerheden,
under fastholdelse af EU-regionernes konkurrenceevne i handlen med alle former for fødevarer.

30.
Regionsudvalget fastslår, at forordningsforslaget ikke
omhandler det retlige ansvar ved tilbagetagelse som følge af en
uforsætlig GMO-overførsel, og giver således ikke fødevarekædens aktører retssikkerhed.

32.
Anvendelsen og gennemførelsen af disse forordninger i
EU vil efter Regionsudvalgets mening forbedre kvaliteten og
fødevaresikkerheden for produkter, der er produceret i EU,
såvel som formidlingen af informationer til køber (bruger eller
forbruger), så denne kan træffe et reelt valg. Regionsudvalget
slår til lyd for, at samme krav skal gælde for importerede
produkter.

31.
Regionsudvalget støtter konklusionerne fra det europæiske topmøde i Lissabon, ifølge hvilke EU skal blive en

Konklusion

Bruxelles, den 16. maj 2002.

Albert BORE

Formand for
Regionsudvalget

Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
beslutning om ændring af beslutning nr. 1254/96/EF om opstilling af et sæt retningslinjer for
transeuropæiske net på energiområdet«
(2002/C 278/11)

REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til Kommissionens beretning til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget om gennemførelsen af retningslinjerne for transeuropæiske energinet i
perioden 1996-2001,
under henvisning til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet — »Europæisk
energiinfrastruktur«,
under henvisning til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af
beslutning nr. 1254/96/EF om opstilling af et sæt retningslinjer for transeuropæiske net på energiområdet
[KOM(2001) 775 endelig],
under henvisning til formandens beslutning af 8. april 2002 om at overdrage det forberedende arbejde til
Mauro Pili (I/PPE), præsident for den selvstyrende region Sardegna, som hovedordfører i henhold til
forretningsordenens artikel 40, stk. 2,
under henvisning til Amsterdam-traktatens artikel 154, 155, 156, 158 og 265, særlig artikel 154, stk. 2,
hvori det fastslås, at Fællesskabets indsats især skal tilgodese »nødvendigheden af at skabe forbindelse
mellem på den ene side øområder, indlandsområder og randområder og på den anden side Fællesskabets
centrale områder«,
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under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1254/96/EF af 5. juni 1996 om
opstilling af et sæt retningslinjer for transeuropæiske net på energiområdet,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1047/97/EF af 29. maj 1997 om
ændring af beslutning nr. 1254/96/EF om opstilling af et sæt retningslinjer for transeuropæiske net på
energiområdet,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1741/99/EF af 29. juli 1999 om
ændring af beslutning nr. 1254/96/EF om opstilling af et sæt retningslinjer for transeuropæiske net på
energiområdet,
under henvisning til Kommissionens beslutning nr. 761/2000/EF af 16. november 2000 om fastlæggelse
af specifikationerne for projekter af fælles interesse inden for transeuropæiske energinet fastlagt på
grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1254/96/EF som ændret ved EuropaParlamentets og Rådets beslutning nr. 1047/97/EF og nr. 1741/1999/EF,
under henvisning til Rådets beslutning nr. 96/391/EF af 28. marts 1996 om fastlæggelse af en række
aktioner med henblik på at skabe gunstigere vilkår for udbygningen af transeuropæiske net på
energiområdet,
under henvisning til Kommissionens henstilling 1999/28/EF af 14. december 1998 om forbedring af
godkendelsesprocedurerne for transeuropæiske energinet,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 af 18. september 1995 om generelle regler for
Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net som ændret ved Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1655/1999 af 19. juli 1999,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF af 19. december 1996 og direktiv
98/30/EF af 22. juni 1998 om fælles regler for det indre marked for henholdsvis elektricitet og naturgas,
under henvisning til Kommissionens grønbog »På vej mod en europæisk strategi for energiforsyningssikkerhed« [KOM(2000) 769 endelig],
under henvisning til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Stockholm den 23.-24. marts 2001,
under henvisning til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Barcelona den 15.-16. marts 2002 —
på sin 44. plenarforsamling den 15.-16. maj 2002, mødet den 16. maj, vedtaget følgende udtalelse.
1.

Generelle bemærkninger

1.1.
Regionsudvalget bifalder generelt Europa-Parlamentets
og Rådets initiativ om opstilling af et sæt nye retningslinjer for
transeuropæiske net på energiområdet.

Udvalget kan især tilslutte sig kravet om at revidere retningslinjerne for de transeuropæiske energinet (TEN-energi) under
hensyntagning til udviklingen siden 1996 (gennemførelsen af
direktiverne om liberalisering af markederne for elektricitet og
naturgas, tendensen til stadig større afhængighed af ekstern
energiforsyning og fastsættelsen af mere ambitiøse mål for
udbredelsen af vedvarende energikilder).

1.2.
Regionsudvalget bakker også op om forslaget om
blandt projekterne af fælles interesse at udpege en kategori af
højtprioriterede projekter af europæisk interesse, som kan få
stor betydning for opnåelsen af de grundlæggende energipolitiske mål, dvs. gennemførelse af et indre, konkurrencedygtigt
marked og forbedring af forsyningssikkerheden.

1.3.
Regionsudvalget bifalder forslaget om at justere de
politiske prioriteter for at skabe bedre overensstemmelse
mellem hovedkriterierne for politikken for TEN-energi og de
nuværende behov for net. Det er positivt, at der ved siden
af de politiske prioriteter vedrørende forsyningssikkerhed,
udvidelsen og samhørigheden (el-nettenes interoperabilitet,
udvikling af gasinfrastrukturen, tilslutning af randområderne
med tilføjelse af områderne i den yderste periferi) indføres to
nye politiske prioriteter: iværksættelse af foranstaltninger, der
fremmer gennemførelsen af det indre marked, samt tilslutning
af energiproduktion fra vedvarende energikilder til de sammenkoblede energinet.

1.4.
Forslaget om at justere de politiske prioriteter viser, at
TEN-energi kan bidrage direkte til energipolitikkens udformning og gennemførelsen af politikker, som fremmer bæredygtig
udvikling, regionaludvikling og udvidelsen.

1.5.
Apropos regionaludvikling må det være på sin plads at
nævne, at Regionsudvalget i tidligere udtalelser har understre-
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get, at Kommissionen ved fastlæggelsen af prioriteter bør tage
hensyn til øområder såvel som randområder.

1.6.
Regionsudvalget er enig i, at der er behov for at
fastlægge prioriterede indsatsområder, og tilslutter sig forslaget
om at indføre en bredere definition af projekter af fælles
interesse. Efter grundige vurderinger skal der udvælges et
begrænset antal temaprojekter af særlig strategisk værdi i stedet
for de nuværende 90 projekter ( 1). Det vil give den nødvendige
fleksibilitet til en afbalanceret gennemførelse af politikken og
programmet for TEN-energi.

C 278/37

2.3.
Det forekommer logisk at antage, at støttens størrelse
også skal afhænge af behovet for at intervenere i områder, som
nok har et stort energiunderskud, men hvor befolkningstætheden og -fordelingen gør etableringen af infrastruktur særlig
bekostelig.
I tyndtbefolkede områder eller områder med en særlig vanskelig geografi, hvor disse vilkår udgør klare forhindringer for en
økonomisk energiforvaltning, kan finansiel støtte give dem det
nødvendige minimum for at kunne klare sig i konkurrencen i
forhold til andre områder, hvor det er lettere at etablere
infrastrukturer.
Bemærkningerne om elnettene gælder i endnu højere grad for
gasnettene.

2.

Bemærkninger vedrørende de prioriterede indsatsområder

2.1.
Det fremgår helt klart, at fastlæggelsen af prioriterede
indsatsområder som beskrevet i teksten og specificeret i bilaget
udmøntes i alt for bindende geografiske og strategiske valg i
forhold til behovet for at foreslå tilpasninger af de krævede
dokumenter.

Regionsudvalget finder det nødvendigt at få at vide, hvilke
kriterier og strategier Kommissionen har fulgt, især ved
udarbejdelsen af listen over prioriterede projekter. Efter Regionsudvalgets mening bør afsides og isoleret beliggenhed
være et hovedkriterium for Kommissionens udvælgelse af
prioriterede projekter.

2.2.
Hvad angår indsatsområderne for elnettene, må det
konstateres, at skønt Kommissionen har forpligtet sig til at
udvælge 5 prioriterede projekter, beskriver dokumentet 7 (2),
som tilsyneladende hverken er systematisk ordnede eller har
strategisk betydning i økonomisk henseende, men som har
geografisk afgrænsede sammenkoblinger.

I forbindelse med fastlæggelsen af de prioriterede indsatsområder og især deres anvendelse på de foreslåede prioriterede
projekter, som vil få maksimal økonomisk støtte, understreger
Regionsudvalget behovet for en bedre definition af, hvilken
form for »strukturel« og »strategisk« hjælp, støtten bør give. Af
»strategisk« betydning for EU er projekter, der sikrer en balance
mellem spredning af energikilderne, respekt for den interne
samhørighed, især i forhold til randområder og isoleret
beliggende regioner, og som er økonomisk rentable.

( 1) Jf. begrundelsens punkt 4, andet afsnit.
( 2) Jf. fodnote 1 samt artikel 6a, stk. 2, i forslaget til beslutning.

2.4.
Det kan også være nyttigt, at strategiske valg, der
træffes i den generelle planlægning, angiver en ret præcis
geografisk placering, forudsat at valgene er truffet på grundlag
af en detaljeret begrundelse, en omhyggelig økonomisk vurdering og med udgangspunkt i medlemsstaternes udtrykkelige
ønsker.

Der er tale om beslutninger af enorm politisk og økonomisk
betydning, som nødvendigvis må have et forløb, der er fastlagt
i detaljer, og som der er enighed om.
2.5.
Af begrundelsen fremgår det, at der er behov for flere
naturgastransmissionslinjer på grund af et voksende forbrug i
medlemsstaterne. Dette trin er en af de største udfordringer for
EU’s energipolitik. Det er dog nødvendigt at tackle problemet i
en international sammenhæng, som er meget kompleks og
ikke altid let at gennemskue.
2.6.
Gennem fastlæggelsen af prioriterede indsatsområder
efter en fremgangsmåde, der som ovenfor nævnt bør præciseres yderligere, når Kommissionen frem til at udstikke nye
forsyningslinjer i EU, som udgør klare valg, der adskiller sig fra
andre forslag, som medlemsstaterne selv har fremført.
2.7.
I lyset af de foregående betragtninger står det klart, at
det er nødvendigt at sikre et rimeligt forhold mellem de
vedtagne beslutningers store betydning og den evalueringsproces, der fører frem til dem.
Det skal først og fremmest bemærkes, at sådanne valg kræver
flere substantielle oplysninger og overensstemmelse med de
oplysninger, der bringes i forslagets begrundelse ( 3).

(3 ) Jf. uoverensstemmelsen mellem oversigtskortet over gasforsyningsprojekter i Europa og kortet i bilag II vedrørende specifikationer for projekter af fælles interesse: naturgas.
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Indsatsområderne og projekterne af fælles interesse bør have
en strategisk værdi for det kontinentale energisystem i almindelighed. Det er derfor rimeligt at forlange, at de identificeres
efter en sammenligning med alternative forslag. Denne sammenligning bør medtages i begrundelsen eller i selve forslaget
til beslutning.

2.8.
Regionsudvalget understreger derfor, at der er behov
for en nøje vurdering af resultaterne af ovennævnte betragtninger vedrørende projekternes gennemførlighed. Uden sådanne
overvejelser kan man ikke med rimelighed gennemføre en
opdeling mellem prioriterede projekter og projekter af fælles
interesse.

Valg i denne sammenhæng skal træffes i fællesskab under
hensyntagen til medlemsstaternes forslag, der omtales andetsteds.

Større hensyntagen til medlemsstaternes forslag og instanser
er desuden uuomgængelig for et korrekt planlægningsforløb,
der tager behørigt hensyn til de behov for en afbalanceret
etablering af energiinfrastruktur, som følger af de enkelte
landes politiske strategier for støtte til økonomisk udvikling.

Det er i denne forbindelse nødvendigt at se på medlemsstaternes holdning til at støtte og fremme initiativer, som er i deres
interesse. I visse betydningsfulde tilfælde kan denne holdning
allerede have ført til vedtagelse af særlige foranstaltninger, som
indebærer et finansielt engagement og/eller har til formål at
lette den proces, der skal føre til deres gennemførelse.

3.

Bemærkninger til de regionale og lokale myndigheders rolle

3.1.
I beslutningsforslagets begrundelse nævnes det, at »de
nuværende bestemmelser vedrørende oplysninger til og høring
af offentligheden, som indgår i Fællesskabets miljølovgivning,
overholdes ( 1).« Det er ekstra vigtigt at understrege denne
fællesskabsforpligtelse, når det drejer sig om et så centralt
emne som udvikling af energinettene kombineret med miljøbæredygtighed.

Det påpeges desuden flere steder i meddelelsen, at miljømæssige hensyn ofte bremser gennemførelsen af projekter eller fører
til, at de helt skrinlægges ( 2).

( 1) Jf. punkt 1.
( 2) F.eks. forhøjelsen af energiudvekslingskapaciteten mellem Spanien
og Frankrig.
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3.2.
En vigtig og væsentlig forbedring af de nuværende
driftsbetingelser kan kun opnås, hvis de lokale myndigheder i
almindelighed og regionerne i særdeleshed inddrages bredere
og bedre i beslutningsprocesserne, såvel i forbindelse med den
strategiske planlægning som i fastlæggelsen af projektspecifikationerne.

3.3.
Det er vigtigt, at en repræsentant for Regionsudvalget
deltager i arbejdet i Udvalget for Transeuropæiske Energinet,
men det er også vigtigt at sørge for en prioriteret inddragelse
af de lokale myndigheder i indkredsningen og formuleringen
af interventionsprojekterne med særligt henblik på de variabler,
der bestemmer projekternes miljøbæredygtighed.

3.4.
Det anbefales i den sammenhæng, at der træffes særlige
beslutninger, der sammenkæder fremme og støtte af projekter,
der har interesse for EU, med deltagelse og inddragelse af de
forskellige regionale og lokale myndigheder.

3.5.
Det anbefales endvidere, at der træffes særlige beslutninger til fremme af projekter af regional og lokal interesse og
med høj miljøværdi, fordi de bygger på alsidig anvendelse af
vedvarende energikilder og på øget kraftvarmeproduktion.

4. Bemærkninger vedrørende energipolitikkens rolle og
opgaver i relation til tredjelandene

4.1.
Kommissionens meddelelse og Rådets beslutning peger
flere gange med rette på spørgsmålet om energiinfrastrukturudviklingens strategiske rolle i forbindelse med EU’s udvidelse
mod øst. Det forekommer vigtigt at understrege, at der er
behov for at satse på forskellige energiforsyningskilder. En
sådan diversificeringsproces bør tage højde for to politisk og
økonomisk særdeles vigtige områder: Balkan og Middelhavsområdet.

4.2.
Landene på Balkan bør allerede på kort sigt kunne
fungere som bindeled mellem EU-landene og energireserverne
i det Kaspiske Hav via Adriaterhavet og Sortehavet. Det kunne
sætte gang i udviklingen af et system af infrastrukturer,
elektricitetsnet og gasrørledninger, der ville forbedre forbindelserne mellem kontinentets sydøstlige og centraløstlige områder. Et sådant system ville bl.a. gøre det lettere at reintegrere
hele det tidligere Jugoslavien i det europæiske regionale system.
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4.3.
Regionsudvalget bemærker desuden, at energisektoren
også spiller en fremtrædende rolle i forhold til Middelhavsområdet – endnu et geografisk, økonomisk og kommercielt
område, hvor EU er nødt til at etablere vigtige infrastrukturer.

5.2. Artikel 6a
a)

de har en væsentlig effekt på konkurrencen på det indre
energimarked,og/eller

Etablering af energiinfrastrukturer, som sigter på at styrke
handelsforbindelserne mellem den sydlige del af Middelhavsområdet og EU-landene, har i denne sammenhæng ikke kun
en klar og positiv økonomisk værdi, men spiller også en
væsentlig rolle for de internationale strategiske forbindelser.

b)

de medvirker i betydelig grad til at øge Fællesskabernes
forsyningssikkerhed, med særligt henblik på at genskabe
balance mellem de forskellige medlemsstaters import- og
udvekslingskapacitet,

c)

de er en nødvendig betingelse for støtten til udviklingen
af øområder, af områder uden adgang til nettene og af
områder i den yderste periferi.

De handels- og udviklingsmuligheder, der ligger for EUlandene — især, men ikke udelukkende, i forhold til landene
omkring Middelhavet — gør det nærliggende og hensigtsmæssigt at udarbejde en specifik aktion, »EuroMed-Energi«.
Anbefalinger

5.

Regionsudvalget anbefaler, at der foretages følgende ændringer
i Europa-Parlamentets og Rådets forslag om ændring af
beslutning nr. 1254/96/EF om opstilling af et sæt retningslinjer
for transeuropæiske net på energiområdet:
5.1.

Artikel 4

2) Artikel 6, stk. 2, 3 og 4, erstattes af nedenstående tekst:
»2. Det i artikel 9 omtalte udvalg udpeger de projekter,
der er af fælles interesse, og vurderer projekternes gennemførlighed i samarbejde med de geografisk berørte regioner
på baggrund af bestemmelserne i artikel 6, stk. 8, og under
hensyntagen til eventuelle særlige foranstaltninger, som
medlemsstaterne måtte have vedtaget med henblik på
fremme og samfinansiering af de enkelte projekter«.

»Det i artikel 9 omtalte udvalg udpeger blandt projekterne
af fælles interesse ti prioriterede projekter, fem for hver
sektor, og foreslår vedtagelse af de valg, der er truffet ved
Kommissionens beslutning«.

5.3. Artikel 9
»1. Kommissionen bistås af et udvalg, der benævnes Udvalget
for Transeuropæiske Energinet, og som består af repræsentanter for medlemsstaterne og af en repræsentant udpeget af
Regionsudvalget, og som har Kommissionens repræsentant
som formand.«

5.4. Artikel 10
»Kommissionen udarbejder hvert andet år en beretning om
gennemførelsen af denne beslutning, som den forelægger
for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget.«

Bruxelles, den 16. maj 2002.
Albert BORE

Formand for
Regionsudvalget

C 278/40

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Regionsudvalgets udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen — Informationsnote af 30. januar
2002: En fælles finansiel ramme 2004-2006 for tiltrædelsesforhandlingerne«
(2002/C 278/12)

REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til Meddelelse fra Kommissionen – Informationsnote af 30. januar 2002: En fælles
finansiel ramme 2004-2006 for tiltrædelsesforhandlingerne (SEK(2002) 102 endelig) (o.a.: foreligger d.d.
ikke på dansk),
under henvisning til præsidiets beslutning af 12. marts 2002 om i henhold til EF-traktatens artikel 265,
stk. 5, at henvise udarbejdelsen af en initiativudtalelse til Underudvalget for Forbindelser Udadtil,
under henvisning til forslag til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 71/2001 rev.), som blev vedtaget af
Underudvalget for Forbindelser Udadtil den 3. april 2002 med Lord Hanningfield, Essex County Council
(UK/PPE), som ordfører,
under henvisning til Kommissionens oplæg af 30. januar 2002: om »Enlargement and Agriculture:
Successfully Integrating the new Member States into the CAP« (SEK(2002) 95 endelig) (foreligger d.d. ikke
på dansk),
under henvisning til Kommissionens meddelelse af 30. januar 2002 om »First Progress Report on
Economic and Social Cohesion« (KOM(2002) 46 endelig) (foreligger d.d. ikke på dansk),
under henvisning til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Berlin den 24. og 25. marts
1999,
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse om »Den fælles landbrugspolitiks betydning for regionerne
ved EU’s udvidelse« (CdR 416/2000 fin) (1),
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse om »Styrkelse af de institutionelle strukturer på lokalt og
regionalt niveau i ansøgerlandene« (CdR 102/2001 fin) (2),
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse om »Anden rapport om økonomisk og social samhørighed« (CdR 74/2001 fin) (3),
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse om »Reform af den fælles landbrugspolitik - Udvikling af
landdistrikternes konkurrenceevne« (CdR 526/1999 fin) (4),
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse om »De regionale konsekvenser af EU’s landbrugs- og
landdistriktpolitik (politik-evaluering)« (CdR 253/2000 fin) (5),
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse om »Agenda 2000: EU’s finansieringsramme efter 1999,
under hensyntagen til udvidelsesperspektiverne og udfordringerne i det 21. århundrede« (KOM(97) 2000
endelig udg.) (CdR 303/97 fin), ( 6)
under henvisning til Rapport fra kontaktgruppen »Regionsudvalget/Ansøgerlandene« 1998-2001 (R/CdR
448/2001 punkt 13 a)),
og ud fra følgende betragtninger:
denne runde af EU’s udvidelse er en udfordring, der vil forme kommende generationers Europa, og som
indvirker på alle aspekter af EU’s fremtidige karakter og struktur,
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

EFT C 107 af 3.5.2002, s. 3.
EFT C 107 af 3.5.2002, s. 32.
EFT C 107 af 3.5.2002, s. 27.
EFT C 317 af 6.11.2000, s. 7.
EFT C 357 af 14.12.2001, s. 29.
EFT C 64 af 27.2.1998, s. 40.
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de lokale og regionale myndigheder står for gennemførelsen af en stor del af EU-lovgivningen og vil
derfor være afgørende for udvidelsens succes —
på den 44. plenarforsamling den 15.-16. maj 2002 (mødet den 16. maj) enstemmigt vedtaget følgende
udtalelse.

REGIONSUDVALGETS SYNSPUNKTER
OG HENSTILLINGER

2. Landbrug
Regionsudvalget

1.

Generelle bemærkninger om informationsnotens indhold

Regionsudvalget

2.1.
mener, at der er behov for en videre reform af
den fælles landbrugspolitik, der tager hensyn til den rolle,
landbruget spiller i landdistrikternes økonomi, og som især
tager højde for de vanskeligheder, landbrugere slås med i
regioner med ugunstige naturforhold, samtidig med at man
fremmer bæredygtige og miljøvenlige produktionsmetoder
som eksempler på den europæiske model.

1.1.
bemærker, at man i visse ansøgerlande er begyndt at se
mere skærpede holdninger til EU-medlemskab inden for de
seneste måneder. Der er en fare for, at disse holdninger kan
blive styrket i de afsluttende forberedelser til tiltrædelsen, hvis
forhandlingerne med ansøgerlandene skaber det indtryk, at
ansøgerlandene ikke tiltræder EU på rimelige betingelser.

2.2.
støtter, at det klart og tydeligt fremgår af SEK(2002)
95 endelig, at en landbrugspolitik i to trin på længere sigt ikke
er bæredygtig. Den videre reform af den fælles landbrugspolitik
må sikre, at der er en fælles landbrugspolitik for alle medlemsstater.

1.2.
bemærker, at den fælles landbrugspolitik og samhørighedsstøtten er nogle af de vigtigste spørgsmål vedrørende de
finansielle rammer. 80 % af EU’s nuværende budget går til
støtte til landbrugere og de fattigste regioner.

2.3.
støtter, at Berlin-rammen revideres, så man sikrer, at
landbrugere i de nye medlemsstater har gradvis adgang til
direkte støtteudbetalinger inden for Berlin-rammens finansielle
loft.

1.3.
anerkender, at man ved blot at udvide de nuværende
politikker fuldt ud og uden at indføre nogen overgangsperiode
eller indfasning for de nye eftertiltrædelseslande ville påføre
eksisterende medlemsstater en stor økonomisk byrde i den
nuværende fremmeperiode. I denne sammenhæng understreger Regionsudvalget nødvendigheden af ikke at sammenkæde
diskussionen om reformen af EU med tiltrædelsesforhandlingerne.

2.4.
er enig med Kommissionen i, at den bedste løsning på
det presserende behov for at omlægge landbrugssektoren i de
nye medlemsstater ikke er direkte adgang til fuld og direkte
støtteudbetaling, og at umiddelbar adgang til fuld og direkte
støtteudbetaling kan forvride landbrugets stilling i forhold til
andre erhvervssektorer og landdistrikternes stilling i forhold til
byområder.

1.4.
mener, at en overgangsperiode inden fuld tiltrædelse af
den fælles landbrugspolitik og strukturfondene også er i
ansøgerlandenes bedste interesse. Nye landes forestående tiltrædelse understreger på ny, at en reform af den fælles
landbrugspolitik for længst burde have fundet sted.

2.5.
mener, at enhver overgangsperiode bør gå hånd i hånd
med mere ambitiøse reformer af relevante EU-politikker efter
en tidsplan, der er nøje fastlagt i bred enighed mellem de
nuværende 15 EU-medlemsstater.

1.5.
er enig med Kommissionen i, at udgiftsloftet, der blev
fastlagt i Berlin for perioden indtil 2006, bør overholdes og
Berlin-rammen tilpasses ud fra den antagelse, at der optages
op til ti nye medlemsstater i 2004.

2.6.
noterer sig, at Kommissionen i SEK(2002) 95 endelig
gør opmærksom på faren for, at omlægningsprocessen i de
første år efter tiltrædelsen går hånd i hånd med arbejdsløshed
og fattigdom i landdistrikterne, og at foranstaltninger, som
undergraver semi-subsistenslandbruget, og dettes velfærdsfunktion ( 1), kan have en negativ effekt, hvis der ikke findes
andre sikkerhedsnet.

1.6.
kræver, at tilpasninger til de overordnede finansielle
rammer i så fald evalueres, så man sikrer, at de ikke har nogen
uforholdsmæssigt negative konsekvenser for regioner, hverken
i de nuværende eller de nye medlemsstater.

(1 ) I Polen viser nationale statistikker, at der er 350 000 semisubsistensbedrifter med en størrelse på 3-15 hektar.
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2.7.
støtter Kommissionens forslag i SEK(2002) 95 endelig
om, at der bør gives ensartet indkomststøtte i en overgangsperiode for at afdæmpe det indre markeds effekter over for semisubsistenslandbrug.

2.8.
bifalder forslaget om at forenkle grundlaget for de nye
medlemsstaters støttemuligheder i lyset af de høje administrative omkostninger ved at behandle et stort antal udbetalinger til
små landbrug ( 1).

14.11.2002

3.4.
anerkender, at fremme af økonomisk og social samhørighed er et vigtigt element for EU’s succes. Udvidelse til
25 medlemsstater vil medføre regionale og territoriale skævheder, der overgår enhver tidligere udvidelse ( 2). Der bør sikres
en balance mellem de nye medlemsstaters behov og behovene
hos eksisterende medlemsstater, der konvergensmæssigt endnu
ikke er oppe på EU’s normer. Enhver reform eller uddybning
af mål og procedurer for strukturforanstaltninger skal ligeledes
tage hensyn til alle ansøgerlandene uden dog at glemme de
fattigste eller strukturelt set svageste regioner i de nuværende
15 EU-medlemsstater, eftersom der fortsat vil være store
regionale forskelle mellem dem.

2.9.
forstår visse ansøgerlandes bekymring for, at disse
forslag vil fastholde en skævhed i støttefordelingen i EU, som
gavner de rigere regioner på bekostning af de fattigere.

2.10.
henstiller i lyset af ovennævnte og i henhold til
Kommissionens kvalitative argument imod, at ansøgerlandene
fuldt omfattes af den fælles landbrugspolitik, og udtalelsen i
SEK(2002) 95 endelig, hvor det hedder, at EU’s politik
bør udformes, så man på den bedst mulige måde støtter
ansøgerlandenes bestræbelser på at omstrukturere og modernisere, at der bør indføres en kvalitativ determinant for adgang
til fuld EU-landbrugsstøtte.

2.11.
støtter Kommissionens forslag om at øge udgifterne
til social udvikling, så de udgør op til 80 % af den fælles
landbrugsstøtte inden for Berlin-rammens finansielle loft.

3.

Strukturelle tiltag

3.5.
mener, at samhørighedspolitikken tjener hele EU. Den
stimulerer efterspørgslen efter varer og tjenester og øger
konkurrenceevnen i EU samt skaber muligheder for bæredygtig
vækst. Samhørighedspolitikkens succes kan ses i de fire
samhørighedslande (Spanien, Irland, Portugal og Grækenland),
der alle har tilnærmet sig EU-gennemsnittet for BNP pr.
indbygger. I Irland er BNP pr. indbygger steget fra 64 % af EUgennemsnittet i 1988 til 119 % i 2000. I de tre øvrige lande
har tendensen i gennemsnit ligget et sted mellem 68 % og
79 % af EU-gennemsnittet.

3.6.
støtter Kommissionens synspunkt i KOM(2002) 46 endelig om, at ingen regioner pludselig skal miste deres mål 1støtte ( 3). Kommissionen må imidlertid gøre det klart, at denne
støtte ikke må føre til en forøgelse af medlemsstaternes
budgetforpligtelser.

Regionsudvalget

3.1.
anerkender, at en effektiv regionalpolitik og regionalforvaltning i alle ansøgerlande undtagen de territorialt set
mindste vil få stor betydning for gennemførelsen af EUlovgivningen og de enkelte landes muligheder for at drage fuld
fordel af et kommende EU-medlemskab.

3.2.
støtter en tilpasning af Berlin-rammens finansielle
profil for at tage højde for de ti nye medlemsstater, som
tiltræder i 2004.

3.3.
er enig med Kommissionen i, at der bør tages hensyn
til evnen til at absorbere støtte af denne art, og at absorberingskapaciteten bør styrkes ved at afsætte flere midler til Samhørighedsfonden.

( 1) I de fleste af landene er mindst halvdelen af alle landbrug mindre
end fem hektar (SEK(2002) 95 endelig).

3.7.
ønsker at se en større decentralisering af samhørighedspolitikken, så partnerskaber forvaltes på lokalt og regionalt
niveau. Opbygning af partnerskaber på lokalt niveau og

(2 ) I et EU med 25 medlemsstater vil forholdet mellem de rigeste
10 % af landene og de mindst udviklede 10 % stige til 1:4,5
sammenlignet med 1:2,6 i det nuværende EU. De rigeste 10 % af
regionerne vil have en BNP på 170 % af EU-gennemsnittet,
medens BNP i de mindst udviklede 10 % af regionerne vil ligge på
38 % af EU-gennemsnittet.
(3 ) I et EU med 25 medlemsstater vil regioner med et BNP pr.
indbygger på under 75 % af EU-gennemsnittet (tærskel for mål 1)
have en befolkning på 115 mio. eller 25 % af det samlede
indbyggerantal. 4 ud af 10 indbyggere i regionerne vil bo i de
eksisterende EU-medlemsstater, de øvrige 6 vil bo i ansøgerlandene. De regioner, der i dag er støtteberettigede til mål 1, og som
efter udvidelsen vil ligge over 75 %-tærsklen, har 37 mio.
indbyggere; hen ved 25 mio. af disse lever i regioner, der vil
ophøre med at være støtteberettigede på grund af det statistiske
fald i BNP-gennemsnittet som følge af udvidelsen, medens de
resterende 12 mio. bor i regioner, der uanset udvidelsen vil miste
deres støtteberettigelse på grund af vellykket konvergens.
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inddragelse af lokale aktører er nøglen til de regionale udviklingsstrategiers succes. Kommissionen bør være mere lydhør
over for regionale og lokale initiativer, der har til formål at
fremme grænseoverskridende samarbejde på nationalt og
tværregionalt niveau.
4.

Interne politikker

Regionsudvalget

C 278/43

støtten på effektiv vis. Kommissionen bør bl.a. medtænke dette
i overvejelserne om, hvordan Phare-midlerne skal anvendes.
Et vigtigt spørgsmål I tiltrædelsesforhandlingerne bør være,
hvordan EU-midlerne bedre kan bidrage til at opbygge stabile
lokale og regionale strukturer i ansøgerlandene.
4.3.
støtter, at der afsættes yderligere midler til en sikker
nedlukning af atomkraftværker i Slovakiet og Litauen.
5. Cypern

4.1.
bifalder, at Kommissionen anerkender, at institutionsopbygning er en prioritet. Arbejdet i Regionsudvalgets kontaktgruppe har vist, at de lokale og regionale myndigheder har en
nøglerolle at spille for at sikre, at ansøgerlandene kan fungere
effektivt inden for EU. Disse lande har stadig behov for
betydelig støtte, så de kan opbygge deres lokale og regionale
styringsstrukturer. For en succesfuld gennemførelse af EU’s
regelværk og landbrugs- og strukturpolitikker er det nødvendigt at opbygge ekspertise, kompetence og kapacitet på lokalt
og regionalt niveau.

Regionsudvalget

4.2.
Ansøgerlandenes problemer med at få adgang til
disponible ressourcer via strukturfondene må nu vies stor
opmærksomhed. Der må vedtages specifikke tiltag for hurtigst
muligt at styrke ansøgerlandenes forudsætninger for at udnytte

6.1.
støtter, at der tilvejebringes overgangsordninger, som
sikrer, at ingen ny medlemsstat står i en dårligere position
hvad angår dets nettobudget, end det gjorde året inden
udvidelsen.

5.1.
støtter Kommissionens hensigt om at stille yderligere
midler til rådighed for den nordlige del af Cypern, hvis den er
med i tiltrædelsesprocessen.
6. Overgangsordninger
Regionsudvalget

Bruxelles, den 16. maj 2002.
Albert BORE

Formand for
Regionsudvalget
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Regionsudvalgets udtalelse:
om Indvandringspolitik:
—

»Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om en indvandringspolitik i
EU«,

—

»Forslag til Rådets beslutning om vedtagelse af et handlingsprogram for administrativt
samarbejde på områderne ydre grænser, visum, asyl og indvandring (ARGO)«,

—

»Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om åben metode til koordinering af Fællesskabets indvandringspolitik«, og

om Asylpolitik:
—

»Forslag til rådets direktiv om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af
tredjelandsstats-borgere og statsløse som flygtninge, eller som personer, der af anden grund
behøver international beskyttelse«,

—

»Kommissionens arbejdsdokument — Forholdet mellem beskyttelse af den indre sikkerhed
og efterlevelse af internationale beskyttelsesforpligtelser og –instrumenter«, og

—

»Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om en fælles asylpolitik og
indførelse af en åben koordinationsmetode«
(2002/C 278/13)

REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til »Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om en åben metode til
koordinering af Fællesskabets indvandringspolitik«, KOM(2001) 387 endelig, »Kommissionens meddelelse
til Rådet og Europa-Parlamentet om en fælles asylpolitik og indførelse af en åben koordinationsmetode«,
KOM(2001) 710 endelig, Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om en
indvandringspolitik i EU, KOM(2001) 672 endelig samt »Kommissionens arbejdsdokument — Forholdet
mellem beskyttelse af den indre sikkerhed og efterlevelse af internationale beskyttelsesforpligtelser og
-instrumenter«, KOM(2001) 743 endelig,
under henvisning til Kommissionens beslutning af 21. januar 2001 om i henhold til EF-traktatens
artikel 265, stk. 1, at anmode om Regionsudvalgets udtalelse,
under henvisning til forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse
af tredjelandsstatsborgere og statsløse som flygtninge eller som personer, der af anden grund behøver
international beskyttelse, KOM(2001) 510 endelig — 2001/0207(CNS),
under henvisning til Rådets beslutning af 15. november 2001 om i henhold til EF-traktatens artikel 265,
stk. 1, at anmode om Regionsudvalgets udtalelse,
under henvisning til forslag til Rådets beslutning om vedtagelse af et handlingsprogram for administrativt
samarbejde på områderne ydre grænser, visum, asyl og indvandring (ARGO), KOM(2001) 567 endelig —
2001/0230 (CNS),
under henvisning til Rådets beslutning af 7. november 2001 om i henhold til EF-traktatens artikel 265,
stk. 1, at anmode om Regionsudvalgets udtalelse,
under henvisning til præsidiets beslutning af 6. februar 2002 om at henvise det forberedende arbejde til
Underudvalget for Forbindelser Udadtil,
under henvisning til forslag til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 93/2002 rev.), som blev vedtaget af
Underudvalget for Forbindelser Udadtil den 3. april 2002 med Ruth Bagnall som ordfører, Cambridge
City Council (UK-PSE),
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og ud fra følgende betragtninger:
Regionsudvalget bifalder muligheden for fælles overvejelser om forslag til direktiver og programmer på
de juridisk adskilte, men i praksis tæt forbundne områder: asyl og indvandring,
Regionsudvalget bemærker, at de dokumenter, som denne udtalelse omhandler, er en del af en pakke af
politikforanstaltninger, der udvikles i forbindelse med oprettelsen af et fælles europæisk asylsystem og en
fælles tilgang til indvandring, herunder overvejelser omkring menneskerettigheder og økonomiske,
demografiske og politiske udviklinger i både EU’s medlemsstater og i alle indvandrerkategoriers hjem- og
transitlande,
Regionsudvalget er klar over, hvor følsomt spørgsmålet om suverænitet — hvad angår nationalitet og
national sikkerhed — er for medlemsstaterne,
Regionsudvalget understreger værdien af og kravet om fælles politikker og procedurer på asylpolitikkens
område i kraft af vores ansvar over for dem, der søger om asyl i henhold til Genève-konventionen,
Regionsudvalget understreger værdien af og kravene om fælles politikker og procedurer på indvandringspolitikkens område både hvad angår legal og illegal indvandring,
Regionsudvalget ønsker og fremme og øge de lokale og regionale myndigheders kapacitet i EU,
ansøgerlandene og indvandrernes hjem- og transitlande i deres egenskab af direkte leverandører af
tjenester, partnere med andre lovbestemte og frivillige leverandører af tjenester samt ledere af lokale og
regionale samfund på områder, hvor der ydes tjenester til asylansøgere og flygtninge/indvandrergrupper,
og som det politiske niveau, der tættest på og ansvarlige over for vælgerne i de respektive valgkredse —
på den 44. plenarforsamling den 15.-16. maj 2002(mødet den 16. maj) vedtaget følgende udtalelse.

Hvad angår indvandringspolitikken, har Regionsudvalget ønsket af udtale sig om følgende dokumenter:
—

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om en indvandringspolitik i EU,

—

Forslag til Rådets beslutning om vedtagelse af et handlingsprogram for administrativt samarbejde på områderne ydre grænser, visum, asyl og indvandring (ARGO), og

—

Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om en åben metode til koordinering af Fællesskabets indvandringspolitik.

Regionsudvalget
1. bifalder Kommissionens indsats for at udvikle en bedre
forståelse for »de overordnede« migrationsmønstre, herunder
for den virkning, som de nye politikker, der er iværksat for
at udvikle og fremme retlige migrationsmidler og træffe
foranstaltninger til bekæmpelse af illegal indvandring, har på
asylansøgere og asylsystemet;
2. bifalder Kommissionens indsats for at iværksætte en
række aktioner og initiativer, der har til formål at styrke

grænsekontrollernes integritet, samt indføre flere sanktioner
mod dem, der forsøger at opnå vinding af illegal indvandring
ved at drive menneskehandel og ansætte illegale indvandrere;

3. henleder opmærksomheden på den supplerende rolle,
som den sociale og økonomiske udvikling i indvandrernes
hjem- og transitlande spiller;

4. bifalder overvejelsen om at oprette sikre asylveje, som
omfatter foranstaltninger for behandlingen af asylansøgninger
uden for EU, men erkender samtidig, at nogle flygtninge er
nødt til at bruge ulovlige midler til at komme ind i EU, og
mener, at dette som sådan ikke bør komme dem til skade
under vurderingen af deres ansøgning om asyl;

5. mener, at lokale og regionale myndigheder bør opfordres
til at bidrage til udviklingen af nationale handlingsplaner. Dette
vil gøre det lettere at sammenligne og indkredse bedste praksis
samt analysere de reelle virkninger og resultater af de strategier,
der vedtages af medlemsstaterne; henleder opmærksomheden
på, at den åbne koordinationsmetode ikke bør anvendes i
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stedet for lovgivning i sager, hvor Fællesskabet har hovedkompetencen — metoden skal bidrage til at lette medlemsstaternes
politikkoordinering;

Hvad angår asylpolitikken har Regionsudvalget ønsket at
udtale sig om følgende dokumenter:

—

Forslag til rådets direktiv om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstats-borgere og
statsløse som flygtninge, eller som personer, der af anden
grund behøver international beskyttelse,

—

Kommissionens arbejdsdokument — Forholdet mellem
beskyttelse af den indre sikkerhed og efterlevelse af
internationale beskyttelsesforpligtelser og –instrumenter,
og

—

Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om en fælles asylpolitik og indførelse af en åben
koordinationsmetode.

6. bifalder anerkendelsen af den rolle, som de lokale og
regionale myndigheder har, når det gælder om i samarbejde
med andre aktører at integrere indvandrerne i civilsamfundet
og på arbejdsmarkedet i EU;

7. bifalder fastlæggelsen af behovet for allerede nu at lade
ansøgerlandene deltage i en informationsudveksling mellem
medlemsstaterne og understreger behovet for at inddrage de
lokale og regionale myndigheder i ansøgerlandene i denne
proces;
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8. bifalder forslaget om et EU-handlingsprogram, der skal
bevidstgøre og opbygge kompetence hos de organisationer, der
på alle niveauer i gennemførelsen af integrationsstrategierne;
Regionsudvalget
9. konstaterer, at forskelle i medlemsstaternes lovgivning
om migranters modtagelse og ophold hindrer asylansøgere i
at få adgang til visse medlemsstater,

—

beklager, at denne situation resulterer i, at man i medlemsstaterne, som migranterne rejser igennem, for lange
perioder må oprette flygtningecentre for disse asylansøgere,

—

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i nær
fremtid at harmonisere deres respektive lovgivninger
samt at skabe hensigtsmæssige samarbejdsstrukturer på
tværs af grænserne, som muliggør en definitiv løsning på
den svære situation, som migranterne og modtagerlandene befinder sig i,

—

ser gerne, at det flerårige program ARGO hurtigt iværksættes med henblik på det administrative samarbejde på
asyl- og immigrationsområdet.

10. anbefaler, at lokale og regionale myndigheder og de
organisationer, der repræsenterer dem på nationalt niveau,
samt forskningsinstitutioner og ikke-statslige organisationer
inddrages i ARGO-programmet som partnere i forbindelse
med gennemførelsen af de foranstaltninger, der er ridset op i
disse politikforslag;

11. bifalder viljen til i højere grad at inddrage Regionsudvalget i udviklingen og gennemførelsen af EU’s indvandringspolitik.

12. anerkender og bifalder Kommissionens opfattelse af, at
Genève-konventionen fra 1951 har forrang;

13. anser det for absolut nødvendigt at overveje, hvilke
konsekvenser begivenhederne den 11. september 2001 har for
både den nationale og internationale sikkerhed;

14. erkender de lokale og regionale myndigheders forpligtelse til at handle som ledere af lokale og regionale samfund, når
det drejer sig om integration af flygtninge-og indvandrergrupper i medlemsstaterne;

15. ønsker at understrege, hvor vigtigt det er at inddrage
selve asylansøgerne og flygtningene i udviklingen af de tjenester, der leveres på lokalt og regionalt niveau, som et middel til
at kunne levere relevante og effektive tjenester og som et første
skridt mod at fremme en aktiv integration af flygtninge i
civilsamfundet og på arbejdsmarkedet i EU’s medlemsstater;

16. bifalder medlemsstaternes indsats for at etablere fælles
standarder for anerkendelse af flygtningestatus og for indholdet
af denne status;

17. bemærker, at der trods indførelsen af lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger til bekæmpelse af
skævheder i service inden for EU fortsat vil forekomme
»ghettoer« af asylansøgere/flygtninge i de forskellige medlemsstater såvel som på forskellige lokaliteter og i forskellige
regioner i medlemsstaterne på grund af forskelle i standarder,
kulturelle bånd og geografiske faktorer. Dette vil have en

14.11.2002

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

C 278/47

direkte og forskelligartet indvirkning på de lokale og regionale
myndigheders evne til at tage vare om asylansøgernes og
flygtninge/indvandregruppers behov og rettigheder på de
forskellige lokaliteter i Fællesskabet på lige fod med de
øvrige samfundsgrupper. Denne forskelligartede indvirkning
underbygger medlemsstaternes krav om, at lokale og regionale
myndigheder skal have passende ressourcer afhængig af deres
forskellige behov, og at der iværksættes specifikke tiltag
koordineret på nationalt og regionalt niveau med henblik på
etablering og styrkelse af de lokale myndigheders modtagefaciliteter;

som lokale og regionale myndigheder og deres partnere inden
for leverance af tjenester ikke har erfaring med. Da voldtægt
kan bruges som tortur, kan det være nødvendigt at levere
specialiserede tjenester, og kvindelige asylansøgere bør separat
i forhold til de øvrige familiemedlemmer have ret til at benytte
kvindelige læger, interviewere og tolke for at lette afsløringen
af sexmisbrug.

18. bifalder viljen til at trække på bedste praksis i medlemsstaterne og gentager opfordringen til, at lokale og regionale
myndigheder skal sættes i stand til at give deres bidrag til
udvekslingen af bedste praksis på EU-niveau;

23. mener, at specialiserede tjenesteydelser ofte kun er
tilgængelige i store byområder, hvor der allerede findes
flygtningebefolkninger. Manglende adgang til sådanne tjenesteydelser er en hæmsko for spredningen af flygtningegrupper,
hvilket har en tendens til at skabe en for høj koncentration af
flygtningegrupper i særlige områder og regioner. Udvikling af
specialiserede tjenester i alle regioner i EU ville bidrage til at
muliggøre en ligelig fordeling i EU af de personer, der søger
beskyttelse;

19. angående det faktum, at de, der opfylder betingelserne
for at kunne få status som flygtninge, bør have adgang til
de tjenester og muligheder, som henholdsvis leveres og
koordineres af de regionale myndigheder i samarbejde med
andre myndigheder og organer, mener Regionsudvalget, at
forventningen for det meste er, at de, der opfylder betingelserne
for at kunne få status som flygtning, vil have samme adgang
til disse tjenester som nationale borgere i EU’s medlemsstater;
men anerkender, at de, der i nogle henseender opfylder kravene
for at modtage subsidiær beskyttelse, kan have forskellige
rettigheder, f.eks. i form af adgang til arbejdsmarkedet;

20. mener, at specialiserede tjenester kan være påkrævet ud
over de normer, som mange borgere i EU’s medlemsstater har
for f.eks. ydelse af information på et relevant sprog, ydelse af
juridisk rådgivning, læge-og psykologbehandling og tjenester,
der tager hensyn til, hvor sårbare uledsagede mindreårige eller
andre med specielle behov er; mener ligeledes, at lokale og
regionale myndigheder (eller andre tjenesteydere) bør have
støtte til afholdelsen af de meromkostninger, der kan opstå, i
form af ressourcer fra f.eks. Den Europæiske Flygtningefond;

21. mener, at oversættelse og tolkning (herunder oplysning
om retten til social bistand, hvilket ikke nødvendigvis er
normen i hjemlandene) er en absolut nødvendig tjeneste til
støtte for asylansøgere, flygtninge og for de leverandører af
tjenester inden for indkvartering, sundhed, teoretisk og praktisk uddannelse, social velfærd osv., der søger at støtte disse
mennesker;

22. mener, hvad angår læge-og psykologibehandling, at
asylansøgere og flygtninge, der har været ude for fysisk og
mentalt misbrug, herunder tortur, kan have behov for tjenester,

24. tager oprettelsen af Den Europæiske Flygtningefond, der
kan bruges til støtte for udviklingen af relevante tjenester for
flygtninge, til efterretning, og anbefaler et program til fremme
af støtte til agenturer i EU, som med deltagelse af de lokale og
regionale myndigheder og de organisationer, der repræsenterer
dem på nationalt niveau som partnere er ansvarlige for
koordineringen af sådanne tjenester. Andre EU-programmer,
såsom Equal, der har til formål at fremme den sociale
integration gennem ydelse af støtte til defavoriserede grupper
og dem, der risikerer at blive diskrimineret i forbindelse med
adgang til uddannelse og beskæftigelse, og som eksplicit har til
formål at opfylde asylansøgernes behov, bør i lighed med
Den Europæiske Flygtningefond promoveres som værende
ressourcer, der kan udnyttes af lokale og regionale myndigheder til støtte af integrationen af flygtninge i samfundet og på
arbejdsmarkedet;

25. mener, at lokale og regionale myndigheder bør opfordres til at bidrage til udviklingen af nationale handlingsplaner.
Dette vil gøre det lettere at sammenligne og indkredse bedste
praksis samt analysere de reelle virkninger og resultater af de
strategier, der vedtages af medlemsstaterne; henleder opmærksomheden på, at den åbne koordineringsmetode ikke bør
anvendes i stedet for lovgivning i sager, hvor Fællesskabet
har hovedkompetencen — metoden skal bidrage til at lette
medlemsstaternes politikkoordinering;
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26. bifalder anerkendelsen af den rolle, som de lokale og
regionale myndigheder sammen med andre aktører har i
forbindelse med udviklingen af et fælles asylsystem, men
beklager, at de forskellige elementer i det system, der beskrives i
den relevante foreslåede retningslinje (den anden retningslinje),
kun vedrører forvaltningen af asylansøgningen og ikke den
støttetjeneste, som lokale og regionale myndigheder kan være
med til at yde i den periode, hvor asylansøgerne modtages;
27. bifalder anerkendelsen af den rolle, som de lokale og
regionale myndigheder sammen med andre aktører nyder, når
det gælder om at udvikle integrationsstrategier, men mener, at
adgang til støttetjenester og forberedelsen på, at der træffes en
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måske positiv beslutning om flygtningestatus, eller gives et
afslag, skal være en integrerende del af asylmodtagelsesprocessen;
28. bifalder fastlæggelsen af behovet for allerede nu at lade
ansøgerlandene deltage i en informationsudveksling mellem
medlemsstaterne og understreger behovet for at inddrage de
lokale og regionale myndigheder i ansøgerlandene i denne
proces;
29. bifalder viljen til i højere grad at inddrage Regionsudvalget i udviklingen og gennemførelsen af EU’s indvandringspolitik sammen med de andre europæiske institutioner.

Bruxelles, den 16. maj 2002.

Albert BORE

Formand for
Regionsudvalget

Regionsudvalgets resolution om »Bæredygtig udvikling — Verdenskonferencen om bæredygtig
udvikling i Johannesburg i 2002«
(2002/C 278/14)

REGIONSUDVALGET har —

under henvisning til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Göteborg den 15.-16. juni
2001,
under henvisning til Rådets beslutning af 4. marts 2002 om på Det Europæiske Fællesskabs vegne at
godkende Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og den
fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed (KOM(2001) 579 endelig),
under henvisning til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet »Ti år efter Rio:
Forberedelse af verdenskonferencen om bæredygtig udvikling i 2002« (KOM(2001) 53 endelig),
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse af 14. november 2001 om Kommissionens meddelelse
»Ti år efter Rio: Forberedelse af verdenskonferencen om bæredygtig udvikling i 2002« (CDR 37/2001
fin) (1),
under henvisning til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og
Sociale Udvalg og Regionsudvalget »Mod et globalt partnerskab for bæredygtig udvikling« (KOM(2002)
82 endelig),
under henvisning til Kommissionens meddelelse af 5. december 2001 til Europa-Parlamentet, Rådet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kommissionens arbejdsprogram for 2002
(KOM(2001) 620 endelig),
(1 ) EFT C 107 af 3.5.2002, S. 9.
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under henvisning til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om dens årlige politiske
strategi for 2003 (SEC(2002) 217/7 endelig),
under henvisning til Kommissionens meddelelse af 15. januar 2002 til Det Europæiske Råds forårsmøde
i Barcelona den 15.-16. marts 2002, hvor der blev pustet nyt liv i den strategi, som blev vedtaget to år
tidligere på topmødet i Lissabon (KOM(2002) 14 endelig) med henblik på at gøre EU til den mest
dynamiske, konkurrencedygtige og bæredygtige videnbaserede økonomi,
under henvisning til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Barcelona den 15.-16. marts
2002, hvoraf det fremgår, at en bæredygtig udvikling kræver globale løsninger, der integrerer økonomiske,
sociale og miljømæssige hensyn på en balanceret måde,
under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse om godkendelsen af Kyoto-protokollen, EuropaKommissionens iværksættelse af det europæiske klimaændringsprograms første fase og forslag til Rådets
direktiv om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring af Rådets direktiv
96/61/EF (CDR 458/2001 fin) ( 1),
og ud fra følgende betragtninger:

ti år efter De Forenede Nationers konference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992 (UNCED) kan
det konkluderes, at det i det 21. århundrede er nødvendigt at videreudvikle den internationale strategi for
en balanceret og sammenhængende økonomisk, social og økologisk tilgang til bæredygtig udvikling, også
kaldet Agenda 21,

agenda 21 er et sæt retningslinjer for udvikling af interne aktioner — et femtenårigt program for visse
politikområder, som har til formål at fremme interaktion og samarbejde mellem De Forenede Nationer
og andre statslige som ikke-statslige subregionale, regionale og internationale institutioner inden for miljø
og udvikling. Det er nødvendigt at forbedre den internationale forvaltning på globalt niveau, med den
oprindelige vægt på et styrket samarbejdet mellem de forskellige internationale organisationer,

det anerkendes i Agenda 21, at de regionale og lokale myndigheder spiller en central rolle i forbindelse
med etablering, drift og vedligeholdelse af økonomisk, social og miljømæssig infrastruktur og udformning,
gennemførelse og overvågning af regionale og lokale miljøpolitikker og -reguleringer samt gennemførelse
af nationale politikker,

udkastet fra FN’s Kommission om bæredygtig udvikling skal munde ud i en handlingsplan, der omfatter
en balanceret forvaltning af vandressourcer, en integreret landbrugs- og landdistriktspolitik, bevarelse af
biodiversiteten, foranstaltninger vedrørende klimakontrol, ren energi og transportforvaltning og en klar
befolkningspolitik. Lokale og regionale myndigheder samt civilsamfundet er vigtige aktører, der bør
inddrages i gennemførelsen af handlingsplanen,

80 % af Europas befolkning bor i byområder. Det er nødvendigt, at behovene hos byboerne og behovene
hos befolkningen i landdistrikterne, der udgør 80 % af EU’s område, bringes i indbyrdes balance på en
bæredygtig måde,

der er tætknyttede forbindelser mellem fattigdom og miljøforringelse. Mange miljøproblemer skyldes
manglende social retfærdighed og mangel på økonomisk udvikling, og mange miljøproblemer er en
hindring for nedbringelse af fattigdommen og for økonomisk udvikling,

der bør sættes større fokus på fremme af social integration, ligesom bekæmpelsen af fattigdommen bør
styrkes,
(1 ) EFT C 192 af 12.8.2002, S. 59.
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det er også nødvendigt, at der inden for rammerne af EU’s forskningspolitik ydes et væsentligt bidrag til
forskningen og den teknologiske udvikling, herunder ikke blot udvikling af ny teknologi, men også
udvikling af redskaber til brug i beslutningsprocessen samt evaluerings- og overvågningsmetoder —
på den 44. plenarforsamling den 15.-16. maj 2002 (mødet den 16. maj) enstemmigt vedtaget følgende
resolution.

Regionsudvalget

1. glæder sig over de politiske erklæringer vedrørende
en bæredygtig udviklingsstrategi, som blev afgivet på de
europæiske råd i Göteborg og Barcelona. Regionsudvalget
opfordrer EU-institutionerne til at gennemføre disse erklæringer i praksis. Økonomisk vækst i dag må under ingen
omstændigheder sætte vækstmulighederne for fremtidige generationer over styr;

2. anmoder Europa-Kommissionen om at opfordre Regionsudvalget og dets lokale og regionale repræsentanter i de femten
EU-medlemsstater til at tage aktiv del i forberedelsen af
verdenskonferencen om bæredygtig udvikling i Johannesburg,
der finder sted fra den 26. august til den 4. september 2002.
Regionsudvalget anmoder om at deltage i konferencen i
Johannesburg, eftersom det vil komme til at spille en central
rolle ved gennemførelsen af beslutningerne efter verdenskonferencen i Johannesburg;

3. forventer, at Europa-Kommissionen altid tager hensyn til
subsidiaritetsprincippet. Frem for en lineær top-down- eller
bottom-up-tilgang bør de forskellige forvaltningsled indgå
som partnere i et samspil i erkendelse af deres gensidige
afhængighed;

4. anmoder Europa-Kommissionen om at sikre, at alle de
vigtigste forslag, som fremsættes på konferencen i Johannesburg, er i overensstemmelse med EU’s strategi for bæredygtig
udvikling;

5. konstaterer, at mange af de målsætninger, som blev fastsat
på Rio-konferencen for ti år siden, ikke er blevet opfyldt, og
anmoder EU’s delegation om at yde en målrettet indsats for at
nå frem til en aftale om opfyldelse af disse målsætninger og
træffe foranstaltninger mod de stater, der ikke respekterer
målsætningerne fra Rio;

6. anmoder om, at strategien for gennemførelse af de
mål og retningslinjer, der udspringer af den internationale
dagsorden, baseres på Kommissionens nye tilgang til politikformulering inden for rammerne af EU’s nuværende kompetenceområder;

7. er enig i det internationalt udtrykte ønske om en global
tilgang til problemløsning, fastlæggelse af miljøprioriteter

for bæredygtig udvikling, bekæmpelse af klimaforandringer,
forsuring og eutrofiering, vægt på bæredygtig transport (bedre
koordinering mellem vejnet og jernbaner samt opmuntring af
togtransport), større brug af vedvarende energi, yderligere
foranstaltninger for at bekæmpe risici for folkesundheden samt
en mere ansvarlig forvaltning af naturressourcerne;

8. anmoder Kommissionen om at udarbejde forslag til,
hvordan beslutningsprocessen kan forbedres med bæredygtig
udvikling for øje. Disse forslag bør lette gennemførelsen af
principperne for god forvaltning, som der ikke må lægges
hindringer for ved at bruge instrumenter, der ikke omhandles
af EU’s traktater;

9. påpeger behovet for, at man i den udvidede union fra
starten fuldt ud integrerer bæredygtig udvikling i alle EU’s
arbejdsområder, især inden for social- og arbejdsmarkedspolitik, økonomisk politik og miljøpolitik. Da ansøgerlandene vil
være en righoldig kilde til stor biodiversitet i EU, bør særlig
opmærksomhed rettes mod disse regioner og regioner med et
mere sårbart miljø;

10. er fortaler for bedre koordinering mellem politikker for
miljøbeskyttelse og for udryddelse af fattigdom, idet man skal
holde sig for øje, at partnerskaber på lokalt og regionalt plan
lader til at være den mest effektive metode til at bekæmpe
udstødelse og fremme en integreret indsats for bæredygtig
udvikling;

11. anerkender fuldt ud nødvendigheden af, at alle også i
praksis får adgang til de globale offentlige goder, og dermed
betydningen af forsyningspligtydelser, idet Regionsudvalget er
klar over, hvor meget disse bidrager til livskvalitet og bæredygtig, økonomisk, social og miljømæssig udvikling af vores
samfund. Derfor bør en nødvendig revurdering af situationen
foretages i hvert enkelt tilfælde og for hver enkelt tjeneste med
henblik på at finde den bedst mulige balance mellem kort- og
langsigtede mål og mellem økonomiske og sociale hensyn;
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12. er enig med Parlamentet i, at de lokale og regionale
myndigheders bidrag til bæredygtig udvikling omtales for lidt
i Kommissionens meddelelser.
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18. Behovet for at forbedre kvaliteten af verdens fødevareproduktion gennem bedre lovrammer (kontrol og sanktioner)
for (bio)teknologi må anerkendes. Der kan være ukendte risici
forbundet med visse teknologier, og de hertil knyttede etiske
spørgsmål (især vedrørende GMO’er) er ikke blevet diskuteret
tilstrækkeligt.

Følgende tematiske områder bør udvikles:

13. Der bør sættes større fokus på vandpolitikken i tværnationale fysiske udviklingsstrategier, og i regionale og lokale
strukturelle handlingsplaner, der udarbejdes i nær fremtid, bør
opmærksomheden rettes ekstra mod hindring af oversvømmelser, idet man skal styrke salt- og ferskvandsbeskyttelsesstrukturerne.

14. Der bør udvikles aktiviteter, der tilskynder til bæredygtig
brug af vand og vandmiljø. Det primære mål er at garantere
en mere bæredygtig anvendelse af vand som væsentlig naturressource, og det er følgelig vigtigt af fremme teknologien til
indsamling, behandling og distribution af vand, alt imens man
forhindrer en negativ indvirkning på økosystemet. Ligeledes
skal vanddistributionen tilrettelægges på en sådan måde, at alle
sikres lige adgang til denne ressource. Der skal desuden
udvikles politikker for at sikre det højeste niveau for beskyttelse
mod forurening af salt- og ferskvand. Frem for alt er sikringen
af drikkevand og tilstedeværelsen af gode sundhedsydelser af
højeste prioritet for beskyttelse af miljøet.

15. De EU-medlemsstater, der endnu ikke har nået FN’s mål
om 0,7 % af BNP, hvad angår den officielle udviklingsbistand
(ODA), bør afgørende øge deres andel.

16. Landbrug, der er forbundet med et specifikt landområde,
bør behandles som en økonomisk aktivitet. I den henseende
må jordens naturlige bonitet ikke forringes, ligesom miljøet
ikke må forurenes på grund af overgødskning eller brug af
pesticider, der ikke er biologisk nedbrydelige.

17. Landbrug, der er i overensstemmelse med principperne
for bæredygtig udvikling, bør støttes og finansieres i passende
grad, da dette vil være til gavn for forvaltning af naturen,
bevarelse af den biologiske mangfoldighed og landskabet
(særligt i sårbare områder), ligesom det vil fremme økologisk
bæredygtige landbrug og sikre social samhørighed i landdistrikterne. Det europæiske landbrug bør være en garanti for et højt
sundheds- og fødevaresikkerhedsniveau. De offentlige krav om
sporbarhed og mærkning skal efterleves.

19. Den rette balance mellem målrettet fremme i stor skala
af visse teknologier (energi og transport) bør sikres, og der bør
føres en generisk innovationspolitik, så teknologi med fokus
på bæredygtighed slår igennem på markedet.

20. På alle politikområder skal der udvikles tilfredsstillende
evalueringsmetoder med henblik på at identificere aktuelle
fremskridt inden for de forskellige områder af bæredygtig
udvikling på grundlag af objektive kriterier. Regionsudvalget
mener, at de anvendte kriterier skal være specifikke, målelige,
acceptable, realistiske og fokusere på en bestemt periode.

21. Bæredygtig udvikling skal indgå som et centralt tema i
alle nye sektorielle, regionale og økonomiske planer, som
finansieres via EF-budgettet. De relevante regionale og lokale
myndigheder skal gå i dialog med erhvervslivet og tilskynde til
bæredygtige investeringer.

22. Økonomiske og politiske instrumenter som miljøskatter
og -afgifter er af grundlæggende betydning, ikke kun for
miljøet, men også for den regionale udvikling, da de sikrer en
mere rationel udnyttelse af ressourcerne, mindre skadelige
emissioner og finansiering af lige adgang til offentlige goder,
hvilket er nødvendigt for en bæredygtig udvikling.

23. Der er behov for en balanceret tilgang, hvor man
kombinerer gode sociale vilkår med høj produktivitet og vareog tjenesteydelser af høj kvalitet. Det tilgrundliggende princip
skal være, at mere og bedre beskæftigelse i en dynamisk og
konkurrencedygtig økonomi styrker social samhørighed.

24. Aktiv inddragelse af borgerne skal støttes i forbindelse
med sociale og miljømæssige forandringer, og indsats på
uddannelsesområdet og oplysningskampagner er afgørende.
Almen og faglig uddannelse baseret på livslang læring betragtes
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som nøgleinstrumenter i udviklingen af en kvalificeret arbejdsstyrke, der er et grundelement i en bæredygtig økonomisk og
social udvikling.
25. Mere opmærksomhed skal rettes mod udformningen af
et bæredygtigt livsmiljø, herunder bæredygtig anvendelse af
skove, bymæssige beboelsesområder og arbejdsmiljøet.
26. Begrebet lokale Agenda 21, som blev indført af Rioagendaen, skal videreføres og styrkes. God praksis i tusinder af
europæiske landsbyer, byer og landdistrikter beviser, at dette
instrument bidrager til, at kommunerne opnår en bæredygtig
udvikling, som integrerer økonomi, sociale relationer og miljø
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og samtidig fremmer dialog og aktiv borgerdeltagelse på lokalt
plan.
27. Agenda 21-processen, der generelt betragtes som en
dialogproces i samfundet, skal overvåges omhyggeligt. Der bør
udvikles en social kreativitet og læring, nye måder at styre
social sameksistens på og nye samarbejdsinstrumenter, som
rækker ud over traditionelle og ofte bureaukratiske og regulerende statslige procedurer.
Regionsudvalget pålægger sin formand at oversende denne
resolution til Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet,
Rådet og det spanske og danske formandskab for EU.

Bruxelles, den 16. maj 2002.
Albert BORE

Formand for
Regionsudvalget

