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II

( Voorbereidende besluiten)

COMITE VAN DE REGIO'S

Advies van het Comité van de Regio's over de „Evaluatie van de economische en bestuurlijke
consequenties van EU-wetgeving voor regionale en plaatselijke overheden "
(96/ C 126/01 )

Achtergrond

Op 5 december 1994 heeft het Bureau Sub-commissie 1 opgedragen om op eigen initiatief een
beginseldocument op te stellen over de evaluatie van de economische en bestuurlijke
consequenties van EU-wetgeving voor plaatselijke en regionale overheden . Sub-commissie 1
heeft de heer Ollén als rapporteur voor dit onderwerp aangewezen . De heer Ollén heeft tevens
opdracht gekregen een beschrijving te maken van de economische en bestuurlijke structuren
op plaatselijk en regionaal niveau . Ten aanzien van deze laatste opdracht zal door een groep
van deskundigen apart verslag worden uitgebracht . Deze beschrijving is van grote betekenis
als basis voor het beginseldocument over de economische en bestuurlijke consequenties van
EU-wetgeving.

Het Comité van de Regio's heeft tijdens zijn 10e zitting d . d . 15 en 16 november 1995
(vergadering van 15 november 1995 ) het volgende advies goedgekeurd .
HET COMITE VAN DE REGIO'S ,

Gelet op

— het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en in het bijzonder Artikel 198 C
daarvan ;

— de Verklaringen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap die
beschrijven hoe rekening dient te worden gehouden met financiële en milieu-effecten ;
— het Financieel Reglement van de Europese Unie;
— het Handvest van de Raad van Europa over lokaal zelfbestuur;
— het Advies van het Comité van de Regio's van 21 april 1995 over herziening van het
Verdrag van de Europese Unie .

A. Het Comité van de Regio's onderschrijft de in het Verdrag vastgestelde richtsnoeren en de
toepassing daarvan op het in artikel 3 B daarvan vastgelegde subsidiariteitsbeginsel .
B. Alle lasten , zij het financiële of administratieve , voor de Gemeenschap , nationale regeringen ,
lokale autoriteiten , economische subjecten en burgers moeten tot een minimum worden
beperkt en evenredig zijn aan het te bereiken doel . De maatregelen van de Gemeenschap
moeten zoveel mogelijk ruimte laten voor nationale besluiten . EU-normen dienen in

beginsel minimumnormen te zijn . De vorm van optreden van de EU dient zo eenvoudig
mogelijk te zijn . Ceteris paribus moet de voorkeur worden gegeven aan richtlijnen boven
verordeningen en aan kaderrichtlijnen boven gedetailleerde maatregelen .
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C. De Commissie dient volgens de Verklaringen 18 en 20, gehecht aan het Verdrag, op de
volgende wijze rekening te houden met de financiële en milieu-effecten van communautaire
maatregelen : „ De conferentie neemt er nota van dat de Commissie zich ertoe verbindt om ,
in voorkomend geval op basis van het door haar noodzakelijk geachte overleg en door een
uitbreiding van haar systeem van evaluatie van de communautaire wetgeving, bij haar
wetgevingsvoorstellen rekening te houden met de kosten en de baten voor de overheden
van de lid-staten en voor alle betrokkenen . De conferentie neemt akte van de verbintenis

van de Commissie en van de lid-staten om in haar voorstellen, respectievelijk bij de
tenuitvoerlegging, ten volle rekening te houden met de milieu-effecten en met het beginsel
van duurzame groei ".

D. Overeenkomstig het Financieel Reglement van de Europese Unie dient aan alle besluiten
een raming toegevoegd te worden van de verwachte gevolgen voor het budget van de Unie
zelf. Een systematische financiële raming van de consequenties voor de budgetten van
nationale, regionale en plaatselijke overheden is daarentegen niet vereist .
E. Europees commissaris mevrouw Wulf-Mathies heeft tijdens de zitting van het Comité van
de Regio's d . d . 21 april 1995 het voornemen van de Commissie bekend gemaakt om de
adviserende rol van het Comité uit te breiden door het te raadplegen over een veertigtal
onderwerpen op de agenda van de Commissie . Daaronder is een groot aantal onderwerpen
die buiten het gebied vallen waarbinnen de Commissie volgens het Verdrag verplicht is het
Comité van de Regio's te raadplegen .
F. De Voltallige Vergadering van het Comité van de Regio's heeft op 21 april 1995 haar
standpunten geformuleerd ten opzichte van de komende Verdragswijziging. Hierin wordt
o . a . een zekere uitbreiding van de verplichte raadpleging van het Comité voorgesteld . Ook
wordt ervoor gepleit dat Europese maatregelen die de economie op plaatselijk en regionaal
niveau duidelijk beïnvloeden met zorg bekeken worden alvorens ze ten uitvoer te leggen .
Inleiding

— Procedurevoorschriften voor de Europese Unie zelf
kunnen extra uitgaven voor plaatselijke en regionale
overheden met zich brengen .

1.
De EU-wetgeving heeft direct of indirect gevolgen
voor de economie van plaatselijke en regionale overhe
den . Dit document bevat een aantal voorstellen voor de

wijze waarop rekening gehouden kan worden met deze
gevolgen vóór er besluiten genomen worden door
de wetgevende instellingen van de Europese Unie.
EU-besluiten kunnen op de volgende manieren tot
consequenties voor plaatselijke en regionale overheden
leiden :

— Veel EU-regels hebben tot doel om het vrije verkeer
van goederen , personen , diensten en kapitaal te
waarborgen . Dit kan positieve gevolgen hebben voor

2.
Het succes van EU-besluiten hangt vaak af van
de economische en bestuurlijke mogelijkheden van
plaatselijke en regionale overheden . Het is van essentieel
belang dat EU-besluiten in de praktijk uitvoerbaar zijn .
Door rekening te houden met de economische en
bestuurlijke consequenties van EU-initiatieven voor
plaatselijke en regionale overheden kunnen kansen op
succes worden verbeterd , hetgeen de kwaliteit van de
EU-initiatieven ten goede zal komen en de implementatie
en naleving ervan zal vergemakkelijken .

regio's en gemeenten .

— Aanbestedingsregels waarin grotere concurrentie
geëist wordt, kunnen kostenverlagend werken voor
gemeenten en regio's .

— Harmonisatie van regels houdt een verminderde
behoefte aan verschillende nationale regels in en kan
vereenvoudigingen op plaatselijk en regionaal niveau
met zich brengen .

3.
Dit document heeft alleen betrekking op conse
quenties op plaatselijk en regionaal niveau , niet op
consequenties op nationaal niveau . Het document heeft
betrekking op alle EU-besluiten , d . w . z . op zowel veror
deningen als richtlijnen , echter alleen op die besluiten
die economische en bestuurlijke consequenties van
betekenis hebben voor plaatselijke en regionale overhe
den . Zulke voorstellen kunnen eveneens onderdeel

uitmaken van groenboeken , witboeken en investerings
plannen .

— In veel gevallen legt de lid-staat de verantwoordelijk
heid voor de praktische consequenties van EU
wetgeving bij de plaatselijke en regionale overheden ,
die daarvan directe financiële consequenties kunnen
ondervinden .

— EU-voorschriften , b . v . voor procedures en rappor
tages, kunnen van invloed zijn op de bestuurlijke
organisatie van plaatselijke en regionale overheden .

4.

Door middel van o . a . structuurfondsen heeft de

Europese Unie mogelijkheden om de plaatselijke en
regionale ontwikkeling in de lid-staten te steunen . De
toepassing van deze programma's zal niet worden
behandeld in dit document. Deze toepassingen zijn
in tal van gevallen gebaseerd op direct contact met
plaatselijke en regionale overheden . In verscheidene
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lid-staten is dit contact evenwel onvoldoende ontwik
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Redeneringen

keld . In dit proces dienen aanpassingen overwogen te
worden . Hierbij kan b . v. gedacht worden aan een door

de EU gestelde eis inzake vertegenwoordiging van
plaatselijke en regionale overheden in de beheerscomités
van structuurfondsen . In de verschillende programma's
voor steun aan de landbouw dienen gelijksoortige eisen
opgenomen te worden .
5.

Dit document heeft niet tot doel om via een

herziening van reeds bestaande EU-wetgeving vereen
voudigingen tot stand te brengen voor plaatselijke en
regionale overheden . Dit is een zaak waarmee het
Comité van de Regio's zich dient bezig te houden in een
apart advies .

Voorbeelden van economische en bestuurlijke conse
quenties van EU-wetgeving

6.
De laatste jaren heeft de EU-wetgeving op een
groot aantal verschillende gebieden aanzienlijke econo
mische en structurele gevolgen gehad voor plaatselijke
en regionale overheden . Deze overheden zijn in veel
lid-staten verantwoordelijk voor een groot deel van de
dienstverlening en de werkgelegenheid . De onderstaande
voorbeelden kunnen geen volledig beeld geven , omdat
de EU-wetgeving zoals aangegeven in de inleiding zowel
negatieve als positieve consequenties kunnen hebben .
Hieronder volgt een beknopte weergave van de voorbeel
den ; een uitvoeriger weergave is in de bijlage bij dit
document opgenomen .

7.
De Dienstenrichtlijn kan positieve effecten hebben
in de vorm de vorm van kostenverlaging door meer
concurrentie. Concurrentie bij aanbestedingen kan ech
ter eveneens met zich meebrengen dat de lage drempel
waarden tot meer administratieve rompslomp leiden , en
dat het aantrekken van gelden door de overheid minder
snel tot stand kan komen dan commercieel gezien
normaal is . Ook de afsplitsing van bedrijven in over
heidsbezit kan bemoeilijkt worden .
8.
De richtlijn inzake overgang van ondernemingen
kan marktconforme uitbesteding van werkzaamheden
bemoeilijken . De richtlijn over arbeidsvoorwaarden
voor deeltijdwerknemers brengt volgens berekeningen
hoge kosten met zich mee . De richtlijn over technische
hulpmiddelen voor thuiswonende lichamelijk gehan
dicapten leidt tot grote extra uitgaven . Als gevolg
van de richtlijn over de controle op de invoer van
levensmiddelen moeten nieuwe controleprocedures en
meetmethoden worden ingevoerd .

Uitgangspunten

10 .
EU-wetgeving kan het werk van plaatselijke en
regionale overheden vereenvoudigen , maar ook extra
uitgaven en problemen bij de tenuitvoerlegging teweeg
brengen . Het Comité van de Regio's is van mening dat
Raad en Commissie geen besluiten dienen te nemen
zonder zich op de hoogte gesteld te hebben van de
consequenties van deze besluiten voor regionale en
plaatselijke overheden .
11 .
In de toekomst zijn nieuwe initiatieven van de
Commissie te verwachten . Het Comité van de Regio's
is van mening dat het van wezenlijk belang is dat thans
een nieuwe werkwijze binnen de Europese Unie wordt
ingevoerd die ervoor zorgt dat de consequenties voor
plaatselijke en regionale overheden van voorstellen voor
nieuwe EU-wetgeving duidelijk belicht worden .

12 .

A. Ten eerste is het van belang dat plaatselijke overhe
den effectief kunnen werken en niet gebonden zijn
aan al te gedetailleerde wetgeving, noch op nationaal
niveau , noch op EU-niveau .
B. Ten tweede is het van belang dat er een betere
informatie komt over plaatselijke en regionale om
standigheden zodat de kwaliteit van EU-besluiten
verhoogd wordt .

C. Ten derde zullen de implementatie en naleving
van EU-richtlijnen eenvoudiger worden wanneer de
richtlijnen steunen op een solide lokale basis .
13 .
In de huidige situatie worden de economische
consequenties van communautaire besluiten in veel

gevallen te laat zichtbaar. De economische consequenties
worden pas duidelijk wanneer besluiten in de nationale
wetgeving worden omgezet of wanneer ze in de praktijk
gebracht worden op plaatselijk en regionaal niveau .
14.
Het is van belang dat de werkwijze binnen de EU
wordt veranderd ten einde de gevolgen van voorstellen
tijdig te kunnen voorzien en de effectiviteit van het werk

van de Commissie te vergroten . Om dit doel te bereiken ,
dienen de gevolgen voor plaatselijke en regionale overhe
den bekend te zijn vóór het besluit genomen wordt.
15 .

9.
De richtlijn over het zwemwater houdt volgens het
nieuwe voorstel weliswaar vereenvoudigingen in , maar
stelt nieuwe eisen aan analyses die duur zijn in de
uitvoering en papierwerk met zich brengen . Naar aanlei
ding van de richtlijn over het drinkwater moeten
bepaalde waterleidingen vervangen worden . Om de
omvangrijke kosten die hieraan verbonden zijn te dek
ken , kan een financieringsvorm op EU-niveau noodzake
lijk zijn .

Het Comité noemt hiervoor drie belangrijke

redenen :

Men dient zich te realiseren dat EU-besluiten in

verschillende landen uiteenlopende effecten kunnen

hebben , doordat de bevoegdheden van plaatselijke
overheden van land tot land verschillen .

16 .
Het aantal regionale en plaatselijke autoriteiten
evenals de grootte van de respectieve overheden varieert

sterk in de lid-staten . Het aantal gemeentes bedraagt
ca . 80 000 . Het aantal regionale bestuurlijke overheden
bedraagt ca . 900 .
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17 . De financiering van plaatselijke overheden is op
een groot aantal uiteenlopende manieren geregeld . Er is
b . v. een grote variatie in de grootte van het aandeel van
de plaatselijke uitgaven dat gefinancierd wordt uit
bronnen van inkomsten waarover de plaatselijke over
heid zelf zeggenschap heeft .
18 .
Bij de gedecentraliseerde bestuursvormen in de
lid-staten zijn er beduidende verschillen in de taken die
de lokale overheden toebedeeld hebben gekregen . De
verdeling van verantwoordelijkheden over nationale,
regionale en plaatselijke overheden varieert van lid-staat
tot lid-staat , evenals de structuren van deze organen in
financieel en bestuurlijk opzicht.
19 .
Bij het indienen van voorstellen voor EU
wetgeving dient te worden beseft dat deze verschillen er
zijn en dient daarmee rekening mee te worden gehouden .
Harmonisatie van bestuursvormen , financiering en taak
stelling op plaatselijk en regionaal niveau is niet wense
lijk . De ontwikkeling binnen de Unie mag de lid-staten
niet in een bepaald bestel dwingen dat ervan uitgaat dat
plaatselijke en regionale overheden in alle lid-staten op

E. Milieu-effecten , waarmee volgens de Verklaring in
het Verdrag van Maastricht bij de besluitvorming
ten volle rekening dient te worden gehouden .
F. Beperking van de vrije concurrentie . Bepaalde vor
men van regelgeving kunnen tot een ongewenste
beperking van de vrije concurrentie leiden .
Een nieuwe werkwijze binnen de Unie

22 . Het Comité van de Regio's is van mening dat bij de
beoordeling van financiële en bestuurlijke consequenties
van EU-besluiten voor regionale en plaatselijke overhe
den de volgende nieuwe beginselen moeten worden
gehanteerd .

23 .

Het Comité van de Regio's herhaalt zijn standpunt

dat het er de eindverantwoordelijkheid voor dient te
krijgen dat de financiële en bestuurlijke consequenties
voor plaatselijke en regionale overheden voldoende en
op de juiste wijze belicht worden in de voorstellen van

dezelfde manier functioneren .

de Commissie .

20 .
Om deze redenen dient de besluitvormingspro
cedure zodanig aangepast te worden dat het Comité
van de Regio's er verantwoordelijk voor wordt dat
consequenties op plaatselijk en regionaal niveau vol
doende belicht zijn voordat voorstellen in de Raad

24.

behandeld worden .

Factoren die bekeken dienen te worden bij evaluatie
van financiële en bestuurlijke consequenties
21 .

Om een evaluatie van financiële en bestuurlijke

consequenties van EU-besluiten voor de lid-staten moge
lijk te maken , dienen de gegevens die ten grondslag
liggen aan deze besluiten in hun algemeenheid de
volgende aspecten te belichten . "Welke aspecten specifiek
belicht dienen te worden , moet per geval apart bekeken
worden .

A. Directe stijgingen van de uitgaven in de respectieve
landen op plaatselijk en regionaal niveau ten gevolge
van de voorgestelde richtlijn . Deze stijgingen kunnen
worden uitgedrukt in een totaal uitgavenbedrag of
in verhouding tot het deel van de bevolking dat
gevolgen ondervindt in de vorm van een veranderde
toegankelijkheid tot overheidsdiensten of veranderde
produktiekosten , b . v. op het vlak van de loonkosten .
Indirecte stijgingen van de uitgaven als gevolg van
de voorgestelde richtlijn , in de vorm van controle ,
verantwoording, rapportage , enz .
B. Verlagingen van de uitgaven als gevolg van het
wegvallen van voorschriften van financiële, bestuur
lijke en wettelijke aard die de ontwikkeling en
uitvoering van het werk van plaatselijke en regionale
overheden bemoeilijken . Hierbij kan worden gedacht
aan vereenvoudiging van controleprocedures of ver
plaatsing van de controle naar een ander land .
C. Inkomstenstijgingen in de vorm van hogere belastin
gopbrengsten , b . v . door meer werkgelegenheid , meer
mogelijkheden om heffingen op te leggen of meer
stabiliteit in de inkomsten door verhoogde efficiëntie .
D. Inkomstendalingen in de vorm van lagere belasting
opbrengsten of beperkingen op het recht om heffin
gen op te leggen .

29 . 4 . 96

Hiertoe wordt de volgende werkwijze voorge

steld :

A. Bij de jaarlijkse dialoog tussen Commissie en Comité
van de Regio's over de aangelegenheden waarover
het Comité geraadpleegd dient te worden , zal speciale
aandacht worden geschonken aan onderwerpen met
aanzienlijke financiële consequenties voor plaatselij
ke en regionale overheden .
B. De Commissie heeft de verantwoordelijkheid om
tijdens de voorbereidingsfase consequenties voor
plaatselijke en regionale overheden te belichten .
C. De Commissie is verplicht het Comité van de Regio's
te raadplegen over een mogelijke medewerking
tijdens de voorbereidingsfase .
D. Het Comité van de Regio's heeft de eindverantwoor
delijkheid als het gaat om het beoordelen van
de gegevens ter belichting van consequenties voor
plaatselijke en regionale overheden en of deze gege
vens als basis voor besluitvorming toereikend zijn .

E. Mochten , volgens het Comité van de Regio's , deze
consequenties duidelijk verkeerd zijn belicht, dan
dient de hem gestelde raadplegingstermijn te worden
verlengd , om b . v. vertegenwoordigers van regionale
en plaatselijke overheden in de lid-staten te raad
plegen .
Raadplegingsprogramma

25 .

De hier voorgestelde werkwijze kan op de volgen

de manier nader worden beschreven :

A. Tijdens de jaarlijkse dialoog tussen Commisssie en
Bureau van het Comité van de Regio's wordt een
programma opgesteld , waarin staat over welke
aangelegenheden het Comité geraadpleegd zal wor
den . In dat programma dient exact aangegeven te
worden voor welke aangelegenheden er via de hier
voorgestelde werkwijze actie ondernomen zal
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worden om te komen tot een beschrijving van
financiële en bestuurlijke consequenties ervan op
plaatselijk en regionaal niveau . Onder deze categorie
vallen uitsluitend aangelegenheden die significante
financiële gevolgen hebben voor plaatselijke en
regionale overheden .
B. Het Comité van de Regio's dient vertegenwoordigers
van plaatselijke en regionale overheden op de hoogte
te stellen van het programma inzake onderwerpen
die ter raadpleging aan het het Comité voorgelegd
zullen worden , zodat zij tijdig hun visie over deze
onderwerpen kunnen ontwikkelen .
C. In de dialoog over het programma van de onderwer
pen waarover het Comité van de Regio's dient te
worden geraadpleegd , moeten Comité en Commissie
overeenkomen hoeveel vertegenwoordigers van het
Comité in een vroeg stadium hun medewerking gaan
verlenen aan het belichten van consequenties van
EU-wetgeving voor plaatselijke en regionale overhe
den . Dit dient van geval tot geval te worden bekeken .
De Commissie moet de verplichting krijgen het
Comité tijdens de voorbereidingsfase te raadplegen .
D. In dit verband dringt het Comité van de Regio's er
met klem op aan dat alle regionale en plaatselijke
overheden die financieel bijdragen aan de door
EU-fondsen gegenereerde programma's betrokken
worden bij het op nationaal niveau te houden overleg
over de besteding van deze gelden .
26 .

Het Comité van de Regio's kan tijdens de voorbe

reidingsfase op verschillende manieren zijn medewerking
verlenen :

A. Het Comité van de Regio's kan de Commissie de
deskundigheid van representanten van plaatselijke
en lokale overheden aanbieden . Van de medewerking
van deze deskundigen kan de Commissie eveneens
gebruik maken bij het opstellen van voorstellen die
niet ter raadpleging aan het Comité voorgelegd
hoeven te worden , maar toch consequenties hebben
voor plaatselijke en regionale overheden .
B. In samenwerking met de Commissie kunnen door
het Comité van de Regio's gemeenschappelijke werk
groepen gevormd worden om de consequenties van
EU-besluiten te bekijken .
C. Het Comité van de Regio's kan een vertegenwoor
diger aanwijzen die door de Commissie in een
vroeg stadium over specifieke aangelegenheden kan

worden geraadpleegd . Voor het functioneren van de
aan te wijzen vertegenwoordiger is het van belang
dat hij goede contacten onderhoudt met de commissie
binnen het Comité die zich met het onderwerp in
kwestie bezighoudt , omdat de omstandigheden van
lid-staat tot lid-staat verschillen .

D. Het Comité van de Regio's kan de plaatselijke en
regionale overheden in de lid-staten direkt hun
gezichtspunten vragen om zo in een vroeg stadium
een uitgebreider en grondiger basis voor besluitvor
ming te krijgen als het gaat om consequenties in de
afzonderlijke lid-staten .
E. Tijdens de voorbereidingsperiode wordt het Comité
van de Regio's in de Commissie gerepresenteerd door
vertegenwoordigers die door het Comité aangewezen
worden . De onderwerpen zullen echter niet officieel
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behandeld worden in de Voltallige Vergadering van
het Comité of in de commissie die zich met het

onderwerp in kwestie bezighoudt, vóór het Commis
sievoorstel ter raadpleging aan het Comité van
de Regio's is toegezonden . Om het werk van de
rapporteurs te vergemakkelijken dienen deze be
noemd te worden zodra overeenstemming is bereikt
over het programma voor aanlegenheden waarover
het Comité geraadpleegd moet worden . Of deze
rapporteurs het Comité ook gaan vertegenwoordigen
om door de Commissie in een vroeg stadium geraad
pleegd te kunnen worden over specifieke aangelegen
heden , zal van geval tot geval bekeken moeten
worden .

27.
De Commissie is er in het algemeen verantwoorde
lijk voor dat de consequenties van haar voorstellen
voldoende belicht zijn voor verdere besluitvorming in
de EU-instellingen . De Commissie heeft zodoende de
verplichting tijdens haar voorbereiding van voorstellen

een beeld te geven van alle relevante aspecten , inclusief de
consequenties voor regionale en plaatselijke overheden .
28 .
Het Comité van de Regio's dient de eindverant
woordelijkheid te krijgen , wanneer moet worden beoor
deeld of de financiële en bestuurlijke consequenties voor
plaatselijke en regionale overheden voldoende en correct
belicht zijn in het voorstel van de Commissie aan de
Raad . Het is dus de taak van het Comité om de feiten

die de Commissie presenteert, nader te bekijken en te
beoordelen of deze feiten gecompleteerd dienen te
worden . In het laatste geval moet het Comité het recht
krijgen op verlenging van de raadplegingstermijn . De
noodzaak hiertoe bestaat vooral wanneer er behoefte

blijkt te zijn aan aanvullende informatie uit de lid-staten
op plaatselijk en regionaal niveau , ingeval zulks tijdens
de voorbereidingsfase niet is gebeurd .

29 .

De tijd die voor deze beoordelingen nodig is blijft

hetzelfde ongeacht de instantie die deze informatie

verlangt en ongeacht het tijdstip tijdens de voorbereiding
van het voorstel waarop de adviesaanvraag ingediend
wordt. Het Comité van de Regio's krijgt bijgevolg
de eindverantwoordelijkheid dat de juiste informatie
ingewonnen wordt bij de plaatselijke en regionale
overheden in de lid-staten , voor zover deze informatie

toegankelijk is in de verschillende lid-staten .

30 .
Het Comité van de Regio's wijst er nog eens op
dat D. -G. XXII een speciale positie toebedeeld heeft
gekregen bij de behandeling van alle onderwerpen die
betrekking hebben op het midden - en kleinbedrijf.
Gezien de functie die het Comité van de Regio's heeft
als hét orgaan binnen de Unie dat plaatselijke en
regionale aspecten in het oog dient te houden , lijkt de
voorgestelde sleutelpositie voor het Comité van de
Regio's een logische zaak .
Conclusies ; voorstel tot wijziging van bet besluitvor
mingsproces

31 .
De gedane voorstellen dienen hun weerslag te
vinden in een op de volgende punten gewijzigd besluit
vormingsproces van de Raad :
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32 .
In Artikel 190 van het Verdrag moet het beginsel
worden verankerd dat de consequenties van EU-besluiten
voor regionale en lokale overheden moeten worden
geëvalueerd .

35 .
Het Comité van de Regio's krijgt als bijkomende
taak ( aanvulling op Artikel 198 C in het Verdrag van
Maastricht), te belichten welke financiële en bestuurlijke
consequenties van betekenis er voor plaatselijke en
regionale overheden in de lid-staten verbonden zijn aan

33 .
In het Financieel Reglement moet worden vast
gelegd dat deze consequenties in het besluitvormingspro
ces moeten worden meegenomen .

de voorstellen die de Commissie of de Raad het Comité

34 . Het Comité van de Regio's krijgt de eindverant
woordelijkheid wanneer moet worden beoordeeld om
te beoordelen of de gegevens over de economische en
bestuurlijke consequenties voor lokale en regionale
overheden correct en toereikend zijn als grondslag voor
verdere besluitvorming. In een jaarlijkse dialoog dienen
Commissie en Comité van de Regio's vast te leggen
over welke onderwerpen het Comité dient te worden
geraadpleegd en waarin in het bijzonder is aangegeven
welke van deze aangelegenheden beduidende financiële
consequenties zullen hebben .

36 .
De Commissie besluit om vertegenwoordigers
van plaatselijke en regionale overheden door bemidde
ling van het Comité van de Regio's meer te gaan
betrekken bij het werk van haar comité van deskundigen .

ter raadpleging voorlegt en ten aanzien van zaken die
het Comité op eigen initiatief onder de aandacht wenst
te brengen .

37.
De Commissie en het Comité van de Regio's
stellen regels vast voor het belichten van financiële en
bestuurlijke consequenties voor plaatselijke en regionale
overheden met als uitgangspunt de factoren die in dit
advies beschreven worden en die per geval dienen te
worden toegepast .

Brussel , 15 november 1 995 .

De voorzitter

van het Comité van de Regio's
Jacques BLANC

BlJLAGE

Voorbeelden van financiële en bestuurlijke consequenties van EU-wetgeving
Het merendeel van de EU-besluiten heeft voor alle of voor een aantal lid-staten gevolgen , die doorwerken
op plaatselijk en regionaal niveau . Dit houdt in dat de voorbeelden die hier gegeven worden nooit een
volledig beeld kunnen geven . Zoals opgemerkt in de Inleiding kunnen besluiten zowel negatieve als
positieve gevolgen hebben .

De „dienstenrichtlijn ": Door toename van de concurrentie heeft de richtlijn positieve effecten in de vorm
van kostenverlagingen voor goederen en diensten . De richtlijn kan echter ook negatieve effecten met
zich brengen . De in de richtlijn genoemde drempelwaarden van 200 000 ecu die dienen als laag te worden
beschouwd . Dit kan leiden tot meer administratieve rompslomp , aangezien zeer weinig opdrachten
waarmee kleinere bedragen gemoeid zijn , aan leveranciers uit andere landen worden gegund . Tot op
heden is de ervaring dat de invloed van deze richtlijn op grensoverschrijdende handel beperkt is . Een
andere ervaring is dat kleine opdrachten waarmee bedragen gemoeid zijn van rond de drempelwaarde
een onevenredige hoeveelheid papierwerk met zich brengen in verband met de aanbestedingsprocedure
en de vereiste gedetailleerde specificaties . Bij een conform de EU-richtlijn toegepaste procedure
kunnen de administratieve kosten vaak hoger uitvallen dan de potentiële besparingen . Volgens de
aanbestedingsregels moet er vrije concurrentie zijn wanneer een gemeente een opdracht uitbesteedt aan
een andere gemeente . Vaak gaat het daarbij om verplichte opdrachten waarvoor geen markt bestaat in
de conventionele zin van het woord . De aanbestedingsregels houden mogelijkerwijs in dat bij het
aantrekken van gelden door de overheid het concurrentiebeginsel dient te worden gehanteerd , hetgeen
het echter niet mogelijk maakt, in een zo snel tempo te handelen als in de particuliere sector gebruikelijk
is . De regels houden eveneens beperkingen in voor ambtenaren die een eigen bedrijf willen beginnen ,
doordat zo'n nieuw bedrijf net zoals andere ondernemingen onderworpen is aan de regels voor vrije
concurrentie , hetgeen de afsplitsing van bedrijven in overheidsbezit kan bemoeilijken . De effecten van
de richtlijn hangen af van de mate waarin de richtlijn ten uitvoer wordt gelegd in de verschillende
lid-staten .
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De richtlijn „overgang van ondernemingen ": Bij overgang van ondernemingen dienen de arbeidsovereen
komsten van het personeel onveranderd overgenomen te worden door de nieuwe eigenaar . Dit kan het
marktconform uitbesteden van diensten bemoeilijken . Als b.v . een voordien met een opdracht belaste
onderneming een taak weer moet overnemen (b.v . omdat deze opdracht door de nieuwe onderneming
niet dan wel slechts ontoereikend blijkt te kunnen worden vervuld ), dan is eerstgenoemde onderneming
namelijk verplicht, niet alleen het personeel over te nemen dat oorspronkelijk naar de nieuwe onderneming
was overgegaan en daar nog in dienst is , maar ook het personeel dat door de nieuwe onderneming zelf
in dienst is genomen voor het vervullen van de opdracht. Het Comité van de Regio's heeft op 21 april
1995 over deze richtlijn advies uitgebracht en daarin o . a . verklaard dat het de bezwaren deelt die door
bepaalde plaatselijke en regionale overheden naar voren zijn gebracht. Deze bezwaren gelden het
voorstel , de gemeenschappelijke verplichtingen voor overeenkomsten aangegaan met werknemers uit te
breiden en zijn gebaseerd op de opvatting dat dit een beduidende lastenstijging voor plaatselijke en
regionale overheden met zich zou kunnen brengen .
De richtlijn „arbeidsvoorwaarden voor deeltijdwerknemers ": Volgens berekeningen leidt deze richtlijn
tot een kostenstijging voor plaatselijke en regionale overheden in bepaalde lid-staten . Voor Zweden
bedraagt de kostenstijging volgens een voorlopige berekening bijvoorbeeld ca . 70 miljoen ecu en voor
Denemarken ca . 62 miljoen ecu . In deze landen is een oplossing gevonden door de verschillende regels
te vervangen door collectieve arbeidsovereenkomsten tussen plaatselijke en regionale overheden en de
werknemersorganisaties.

Richtlijn „ technische hulpmiddelen voor thuiswonende lichamelijk gehandicapten ": In de richtlijn is
bepaald dat er op uitgebreidere schaal dan voorheen technische hulpmiddelen beschikbaar dienen te
worden gesteld voor mensen met een lichamelijke handicap die thuis wonen of bijvoorbeeld in een
verpleegtehuis verblijven . Deze richtlijn leidt in Denemarken volgens berekeningen tot ca . 135 miljoen
ecu aan extra kosten .

De richtlijn „ controle op de invoer van levensmiddelen ": Grensgemeenten met controleposten moeten
nieuwe methoden invoeren voor het controleren van vee en het vaststellen van b.v . de aanwezigheid van
salmonella. De mogelijkheden heffingen op te leggen en hiermee de kosten te dekken , zijn afgenomen .
De gemeenten dienen informatie te verschaffen over, hoe omgegaan dient te worden met levensmiddelen
die mogelijk besmet zijn .
De richtlijn „ zwemwater": Het voorstel voor een richtlijn dient ter vervanging van een eerdere richtlijn
en legt minimumeisen vast voor de methoden , frequentie en tijdstip van het nemen van monsters en de
controles van de kwaliteit van het zwemwater . Het nemen van monsters zal worden verricht door de

gemeenten . Het Comité van de Regio's heeft op 27 en 28 september 1995 een advies over dit voorstel
voor de richtlijn ( x ) uitgebracht, waarin het verklaarde ernstig bezorgd te zijn over de mogelijke
verplichtstelling van bepaalde testen . Het Comité bracht naar voren dat het in verband met de kosten en
het papierwerk die een dergelijke verplichtstelling met zich zou brengen , voor plaatselijke en regionale
overheden problematisch zal worden zich eraan te houden . Het Comité heeft de Commissie daarom
verzocht, de mogelijkheden te onderzoeken voor een flexibeler regelgeving t. a . v . deze testen . De
Commissie zou ook dienen te overwegen of het mogelijk is , door bepaalde maatregelen de kosten van
deze testen te verlagen .
De richtlijn „drinkwater": Het desbetreffende voorstel houdt in dat waterleidingen van lood of van een
lood bevattend materiaal vervangen moeten worden . In het totaal gaat het om naar schatting 20 miljoen
woningen en 4 miljoen pijpleidingen in Frankrijk . De uitgaven die nodig zijn om aan deze norm te
voldoen , bedragen naar berekening 40 miljoen ecu en zullen doorwerken in de prijs van leidingwater en
gevolgen hebben voor de begroting van de betrokken overheden .

Het Comité van de Regio's heeft op 21 september 1995 het advies over het richtlijnvoorstel „ drinkwater" (2)
behandeld . In dat advies wordt het volgende gezegd : „ Het Comité acht het een goede zaak dat de
parameterwaarde voor lood met het oog op de volksgezondheid wordt aangescherpt , maar wijst erop
dat EU-steun noodzakelijk is gezien de bijzonder hoge kosten die naleving van deze eis met zich zal
brengen ."

0 ) PB nr . C 210 van 14 . 8 . 1995 , blz . 53 .
(2) PB nr . C 100 van 2 . 4 . 1996 , blz . 134 .

Nr . C 126/8

NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

29 . 4. 96

Advies van het Comité van de Regio's over de „Evaluatie van de procedures voor het plaatsen
van overheidsopdrachten voor dienstverlening "
(96/ C 126/02)

HET COMITE VAN DE REGIO'S ,

Overwegende dat de Richtlijn 92/50/EEG betreffende de coördinatie van de procedures voor
het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening ( hierna de Dienstenrichtlijn
genoemd ) sinds 1 juli 1993 openbare aanbestedingen voor dienstverlening in de landen die de
EER-overeenkomst hebben ondertekend , d . w . z . de Unie, Noorwegen , IJsland en Liechtenstein ,
reguleert ;
Overwegende dat de richtlijn dient bij te dragen tot liberalisering van openbare aanbestedingen
in het kader van de totstandbrenging van de interne markt;
Overwegende dat al eerder soortgelijke richtlijnen van toepassing waren geworden op
overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken en dat overheidsop
drachten en ongeveer 15 % (530 miljard ecu ) van het BNP van de Unie uitmaken (Finland ,
Zweden en Oostenrijk niet meegerekend ); dat een belangrijk deel hiervan betrekking heeft op
diensten ;

Overwegende dat een belangrijke uitzondering wordt gevormd door overheden en nutsbedrijven
in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie ; dat deze sectoren

onder een aparte richtlijn vallen ;
Overwegende dat de diensten in twee categorieën worden verdeeld ; dat alleen de diensten van
categorie A onder de richtlijn vallen en dat voor de B-diensten de overheden slechts bepaalde
rapportagevoorschriften in acht moeten nemen ten behoeve van de bekendmaking in het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen ;
Overwegende dat tot categorie A onder meer computerdiensten , controlediensten , diensten
voor vervoer over land , financiële diensten ( verzekeringsdiensten , bankverrichtingen en
diensten in verband met beleggingen ), schoonmaakdiensten en afvalverwerking behoren ; dat
onder categorie B onder meer diensten van juridische aard , hotel- en restauratiediensten ,
diensten voor ondersteunend en hulpvervoer, de werving van personeel , gezondheids- en
sociale diensten , culturele activiteiten en andere diensten vallen ;
Overwegende dat de richtlijn alleen geldt voor opdrachten waarvan de waarde ten minste
200 000 ecu bedraagt (de z . g . drempelwaarde);
Overwegende dat in de richtlijn is vastgelegd dat de Commissie de werking ervan vóór 1 juli
1996 moet onderzoeken ;

heeft tijdens de op 15 en 16 november 1995 gehouden zitting (vergadering van 15 november
1995 ) het volgende advies vastgesteld .
Inleiding

Doel van het advies van het Comité van de Regio's is
het onderwerp mede te plaatsen in een lokaal en
regionaal perspectief, zodat na de herziening van de
richtlijn „ diensten " deze ook voor de gemeenten en
regio's optimaal werkbaar is en de totstandbrenging van
de interne markt ten goede komt . Daarbij dienen
inzichtelijkheid en effectiviteit van de regeling voorop te
staan .

Het Comité van de Regio's is van mening dat de evaluatie
van de EU-regelgeving aangaande het plaatsen van
overheidsopdrachten niet mag worden beperkt tot de
Dienstenrichtlijn , maar dat ook de overige procedure

richtlijnen evenals de Richtlijn „ Beroep en bezwaar"
nader dienen te worden bekeken vanuit het oogpunt van
hun gevolgen op lokaal en regionaal niveau .

Algemene opmerkingen

1.
Alvorens over te gaan tot een analyse van de
verschillende problemen van de richtlijn „ diensten ",
dient allereerst te worden nagegaan in hoeverre de
richtlijn een bijdrage levert aan de bevordering van de
interne markt. Het Comité is van mening dat zou kunnen
blijken dat voor veel diensten geldt dat deze hetzij door
logistieke eisen , hetzij door cultuur- en taalverschillen
redelijkerwijs niet door ondernemingen uit andere lid
staten kunnen worden geleverd ( anders dan door fusie
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of overname of door vestiging van dochterondernemin
gen of branchekantoren in de verschillende lid-staten ,
hetgeen echter niet wordt begrepen onder het totstand
brengen van de interne markt).

2 . Bepalend is een kosten /batenanalyse. Verwacht
mag worden dat de huidige richtlijn „ diensten " niet
meer dan een marginaal effect zal/kan hebben voor de
interne markt . De ervaringen tot op heden wijzen dit in
elk geval uit. Een dergelijk marginaal effect kan niet de
kosten rechtvaardigen die de toepassing van de richtlijn
met zich brengt .

3.
In gevolge artikel 43 van de richtlijn dient de
Commissie met name te onderzoeken of de richtlijn
volledig op overheidsopdrachten voor de zogenaamde
B-diensten toegepast kan worden en wat de gevolgen
van de in eigen beheer verleende diensten voor de
daadwerkelijke liberalisering van de markt zijn geweest .
Uitgangspunt is daarbij dat diensten die een gemeente
of regio met een eigen apparaat/interne dienst kan
verrichten ten behoeve van de eigen organisatie, te allen
tijde buiten de werkingssfeer van de richtlijn dienen te
blijven . Immers de vraag of een overheidsinstelling een

Nr . C 126/9

De huidige lage drempel noodzaakt tot aanbesteding
van opdrachten die voor de markt niet interessant zijn .
Nu is het zo dat zeer kleine aanbestedende diensten door

de lage drempel toch nog regelmatig met de richtlijn in
aanraking komen . Zeker daar waar de verschillende
jaren van een meerjarencontract bij elkaar moeten
worden opgeteld , of de bedragen van de samenwerkende
aanbesteders als een geheel worden beschouwd . De

administratieve last van deze aanbestedingen is zeer
hoog in verhouding tot de te verwachten opbrengst.
7.

De Europese Commissie is nog niet tot evaluatie

van de richtlijn overgegaan omdat een groot aantal
lid-staten (ongeveer de helft) de richtlijn nog niet in
nationale wetgeving heeft omgezet; de Commissie wil
pas nieuwe regels opstellen als dat is gebeurd . Het
Comité van de Regio's meent dat dit geen belemmering
behoeft te zijn voor het aanvangen van de evaluatie .
Immers de richtlijn heeft een directe werking .
Tevens kan het feit dat een aantal lid-staten de richtlijn
nog niet hebben omgezet mede onderwerp van de
evaluatie zijn .

Ervaringen van de plaatselijke en regionale overheden

dienst zelf wil verlenen dan wel door derden wil laten

verrichten , is een kwestie van interne organisatie , beleid
en politieke afweging.

De interne markt en de Dienstenrichtlijn

Er mag eveneens een uitzondering worden gemaakt

8.
Waar de richtlijn wordt toegepast, heeft zij invloed
gehad op opdrachten van plaatselijke en regionale

wanneer een overheid een dienst wil laten uitvoeren

door een eigen onderneming. Ook op het gebied van
plaatsing van overheidsopdrachten moet het zogeheten
grondbeginsel van de economische eenheid gelden .

4. Specifieke aandacht moet worden gegeven aan het
privatiseren van overheidsdiensten . Toepassing van de
richtlijn „ diensten " mag dit proces niet verstoren . Indien
een bepaalde overheidstaak wordt geprivatiseerd , is de
organisatie die deze taak gaat uitvoeren , in de regel niet
meteen geschikt om als zelfstandig concurrerend bedrijf
te functioneren . Daarvoor is in de praktijk een overgangs
periode van circa zeven jaar nodig. Het opnemen van
een vrijstellingsregeling hiertoe in de richtlijn diensten
zou deze ontwikkeling tot verzelfstandiging/privatise
ring, die thans door velen wenselijk wordt geacht ,
uitermate kunnen bevorderen .

5.
De Commissie verwacht dat de herziening in
1996 alleen enkele minder belangrijke wijzigingen zal
omvatten om de richtlijn aan te passen aan de
GATT-overeenkomst , die op 1 januari 1996 in werking
moet treden . Het Comité van de Regio's is van mening
dat, mede gezien het bovenstaande, een intensievere
evaluatie dringend gewenst is .
6.
Een belangrijk element in de toepassing van de
richtlijn is het drempelbedrag waarboven openbare
aanbesteding moet plaatsvinden .

overheden .

Niettegenstaande het hierna in punt paragraaf 12 gestel
de hebben zich in de meeste lid-staten geen echt grote
problemen voorgedaan met de indeling in diensten die
wèl en diensten die niet onder de richtlijn vallen .
Ook de voorschriften voor procedures en voor het
bekendmaken van de aanbestedingen hebben in grote
lijnen naar tevredenheid gefunctioneerd, zij het dat zij
een zekere mate van bureaucratie met zich hebben

gebracht.

9.
De overheden hebben vaak moeite gehad met het
vaststellen van eenduidige specificaties , die overigens
gedurende het aanbestedingsproces , behoudens het mo
ment van inlichtingen , niet veranderd mogen worden .
Door de voorgeschreven aanbestedingsvorm en het
ontbreken van toereikende standaarden ( produktdefi
nities en kwalificaties ) wordt in de optimalisering van
de opdrachtformulering (gevraagde dienst) een positieve
wisselwerking tussen potentiële opdrachtgever en poten
tiële opdrachtnemer belemmerd .

Met name voor de takken van dienstverlening waarin
snelle veranderingen plaatsvinden , zoals diensten waar
bij gebruik wordt gemaakt van informatietechnologie,
leveren de standaardiseringsregels problemen op . Ook
het opstellen van duidelijke kwaliteitseisen is binnen
talrijke takken van dienstverlening problematisch , voor
al wanneer het gaat om immateriële diensten en het
plaatsen van opdrachten in de gezondheidszorg.
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10. De richtlijn heeft ongetwijfeld bijgedragen tot
verscherping van de concurrentie op nationaal niveau
en tot meer doorzichtigheid op de markt voor dienstver
lening aan overheden . Bevordering van concurrentie
op de nationale markt is evenwel niet primair een
aangelegenheid die de Europese Unie aangaat .

Uiteenlopende uitvoering en interpretatie
11 .
Wanneer wordt gekeken naar de manier waarop
de diverse nationale overheden vergelijkbare zaken
behandelen , kan verder worden geconstateerd dat de

administratieve praktijk in de Unie met betrekking tot
bevoegdheden en nutsbedrijven waarbij wordt samen
gewerkt door gemeenten , sterk uiteenloopt .

De vraag of deze situatie leidt tot verschillende concur
rentievoorwaarden voor het bedrijfsleven in de lid
staten , zou onderwerp van een vergelijkend onderzoek
moeten zijn .
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Dit zou zowel organisatorisch als juridisch als inhoude
lijk op onoverkomelijke problemen stuiten . Aanbeste
ding per project per organisatieonderdeel moet mogelijk
zijn . In de evaluatie van de richtlijn moet dit nader
worden uitgewerkt .

Weinig grensoverschrijdende contracten

14.
De ervaringen met de richtlijn tonen aan dat
slechts een gering aantal opdrachten aan dienstverleners
uit andere landen wordt gegund en dat de richtlijn een
zeer beperkt effect op de grensoverschrijdende handel
heeft . De richtlijn heeft dus niet wezenlijk bijgedragen
tot de voltooiing van de interne markt. Het is al eerder
opgemerkt . De analyse kan echter in die zin misleidend
zijn , dat buitenlandse bedrijven zich in verband met
opdrachten in de desbetreffende lid-staat vestigen door
er filialen of dochterondernemingen op te richten .

12.
Er zal naar moeten worden gestreefd om duidelij
ker dan tot nu toe te omschrijven welke diensten wel en
welke niet onder de richtlijn diensten valt . Een deel van

de problemen vloeit voort uit het feit dat de benaming
van een dienst in bijlage la van de richtlijn veelal ruimer
is dan de omschrijving van deze categorieën van diensten
volgens de CPC-indeling die achter de dienst staan
vermeld . Naar het oordeel van het Comité van de Regio's
dient de CPC-indeling, vermeld achter de omschrijving
van een dienst in bijlage la , bepalend te zijn voor de
inhoud van die dienst . Zou dit anders zijn , dan zou de
vermelding van de CPC-indeling in bijlage la geen zin
hebben , terwijl de situatie dat een zelfde activiteit , zoals
bijvoorbeeld „ schilderen ", zowel een „ werk " als een
„ dienst " kan zijn , volstrekt onwenselijk is . Dit is
— vermoedelijk — ook niet de bedoeling geweest van
de regelgever .
Het gebruik van de CPC-nomenclatuur zelf geeft moei
lijkheden die zouden moeten worden uitgesloten . Ten
eerste bestaat de nomenclatuur slechts in het Engels en
daarnaast is het afbakenen op inhoudelijke gronden
slechts zeer moeilijk te realiseren .

Het gebruik van de nomenclatuur, waarvan het doel is
een zo volledig mogelijke beschrijving en inventarisatie
van alle mogelijke dienstverleningen voor statistische
doeleinden , impliceert voor de Dienstenrichtlijn een
schier eindeloze uitbreiding van de elementen , die bij de
publikatie moeten worden meegenomen .
Bij de definiëring van de soorten dienstverleningen
in iedere inventarisatie van dienstverleningen is de
benaming „ andere dienstverleningen " opgenomen . Hier
door is een precieze afbakening van de soorten dienstver
lening onmogelijk .

13 .

De richtlijn roept vragen op, nu deze in het

midden laat wat moet worden verstaan onder „ verdeling

in percelen van een dienst ". Moet een aanbestedende
overheid bijvoorbeeld alle ingehuurde computerdiensten
van alle min of meer zelfstandige opererende diensten
bij elkaar optellen en dit geheel vervolgens aanbesteden ?

Te lage drempelwaarde

15 .
Het Comité is van mening dat de vereiste proce
dures en gedetailleerde specificaties bij kleine opdrachten
met een waarde rond de huidige drempel van 200 000
ecu een onevenredig grote hoeveelheid administratief
werk met zich brengen . Onderzocht zou moeten worden

in hoeverre bij opdrachten die volgens de regels worden
gegund , mogelijke besparingen opwegen tegen de trans
actiekosten . Daarbij moet ook de vraag worden betrok
ken of het optrekken van het drempelbedrag grensover
schrijdende belangstelling zal waarborgen . Wanneer
verder blijkt dat deze kleine opdrachten nauwelijks
aantrekkelijk voor buitenlandse leveranciers zijn , moet
overwogen worden of de drempelwaarde niet verhoogd
dient te worden tot een niveau waarop aan de voorwaar
den voor de interne markt voldaan blijft worden , terwijl
de lokale en regionale overheden in de Unie niet met
onnodige administratiekosten worden opgezadeld .

Mogelijke gevolgen voor kleinere bedrijven

16 .
Een lage drempelwaarde kan verschillende gevol
gen voor de ondernemingen hebben . Voor het bedrijfsle

ven leidt de huidige, zeer lage drempelwaarde alleen op
papier tot een vrijere handel en meer concurrentie .
Het gevaar bestaat dat veel kleine ondernemingen

opdrachten verliezen en met meer papierwerk te kampen
krijgen , omdat zij gedwongen worden voor veel meer
opdrachten offertes op te stellen om evenveel orders als
nu in de wacht te kunnen slepen . Deze ontwikkeling
gaat regelrecht in tegen het beleid van de Unie om de
situatie van met name het midden - en kleinbedrijf te
verbeteren . Een hogere drempelwaarde zal de openbare
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aanbestedingen overzichtelijker en dus aantrekkelijker
voor de ondernemingen maken .

Het Comité van de Regio's stelt voor de volgende punten
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De vereenvoudigingen moeten onder andere uitmonden
in het creëren van mogelijkheden voor gedecentraliseerde
plaatsing van overheidsopdrachten en in meer mogelijk
heden om een vereenvoudigde vorm van aanbesteding
toe te passen ;

in de evaluatie te betrekken :

17 .

Bezien dient te worden , in hoeverre onverkorte

toepassing van de richtlijn „ diensten " en investeringen
in de sfeer van het aantrekken van werkgelegenheid met
elkaar op gespannen voet kunnen staan . De mogelijkheid
om uit een oogpunt van stimulering van de werkgelegen

25 .
evaluatie van het nut van de regels over bekendma
king van de gunning door de aanbestedende diensten ;
deze regels moeten zo mogelijk afgeschaft worden ;

mogelijke vereenvoudiging van de CPC-nomen

heid faciliterende, ondersteunende en stimulerende

26 .

maatregelen te nemen , moet in beschouwing worden
genomen , zonder uiteraard de verdere totstandkoming

clatuur;

van de interne markt te blokkeren .

18 .
In de richtlijn dient expliciet aandacht te worden
besteed aan het privatiseringsbeleid . De richtlijn mag er
niet toe leiden dat privatisering en/of verzelfstandiging
wordt belemmerd .

19. Een volledig openbare procedure levert bij bepaal
de vormen van diensten ( hoogwaardig onderzoek en
advies) veel problemen op , doordat de kosten van offerte
niet opwegen tegen de kans van gunning, gezien het
groot aantal mededingers . Op termijn betekent dit,
dat kwalitatief goede aanbieders afhaken waardoor
kwaliteitsverlies optreedt .
20 .
Er dient een herbezinning plaats te vinden op de
termijn die bij duurcontracten wordt gehanteerd ter
bepaling van de waarde van het contract. Deze termijn
dient gelet op een juiste verhouding tussen transactie
kosten en ( mogelijke) besparingen bij voorkeur te
worden gesteld op 12 maanden .
Discussiepunten

21 . verhoging van de drempelwaarde, zodat de kosten
van opdrachten voor zowel bedrijven als overheden in
verhouding staan tot de waarde ervan ;
22 .
indien niet tot een aanpassing van het drempelbe
drag wordt besloten , dienen de mogelijkheden te worden
onderzocht tot inpassing van een wisselwerking tussen
aanbestedende dienst en potentiële dienstverlener(s ) in
het traject van aanbesteding ;
23 .
er moet een expliciet onderzoek komen naar de
voorwaarden waaronder en de wijze waarop publiek/

private samenwerking gestalte kan krijgen binnen de
richtlijn diensten ;

24 .
vereenvoudiging van de richtlijn en verbetering
van de informatie en begeleiding bij de toepassing
van de ingewikkelde regels ; het vergroten van de
toegankelijkheid van de richtlijn voor aanbestedende

27.
het betrekken van het Comité van de Regio's bij
de evaluatie van de gevolgen van de richtlijn in de diverse
lid-staten, zodat ook de gevolgen op plaatselijk en
regionaal niveau worden onderzocht en duidelijk wordt
welke verdere veranderingen eventueel nodig zijn ;
28 .
opname in de richtlijn van de expliciete vermel
ding dat opdrachten van plaatselijke en regionale overhe
den voor nutsbedrijven waarbij wordt samengewerkt
door gemeenten of regio's , niet onder de richtlijn vallen ,
maar als interne produktie beschouwd moeten blijven
worden . Ook organisatorische samenwerking tussen
lokale en regionale overheden zou buiten het bereik van
die richtlijn moeten vallen ;

29 . eventuele oprichting van een vrijwillige Europese
databank met gegevens over opdrachten onder de
drempelwaarde ter aanvulling op de huidige procedures ,
in het bijzonder wanneer de drempelwaarde wordt
verhoogd , te completeren met gegevens over potentiële
dienstverrichters ( bedrijvenindex ), zodat vraag en aan
bod over en weer kunnen worden afgetast buiten formele
aanbestedingsprocedures ;
30 .
uitwerking van richtsnoeren om de mogelijkheden
voor het uitschrijven van en inschrijven op aanbestedin
gen via elektronische netwerken ten volle te benutten ;
dit dient niet te leiden tot grotere regeldichtheid ;

31 .
bij veel dienstverleningen is het vertrouwen van
de opdrachtgever in de loyaliteit of de persoon van
de opdrachtnemer een doorslaggevend element in de
gunning, met name wanneer de aanbesteder zaken op
het financiële of juridische vlak uit te geven heeft .
Dergelijke dienstverleningen lijken niet geschikt voor
gunning op grond van het laagste bod . Bij de herziening
van de Dienstenrichtlijn is het daarom van belang
opnieuw te onderzoeken of het eventueel mogelijk is
bepaalde diensten in bijlage la te schrappen . In geen
geval zouden de diensten genoemd in bijlage lb moeten
worden overgeheveld naar bijlage la ;

diensten en voor dienstverleners door vereenvoudiging

van de regelgeving, deregulering waar mogelijk en door
het geven van doelgerichte voorlichting aan overheden
en ( categorieën van ) dienstverleners moet centraal staan .

32 .
bij het aanvragen van kredieten door openbare
opdrachtgevers zijn de proceduretermijnen van de Dien
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stenrichtlijn nauwelijks realiseerbaar . Voor kredietaan
vragen moet snel en flexibel op de markt gereageerd
kunnen worden . Als gevolg hiervan moet worden
onderzocht of de financiële dienstverlening niet buiten
bijlage la van de Dienstenrichtlijn kan worden
gehouden .
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33 .
De strikte vereisten die de Dienstenrichtlijn kent
met betrekking tot de toelaatbaarheid van een onderhan
delingsprocedure, lijken te restrictief. Zo wordt bijvoor
beeld spoed als rechtvaardigingsgrond voor een onder
handelingsprocedure door de Commissie slechts in geval
van nood erkend .

Brussel , 15 november 1995 .

De voorzitter

van het Comité van de Regio's
Jacques BLANC

Advies van het Comité van de Regio's over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad
en het Europees Parlement 'Versterking van het Middellandse-Zeebeleid van de Europese
Unie : voorstellen voor de tenuitvoerlegging van een Euro-Mediterraan partnerschap "'
(96/ C 126/03 )

Het Comité van de Regio's heeft op 18 juli 1 995 besloten , overeenkomstig artikel 198 C van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap een advies op te stellen over
voornoemde mededeling .
Commissie 8 „ Economische en sociale samenhang, sociaal beleid , volksgezondheid " is met de
voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden belast . Rapporteur is de heer Chiti .

Tijdens zijn 10e zitting van 15 en 16 november 1 995 (vergadering van 16 november 1995 ) heeft
het Comité het volgende advies goedgekeurd .
1 . Gebruikte documenten

economische zone te maken , kan het regionale evenwicht
in de EU worden verbeterd .

Het Comité heeft voor het opstellen van dit advies de
volgende documenten onder de loep genomen :
— de Mededeling van de Commissie aan de Raad en
het Europees Parlement van 19 oktober 1994 (doe.
COM(94) 427 def.);

— de op verzoek van de Europese Raad van Essen
opgestelde mededeling van de Commissie aan de
Raad en het Europees Parlement van 8 maart 1995
(doe . COM(95 ) 72 def.);

— het op 12 juni 1995 door de Raad bepaalde EU
standpunt , dat als bijlage bij de conclusies van de
Europese Raad van Cannes van 26 en 27 juni 1995 is
gevoegd ( doe . SN 211 /95 ).

Het Middellandse-Zeegebied is een regio met een hoge
bevolkingsdichtheid . Verwacht wordt dat de bevolking
van de mediterrane niet-EU-landen zal toenemen tot 231

miljoen in 2010 en tot circa 400 miljoen in 2035 . Bij een
dergelijke toename van de bevolking is er weinig kans
dat de huidige economische en sociale onevenwichtighe
den en bronnen van spanning vanzelf aan kracht zullen
verliezen . Het pleidooi van de Commissie voor een
Euro-mediterraan partnerschap komt dus neer op een
pleidooi voor een economische , sociale en culturele
dialoog tussen twee partners die wel heel erg grote
verschillen vertonen . De mediterrane niet-EU-landen

vormen in economisch , politiek , cultureel en sociaal
opzicht een allesbehalve homogeen blok . Er zijn aanzien
lijke verschillen qua oppervlakte , beschikbaarheid van
natuurlijke hulpbronnen , opleidingsniveau van de werk
nemers , infrastructuur en ontwikkelingsmogelijkheden
van de verschillende sectoren .

2 . Algemene beschouwingen
Het Middellandse-Zeebekken is zowel voor de EU als

zodanig als voor haar huidige en toekomstige lid-staten
van strategisch belang . Door van deze regio een sterke

Gelet op dit heterogene karakter zouden de mediterrane
derde landen ten zeerste gebaat zijn bij regionale
integratie. Een ander belangrijk verschil betreft de
opvattingen over en de naleving van de mensen en
burgerrechten .
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Het Middellandse-Zeebekken is een vergaarbak van
gigantische problemen , hoog oplopende spanningen en
ernstige conflicten . Het is dan ook niet verwonderlijk
dat juist dit gebied het toneel is geweest — of nog steeds
is — van een aantal van de grootste conflicten waarbij
Europa betrokken is geweest : de burgeroorlog in Li
banon , de oorlogen in het Midden-Oosten , de crisis in
het voormalige Joegoslavië en in Algerije enz . Europa
dient er alles aan te doen om niet rechtstreeks in die

crises en conflicten verwikkeld te raken . Ook hier geldt
zonder enige twijfel dat voorkómen — via samenwerking
— beter is dan genezen .

Tegen die achtergrond kan het akkoord tussen Israël en
de PLO , als eerste stap in de richting van een concreet
vredesplan , alleen maar worden toegejuicht . Gezien de
impact die van dit vredesproces kan uitgaan en de
mogelijkheden tot samenwerking die daaruit kunnen
voortvloeien , moét Europa , dat mede aan de basis ligt
van de dialoog en onderhandelingen tussen Israël en de
Palestijnen , onverwijld met beide partijen een gedegen
economische samenwerking aangaan .
Niettegenstaande de aanzienlijke inspanningen van de
Europese landen is er de afgelopen twintig jaar geen
verbetering gekomen in de betrekkingen tussen de landen
ten noorden en die ten zuiden van de Middellandse

Zee en in de groeiperspectieven van de zuidelijke
Middellandse-Zeelanden . De tegenstellingen tussen
noord - en zuidoever zijn nog steeds even groot en de
kwalijke gevolgen hiervan nemen hand over hand
toe (emigratie, werkloosheid , sociale onrust, religieuze
conflicten en — helaas — terrorisme) . Die situatie maakt
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van een terugkeer naar gewone bilaterale betrekkingen
af te wenden .

Het Middellandse-Zeebeleid van de EU is onderdeel

van de algemene strategie ter versterking van haar
internationale betrekkingen . Enerzijds gaat het daarbij
om de uitbreiding van de EU met de LMOE , Malta en
Cyprus en anderzijds is het de bedoeling de samenwer
king te verbeteren met andere aan de EU grenzende
gebieden , zoals die van de Baltische staten en de rest van
Oost-Europa . Het Middellandse-Zeebeleid van de EU
moet dus worden gezien als aanvulling op het beleid dat
gericht is op de openstelling van de EU in de richting
van de landen van Midden- en Oost-Europa die qua
geschiedenis en cultuur deel uitmaken van de Europese
kern . Tot die vaststelling kwam de Europese Raad
tijdens de Top van Edinburgh van april 1 995 .
3 . Kanttekeningen bij het voorgestelde Euro-medi
terrane partnerschap
3.1 .
Over het geheel genomen kan het Comité zich
met de voorgestelde aanpak verenigen . De Commissie
wil in het kader van het „globale" mediterrane program
ma terecht prioriteit toekennen aan de verwezenlijking
van economische en sociale doelstellingen , omdat voor
uitgang op deze beide terreinen zonder meer een conditio
sine qua non is om de politieke stabiliteit en de
veiligheid in het hele Middellandse-Zeebekken te kunnen
vergroten .

dat niet ten volle profijt kan worden getrokken van het
saamhorigheidsgevoel en de integratiemogelijkheden die
wel degelijk ook bestaan .

3.2 .
Het Comité wenst bij dit programma evenwel de
volgende kanttekeningen te plaatsen . Het is van oordeel
dat deze opmerkingen en suggesties de doeltreffendheid
van het hele programma ten goede kunnen komen .

Met politieke maatregelen alléén kunnen deze problemen
niet uit de wereld worden geholpen . Er moeten ook
economische maatregelen worden genomen om de ont
wikkeling van de regio te stimuleren .

1 ) Democratie en mensenrechten

Pogingen om dit doel via een „ top-down"-aanpak
te bereiken , zijn tot dusver steeds op mislukkingen
uitgelopen . Er zit niets anders meer op dan te trachten
de ontwikkeling van onderaf te bevorderen (dus via een
„ bottom-up"-aanpak, zoals in de noordelijke Middel
landse-Zeelanden is gebeurd ). Dat betekent dus stimule
ring van de groei van plaatselijk markten en gedecentra
liseerde ontwikkelingssamenwerking, waarbij een cen
trale rol is weggelegd voor de regio's en hun instituties .
Het Comité staat dan ook pal achter het voorstel van
de Commissie om prioriteit toe te kennen aan de
totstandbrenging van een Euro-mediterrane zone van

politieke stabiliteit en veiligheid door middel van de
volgende prioritaire acties : ondersteuning van de econo
mische hervormingen , bevordering van het sociaal
economisch evenwicht en stimulering van integratie
initiatieven in de regio . Volledige instemming krijgt met
name het voorstel om tussen nu en 2010 stapsgewijs een
Euro mediterrane vrijhandelszone tot stand te brengen .
In dit verband mag echter niet uit het oog worden

De Commissie komt in haar mededeling steeds weer
terug op de problematiek rond democratie en mensen
rechten , twee basisvoorwaarden voor een vlotte en

harmonische samenwerking . Behalve economische groei
is ook een solide democratie van essentieel belang voor
de verdere ontwikkeling van de mediterrane niet-EU
landen , het wekken van nieuwe hoop en de voortzetting
van de dialoog in de regio . Deze beide doelstellingen
kunnen alleen worden bereikt met een goed uitgebouwd
netwerk van democratisch gekozen lokale autoriteiten
die in staat zijn de economische en sociale ontwikkeling
van het onder hun bevoegdheid vallende gebied te
stimuleren .

2) Samenwerking voor veiligheid
Georganiseerde misdaad , drugshandel en terrorisme
— drie verschijnselen waaronder ook de mediterrane

verloren dat de EU al veel verder is ontwikkeld dan de

landen gebukt gaan — brengen ernstige risico's met zich
voor de veiligheid in de lid-staten van de EU . Sommige
successen in het kader van het politieke integratieproces
(b . v . de afschaffing van de grenscontroles ) kunnen
hiervan zelfs nadelige gevolgen ondervinden , zoals bij

mediterrane niet-EU-landen . Van groot belang is verder
ook de koppeling tussen economie en politiek en tussen
groei en veiligheid . De bedoeling is om een „ globale "
raamovereenkomst te sluiten en op die manier het gevaar

recente Franse maatregelen is gebleken . De interne
veiligheid van de EU-lid-staten moet dan ook bijzondere
aandacht krijgen bij de nieuwe Euro-mediterrane samen
werking .
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Verder zouden nog méér inspanningen moeten worden
geleverd om de druk van de illegale immigratie te
verlichten . Er zouden samenwerkingsovereenkomsten
moeten worden gesloten om de uitwisseling van informa
tie te bevorderen en de uitvoering van repatriëringspro
gramma's te vergemakkelijken .
3 ) Beschikbare middelen

Het is absoluut noodzakelijk dat het mediterrane pro
gramma van voldoende middelen wordt voorzien , ook
al zijn de EU en de lid-staten genoodzaakt een restrictief
begrotingsbeleid te voeren en ook al heeft de EU nog
andere verplichtingen na te komen . De werkelijkheid is
echter dat het budget van het programma na twee
achtereenvolgende wijzigingen van 5,5 miljard ecu (oor

spronkelijk document) tot 4,7 miljard ecu (Top van
Cannes ) is teruggebracht.

Daarom moet het programma ook steun krijgen van de
EIB . Aan de andere kant ziet het er niet naar uit dat de

geleidelijke instelling van een vrijhandelszone, gekop
peld aan maatregelen om eventuele kwalijke gevolgen
daarvan te ondervangen en mogelijke nieuwe verstorin

gen van het evenwicht in de regio en in de EU-lid-staten
op te heffen , voldoende is om het Middellandse
Zeebekken uit de malaise te halen waarin het hele

continent zou kunnen worden meegetrokken .
Voor de verwezenlijking van de ambitieuze doelstellin
gen van de EU is het noodzakelijk voorrang te geven
aan modelprojecten waarmee hele sectoren en gebieden
kunnen worden ontwikkeld . Het Comité pleit in dit
verband voor gedecentraliseerde samenwerking tussen
de Europese Commissie, de lid-staten en de regionale en
lokale overheden . Al deze instanties moeten de handen
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Daarnaast moet worden nagegaan welke beleidsinstru
menten het beste bij de specifieke omstandigheden in de

mediterrane niet-EU-landen passen en op welke manier
de nationale , regionale en lokale overheden in de EU

aan de verwezenlijking van het „globale" programma
kunnen bijdragen .

De aandacht moet daarbij vooral uitgaan naar de
follow-up van deze programma's , waaraan tal van
personen en instituten overal in Europa hebben mee
gewerkt en die een goed uitgangspunt vormen voor
nieuwe samenwerkingsinitiatieven . Voorwaarde is wel

dat een en ander wordt ingepast in het toekomstige
Euro-mediterrane partnerschap : alleen dan kunnen de
via deze programma's opgebouwde netwerken en de
met deze programma's opgedane kennis en ervaring ten
volle worden benut .

5) Economische samenwerking
Het MKB is van doorslaggevend belang voor de economi
sche ontwikkeling en de groei van de werkgelegenheid
in de mediterrane landen . Het komt er dus op aan deze
sector zoveel mogelijk bij het partnerschap te betrekken
en ervoor te zorgen dat Europese bedrijven en bedrijven
uit de mediterrane niet-EU-landen steeds meer gaan
samenwerken .

Daarvoor zou het goed zijn te bevorderen dat middelgro
te en kleine bedrijven „ lokale systemen " vormen voor de
verwezenlijking en de overdracht van „ districtgebonden
produkties" (opleiding, overdracht van technologie,

innovatie en experimenten , certificatie, afzet, toegepast
onderzoek). Bovendien zouden die „ lokale systemen "
op de dienstennetwerken van de Europese landen moeten
worden aangesloten . De in een dergelijk „ lokaal systeem "
samenwerkende bedrijven vertegenwoordigen een com
plex geheel van instituties , waarden en kennis dat moet

worden gekoppeld aan lokale overheden die zelf goed

ineenslaan om een synergieeffect tot stand te brengen en
via dergelijke gezamenlijke initiatieven een doeltreffende
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het hele
Middellandse-Zeegebied .

genoeg moeten zijn georganiseerd om het beheer van de
externe betrekkingen van die bedrijven alsook de sociale
voorzieningen voor en de opleiding van hun werknemers
op zich te kunnen nemen .

De financiële steun en organisatorische hulp van de EU

Van essentieel belang is verder ook dat voor de nodige
infrastructuur wordt gezorgd : zonder onderlinge verbin
dingen kan er van economische groei en nauwere
betrekkingen tussen noord - en zuidkust geen sprake

volstaan niet om in de mediterrane landen het voor hun

sociaal-economische ontwikkeling benodigde endogene
ontwikkelingsproces op gang te brengen . Daarvoor is
ook en vooral samenwerking tussen ondernemingen ,
branche-organisaties , universiteiten en regionale en lo
kale overheden nodig.

zijn .

De rol van de toeristische sector blijft in de mededeling
van de Commissie enigszins onderbelicht, niettegen
staande het feit dat deze sector om historische, culturele,

4) Benutting van de reeds opgedane ervaringen

De Europese Unie kan bij de concrete invulling van
haar toekomstig Middellandse-Zeebeleid heel wat lering
trekken uit de diverse mediterrane programma's die zij
tot dusverre heeft opgezet (Med Urbs , Med Campus ,
Med Invest , Med Media , Med Immigration , Med Tech
no). Werking en doelmatigheid van deze programma's
moeten zorgvuldig worden onderzocht om een beter
inzicht te verkrijgen in de problemen waarop bij de
tenuitvoerlegging van een „ globaal " programma als het
voorgestelde partnerschap waarschijnlijk zal worden
gestuit.

artistieke en milieuredenen een zeer rijke potentiële bron
van welvaart en werkgelegenheid vormt. Door het
sterk plaats- en seizoensgebonden karakter van deze
bedrijvigheid is het gevaar echter niet denkbeeldig dat
toerisme de problemen alleen maar vergroot in plaats
van voor een algemene verhoging van de welvaart te
zorgen . Bij de opbouw van de benodigde infrastructuur
moet daarom worden uitgegaan van het beginsel van
duurzame groei .
Toerisme speelt een — in economisch , maar ook in
sociaal en politiek opzicht — belangrijke rol in de
ontwikkeling van een regio , omdat door toerisme
„ verschillen " worden onderkend ( in cultuur , „ couleur
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locale" en manier van leven ). Toerisme als middel om

„ contacten " te leggen tussen burgers van verschillende
landen , moet dus worden aangemoedigd . Aangezien
toerisme een ambivalent verschijnsel is, dient deze sector
in een ruimer perspectief te worden geplaatst: toerisme
kan immers de sociaal-economische en culturele ontwik

keling van een regio bevorderen en haar milieu en
lokale identiteit beschermen , maar kan net zo goed tot
milieubederf en teloorgang van de lokale identiteit
leiden .

Ten slotte hangt het welslagen van het nagestreefde
economische ontwikkelingsproces uiteraard ook af van
de opleiding van het menselijk potentieel en van de
maatregelen die worden genomen om de nieuwe initiatie
ven in goede banen te leiden ( adequate dienstverlening
en voorlichting).
6) Milieuvervuiling
Bij een „ binnenzee" als de Middellandse Zee, die uiterst
kwetsbaar is en voortdurend dreigt te worden vervuild
door olie-, gas- en chemicaliëntankers, verdient de
problematiek van het milieu speciale aandacht. Overi
gens zijn de grenzen van het aanvaardbare al lang
overschreden en is gemeenschappelijk optreden vereist
om een minimaal veiligheidsniveau te kunnen garan
deren .

Tijdens de Conferentie van Barcelona is erop gewezen
dat de Middellandse Zee een zeer kwetsbare natuurlijke
hulpbron vormt, die met alle mogelijke middelen moet
worden beschermd . Daarbij valt in de eerste plaats te
denken aan het opzetten van een VTS-systeem (netwerk
van installaties van hoogwaardige technologie voor het
toezicht op de scheepvaart), dat geleidelijk aan de hele
Middellandse Zee moet gaan bestrijken .
Veel aandacht dient te worden geschonken aan de
milieu-effecten van het ontstaan van steden en dorpen ,
de te grote concentratie in ruimte en tijd van toe
ristenstromen en het overmatige en dikwijls oneigenlijke

gebruik van chemicaliën in landbouw en industrie . Ook
moet het hoofd worden geboden aan twee cruciale
uitdagingen , nl . de voortschrijdende woestijnvorming
en de daaraan verbonden gevaren alsmede de noodzaak
om een systeem voor een veelzijdig en rationeel gebruik
van het beschikbare water op te zetten .
Evenveel aandacht verdient de exploitatie van de Middel
landse-Zeefauna . Er dienen maatregelen te worden
genomen die, zonder het eigen karakter van de lokale
visserij aan te tasten , erop gericht zijn de visbestanden
in het algemeen op een rationele manier te beheren en
de bestanden langs de kusten te beschermen en te
vergroten . Zo wordt momenteel veel aandacht besteed
aan de mogelijkheden van alternatieve produkties in
beschermde kustzones ( b . v. mossel - en oesterkwekerijen)
of van offshore- kwekerijen op zee als aanvulling op de
traditionele produkties .
Nu zijn alle onderzoek- en toezichtactiviteiten over het
hele Middellandse Zeegebied verspreid , maar in de
toekomst zouden die op één bestuursniveau moeten
kunnen worden georganiseerd en gecoördineerd . Alleen
de EU kan een dergelijke overkoepelende functie vervul
len , maar de EU-instanties dienen daarbij wel nauw met
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de betrokken lokale en regionale overheden samen te
werken . Zo moet de Commissie met name zorgen voor
een betere coördinatie en , door de meest succesvolle

initiatieven te ondersteunen , voor de nodige continuïteit .
Het Comité is voorstander van een steeds meer naar

buiten gerichte ontwikkeling van de economie, maar
dan wel op voorwaarde dat de doelstellingen van het
milieubeleid daardoor niet in het gedrang komen . In het
licht van het beginsel van duurzame groei zouden
concurrentievoordelen moeten worden toegestaan zon
der daarbij evenwel afbreuk te doen aan fundamentele
milieubelangen (milieudumping).

7) Verstedelijking
Verstedelijking en de daarmee gepaard gaande exponen
tiële groei van economische en sociale problemen vormen
een van de grootste moeilijkheden waarmee de mediter
rane niet-EU-landen te kampen hebben . Bovendien stelt
men sinds enkele jaren overal in het Middellandse
Zeegebied een verschuiving van het zwaartepunt van
het binnenland naar de kuststreken vast . Hierdoor neemt

de stedengroei aldaar steeds ernstigere vormen aan en
zijn de betrekkingen tussen stad en platteland sterk
— en in ongunstige zin — aan het veranderen . Ook

zal naar een nieuw evenwicht qua verdeling van de
natuurlijke ruimte en exploitatie van de waterreserves
moeten worden gestreefd .
Uit het voorgaande blijkt hoe belangrijk het is dat
enerzijds in verstedelijkte gebieden moderne beheers
systemen worden ingevoerd en geschikte infrastructurele
maatregelen worden genomen en anderzijds het plat

telandsbeleid wordt versterkt. In beide gevallen is
samenwerking tussen stedelijke en plattelandsoverheden
van de mediterrane niet-EU-landen en hun tegenhangers
in Europa onontbeerlijk .

8) Landbouw en platteland

In de mediterrane niet-EU-landen spelen het platteland,
en met name de landbouw, niet alleen voor de economie,
maar ook in sociaal en cultureel opzicht, een overheer
sende rol .

Herbewoning van droge of semi-droge streken of onher
bergzame gebieden met meestal minimale dienstver
lening moet worden gestimuleerd : daarin ligt de enige
efficiënte oplossing voor de schade die is aangericht
doordat landbouwgronden massaal zijn verlaten en het
evenwicht door interne en externe migratiestromen
is verstoord . Er zijn dus maatregelen nodig om de
landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te
verzekeren , maar ook om te garanderen dat de natuurlij
ke rijkdommen in stand worden gehouden en de toege
paste methoden stroken met het beginsel van duurzame
ontwikkeling. Er moeten bijgevolg specifieke initiatieven
worden genomen om de infrastructuur en dienstver
lening op het platteland te verbeteren , om de doeltref
fendheid van de produkties en afzet van landbouwpro
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dukten en voedingsmiddelen te vergroten en om over te
schakelen op technologieën die de toch al schaarse
milieurijkdommen zo min mogelijk aantasten (ver
bouwingsmethoden , verwerkinginstallaties , enz .).

verband bijzondere aandacht : enerzijds de erkenning
van de burgerrechten en -plichten van onderdanen
van mediterrane niet-EU-landen die hun wettelijke
woonplaats in de EU hebben en anderzijds de mogelijk
heid om deze geëmigreerde burgers, gezien hun banden
met hun landen van herkomst, voor bepaalde onderdelen

9) Cultuur en religie

van het Euro-mediterrane programma een „ contact "functie toe te bedelen .

De culturele en religieuze verschillen tussen de mediter
rane niet-EU-landen en de EU-lid-staten kunnen niet

genoeg worden beklemtoond . Het gaat hier om
historisch gegroeide verschillen die door beide partijen
moeten worden onderkend en waarover absoluut de

nodige informatie moet worden uitgewisseld om een
echte dialoog tussen Noord en Zuid op gang te kunnen
brengen . In die dialoog is een hoofdrol weggelegd voor
vertegenwoordigers van lokale overheden , religieuze
organisaties , culturele instellingen en universiteiten .
Door die dialoog moet recht worden gedaan aan de rijke
verscheidenheid van dit historisch erfgoed , maar dient
ook te worden onderkend dat dit erfgoed eeuwenlang
de mediterrane kusten van een eigen culturele identiteit
heeft voorzien waarvan de sporen onuitwisbaar zijn .

In de programma's van het partnerschap zou bovendien
een grote plaats moeten worden ingeruimd voor al
gemeen vormend onderwijs in de Mediterrane niet-EU
landen , zodat de kinderen er kunnen opgroeien tot
autonome, rationeel denkende en kritische volwassenen .
Ten slotte mag niet worden vergeten dat het Middelland
se-Zeebekken de bakermat van de drie voornaamste

monotheïstische godsdiensten is . Het is van groot belang
dat vertegenwoordigers van deze drie religies nauwe
contacten met elkaar onderhouden en het nodige begrip
en respect voor elkaar opbrengen . Daarom dient de
EU zich ook in te zetten voor de oprichting van
wetenschappelijke universitaire en culturele instellingen
die de dialoog kunnen voeden .

10) Intensivering en uitbreiding van de samenwerking
De doelstellingen van het voorgestelde Middellandse
Zeebeleid zijn van dien aard dat er zonder samenwerking
tussen de regionale en lokale overheden aan weerszijden
van de Middellandse Zee maar weinig resultaten te
verwachten zijn . Dit komt in het Commissiedocument
onvoldoende uit de verf, hoewel de ervaringen in
Midden - en Oost-Europa hebben geleerd dat die samen

werking zonder meer van doorslaggevend belang is . Ook
de samenwerking tussen de diverse maatschappelijke
organisaties (NGO's, verenigingen die economische
belangen en/of de belangen van beroepsgroepen behar
tigen , maatschappelijke groeperingen , enz .) moet wor
den gestimuleerd om de uitwisseling van ervaringen te
bevorderen en gemeenschappelijke problemen gezamen
lijk te kunnen aanpakken .
11 ) Euro - mediterraan partnerschap en immigratie

Een ander belangrijk aandachtspunt is de problematiek
van de migranten uit de mediterrane niet-EU-landen in
de lid-staten van de EU . Twee aspecten verdienen in dit

Als een beroep wordt gedaan op de in de EU-steden
woonachtige immigranten zal het programma vlotter
van start kunnen gaan en aan doeltreffendheid kunnen
winnen omdat technische en organisatorische kennis dan
gemakkelijker kan worden overgedragen en vruchtbare

betrekkingen kunnen worden aangeknoopt . Dergelijke
betrekkingen zijn nuttig voor een vlot verloop van
economische en commerciële samenwerkingsinitiatieven
en bevorderen de uitwisseling van ideeën en ervaringen
op het gebied van sociale voorzieningen en culturele
dienstverlening.
Dat neemt niet weg dat het immigratieprobleem aan de
wortel moet worden aangepakt door in het land van
herkomst zelf het economische ontwikkelingsproces
te ondersteunen en de kwaliteit van het bestaan te

verbeteren . Ook hier kan een belangrijke rol worden
gespeeld door de regionale en lokale overheden en van
de EU-instellingen , die dankzij hun ervaringen op het
gebied van opvang, dienstverlening, zorg voor kinderen
en gehandicapten , hygiëne en preventie een nuttige
bijdrage kunnen leveren en ook de opleiding en begelei
ding van de opleiders voor hun rekening kunnen nemen .

12) Rol van het Comité van de Regio 's
Het Middellandse-Zeebeleid is een fundamenteel onder

deel van een strategie die ertoe heeft geleid dat de EU
meer aandacht is gaan schenken aan haar betrekkingen
met naburige regio's ( Midden- en Oost-Europa , het
Middellandse-Zeegebied ), waardoor ook de interregio
nale samenwerking en de samenwerking tussen lokale
overheden en steden is toegenomen . Dat het Middelland
se-Zeegebied in het middelpunt van de belangstelling
staat, blijkt o . m . uit het feit dat de twee grootste
organisaties van regionale en lokale overheden ( resp . de
ARE en de CCRE) onlangs ( in maart 1995 in Barcelona
en in april 1995 in Madrid ) enkele belangrijke initiatieven
hebben genomen om de samenwerking in het Middel
landse-Zeegebied te stimuleren . De regionale en lokale
overheden in de EU móeten wel aandacht schenken aan
de situatie in de meditterane buurlanden omdat veel van

de problemen van die landen immers uiteindelijk op hen
worden afgewenteld ! Sprekende voorbeelden daarvan
zijn de gigantische vluchtelingenstromen die na de
ineenstorting van de communistische regimes en het
uitbreken van de burgeroorlog in het voormalige Joego
slavië op gang zijn gekomen ( met als voornaamste
bestemmingslanden : Duitsland , Oostenrijk , Italië en
Griekenland ) en de immigratie uit de mediterrane
niet-EU-landen waarmee inmiddels alle Europese landen
worden geconfronteerd en die alleen nog maar zal
toenemen zolang er geen drastische verbetering komt in
de leefomstandigheden in de landen van herkomst .
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Om deze redenen heeft het Comité er alle belang bij om
zijn mening over deze problematiek kenbaar te maken
— vooral met het oog op de conferentie van Barcelona
— en deel te nemen aan de tenuitvoerlegging van de
gemaakte keuzen . Op die manier kan het zijn taak t. o . v.
Europa vervullen .

f) dringt er bij de Commissie en de Europese Raad
op aan gevolg te geven aan de besluiten van de

13 ) Advies over de bepleite versterking van bet Middel
landse-Zeebeleid en het voorgestelde Euro
mediterrane partnerschap

mediterrane partnerschapsproject een adequate insti
tutionele ondersteuning te geven — waarbij het een
rol weggelegd ziet voor het Europees Parlement, de
Raad en het Comité van de Regio's — en een vast
secretariaat in het leven te roepen ;

Het Comité van de Regio's :
a) deelt volledig de opvatting dat het Middellandse
Zeebekken van strategisch belang is voor de groei
perspectieven van de hele Europese Unie en dat in
de betrekkingen tussen de EU en de mediterrane
niet-EU-landen het streven naar vrede, stabiliteit en
welvaart centraal dient te staan ;

b) bevestigt dat er geen tegenstrijdigheid bestaat tussen
het streven naar integratie van de Midden- en
Oosteuropese landen in de EU enerzijds en het
Middellandse-Zeebeleid anderzijds omdat het hier,
ondanks de verschillende invalshoeken , om twee

aspecten van dezelfde globale strategie gaat;

c) stemt in met het voorgestelde „globale " steunpro
gramma voor het Middellandse-Zeegebied en vindt
het goed dat in het kader van dit Euro-mediterrane
partnerschap prioriteit wordt gegeven aan het onder
steunen van de transformatie en modernisering van
de mediterrane economieën , aan het bevorderen van
het sociale evenwicht en van een harmonische

ontwikkeling van het leven op het platteland en aan
het stimuleren van regionale integratieprocessen en
dat geleidelijk naar een Euromediterrane vrijhandels

sociale of culturele organisaties een groter deel van
de financiering op zich nemen ;

conferentie

van

Barcelona

door

het

Euro

g) is van oordeel dat in de samenwerking naar buiten
toe, en dus ook in het Euro-mediterrane beleid , in
de eerste plaats aandacht moet worden geschonken

aan vraagstukken betreffende de interne veiligheid
en immigratie, vooral vanwege de dreiging die
uitgaat van georganiseerde misdaad , drugshandel en
terrorisme ;

h) stelt voor de lokale en regionale overheden van
de EU en hun tegenhangers in de mediterrane
nietEU-landen zo veel mogelijk kansen te geven om
met elkaar samen te werken en zo concreet vorm

te geven aan het beginsel van gedecentraliseerde
samenwerking, de al opgedane ervaringen te conso
lideren , nieuwe paden te betreden en te trachten
dezelfde positieve resultaten te bereiken als bij
de samenwerking met de landen van Midden- en
Oost-Europa ;

i) dringt erop aan dat de lopende samenwerkingspro
jecten in het kader van het Euro-mediterrane partner
schap worden voortgezet, en met name dat partijen ,
voortbouwend op de ervaringen met Interreg, de
grensoverschrijdende samenwerking tussen EU-lid
staten en mediterrane niet-EU-landen en tussen

mediterrane landen onderling stimuleren ;

zone wordt toegewerkt ;
d ) staat achter het besluit om de overheden van de
mediterrane niet-EU-landen in het kader van dit

partnerschap de vaste toezegging te vragen dat zij de
grondbeginselen van een rechtsstaat zullen invoeren
en naleven ( met name de rechten van de mens , van
vrouwen en van kinderen , sociale gerechtigheid en
de regels van het internationale recht); wijst er in dit
verband op dat deze strategieën moeten worden
geruggesteund door een dialoog die het wederzijdse
begrip en het onderlinge vertrouwen kan vergroten ,
en doet een beroep op alle EU-instellingen om de
positie van alle democratisch gekozen regionale,
lokale en nationale overheden te consolideren , omdat
zonder deze instanties ontwikkeling of samenwer

king onmogelijk is ;

1 ) pleit ervoor dat in het Euro-mediterrane programma
meer aandacht wordt geschonken aan verschillen in
cultuur en religie en steun wordt verleend voor
initiatieven die tot doel hebben de contacten en de

dialoog tussen de betrokken volkeren te stimuleren ,
zoals de oprichting van wetenschappelijke, universi
taire en andere onderwijsinstellingen die het weder

zijds begrip, de uitwisseling van ervaringen en de
verdraagzaamheid tussen volkeren kunnen helpen
vergroten ; dringt er in dit verband op aan dat , binnen
de grenzen van de bevoegdheden van de lid-staten en
in het kader van het Euro-mediterrane partnerschap,
steun wordt gegeven om de mediterrane niet-EU
landen te helpen een adequaat instrumentarium in
het leven te roepen waarmee kinderen worden
opgevoed tot autonome, rationeel denkende en
kritische volwassenen ;

e ) dringt er , gezien de verschillen tussen de EU en de
mediterrane niet-EU-landen , bij de Commissie en de

m) stelt voor steun te geven voor initiatieven die erop

Raad op aan het budget voor het Euro-mediterrane

gericht zijn de samenwerking tussen kleine en middel
grote bedrijven aan weerszijden van de Middellandse
Zee te stimuleren (vooral als Kamers van Koophandel
daaraan hun medewerking verlenen ), de verbindin
gen tussen Europa en de mediterrane landen te

partnerschap af te stemmen op de nagestreefde
doelstellingen door de desbetreffende begrotingslijn
van meer middelen te voorzien en ervoor te zorgen
dat de belanghebbende institutionele, economische,
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de problemen als gevolg van de verstedelijking tegen
te gaan ; pleit in dit verband voor de oprichting, onder
auspiciën van de Commissie en de niet-EU-landen die
partij zijn bij de conferentie van Barcelona, van
een mediterraan milieu-agentschap waarin ook de
mediterrane regio's vertegenwoordigd zouden moe
ten zijn ;

n) wijst op de fundamentele rol van onderwijs en
opleiding in het algemeen als een van de voornaamste
drijfkrachten achter ontwikkeling, zowel voor de
bevolking in de mediterrane derde landen zelf als
voor de in Europa woonachtige immigranten , en
deelt de mening van de Commissie dat de integratie
van jongeren , maar vooral ook van vrouwen , op de
arbeidsmarkt moet worden bevorderd en dat moet

worden gezorgd voor opleidingsmogelijkheden , niet
alleen voor de bevolking in de mediterrane derde
landen , maar ook voor in Europa woonachtige
immigranten ;

o) dringt erop aan terdege rekening te houden met het
feit dat de talrijke immigranten uit mediterrane
landen in de Europese steden en regio's bij de
samenwerking tussen Europa en de mediterrane
niet-EU-landen een ideale „ natuurlijke tussen
schakel " vormen ;

p) wijst met klem op de milieuproblemen van het
Middellandse-Zeebekken en dringt er bij de Commis
sie en alle mediterrane landen op aan systematisch
informatie uit te wisselen en een gemeenschappelijke
strategie uit te stippelen om een verdere toename
van de milieuvervuiling en de woestijnvorming en

q) dringt er bovendien op aan dat het milieuprogramma
„Local Agenda 21 " ten uitvoer wordt gelegd omdat
initiatieven van regionale en lokale overheden op
significante wijze kunnen bijdragen tot het op gang
komen van een duurzaam ontwikkelingsproces; wijst
er in dit verband op dat de Europese landen hun
eigen ervaringen ter beschikking moeten stellen
om de mediterrane landen in staat te stellen de

milieuproblemen in de regio uit de wereld te helpen ;
r) wijst erop dat het als spreekbuis van de lokale en
regionale overheden in de EU, die rechtstreeks met
de gevolgen van de politieke en sociaal-economische
ontwikkelingen in de mediterrane niet-EU-landen
geconfronteerd worden , tijdens de komende Euro
mediterrane conferentie van Barcelona graag zijn
standpunt ten aanzien van het voorgenomen partner
schap kenbaar wil maken ;
s) adviseert dat bij de tenuitvoerlegging van de bestaan
de programma's rekening wordt gehouden met
het proces van integratie en samenwerking in het
Middellandse Zeegebied ;
t) beveelt bovendien aan het Middellandse-Zeebeleid
voor alle kustlanden van de Middellandse Zee te

laten gelden .

Brussel , 16 november 1 995 .

De voorzitter

van het Comité van de Regio's
Jacques BLANC

NL
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Advies van het Comité van de Regio's over de „ Mededeling van de Commissie en over het
voorstel van een besluit van de Raad betreffende de activiteiten van de Commissie ter zake

van analyse, onderzoek, samenwerking en actie op werkgelegenheidsgebied (Essen )"
(96/ C 126/04)

Het Comité van de Regio's heeft op 18 juli 1995 overeenkomstig artikel 198 C van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap besloten een advies op te stellen over voornoemde
mededeling en voorstel .
Commissie 8 „Economische en sociale samenhang, Sociaal beleid , Volksgezondheid" van het
Comité van de Regio's was belast met de voorbereiding van de werkzaamheden van het
Comité . Rapporteur was mevrouw Birath Lindvall .

Het Comité van de Regio's heeft tijdens de op 15 en 16 november 1995 gehouden tiende zitting
(vergadering van 16 november 1995 ) het volgende advies uitgebracht .
1 . Inleiding
Het voorstel van de Commissie betreffende activiteiten

ter zake van analyse, onderzoek , samenwerking en
actie op werkgelegenheidsgebied maakt deel uit van de
uitvoering van het besluit dat door de Europese Raad in
Essen werd genomen . Tijdens de Top van Essen werd
de Commissie , de Raad Financiën en de Raad Werkgele
genheid en Sociale Zaken opgedragen de ontwikkeling
van de arbeidsmarkt nauwgezet te volgen , toezicht te

houden op het arbeidsmarktbeleid van de lid-staten en
de Europese Raad jaarlijks verslag uit te brengen over
de geboekte vooruitgang op de arbeidsmarkt .
Gezien de resultaten van de maatregelen die de laatste
jaren zijn genomen ter bevordering van de werkgelegen
heid , acht de Commissie het noodzakelijk dat dit
toezichtsysteem wordt gekoppeld aan een herziening en
een intensivering van de activiteiten van de Commissie
ter zake van analyse, onderzoek , samenwerking en actie
op werkgelegenheidsgebied .

De Mededeling van de Commissie dient te worden
gezien als onderdeel van de uitvoering van de witboeken
over groei , concurrentievermogen en werkgelegenheid
( COM(93 ) 700) en over een Europees sociaal beleid
( COM(94) 333 ), waarover door het Comité van de
Regio's eerder adviezen zijn uitgebracht . Het recentelijk
door het Comité uitgebrachte advies over het sociaal
actieprogramma voor de middellange termijn ( COM(95 )
134) vormt een vervolg en een toevoeging op de
adviezen van het Comité betreffende de eerdergenoemde
witboeken .

Bij het streven van de EU om een beleid inzake groei ,
concurrentievermogen en werkgelegenheid tot stand te
brengen , zijn in veel opzichten ook de plaatselijke
en regionale overheden betrokken , die immers als
initiatoren en verantwoordelijken in dit verband een rol
te vervullen hebben . Zo zijn er mogelijkheden om binnen
een gewijzigde dienstensector banen te scheppen en
tegelijkertijd een infrastructuur te creëren die beter bij
de huidige behoeften aansluit. Daarbij gaat het niet in
de laatste plaats om een grotere participatie van vrouwen
aan het arbeidsproces en de daarmee samenhangende
behoefte aan zorgverlening, milieubescherming in brede
zin , e . d .

De argumentatie die moet worden aangevoerd met
betrekking tot het verband tussen economische groei en
de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, wordt voortgezet
in onder meer het werk van de Commissie en de Raad

ten behoeve van de bijeenkomst van de Europese Raad
in december 1995 te Madrid . Het onderhavige document
is meer gecentreerd rond het verder ontwikkelen van

delen van het proces waarbij banen worden gecreëerd :
gesystematiseerde uitwisseling van ervaringen en pro
gramma's voor samenwerking bij onderzoek .
Als onderdeel van het proces ter voorbereiding van het
advies heeft de rapporteur informatie ingewonnen bij
de nationale delegaties van het Comité van de Regio's .

2 . Actieprogramma Essen ( artikel 1 )

Het Comité van de Regio's :

Steunt het voorstel van de Commissie om een specifiek
actieprogramma op het gebied van werkgelegenheid
(Essen ) uit te werken en uit te voeren . Het voorstel dient

te worden gezien als een logisch gevolg van het feit
dat de werkgelegenheidsproblematiek momenteel de

hoogste prioriteit genieten binnen de Europese Unie en
haar lid-staten . Om die reden is het van belang dat de
instellingen van de Unie beter zicht kunnen krijgen op
de wijze waarop de conclusies van „ Essen " door de
lid-staten in de praktijk worden gebracht . Het Comité
van de Regio's hecht er belang aan dat de Commissie en
de Raad , maar ook het Comité van de Regio's en andere
EG-instellingen kunnen beschikken over correcte en
actuele informatie t . a . v. de ontwikkelingen op de ar
beidsmarkt in de diverse gebiedsdelen van de EU ;

deelt de opvatting van de Commissie over de noodzaak
om de voorgestelde multilaterale toezichtsystemen aan
te vullen met een herstructurering en uitbreiding van
de activiteiten op het terrein van analyse van de
arbeidsmarkt en het werkgelegenheidsbeleid ;
onderstreept de opvatting van de Commissie dat een
dergelijke nieuwe aanpak een meerwaarde kan opleveren
doordat zo succesvolle methoden en maatregelen kunnen
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worden opgespoord en verspreid en nieuwe vindingen
en uitwisseling van ervaringen worden gestimuleerd,
maar wil in het bijzonder het belang benadrukken
om lokale en regionale bestuurslagen bij dit werk te
betrekken . Organen op dit niveau hebben jarenlange
ervaring met werkloosheidsbestrijding en het scheppen
van voorwaarden die de werkgelegenheid ten goede
komen , en kunnen hierover waardevolle informatie
verstrekken . De lokale en regionale werkgelegenheids

situatie heeft sterke invloed op de economische context
waarin lokale en regionale overheden hun maatschappe
lijke taken vervullen . Dit gegeven maakt het voor
deze organen zeer interessant om mee te werken aan

activiteiten op dit gebied ;
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Regio's in de eerste plaats gericht te zijn op het
creëren van duurzame en uit financieel oogpunt degelijke
werkgelegenheid . Het Comité is van mening dat de
landbouw van de toekomst moet worden gezien in een
milieuperspectief, waardoor nieuwe werkgelegenheid
zou kunnen ontstaan in gebieden die afhankelijk zijn
van de landbouw ;

wijst erop dat de demografische ontwikkeling in de
Unie en haar lid-staten gevolgen zal hebben voor de
ontwikkeling van de arbeidsmarkt; het aantal mensen in
leeftijdscategorieën waarin actief aan het arbeidsproces
wordt deelgenomen , neemt af en de behoefte aan zorg
voor ouderen neemt toe . Deze veranderingen zullen een
nieuw patroon in de vraag naar waren en diensten met
zich brengen en zullen daardoor financiële consequenties
hebben , niet in de laatste plaats voor lokale en regionale

onderstreept dat men in het merendeel van de vijf tijdens
de Top in Essen geprioriteerde hoofdgebieden , waarop
maatregelen dienen te worden genomen om de economi
sche groei om te zetten in banengroei , bij de uitvoering
van die maatregelen sterk afhankelijk is van de inzet op
lokaal en regionaal niveau en van de mogelijkheden die
er op dit niveau bestaan om actief hieraan deel te nemen .
Op de volgende terreinen is participatie op lokaal en
regionaal niveau volgens het Comité van de Regio's van

gaat er daarom vanuit dat de maatregelen op lokaal en
regionaal niveau een belangrijke rol krijgen in de
activiteiten die in het kader van het actieprogramma
worden verricht . Om de structurele werkloosheid terug
te dringen , is dikwijls een vergaande aanpassing aan de
lokale en regionale omstandigheden van de arbeidsmarkt

bijzonder belang:

vereist ;

— het creëren van meer mogelijkheden om mensen aan
werk te helpen door investeringen in beroepsoplei
ding te stimuleren ;

in nieuwe behoeften , b . v. milieu en maatschappelijke
dienstverlening, te stimuleren ;

constateert dat op dit niveau meer te doen is dan met
lokale of regionale initiatieven nieuwe werkgelegenheid
op het gebied van milieu of maatschappelijke dienstver
lening te creëren . Lokale en regionale actoren kunnen
eveneens bijdragen tot lange-termijnontwikkeling van
werkgelegenheid door maatregelen om de vernieuwing
van het bedrijfsleven en de aanpassing aan nieuwe
behoeften te bevorderen . Hierbij kan b . v. worden
gedacht aan verspreiding van nieuwe technologieën ,
steun bij het opzetten van ondernemingen in geavanceer
de bedrijfstakken , het bieden van toegang tot nieuwe
vaardigheden e . d . Van groot belang is ook de lokale

— vergroting van de slagkracht van het arbeidsmarkt

en regionale verantwoordelijkheid voor opleiding en
infrastructuur . Dit is bepalend voor zowel de nationale

— verbetering van de omzetting van economische groei

in banengroei door te zorgen voor meer flexibiliteit
in de arbeidsorganisatie en door met name lokale en
regionale initiatieven gericht op het scheppen van

arbeidsplaatsen in sectoren waarmee wordt voorzien

beleid ;

— het nemen van steunmaatregelen ten behoeve van
groepen die extra hard worden getroffen door
de werkloosheid , met name jongeren , langdurig
werklozen ,

oudere

werknemers

en

werkloze

vrouwen ;

onderstreept de door de Commissie in haar Mededeling
over lokale initiatieven voor ontwikkeling en werkgele

genheid gepresenteerde resultaten en conclusies , waarin
wordt gewezen op de mogelijkheden om in gemeenten
en regio's de voorwaarden voor banengroei te verbete
ren . De Commissie heeft 17 terreinen aangewezen

waarop zich mogelijk nieuwe behoeften van de burgers
bevinden , en eerdere ervaringen wijzen uit dat de beste
mogelijkheden om in deze behoeften te voorzien , liggen
op lokaal en regionaal bestuursniveau, omdat daar
rekening kan worden gehouden met de cultuur en
sociaal-economische structuur ter plekke en zo banen
kunnen worden geschapen . Het stimuleren van lokale
en regionale initiatieven zou , volgens de schattingen in
de Mededeling, jaarlijks honderdduizenden arbeids
plaatsen binnen de Unie kunnen opleveren . Deze initia
tieven dienen naar de opvatting van het Comité van de

organen ;

economische groei als voor de lokale en regionale
aantrekkingskracht wanneer het gaat om investeringen
en het vestigen van bedrijven , zodat duurzame banen in
het particuliere bedrijfsleven tot stand komen ;
constateert dat er de laatste jaren een decentralisatie

heeft plaatsgevonden in het arbeidsmarktbeleid van een
aantal lid-staten . Lokale en regionale overheden zijn
nu actief betrokken bij het plannen , het stellen van
prioriteiten en het coördineren van activiteiten om
werklozen aan werk te helpen ;
constateert dat lokale en regionale organen een belangrij
ke ondersteunende en coördinerende rol hebben bij de
kennisontwikkeling in het MKB . Deze organen vervullen
bovendien vaak een ondersteunende en adviesfunctie

voor werklozen , waarop maatregelen in het kader van
het arbeidsmarktbeleid een zinvolle aanvulling kunnen
vormen ;

wijst erop dat de ervaring leert dat lokale en regionale
overheden een strategische positie innemen in de partner
schappen die aangegaan moeten worden , wil men
steun kunnen ontvangen uit de diverse fondsen en
programma's van de Unie . Zij hebben een belangrijke
rol te vervullen bij de coördinatie van de ontwikkelings
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maatregelen , zowel bij de planning en de financiering
als bij de uitvoering hiervan . Daarom zijn lokale en
regionale overheden ook in de positie om kennis te
vergaren en te verspreiden die voor het bedrijfsleven van
belang is, o . a . met betrekking tot de mogelijkheden voor
ondernemingen om gebruik te maken van de fondsen en
programma's van de Unie;
stelt voor dat lokale en regionale overheden wanneer
het actieprogramma Essen wordt uitgevoerd , de moge
lijkheid krijgen rechtstreeks contact op te nemen met de
Commissie en haar organen om te komen tot een
concrete samenwerking van innovatief karakter . De
ervaringen opgedaan in regio's en gemeenten kunnen dan
via het programma worden verspreid en als voorbeeld
dienen voor plaatselijke en regionale activiteiten in
andere lid-staten ;

constateert dat de laagconjunctuur van de laatste jaren
de lokale en regionale overheden heeft gedwongen hun
taken onder een zwaardere economische druk uit te

voeren dan eerder het geval was . Dit heeft in verscheidene
lid-staten geleid tot herstructureringen en vernieuwingen
binnen de openbare sector . Van deze ervaringen kan
gebruik worden gemaakt bij ontwikkelingen in de
hele samenleving. Er zijn voorbeelden te noemen van
succesvolle samenwerkingsprojecten tussen lokale en
regionale organen waardoor via afspraken over om - en
bijscholing in verband met herstructureringen gedwon
gen ontslagen konden worden voorkomen . Andere
voorbeelden zijn door lokale en regionale overheden
geïnitieerde korte-termijnmaatregelen gericht op de ar
beidsmarkt in combinatie met de behoefte aan kennisuit

breiding in het MKB , die hebben geleid tot vaste
arbeidsplaatsen en ondernemingen met een groter con
currentievermogen ;

constateert dat successen bij het scheppen van werkgele
genheid op lokaal en regionaal niveau vaak het resultaat
zijn van samenwerking tussen diverse lokale en regionale
actoren , waarbij is uitgegaan van gemeenschappelijke
doelstellingen of een in overleg opgesteld plan voor
ontwikkelingsinspanningen van de samenleving;
herinnert aan het belang van het „grondgebied " als
plaats en context waar een ontwikkelingsstrategie tot
stand komt en wordt uitgevoerd door een gemeenschap
van lokale actoren die ook de economische , technologi
sche, sociale , culturele en milieudimensie hiervan voor
hun rekening kunnen nemen en voor de sociale samen
hang kunnen zorgen .
3 . Middelen voor de uitvoering van het actiepro
gramma
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ervaringen voortkomende uit het Essen-programma, en
daardoor een bijdrage te leveren aan het tegengaan van
de negatieve effecten die een eventuele internationale
laagconjunctuur zou hebben op de werkgelegenheid .

4. Aanpak van het actieprogramma ( artikel 2)
Het Comité van de Regio's :

is ingenomen met de voorgestelde omschrijving van de
taken van het actieprogramma ;
gaat ervan uit dat het arbeidsmarkt- en werkgelegen
heidsbeleid in gezamenlijk perspectief worden geanaly
seerd en dat hierbij niet wordt volstaan met een
beoordeling vanuit macro-economisch en nationaal
perspectief, zonder actief gebruik te maken van het
perspectief dat kan worden geboden vanuit gemeenten
en regio's . Om optimaal gebruik te kunnen maken van
de ervaring die op lokaal en regionaal niveau aanwezig
is , is het zaak dat personen beschikkende over dergelijke
kennis en ervaringen worden betrokken bij de werk
zaamheden die in het kader van het actieprogramma
worden uitgevoerd .
stelt voor dat de Commissie bij lokale en regionale
overheden en andere organen op lokaal en regionaal
niveau jaarlijks advies inwint over onderzoek op het
gebied van de arbeidsmarktsituatie en werkgelegenheid
dat in aanmerking zou komen om de volgende twee
jaren door de Commissie te worden gefinancierd . Dit
zou er in belangrijke mate toe bijdragen dat het onder
zoek zich gaat richten op de problematiek zoals die
volgens de ervaringen van deze organen bestaat .
5 . De instrumenten van het actieprogramma ( artikel 3 )
Het Comité van de Regio's :
neemt kennis van de voorstellen ten aanzien van de

maatregelen en de activiteiten om de aangegeven doel
stellingen voor het actieprogramma te bereiken ;
neemt aan dat de voorgestelde systemen voor het
verzamelen van gegevens , de uitwisseling van informatie
en studies over werkgelegenheid ( art . 3a ) voor een
deel de regionale en lokale trends en tendensen als
uitgangspunt nemen . Voor zover dit eisen stelt aan de
activiteiten van lokale en regionale organen , dienen deze

activiteiten te worden gefinancierd ofwel met EU-geld ,
ofwel volgens afspraken gemaakt binnen elke lid-staat ;

Het Comité van de Regio's :

betreurt dat de voorgestelde financiële ruimte, in totaal
57 miljoen ecu in de periode 1996-2000 , in geen verhou
ding staat tot de omvang van het probleem . Het Comité
is van oordeel dat het door een andere verdeling van de
bedragen binnen het budget mogelijk moet zijn om een
veel groter bedrag vrij te maken voor de uitvoering van
het actieprogramma . Bij de verdere behandeling van het
voorstel van de Commissie moet het doel zijn , middelen
opzij te kunnen zetten voor de bekostiging van concrete
activiteiten die gebaseerd zijn op de resultaten en

stelt voor dat de mogelijkheden om via fondsen en
programma's van de Unie projecten te steunen voor het
creëren en bevorderen van werkgelegenheid ( art . 3b ),
niet worden beperkt tot technische ondersteuning, maar
ook steun omvatten voor financiering van innovatieve
maatregelen onder lokale of regionale verantwoordelijk
heid . De financiering van deze innovatieve maatregelen
moet gedeeltelijk worden verzorgd door de verantwoor
delijke lokale organen en gedeeltelijk door de EU , maar
zonder financiële steun voor de maatregelen zelf zijn er
minder mogelijkheden om nieuwe ideeën uit te proberen .
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Hierdoor moet het voor de Commissie ook mogelijk
worden om in nieuwe lid-staten samenwerkingspartners
te vinden die bereid zijn om een idee in de praktijk te
brengen dat tot dusver slechts in een enkele lid-staat is
gerealiseerd ;
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constateert dat de Commissie in het kader van het vierde

actieprogramma over gelijke kansen inzake mannen en

vrouwen heeft voorgesteld om in samenwerking met
verantwoordelijke nationale organen steun te geven aan
centra voor gelijke kansen in één of meerdere regio's
van elke lid-staat;

stelt, in het verlengde van het voorgaande , verder voor
dat het instrument m . b . t. het uitwisselen van ervaringen
wordt aangevuld met een mogelijkheid van de Commis
sie om in nieuwe landen een herhaling te financieren
van veelbelovende werkzaamheden die in de lid-staten

zijn getest . Steun uit EU-fondsen en -programma's
voor de financiering van voorbeeldprojecten zou ertoe
bijdragen dat de uitwisseling van ervaringen tussen
landen een meer concrete en belangwekkende inhoud
zou krijgen en niet alleen beperkt zou blijven tot
uitwisseling van documenten over eikaars projecten .
De resultaten van de via het Essen-programma te
ontwikkelen activiteiten dienen een inspiratiebron voor

stelt voor dat in het kader van het Essen-programma op
overeenkomstige wijze centra in het leven worden

geroepen die de functie van contact- en informatiepunt
krijgen . Uit nationale, regionale of lokale Europese
initiatieven voortgekomen programma's , maatregelen
en activiteiten kunnen via deze centra worden verspreid
en worden gebruikt in de strijd tegen werkloosheid . Om
de verspreiding van informatie nog succesvoller te
laten verlopen , kunnen de regionale informatiecentra in
netwerken samenwerken .

de werkzaamheden van de structuurfondsen in het

algemeen en het ESF in het bijzonder te zijn ;

6. Aansluiting bij andere activiteiten en programma's
( artikel 4)

onderstreept dat de methodes voor de verspreiding
( art . 3 ) van resultaten aangepast en ontworpen dienen
te worden vanuit het idee dat op lokaal en regionaal
niveau optimaal gebruik moet kunnen worden gemaakt
van de informatie . Het Comité van de Regio's is van
mening dat de instrumenten voor informatie
uitwisseling tussen de lid-staten en de Commissie moeten
worden verbeterd . De diverse activiteiten lopen nu nog
langs elkaar heen en worden onvoldoende gecoör
dineerd . Door op grotere schaal gebruik te gaan maken
van de moderne informatietechnologie, moet de effectivi
teit bij de uitwisseling van informatie zeker kunnen
worden vergroot, maar om ten volle gebruik te kunnen
maken van deze technologie , dienen de verschillende
organisaties op lokaal en regionaal niveau wel te
beschikken over toereikende technische en economische

mogelijkheden en voldoende kennis van zaken op dit
gebied ;

beveelt aan om in verband met de verspreiding van
informatie en ervaringen de rechtstreekse contacten
tussen lokale en regionale overheden in de verschillende
lid-staten op een daarvoor geschikte manier te bevorde
ren en te steunen ;

benadrukt dat het zaak is om informatie snel toegankelijk
te maken zodat lokale en regionale overheden gebruik
kunnen maken van positieve ervaringen om hun proble
men in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen

oplossen . In dergelijke informatie dient een duidelijke
beschrijving te worden gegeven van de genomen maatre
gelen en de effecten die zij in de diverse regio's hebben
gehad . Het Comité van de Regio's wil er eveneens op
wijzen dat de informatie moet voldoen aan bepaalde
eisen betreffende actualiteit , helderheid , toegankelijk
heid en mogelijkheden om parallellen te trekken met
andere perioden , staten en regio's ;

Het Comité van de Regio's :
onderstreept de behoefte aan coördinatie tussen het
actieprogramma-Essen , overige activiteiten van de EU
en werkzaamheden die binnen de lid-staten op dit vlak
worden uitgevoerd ;

gaat ervan uit dat een verbeterde samenwerking en
coördinatie de mogelijkheid omvat om b. v. de uitvoering
van het structuurfondsenprogramma en van EU
initiatieven aan te passen , zodat snel gebruik kan worden
gemaakt van de ideeën en ervaringen voortkomende uit
de werkzaamheden in verband met het Essen-pro
gramma . Wanneer aan het besluit een uitdrukkelijke
oproep wordt toegevoegd om deze aanpassingen door
te voeren, kan de betekenis van het actieprogramma
aanzienlijk toenemen en kunnen hieruit concrete activi
teiten voortvloeien ;

stelt voor dat de Commissie grote bekendheid geeft aan
het actieprogramma-Essen , zodat regionale en lokale
overheden die betrokken zijn bij structuurfondsenpro
gramma's rekening kunnen houden met de activiteiten
die in het kader van het Essen-programma worden
ontplooid . De mogelijkheden die coördinatie van het
Essen-programma en de structuurfondsen zouden bieden

om positieve ontwikkelingen , in het bijzonder op het
gebied van de werkgelegenheid , tot stand te brengen ,
dienen niet ongebruikt te blijven . Dit is zeker waar voor
activiteiten op het gebied van gelijke rechten , aangezien
vrouwen vaak in grote mate werkzaam zijn bij lokaal of
regionaal bestuurde activiteiten in de sector dienstver
lening. Ook wanneer het gaat om activiteiten van

probleemgroepen , is de lokale of regionale verankering
doet de aanbeveling om informatie vlot door te spelen
naar organen die geschikt zijn om voor de actoren op
lokaal en regionaal niveau toezicht te houden op de
gemaakte vorderingen en een oordeel te vormen over de
resultaten van de maatregelen ;

van grote betekenis , omdat deze organen dikwijls
verantwoordelijkheid dragen voor sociale activiteiten
ten behoeve van deze groepen . De betekenis van coör
dinatie met lokale en regionale activiteiten dient in het

door de Raad te nemen besluit te worden onderstreept.
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7. Deelname van andere landen aan het programma
( artikel 5 )

Het Comité van de Regio's :

is ingenomen met het voorstel dat naar mogelijkheden
moet worden gezocht voor landen buiten de EU om aan
bepaalde activiteiten van het programma deel te nemen ;
stelt voor dat de samenwerking met deze landen onder
meer wordt gericht op onderzoek en studie om oplossin

gen te vinden voor de moeilijkheden die naar de EU
geëmigreerde medeburgers ondervinden op het terrein
van de arbeidsmarkt .

8 . Uitvoering van Essen ( artikel 6)
Het Comité van de Regio's :
neemt kennis van het voorstel over de wijze waarop het
actieprogramma zal worden uitgevoerd ;
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stelt, in overeenstemming met hetgeen hierboven (para
graaf 2) wordt betoogd , voor, de Commissie en haar
organen de mogelijkheid te geven om ook rechtstreeks
met regionale en lokale organen binnen het bevoegd
heidsterrein van deze organen , en met inachtneming van
het subsidiariteitsgrondbeginsel , samen te werken .
9 . Samenwerking met betrekking tot de uitvoering
Het Comité van de Regio's :

is ingenomen met het voorstel om de sociale partners
bij de uitvoering van het actieprogramma te betrekken ;
gaat ervan uit dat het lokale en regionale niveau te allen
tijde inzicht moet kunnen krijgen in en invloed moet
hebben op het opstellen van plannen voor de uitvoering
van het actieprogramma . Hierbij dient te worden onder
streept dat noch de CCRE (Raad der Europese Gemeen
ten en Regio's), noch ARE (Vergadering van de Regio's
van Europa ) de positie hebben van een sociale partner,
hetgeen van belang is omdat gemeenten en regio's in
veel landen verantwoordelijk zijn voor een groot deel
van de werkgelegenheid en een belangrijke rol speelt bij
het creëren van werkgelegenheid .

Brussel , 16 november 1995 .

De voorzitter

van bet Comité van de Regio's
Jacques BLANC
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Advies van het Comité van de Regio's over het „Groenboek van de Commissie 'De rol van de
Europese Unie op het gebied van toerisme "'
(96/ C 126/05 )

De Europese Commissie heeft op 24 april 1995 besloten , overeenkomstig de bepalingen van
artikel 198 C van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap , het Comité van
de Regio's te raadplegen over voornoemd Groenboek .

Het Comité van de Regio's heeft op 19 juli 1995 besloten, een advies over dit Groenboek op
te stellen . Sub-commissie 2 „ Toerisme — Platteland " werd met de voorbereiding van de
desbetreffende werkzaamheden belast . Rapporteur was de heer B. Hansen ( Denemarken ).
Sub-commissie 2 heeft haar advies op 6 september 1995 goedgekeurd .
Tijdens zijn op 15 en 16 november 1 995 gehouden tiende zitting ( vergadering van 16 november
1995 ) heeft het Comité van de Regio's het volgende advies uitgebracht .
Inleiding
Onder verwijzing naar zijn advies van 2 februari 1995
over „ Een beleid ter ontwikkeling van het plattelandstoe
risme in de regio's van de EU " ( CDR 6/95 fin ) wijst het
Comité van de Regio's erop dat :

— de toekomstperspectieven voor toerisme gezien de
huidige behoeften en mogelijkheden uit het oogpunt
van werkgelegenheid , gedragspatronen , levensstan
daard en technologie zeer gunstig zijn ;
— toerisme kan bijdragen tot economische en regionale
ontwikkeling en diversifiëring;
— toerisme kan bijdragen tot vergroting van de econo
mische en sociale samenhang en tot vermindering
van de territoriale en regionale ongelijkheden binnen
de Unie;

— lokale en regionale overheden vaak bevoegdheden
op het gebied van toerisme hebben .

— is eveneens ingenomen met de heldere analyse van
de meerwaarde van communautaire initiatieven op
het gebied van toerisme en van de verschillende
mogelijkheden voor de toekomstige rol van de EU ;
— vindt het een goede zaak dat de Commissie in het
Groenboek oproept tot breed overleg .

Doelstellingen voor de toekomstige inspanningen van
de Unie op het vlak van toerisme

2.
Het CvdR vestigt er de aandacht op dat de hierna
genoemde maatregelen en activiteiten van de EU met
het subsidiariteitsbeginsel te rijmen moeten zijn .
Het Comité wijst erop dat de Unie duidelijke doelstellin
gen voor haar optreden op het gebied van toerisme moet
formuleren . Tevens moet worden onderzocht of deze

doelstellingen door middel van gecoördineerde inspan
ningen op de bestaande beleidsterreinen gehaald kunnen
worden .

Algemene opmerkingen

Het Comité dringt er bij de Commissie op aan , hierover
voorstellen uit te werken .

1.

Het Comité van de Regio's :

— stelt met tevredenheid vast dat in het Groenboek

een overzicht wordt gegeven van de bestaande
communautaire acties op het gebied van toerisme
en wordt ingegaan op de samenhang tussen de
ontwikkeling van toerisme, enerzijds , en een groot
aantal communautaire beleidsmaatregelen en - in
strumenten , anderzijds ;

— wijst erop dat het gewenst is in bijlage 3 van het
Groenboek de bevoegdheden van plaatselijke en
regionale autoriteiten voor de ontwikkeling van het
toerisme verder uit te werken , aangezien bedoelde
autoriteiten verantwoordelijk voor dit terrein zijn ;
het is bereid via zijn leden het nodige informatiemate
riaal ter beschikking te stellen ;

3.
Het Comité is van mening dat de Unie dient
te streven naar een — uit economisch , cultureel en

milieu-oogpunt — duurzame ontwikkeling van toerisme,
die ook op lange termijn zowel toeristen , bedrijfsleven
als de lokale bevolking ten goede komt .
Het Comité onderschrijft dan ook dat aandacht voor de
bedrijven en voor de toerist als consument belangrijke

doelstellingen zijn bij het optreden van de Unie op het
vlak van toerisme .

Niettemin benadrukt het dat er in dit verband nog een
derde groep is die aandacht verdient : de bewoners van
plaatsen die door toeristen worden bezocht .
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4.
Het Comité acht het van fundamenteel belang dat
voor de toeristische bedrijfstak net als andere sectoren
randvoorwaarden worden gecreëerd en dat toeristische
ondernemingen kunnen profiteren van bedrijfsgerichte
instrumenten die bijdragen tot harmonisering van de
concurrentievoorwaarden en groei en werkgelegenheid
stimuleren .

De inspanningen op het gebied van toerisme moeten
zo veel mogelijk worden geïntegreerd in een meer
gediversifieerde economische ontwikkelingsstrategie op
langere termijn .
5 . Het Comité wijst er ten slotte op hoe belangrijk
het is dat de Unie de regionale en lokale partners in een
vroeg stadium bij de beleidsvorming betrekt. Tot deze
partners behoren ook de overheden en bedrijven die
primair verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van
toerisme .

Samenwerking en partnerschap
6.

Het Comité van de Regio's merkt op dat toerisme

niet alleen in politieke, maar ook in praktische zin een
uiterst ingewikkeld terrein is :

— de ondernemingen variëren van kleine en middelgro
te bedrijven tot multinationale hotelketens en vlieg
tuigmaatschappijen ;
— het toeristisch aanbod zelf varieert van stedenreizen

en internationale mega-attracties tot fietsvakanties
en plattelandstoerisme;
— de lokale bevolking van de verschillende toeristische
bestemmingen vormt geen homogene groep ; som
mige bewoners zijn voor hun levensonderhoud af
hankelijk van het toerisme, terwijl andere wellicht
van mening zijn dat het toerisme een te zware
belasting voor het milieu en de cultuur in hun gebied

Nr. C 126/25

8.
Het Comité beklemtoont dat alle acties nog meer
effect zullen sorteren indien op al deze niveaus in de
vorm van partnerschappen wordt samengewerkt.
Het wijst er tevens op dat het opzetten van de noodzake
lijke samenwerking en het ontwikkelen van toerisme in
de gewenste richting niet de taak of verantwoordelijkheid
van één enkele betrokken partij is ; dit is een gemeen
schappelijke aangelegenheid . Wel kunnen overheden een
specifieke rol spelen door samenwerking te stimuleren ,
door ervoor te zorgen dat bij de bevordering van
toerisme rekening wordt gehouden met het algemeen
belang en door hun inspanningen ter ontwikkeling
van de openbare goederen , zoals natuurgebieden , het
cultureel erfgoed , recreatieve voorzieningen en vervoers
infrastructuur , voort te zetten .

9.
Het Comité wenst er met name de aandacht op te
vestigen dat regionale en lokale overheden een sleutelrol
kunnen spelen bij het opzetten van partnerschappen en
samenwerkingsverbanden ten behoeve van een doelmati
ge ontwikkeling van toerisme. Democratisch gekozen
regionale en lokale raden en organen zijn reeds in vele
gevallen verantwoordelijk voor regionale en lokale
strategieën op lange termijn , waarbij voor evenwicht
tussen alle belangen is gezorgd en in onderlinge samen
werking wordt gestreefd naar een duurzaam toerisme.
Het Comité dringt er bij de Commissie op aan , binnen
de grenzen van haar huidige bevoegdheden zo snel
mogelijk een stimulans te geven aan interregionale en
lokale samenwerking op het gebied van toerisme om het
de lokale en regionale overheden aldus mogelijk te
maken , hun leidinggevende rol als wegbereiders van
en verantwoordelijken voor de ontwikkeling van het
toerisme in heel Europa te versterken .
10 .
Het Comité herinnert eraan dat ook een gezond
concurrentieklimaat bedrijven , landen , regio's en gebie
den kan stimuleren om het toerisme te ontwikkelen .

vormt ;

— op vele beleidsterreinen kunnen overheden maatrege
len nemen die belangrijke gevolgen voor toerisme
kunnen hebben .

7.

De toekomstige rol van de EU op het gebied van
toerisme

Het Comité is dan ook van mening dat toerisme

alleen dan in positieve zin kan worden ontwikkeld ,
wanneer op alle niveaus in de Unie wordt samengewerkt :
— tussen ondernemingen die toeristische produkten en
diensten aanbieden ;

— tussen overheids- en particuliere partners die verant
woordelijkheid op het gebied van toerisme bezitten ;
— tussen overheden op de verschillende niveaus in de
Unie : de Commissie , de lid-staten en de regionale en
lokale overheden ;

11 .
Het Comité van de Regio's vindt dat de Unie,
gezien de dynamische ontwikkeling en de mogelijkheden
van toerisme en vooral ook de ingewikkelde wisselwer
king tussen toerisme en een groot aantal communautaire
beleidsterreinen , actiever en beter gecoördineerd moet
optreden .
12 .
Daarentegen acht het Comité het niet noodzake
lijk om , buiten de bestaande EU-beleidsvormen om ,
rechtsgrondslagen voor een EU-beleid inzake toerisme
in het leven te roepen .

— tussen de verschillende diensten binnen elk over

heidsniveau in de Unie : tussen kantoren en afdelingen
bij lokale en regionale instanties , tussen ministeries
binnen lid-staten en tussen diensten binnen de
Commissie .

Niettemin is het zaak dat communautaire initiatieven

doorzichtig en samenhangend zijn om de noodzakelijke
legitimatie en daardoor ook de coördinatie en het effect
van de inspanningen te waarborgen .
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Het Comité benadrukt dat het subsidiariteitsbe

ginsel ten grondslag moet liggen aan de inspanningen
van de Unie op het gebied van toerisme. Bovendien
zouden pogingen om voor heel Europa één imago te
creëren , er alleen maar toe kunnen leiden dat allerlei
identiteitsbepalende (culturele) kenmerken , die tegen

woordig een vooraanstaande rol spelen in de campagnes
waarmee lid-staten en regionale en lokale overheden
toeristen proberen te trekken, ondergesneeuwd raken .
Het Comité beklemtoont daarom dat maatregelen om
toeristen aan te trekken , niet onder de verantwoordelijk
heid van de Unie, maar van de lokale, regionale en
nationale autoriteiten en organisaties moeten vallen .
Verder dient de Unie rekening te houden met de
uiteenlopende omstandigheden in de verschillende gebie
den , zowel stads- en plattelandsgebieden als berg- en
zeestreken , die elk hun eigen troeven op milieu- en
cultureel vlak bezitten .

14.
Het Comité is van mening dat communautaire
inspanningen het meeste effect zullen sorteren wanneer
aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan : 1 ) de
directoraten-generaal van de Commissie moeten hun
inspanningen coördineren ; 2) nationale, regionale en
lokale strategieën moeten aangevuld worden ; 3 ) lokale
en regionale initiatieven moeten gestimuleerd en ge
steund worden .

15 .
Het Comité wijst op het feit dat de verantwoorde
lijkheid voor de vele beleidsterreinen die van groot
belang voor de ontwikkeling van toerisme zijn — en in
deel A II van het Groenboek worden behandeld —, over
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Het Comité acht het verder van belang dat voor een zo
groot mogelijke samenhang wordt gezorgd tussen de
algemene doelstellingen van de Unie op het vlak van
toerisme en de steunmaatregelen van de structuurfond
sen ten behoeve van de toeristische sector . De initiatieven

die de Unie op lokaal en regionaal niveau steunt, moeten
wel gebaseerd blijven op de behoeften en prioriteiten ter
plaatse.
17.
Het Comité merkt op dat de communautaire
actieprogramma's op het gebied van toerisme gezien
moeten worden als een waardevol instrument voor het

uitvoeren van experimenten en het uitbreiden van kennis .
Deze actieprogramma's mogen evenwel geen afbreuk
doen aan de politieke verantwoordelijkheid van de
regionale en lokale partners om duurzame en evenwichti
ge ontwikkelingsstrategieën op lokaal en regionaal
niveau uit te werken en uit te voeren . Evenmin mag
afbreuk worden gedaan aan de commerciële verantwoor
delijkheid van bedrijven om nieuwe toeristische produk
ten en diensten te ontwikkelen en op de markt te
brengen .

Bijzondere opmerkingen

18 . Het Comité wijst op de rol die de Unie kan spelen
bij proefprojecten en de uitbreiding van kennis en
ervaring, met name op het gebied van spreiding van
toerisme in tijd en ruimte, verbetering van onderwijs
voorzieningen en arbeidsomstandigheden en versterking
van het concurrentievermogen van de toeristische be
drijfstak op mondiaal niveau .

verschillende diensten van de Commissie is gespreid en
dat coördinatie tussen deze diensten daarom noodzake

lijk is .

Het Comité pleit ervoor dat bij de uitwerking en
uitvoering van communautaire beleidsmaatregelen op
terreinen als milieu , cultuur, midden- en kleinbedrijf,
interne markt, onderzoek en technologie, vervoer en

onderwijs terdege rekening wordt gehouden met de
doelstellingen van de Unie op het vlak van toerisme.

Het Comité hoopt dat het formuleren van duidelijke
doelstellingen van de Unie op het vlak van toerisme zal
leiden tot meer begrip voor de noodzaak om bij
het uitwerken en uitvoeren van beleidsmaatregelen en

programma's op deze en andere terreinen aandacht aan
de toeristische dimensie te schenken .

Evenwel moeten er ook interne regels en procedures
komen om ervoor te zorgen dat aan deze doelstellingen
recht wordt gedaan .

Het Comité verzoekt de Commissie daarom , de efficiën

tie van het kader, de evaluatie en de verspreiding van
proefprojecten t . o . v . de periode 1993-1995 te verbeteren ,
zodat de kwaliteit van de resultaten van de projecten zo
hoog mogelijk is en de resultaten aan zoveel mogelijk
belangstellenden kunnen worden doorgegeven . Er dient
voorrang te worden gegeven aan maatregelen om schade
aan het milieu als gevolg van toerisme tegen te gaan .
Deze moeten worden uitgewerkt in de vorm van proef
projecten , waarbij partners uit verschillende lid-staten
worden betrokken die op uiteenlopende niveaus ervaring
met economische ontwikkeling hebben .
19 .
Het Comité wijst erop dat er meer aandacht aan
„ zakentoerisme" moet worden geschonken . Hieronder
vallen bijeenkomsten , cursussen , bonusreizen , congres
sen en conferenties . Op dit terrein is synergie mogelijk
tussen de communautaire inspanningen op het vlak

van toerisme, de internationalisering van de Europese
economie via de interne markt en andere Europese
beleidsterreinen .

Het Comité beklemtoont dat de toeristische

Onder „ zakentoerisme" valt ook het bezoeken van

bedrijfstak bij de steunverlening via de structuurfondsen
gelijkgesteld moet worden aan andere bedrijfstakken .
Regionale en lokale overheden kunnen zorgen voor

grote technische installaties , grote bedrijven , openbare

coördinatie van de middelen die de structuurfondsen en

20 .

de lid-staten ten behoeve van het toerisme ter beschikking

samenwerking met andere belanghebbende organen —
doorgaat met het coördineren van statistische gegevens

16 .

stellen .

werken , enz .
Het Comité acht het zinvol dat de Unie — in

NL

29 . 4 . 96

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

en informatie op het gebied van toerisme en met het
verstrekken hiervan aan partijen die nieuwe produkten
en kaders ontwikkelen , zoals bedrijven en regionale en
lokale overheden .

21 .
Het Comité is van mening dat een aanzienlijk
gedeelte van de door de Unie aanbevolen en ontwikkelde
activiteiten ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf
van groot nut voor het toerisme zou kunnen zijn . Dit
geldt met name voor initiatieven op het gebied van
onderwijs en nieuwe technologieën en methoden .
Conclusie

22 .

Het Comité van de Regio's :

— is voorstander van het vaststellen van doorzichtige
en coördinerende richtlijnen voor toeristische activi
teiten op communautair niveau ;

— pleit voor het ontwikkelen van een grondslag voor
de Unie waarmee wordt gewaarborgd dat bij de
uitwerking en tenuitvoerlegging van communautaire
beleidsmaatregelen beter rekening wordt gehouden
met de specifieke belangen op het vlak van toerisme;

— vindt evenwel dat dit niet per se impliceert dat de
huidige rechtsgrondslag veranderd of de bevoegdhe
den van de Unie uitgebreid moeten worden ;
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— is van mening dat het Groenboek ertoe bijdraagt dat
toerisme in de communautaire politieke besluitvor
ming de aandacht wordt gegeven die het verdient,
en dringt er bij de Commissie op aan , concrete
voorstellen uit te werken inzake de aan de inspannin
gen van de Unie op het vlak van toerisme verbonden
doelstellingen en middelen ;
— dringt er bij de Commissie op aan , het partner
schaps -, complementariteits- en het subsidiariteitsbe
ginsel een centrale plaats te geven in het verslag dat
zij de Raad in het kader van de Intergouvernementele
Conferentie van 1996 zal voorleggen , en in dit verslag
ook de nadruk te leggen op de verantwoordelijkheid
en mogelijkheden van de lokale en regionale overhe
den op het gebied van de ontwikkeling van toerisme;
— is van mening dat mogelijkheid C III in het Groen
boek (versterking van de communautaire actie op
basis van het bestaande Verdrag) het beste uitgangs
punt voor de verdere werkzaamheden van de Com
missie vormt, aangezien van mogelijkheid C III een
duidelijk politiek signaal uitgaat, nl . dat de huidige
rechtsgrondslag (art . 3 t van het Unieverdrag) de
Unie voldoende ruimte biedt om alle bovengenoemde
doelstellingen te bereiken ;
— dringt erop aan dat het wordt betrokken bij de
verdere uitwerking van de aan de rol van de Unie op
het vlak van toerisme verbonden doelstellingen en
middelen .

Brussel , 16 november 1 995 .

De voorzitter

van het Comité van de Regio's
Jacques BLANC
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Advies van het Comité van de Regio's over de „Mededeling van de Commissie getiteld
' Actieprogramma en tijdschema voor de uitvoering van de door de Commissie in haar
mededeling over het beleid inzake concurrentievermogen van de Europese Unie' op industrie
gebied aangekondigde initiatieven "
(96/C 126/06

Het Bureau van het Comité van de Regio's heeft commissie 1 „ Regionale ontwikkeling,
Economische ontwikkeling, Plaatselijke en regionale financiën " op 19 april 1995 belast met
het opstellen van een advies over bovengenoemde mededeling van de Commissie .
Commissie 1 heeft haar advies op 31 oktober 1995 goedgekeurd . Rapporteur was de
heer Purtscher .

Gelet op het spoedeisende karakter van deze materie is het advies van commissie 1
overeenkomstig artikel 9 , lid 3 , van het reglement van orde ter informatie aan de Raad en aan
de Commissie toegezonden en heeft de Voltallige Vergadering er tijdens zijn tiende zitting op
15 en 16 november 1995 nota van genomen .
HET COMITE VAN DE REGIO'S ,

onder verwijzing naar Titel III „ Industrie ", artikel 130 van het EG-Verdrag, uit hoofde
waarvan de Gemeenschap en de lid-staten er zorg voor dragen dat de omstandigheden nodig
voor het concurrentievermogen van de industrie van de Gemeenschap aanwezig zijn , en in het
bijzonder lid 3 , waarin is bepaald dat de Gemeenschap via haar beleid en optreden uit hoofde
van andere bepalingen van het Verdrag bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen ,
onder verwijzing naar
— de Mededeling van de Commissie uit 1990 getiteld „ Industriebeleid in een door concurrentie
gekenmerkte open context " ( COM(90) 556 def.),
— het Witboek van de Commissie van december 1990 „ Groei , concurrentievermogen ,
werkgelegenheid ", alsmede het advies van het CvdR hierover (!),
— de Mededeling van de Commissie getiteld „ Europa op weg naar de informatiemaatschappij :

een actieplan " van juli 1994, alsmede het advies van het CvdR hierover (2),
— de Mededeling van de Commissie getiteld „ Geïntegreerd programma ten behoeve van het
MKB en de ambachtelijke sector ", alsmede het advies van het CvdR hierover (3),
— de Mededeling van de Commissie getiteld „ Het beleid inzake het concurrentievermogen
van de Europese Unie op industriegebied ", alsmede het advies van het CvdR hierover (4),

in de overtuiging dat
— alleen resoluut en snel optreden kan bijdragen tot versterking van het industriële
concurrentievermogen en daarmee tot het scheppen van nieuwe werkgelegenheid ,
— het industriële concurrentievermogen ingrijpende gevolgen voor de economische en sociale
samenhang van de Europese Unie zal hebben ,
— het absoluut noodzakelijk is dat de inspanningen gericht worden op een aantal zorgvuldig
gekozen actieprioriteiten , wil men het industriële concurrentievermogen van de Gemeen
schap kunnen opvoeren ,

heeft tijdens de zitting van 15 en 16 november 1995 ( vergadering van 16 november 1 995 ) het
volgende advies uitgebracht, dat met meerderheid van stemmen is goedgekeurd .
Inleiding

A. In onderhavige mededeling worden een actiepro
gramma en een tijdschema voorgesteld voor de
uitvoering van de Mededeling getiteld „ Het beleid
inzake het concurrentievermogen van de Europese

(')
( 2)
(3 )
(4 )

PB
PB
PB
PB

nr .
nr .
nr .
nr .

C
C
C
C

210
210
210
100

van
van
van
van

14 . 8 . 1995 , blz . 1 .
14 . 8 . 1995 , blz . 109 .
14 . 8 . 1995 , blz . 92 .
2 . 4 . 1996 , blz . 14 .

Unie op industriegebied ". Over laatstgenoemde Me
dedeling heeft het Comité van de Regio's tijdens zijn
zevende zitting van 20 en 21 april 1995 reeds advies
uitgebracht .
B. De Commissie baseert haar voorstel voor een actie

programma en een tijdschema op de Resolutie van
de Raad van 8 november 1994 over de versterking
van het concurrentievermogen van de industrie van
de Gemeenschap ; hierin heeft de Raad de Commissie
verzocht , „ hem een tijdschema voor te leggen voor
de indiening van passende voorstellen inzake de
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uitwerking van de door de Commissie in haar
mededeling over een beleid inzake het industriële
concurrentievermogen voor de Europese Unie aange
kondigde initiatieven met betrekking tot immateriële
investeringen , industriële samenwerking, concurren
tie en modernisering van de rol van de overheid ".
C. Het document van de Commissie bevat een actiepro
gramma met vier prioriteiten , een voorstel voor een
besluit van de Raad betreffende de uitvoering van
een communautair actieprogramma voor het concur
rentievermogen van de Europese industrie, alsmede
een programma en een tijdschema voor een beleid
inzake het concurrentievermogen van de Europese
Unie op industriegebied .
D. De Commissie heeft voor de verwezenlijking van
haar beleid inzake het concurrentievermogen van de
industrie de volgende vier actieprioriteiten geïdentifi
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inhoudt dat de vereiste aanvraag- en goedkeuringsproce
dures voor o . a . steun aan onderzoeksactiviteiten of aan

het MKB snel worden afgewikkeld , in ieder geval sneller
dan tot nog toe het geval is geweest;
7.
verzoekt de Europese Commissie, te zorgen voor
een adequate toegang tot de afzonderlijke maatregelen
in het kader van haar industriepolitieke initiatieven ,
zodat met name ook het midden - en kleinbedrijf (MKB)
hiervoor, zonder onredelijke inspanningen te behoeven
te leveren , in aanmerking kan komen .

I.

ACTIEPRIORITEITEN

Het Comité van de Regio's :

ceerd :

— ontwikkeling van de interne markt,

— afstemming van het onderzoeksbeleid op de
industriële behoeften ,

— totstandbrenging
schappij ,

van

8.

is van oordeel dat de industrie de basis vormt voor

groei en welvaart en dat daarom maatregelen geboden
zijn om het concurrentievermogen van de Europese
industrie ten opzichte van de mondiale concurrentie te
verbeteren ;

de

informatiemaat

— bevordering van industriële samenwerking.
Algemene opmerkingen

9.
wijst erop dat naast de in deze Mededeling genoem
de vier doelstellingen ook een versterking van het
menselijk potentieel van centrale betekenis is voor op
het industriële concurrentievermogen en dat dit doel ,
binnen de in artikel 126, lid 1 , en artikel 127 lid 1 , van

het EG-Verdrag neergelegde grenzen, in het Europese
Het Comité van de Regio's :

1.

neemt kennis van de door de Commissie gegeven

toelichting op de actieprioriteiten ter verwezenlijking van
het beleid inzake het industriële concurrentievermogen ,
van het desbetreffende voorstel voor een besluit van de

Raad alsook van het programma en het tijdschema voor
de uitvoering ervan ;

2.
is ingenomen met het feit dat een op de praktijk
toegespitst programma wordt voorgesteld voor de ten
uitvoerlegging van de beginselen die zijn vastgelegd in
de Mededeling van de Commissie getiteld „ Het beleid
inzake het concurrentievermogen van de Europese Unie
op industriegebied ";
3.
stelt tot zijn voldoening vast dat met de vaststelling
van een gedetailleerd tijdschema beoogd wordt, de in de
bewuste Mededeling van de Commissie beschreven
initiatieven op het gebied van immateriële investeringen ,
industriële samenwerking, concurrentie en modernise
ring van de rol van de overheid snel ten uitvoer te leggen ;

4.
merkt echter op dat bij de implementatie van de
voorgenomen acties de specifieke regionale behoeften
binnen de lid-staten in aanmerking moeten worden
genomen ;

5 . wijst erop dat het optreden van de structuurfondsen
erop gericht moet zijn , de concurrentiepositie van de
Europese industrie veilig te stellen ;
6.
is van oordeel dat een consequente tenuitvoerleg
ging van de industriepolitieke ideeën van de Commissie

industriebeleid moet worden verankerd ;

10 .
doet een oproep om te komen tot een sterker
op het duurzaamheidsbeginsel georiënteerde Europese
industriepolitiek , aangezien een duurzame economie en
milieubewust optreden volstrekt noodzakelijk zijn om
het leefmilieu voor de volgende generaties veilig te
stellen .

Ontwikkeling van de interne markt
Het Comité van de Regio's :

11 .
deelt de opvatting van de Commissie dat de
voltooiing van de interne markt een cruciale bijdrage
van de Unie tot het concurrentievermogen van de
Europese industrie vormt, maar dat verdere inspannin
gen nodig zijn om het efficiënt functioneren van de
interne markt te garanderen ;
12 .
geeft in overweging dat de toekomstige concurren
tiepositie niet uitsluitend afhangt van rentabiliteitscri
teria en massaproduktie, maar in toenemende mate ook
van andere factoren , zoals een snelle benutting en
verspreiding van informatie;
13 .

pleit principieel voor de verdere uitbouw van

de interne markt op energiegebied , waarbij naar een
optimale benutting van duurzame energiebronnen moet
worden toegewerkt ( b . v . waterkracht);
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14. dringt erop aan dat bij de organisatie én implemen
tatie van de interne energiemarkt ook de regionale
en lokale overheden worden betrokken , en dat op
EU-niveau , met inachtneming van de huidige verdeling
van de bevoegdheden , een algemeen kader wordt uitge
werkt, waarvan de tenuitvoerlegging aan de lid-staten
wordt overgelaten . In dat verband zou op adequate wijze
rekening moeten worden gehouden met de regionale
belangen , zoals dat in het advies van het Comité van de
Regio's ^) over het „ Groenboek voor het energiebeleid
van de Europese Unie" (doe . COM(95) 659 def.) al werd
bepleit ;
15 .
onderstreept nadrukkelijk de centrale verant
woordelijkheid niet alleen van de Unie en de lid-staten
maar ook van de regio's bij de totstandbrenging van de
nodige regelgeving;
16 .

beschouwt harmonisatie van nationale wetgevin

gen en toepassing van het beginsel van wederzijdse
erkenning als belangrijke instrumenten ter verwezenlij
king van de interne markt, met dien verstande dat t. a . v.
kwesties van openbaar belang, zoals gezondheids- en
consumentenbescherming en zeer in het bijzonder het
milieu , voor een hoog beschermingsniveau moet worden
gezorgd .

Betere afstemming van het onderzoeksbeleid op de
behoeften van de industrie
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in afgelegen , weinig ontsloten of benadeelde gebieden is
toegang tot informatienetwerken van groot belang
en leidt dit tot een wezenlijke verbetering van het
concurrentievermogen ;

21 . wijst erop dat van de totstandbrenging van de
informatiemaatschappij positieve effecten zullen uitgaan
in de vorm van nieuwe markten en nieuwe arbeids

plaatsen ;
22.
geeft evenwel in overweging dat de verwezenlij
king van dit doel bemoeilijkt wordt door het feit dat het
bedrijfsleven in de Europese Unie vooral in de vorm van
kleine en middelgrote ondernemingen gestructureerd is;
23 .

stelt vast dat de infrastructuur vaak voor een be

langrijk deel wel voorhanden is , maar dat potentiële
gebruikers niet op de hoogte zijn van de voordelen van
het systeem;

24 .
adviseert daarom , in het kader van het actiepro
gramma een gerichte campagne voor de implementatie
van communicatietechnologie ten dienste van het MKB
op te starten .

Bevordering van industriële samenwerking
Het Comité van de Regio's :
25 .
is het eens met de uitspraak dat de Unie zich
moet inzetten voor het opheffen van belemmeringen voor
industriële samenwerking en daartoe instrumenten moet
ontwikkelen ;

Het Comité van de Regio's :

17. staat achter de uitspraak dat een betere samenwer
king tussen de onderzoekswereld en het bedrijfsleven
van doorslaggevende betekenis is voor het versterken
van het concurrentievermogen van de industrie;
18 .
is daarom ingenomen met het voornemen van
de Commissie , via gemeenschappelijke projecten van
industrieel belang het onderzoek sterker te richten op
de behoeften van de industrie , en een mededeling over

een betere koppeling tussen onderzoek en industrie op
te stellen ;

19 . is van oordeel dat de opleidingsinspanningen
inzake onderzoek en technologie niet alleen op het
niveau van de Unie, de lid-staten en de industrie , maar

ook op regionaal niveau consequent moeten worden
geïntensiveerd, zodat het bedrijfsleven snel kan inspelen
op nieuwe technologieën en markten en daarop afge
stemde strategieën kan volgen .

Totstandbrenging van de informatiemaatschappij
Het Comité van de Regio's :

20.

onderstreept dat de voorwaarden voor toegang

tot informatie, tot netwerken waarmee deze informatie
wordt verstuurd , en tot diensten die het gebruik ervan
vergemakkelijken , van betekenis zijn voor het concurren
tievermogen van de industrie . Juist voor ondernemingen
( i ) PB nr. C 100 van 2. 4. 1996 , blz . 60.

26 .
onderstreept de betekenis van het Leonardo
programma voor de ontwikkeling van samenwerking
tussen ondernemingen en andere betrokken actoren op
het gebied van de beroepsopleiding;
27 .
is van oordeel dat de ontwikkeling van de in
dustriële samenwerking met derde landen in het belang
van allen is en dat er alles aan moet worden gedaan om
deze ontwikkeling te stimuleren ;
28 .
staat achter de voorstellen voor een geïntegreerd
programma ten behoeve van het MKB en de ambachtelij
kesector (doe . COM(94) 207def.),en wijst opdebetekenis
van het MKB voor de economische groei en het scheppen
van arbeidsplaatsen in de Europese Unie, met name in de
regio's .
II .

VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE
RAAD BETREFFENDE DE UITVOERING VAN
EEN COMMUNAUTAIR ACTIEPROGRAMMA
TEN BEHOEVE VAN HET CONCURRENTIE
VERMOGEN VAN DE EUROPESE INDUSTRIE

Het Comité van de Regio's :

29 .
acht het noodzakelijk dat de Raad formeel zijn
goedkeuring hecht aan het besluit tot uitvoering van een
gemeenschappelijk actieprogramma ten behoeve van het
concurrentievermogen van de Europese industrie , zodat
de voor de uitvoering van het actieprogramma door
de Commissie noodzakelijke rechtsgrondslag wordt
gecreëerd ;
30 .
neemt er nota van dat geen bijkomende middelen
voor de tenuitvoerlegging van bedoeld actieprogramma
zullen worden uitgetrokken ;
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31 .

NL
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deelt het standpunt dat een concurrerende en

innoverende industrie de basis vormt voor economische

groei en nieuwe werkgelegenheid, dat de randvoorwaar
den voor het concurrentievermogen en de mededinging
moeten worden verbeterd zodat de Europese Unie als
vestigingsplaats voor de industrie haar aantrekkings
kracht behoudt waardoor nieuwe bedrijven en nieuwe
arbeidsplaatsen kunnen ontstaan ;
32 .
sluit zich aan bij de uitspraak dat industriële
produktie en dienstverlening steeds meer complementair
zijn en dat een concurrerende industriële sector een
positief effect heeft op de dienstensector;

33 .
stelt zich op het standpunt dat Gemeenschap en
lid-staten , ook op regionaal en lokaal niveau, maatrege
len moeten nemen waarmee het concurrentievermogen
van de industrie kan worden versterkt;

34.
staat achter de in het actieprogramma opgenomen
doelstellingen , namelijk het uit de weg ruimen van
nodeloze bureaucratie voor het bedrijfsleven (met name
het MKB) , het waarborgen van een eerlijke concurrentie,
het verstevigen van de industriële samenwerking en het
bevorderen van de immateriële concurrentiefactoren .

III . ACTIEPROGRAMMA

EN

TIJDSCHEMA

VOOR HET BELEID INZAKE HET CONCUR
RENTIEVERMOGEN VAN DE EUROPESE
UNIE OP INDUSTRIEGEBIED

Het Comité van de Regio's :

35 .
ondersteunt het tijdschema voor de uitvoering
van het actieprogramma voor een beleid ter verbetering

Nr . C 126/31

van het concurrentievermogen van de Europese Unie,
en spreekt zich uit voor een snelle tenuitvoerlegging van
de maatregelen die rechtstreeks onder de bevoegdheid
van de Commissie vallen ;

36 .
is ingenomen met het feit dat studies en analyses
zullen worden uitgevoerd voordat met de acties ter
verwezenlijking van de genoemde doelstellingen zal
worden begonnen ;
37 .

pleit voor maatregelen die rechtstreeks kunnen

bijdragen tot het concurrentievermogen van de Europese
industrie, o . m . gemeenschappelijke beleidsvormen en
samenwerking met derde landen , het opzetten van
proefprogramma's voor industriële samenwerking en
het opzetten van een gegevensbank met informatie
over obstakels die het functioneren van de markten

belemmeren , alsook van een „ Industrial Assessment
Mechanism ";
38 .

beschouwt het als een fundamentele voorwaarde

dat het subsidiariteitsbeginsel bij de uitvoering van dit
actieprogramma in acht wordt genomen ;
39 . wijst erop dat nóg twee doelstellingen in aanmer
king moeten worden genomen , namelijk versterking van
het menselijk potentieel en bevordering van een meer
op het duurzaamheidsbeginsel geschoeide industriële
produktie;

40 .
beschouwt de formulering van de acties voor een
deel als te algemeen en verwacht dan ook dat de
maatregelen nader zullen worden uitgewerkt;
41 .

is van oordeel dat de te ondernemen acties voor

een deel een voortzetting van bestaande initiatieven zijn
en dat het slechts in beperkte mate om nieuwe initiatieven
gaat .

Brussel 16 november 1995 .

De voorzitter

van het Comité van de Regio's
Jacques BLANC

