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II
(Voorbereidende besluiten)

COMITÉ VAN DE REGIO’S
Resolutie van het Comité van de Regio’s over „De hervorming van de Structuurfondsen en het
Cohesiefonds in het kader van de politieke discussie over het maatregelenpakket van Agenda
2000”
(1999/C 198/01)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,
gezien het besluit van zijn Bureau van 18 november 1998 om zijn commissie 1 te belasten met het
opstellen van een resolutie over de hervorming van de Structuurfondsen;
gezien de door zijn commissie 1 op 3 februari 1999 goedgekeurde ontwerpresolutie (CDR 1/99 rev. 1;
rapporteur: de heer Zaplana);
overwegende dat het tijdens zijn zitting van september 1998 een advies over het Voorstel voor een
verordening (EG) van de Raad houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen (CDR 167/98
fin) (1), tijdens zijn zitting van november 1998 adviezen over resp. het Voorstel voor een verordening (EG)
van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1164/94 tot oprichting van een cohesiefonds
(CDR 235/98 fin) (2), het Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad met betrekking tot het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (CDR 240/98 fin) (3), het Voorstel voor een verordening (EG) van de
Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds (CDR 155/98 fin) (4) en het Voorstel voor een verordening
(EG) van de Raad tot oprichting van een Pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (CDR 241/98
fin) (5) en tijdens zijn zitting van januari 1999 adviezen over resp. het Voorstel voor een verordening (EG)
van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw (EOGFL) (CDR 308/98 fin) (6) en het Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad
betreffende de structurele acties in de visserijsector (CDR 309/98 fin) (7) heeft aangenomen;
overwegende dat, zoals het in paragraaf 1.1 van zijn advies over de algemene Structuurfondsenverordening
heeft opgemerkt, bovengenoemde voorstellen voor verordeningen deel uitmaken van het pakket
voorstellen waarmee de Commissie haar mededeling Agenda 2000 in concrete wetgeving wil omzetten
en dat er een nauwe samenhang bestaat tussen de diverse onderdelen van Agenda 2000, de voorstellen
voor verordeningen en de politieke besluiten die in de toekomst zullen moeten worden genomen;
overwegende dat, zoals het in de paragrafen 1.2 en 1.3 van bovengenoemd advies heeft opgemerkt, de
voorgestelde hervorming van het Europese structuurbeleid een van de essentiële onderdelen van het
maatregelenpakket van Agenda 2000 is, aangezien het wegwerken van de regionale onevenwichtigheden
via het solidariteitsbeginsel een absoluut noodzakelijke voorwaarde is om tot een evenwichtige
sociaal-economische ontwikkeling binnen de Unie — één van de hoofddoelstellingen van de Unie — te
komen;
overwegende dat het, gezien de besluiten die de Europese Raad in december 1998 in Wenen omtrent
Agenda 2000 heeft genomen, zich genoodzaakt ziet zich nogmaals over deze problematiek uit te spreken,
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)

PB C 373 van 2.12.1998, blz. 1.
PB C 51 van 22.2.1999, blz. 10.
PB C 51 van 22.2.1999, blz. 1.
PB C 51 van 22.2.1999, blz. 48.
PB C 51 van 22.2.1999, blz. 7.
PB C 93 van 6.4.1999, blz. 1.
PB C 93 van 6.4.1999, blz. 16.
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heeft tijdens zijn 28e zitting van 10 en 11 maart 1999 (vergadering van 10 maart) de volgende resolutie
aangenomen.
Het Comité van de Regio’s
1.
verklaart nogmaals van oordeel te zijn dat het op
gang brengen van een op het solidariteitsbeginsel stoelend
evenwichtig en duurzaam sociaal-economisch ontwikkelingsproces een van de voornaamste doelstellingen van de Europese
Unie dient te zijn en dat dit doel alleen kan worden bereikt als
de economische en sociale samenhang wordt versterkt, het
subsidiariteitsbeginsel consequent wordt toegepast en in het
kader van het partnerschapsbeginsel ook de lokale sociaaleconomische actoren bij een en ander worden betrokken;
2.
verklaart dat de Europese burgers hebben gekozen voor
een Unie waarin via solidariteit en samenwerking tussen
lidstaten, deelstaten en regio’s naar een billijke herverdeling
van de welvaart wordt gestreefd, en dat een efficiënt Europees
structuurbeleid het beste middel is om het solidariteitsbeginsel
in praktijk te brengen aangezien het structuurbeleid erop is
gericht de ontwikkelingsverschillen tussen de Europese regio’s
en de ontwikkelingsachterstand van de meest achteropgeraakte
gebieden te verkleinen en op die manier de levensomstandigheden van de Europese burgers te verbeteren;
3.
stelt met voldoening vast dat de Europese Raad in Wenen
heeft besloten dat er uiterlijk in maart 1999 een politiek
akkoord over Agenda 2000 dient te zijn zodat de hervormingen nog vóór de Europese parlementsverkiezingen van
juni 1999 definitief kunnen worden goedgekeurd, en vestigt er
in dit verband de aandacht op dat er voldoende Structuurfondsen- en Cohesiefondsmiddelen moeten worden uitgetrokken
om de doelstellingen op het gebied van groei en werkgelegenheid te kunnen verwezenlijken (hetgeen onmogelijk is als er
niet voldoende wordt geïnvesteerd) en dat de respectieve
budgetten dus in geen geval mogen worden teruggeschroefd;
4.
verzoekt de politieke gezagdragers van de lidstaten om
in publieke debatten over Agenda 2000, en met name over de
herziening van het communautaire financieringssysteem, o.m.
het solidariteitsbeginsel voor ogen te houden;
5.
neemt kennis van het voorstel van de Commissie om het
Cohesiefonds te handhaven en wijst erop dat het Cohesiefonds
ook in de toekomst een positieve bijdrage kan leveren aan het
wegwerken van infrastructuurtekorten in de cohesielanden;

6.
wijst erop dat na de invoering van een gemeenschappelijke munt ook de andere in het EU-Verdrag vermelde doelstellingen, zoals de totstandbrenging van een sociaal Europa, het
bevorderen van een evenwichtige en duurzame ontwikkeling
en het versterken van de interne samenhang, de nodige
aandacht dienen te krijgen, zodat de positieve samenhang
tussen de EMU en deze andere doelstellingen duidelijk wordt;
7.
verklaart ervan overtuigd te zijn dat de voorstellen in
Agenda 2000, en met name die met betrekking tot de
Structuurfondsen en het Cohesiefonds, naadloos aansluiten
bij de maatregelen die op andere beleidsterreinen worden
genomen, zoals b.v. de maatregelen ten behoeve van de
werkgelegenheid en het concurrentievermogen, ter bevordering van O&O-activiteiten of ter voorbereiding van de invoering van een gemeenschappelijke munt, die stuk voor stuk
bedoeld zijn om het Europese integratieproces vooruit te
helpen en de Europese Unie te versterken;
8.
beklemtoont de noodzaak de partnerschapsregeling zodanig uit te bouwen dat de lokale en regionale overheden actief
bij alle fasen van de steunverlening in het kader van de
Structuurfondsenregeling en het plattelandsbeleid worden betrokken, en pleit daarbij met name voor de invoering van
„globale” en geïntegreerde regionale meerjarenprogramma’s
die op regionaal niveau worden opgezet èn beheerd;
9.
dringt erop aan dat de staatshoofden en regeringsleiders
in maart a.s. op de buitengewone top in Berlijn terdege
rekening houden met de voorstellen die het in deze resolutie
en in zijn adviezen over Agenda 2000 naar voren heeft
gebracht, want juist op een voor de toekomst van de regio’s zo
cruciaal terrein als het structuur- en cohesiebeleid is het
absoluut noodzakelijk dat de lidstaten en de communautaire
instellingen hun oor te luister leggen bij de legitieme vertegenwoordigers van de bevolking van de diverse Europese regio’s;
10.
onderstreept ten slotte het belang van Agenda 2000 in
zijn geheel en wijst er in dit verband op dat de uitbreiding
absoluut noodzakelijk is voor de veiligheid en de democratie
en op termijn ook de economische ontwikkeling van heel
Europa ten goede zal komen, maar is wel van oordeel dat de
Unie ook een actief structuurbeleid ten behoeve van de huidige
lidstaten moet blijven voeren, waarbij zij alvast de nodige
voorzieningen dient te treffen om later ook de nieuwe lidstaten
te kunnen steunen.

Brussel, 10 maart 1999.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Manfred DAMMEYER
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Advies van het Comité van de Regio’s over de „Mededeling van de Commissie ‘Vervoer en CO2:
De uitwerking van een gemeenschappelijke benadering‘ uitgebracht op 11 maart 1999”
(1999/C 198/02)

HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,
gezien de Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het EP, aan het Economisch en Sociaal Comité
en aan het Comité van de Regio’s inzake „Vervoer en CO2: De uitwerking van een gemeenschappelijke
benadering” (COM(98) 204 def.);
gezien het besluit van de Commissie d.d. 3 april 1998, het Comité van de Regio’s overeenkomstig
artikel 198 C lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap hierover te raadplegen;
gezien het besluit van zijn Bureau d.d. 15 juli 1998, commissie 3 „Transeuropese netwerken, vervoer,
informatiemaatschappij” met de voorbereidende werkzaamheden te belasten;
gezien het ontwerpadvies (CDR 230/98), dat op 27 november 1998 door commissie 3 is goedgekeurd
(rapporteurs: de heer Panettoni en mevrouw Warhurst);
gezien het advies van het Comité van de Regio’s d.d. 18 september 1997 inzake „Klimaatveranderingen
en energie” (CDR 104/97 fin) (1);
gezien de resolutie van het Comité van de Regio’s d.d. 14 mei 1998 over het Europees Handvest van de
decentrale overheden t.b.v. een vooruitstrevend en duurzaam vervoersbeleid (CDR 347/97 fin) (2),
gezien het Witboek „Een strategie om de spoorwegen in de Gemeenschap weer vitaal te maken” (COM(96)
421 def.) en het desbetreffende CvdR-advies (CDR 143/97 fin) (3);
gezien het advies van het Comité van de Regio’s over een „Duurzame vervoersstrategie voor lokale en
regionale overheden en de Europese Unie” (CDR 255/97 fin) (4);
gezien de Mededeling van de Europese Commissie inzake „Trans-Europese goederen-snelspoortrajecten”
(COM(97) 242 def.) en het advies dat het CvdR op verzoek van de Commissie heeft uitgebracht (CDR
346/97 fin) (5);
gezien het Groenboek van de Europese Commissie over het „Citizens’ Network”: de verwezenlijking van
de mogelijkheden van het openbaar personenvervoer in Europa (COM(95) 601 def.);
gezien de Mededeling over „De ontwikkeling van de kustvaart in Europa: vooruitzichten en uitdagingen”
(COM(95) 317 def.);
gezien het Groenboek over „Havens en maritieme infrastructuur” (COM(97) 678 def.);
gezien de Mededeling „Naar een eerlijke en doelmatige prijsstelling in het vervoer: mogelijke beleidskeuzen
voor het internaliseren van de externe kosten van vervoer in de Europese Unie” (COM(95) 691 def.);
gelet op het Vijfde beleidsplan en actieprogramma van de Gemeenschap inzake het milieu en duurzame
ontwikkeling (6) (93/C 138/01), waarin wordt gewezen op de noodzaak, een strategie uit te stippelen om
de invloed van het vervoer op het milieu te verminderen;
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)

PB C 379 van 15.12.1997, blz. 11.
PB C 251 van 10.8.1998, blz. 7.
PB C 379 van 15.12.1997, blz. 4.
PB C 180 van 11.6.1998, blz. 1.
PB C 180 van 11.6.1998, blz. 17.
PB C 138 van 17.5.1993, blz. 1.
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gelet op het door de Gemeenschap voorgestelde protocol bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties
inzake Klimaatverandering (UNFCCC), dat als doelstelling heeft, de concentratie van broeikasgassen in de
atmosfeer te stabiliseren op een niveau waarop de menselijke activiteiten geen schade toebrengen aan het
klimaatsysteem;
gelet op het protocol van Kyoto dat op 10 december 1997 is goedgekeurd door de derde conferentie van
de partijen bij het Verdrag inzake klimaatverandering, waarmee de industrielanden zich verplichten tot
een zich over alle sectoren uitstrekkende reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 5,3 % tegen
2008-2012 ten opzichte van het niveau van 1990;
overwegende dat in het protocol van Kyoto wordt gestreefd naar de reductie van de uitstoot van de zes
belangrijkste broeikasgassen die niet onder het protocol van Montreal (inzake de bescherming van de
ozonlaag) vallen, te weten kooldioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofmonoxide (N2O), gefluoreerde
koolwaterstoffen (HFC’s), volledig gehalogeneerde fluorkoolstoffen (PFC’s) en zwafelhexafluoride (SF6),
heeft het tijdens zijn 28e zitting van 10 en 11 maart 1999 (vergadering van 11 maart 1999) het volgende
advies goedgekeurd.
1. Inleiding
1.1.
In het protocol van Kyoto, dat is ondertekend door de
landen die hebben deelgenomen aan de derde conferentie van
de partijen bij het Klimaatverdrag in december 1997, worden
de reductiedoelstellingen voor door de mens in het milieu
gebrachte broeikasgassen neergelegd en worden instrumenten
genoemd waarmee de reductie kan worden bereikt. Deze
instrumenten, met name het verhandelen van emissierechten
tussen de ondertekenaars van het protocol, zullen de inzet zijn
van de vierde conferentie in november 1998 te Buenos Aires.
1.2.
Het Comité van de Regio’s erkent dat de EU een
belangrijke rol heeft gespeeld in het onderhandelingsproces
t.b.v. het Kyoto-protocol, en ertoe heeft bijgedragen dat het
beleid gericht op stabilisering van het wereldklimaat in het
streven naar duurzame groei, een steeds grotere rol is gaan
spelen.
1.3.
De volgende uitdaging wordt gevormd door de uitvoering van de Kyoto-doelstellingen en de wijze waarop de
gevolgen van het beleid en de reductiemaatregelen worden
beoordeeld en gecontroleerd. Het Comité van de Regio’s wil
een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de vaststelling van
de uitvoeringsstrategieën, en de regio’s en gemeenten zijn van
plan deze een concrete invulling te geven, door harmonisatie
van de concurrentievoorwaarden, samenhang van de activiteiten op alle bestuursniveaus en actief partnerschap tussen alle
actoren die bij de bevordering van duurzame ontwikkeling
betrokken zijn.

2.2.
In de EU is het aandeel van de CO2-uitstoot dat met
vervoer verband houdt gestegen van 19 % in 1985 tot 26 % in
1995. De toename van de uitstoot was sterker dan de
economische groei. Het wegvervoer, dat veel energie verbruikt,
heeft om evidente redenen altijd de voorkeur van producenten
en consumenten genoten. Daarbij mag echter niet over het
hoofd worden gezien dat personenauto’s alléén al zo’n 50 %
van de uitstoot voor hun rekening nemen, en dat het stedelijk
verkeer ongeveer de helft van de uitstoot door het wegvervoer
veroorzaakt. Het luchtvervoer is slechts verantwoordelijk voor
12 % van de CO2-uitstoot door het vervoer, maar dit percentage stijgt voortdurend. De verdeling van de reductiedoelstellingen voor de CO2-emissie over de verschillende sectoren van de
economie is nog niet vastgesteld en komt in deze Mededeling
niet aan de orde. Het Comité van de Regio’s stelt echter
bezorgd vast dat als geen maatregelen worden genomen, de
uitstoot in de vervoerssector met 40 % zal stijgen, terwijl met
de voorgestelde maatregelen de komende vijftien jaar een
daling van 20-25 % ten opzichte van de huidige tendens kan
worden bereikt. Hoewel deze daling een halvering van de
groeitendens betekent en aanzienlijke innovaties in het vervoersbeleid en het gedrag van de gebruikers vergt, zal het
reductiepotentieel toch veel kleiner zijn dan de streefwaarde
van 8 % ten opzichte van het niveau van 1990, die de algemene
reductiedoelstelling van de EU vormt.
2.3.
Het Comité van de Regio’s is het met de Commissie
eens dat de voorgestelde maatregelen vlot en vastberaden
moeten worden goedgekeurd, maar is van mening dat in de
nabije toekomst verdere maatregelen moeten worden getroffen, met name voor het lokaal en stedelijk vervoer, dat a) het
sterkst groeit, b) de meest evidente functionele en milieuproblemen kent, en c) waarbij het grootste aantal personen en
bedrijven betrokken zijn.

2. Algemene opmerkingen
3. Specifieke opmerkingen
2.1.
De vervoerssector is vanwege zijn specifieke kenmerken en de stijgende vraag in alle landen die het Kyoto-protocol
hebben ondertekend, een van de prioritaire actieterreinen voor
de beheersing van de CO2-uitstoot. Het Comité van de Regio’s
is het in grote lijnen eens met de inhoud van de Mededeling
over vervoer en CO2, en beschouwt de daarin voorgestelde
maatregelen als een goed uitgangspunt om de doelstellingen te
verwezenlijken.

3.1.
Het Comité van de Regio’s gaat akkoord met de in de
Mededeling geschetste toekomstverwachtingen, en is het ermee
eens dat de doelstellingen van Kyoto onmogelijk kunnen
worden verwezenlijkt zonder een radicale wijziging van het
beleid, de instrumenten en de verdeling van de verantwoordelijkheden over de uitvoerende instanties. Het is met name zaak
dat de groeitendens van het aandeel vervoer in het BBP
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(U*km/BBP) wordt omgebogen of in ieder geval aanzienlijk
wordt vertraagd. Terwijl het BBP in de periode 1985-1995
met 26 % is gestegen, is de CO2-uitstoot in de vervoersector
met 37 % omhoog gegaan.
3.2.
In deze situatie is het volgens het Comité van de
Regio’s van levensbelang dat het traditionele overheidsbeleid,
gericht op het aanbod van infrastructuur en diensten, wordt
aangevuld met een nieuw en doeltreffend overheidsbeleid,
gericht op de vraag naar mobiliteit. Het Comité is van mening
dat lokaal en regionaal vervoer primair een zaak voor de
lokale, regionale en nationale overheden is, die daarbij met
vervoerders en groepen van vervoergebruikers samenwerken.
Voor de lokale en regionale overheid is een belangrijke taak
weggelegd bij het bijstellen van dit beleid. Zij kunnen ertoe
bijdragen de kwaliteit van het bestaan van mensen die in hun
gebied of regio wonen en werken, te verbeteren. Door middel
van samenwerking en partnerschappen kunnen de lokale en
regionale overheden:
— de vraag naar mobiliteit beheersen;
— met andere gemeenten en regio’s samenwerken om ervoor
te zorgen dat de maatregelen praktisch, doeltreffend en
politiek haalbaar zijn;
— het bedrijfsleven ervan overtuigen dat er een markt voor
„groene” vervoersmiddelen is.
3.3.
De doeltreffendste bijdrage die regionale en lokale
overheden kunnen leveren om de CO2-uitstoot te verminderen,
is de vraag naar mobiliteit te beheersen en de burgers te helpen
de reisbehoefte te beperken. De meeste regionale en lokale
overheden in de Europese Unie zijn verantwoordelijk voor
ruimtelijke ordening en kunnen de lokatie van woon- en
werkgebieden in de vervoersinfrastructuur bepalen. De lokale
en regionale overheden kunnen de burgers helpen de reisbehoefte terug te dringen door middel van een gecoördineerde
aanpak van geïntegreerde ruimtelijke ordening, waarbij winkels, dienstverlening en recreatieve voorzieningen zo dicht
mogelijk bij woongebieden worden gesitueerd, en attracties
die veel verkeer trekken zich in de buurt van haltes of stations
van het openbaar vervoer bevinden. Zij zouden daarvoor wel
meer beslissingsbevoegdheid moeten krijgen ten aanzien van
de mate waarin hun gebieden voor verkeer worden opengesteld, alsook garanties ten aanzien van de mobiliteit en
toegankelijkheid voor al hun burgers.
3.4.
De Commissie betoogt dat een ruimtelijkeordeningsbeleid in combinatie met aanvullende maatregelen,
de emissies per capita per dag rond 2010 tot eenderde kan
verminderen. Het Comité van de Regio’s vindt dit een goede
zaak, maar is niettemin van mening dat meer nadruk, in de zin
van meer onderzoeksinspanningen en meer middelen, moet
worden gelegd op wat in de Mededeling „aanvullende” maatregelen worden genoemd, zoals een stedelijk beleid dat bewust
is gericht op vermindering van de vraag naar vervoer, stimulering van een nieuwe mobiliteitscultuur, het lanceren van
een voorlichtingscampagne over de milieu-effecten van de
verschillende vervoerswijzen, bevordering van carpooling en
niet-gemotoriseerde mobiliteit (lopen en fietsen) , het organiseren van een concreet scholingsprogramma ter verbetering van
de rijstijl, waarbij het milieu wordt ontzien en wordt bespaard
op brandstoffen (eco-driving) en innoverende formules voor
het beheer van de stedelijke mobiliteit (beperking van het
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verkeer, betere doorstroming van het verkeer m.b.v. telematicaoplossingen, stroomlijning van de trajecten en snelheidsbeperking). Om deze aanvullende maatregelen op grote schaal te
kunnen invoeren, zouden de nationale overheden en de
Commissie ook zelf de nodige wetswijzigingen moeten verrichten.

3.5.
Hoewel bovenstaande maatregelen bijna allemaal door
de lokale en regionale overheden te nemen zijn, acht het CvdR
het van groot belang dat ook op communautair en nationaal
niveau expliciet wordt erkend dat dit beleid kan helpen de
Kyoto-doelstellingen te verwezenlijken. Er dienen dan ook
grootschalige proefprojecten te worden opgezet, waarvan de
resultaten dienen te worden geëvalueerd. Daarnaast moeten de
bestaande netwerken worden gebruikt om ervaringen uit te
wisselen en organisatorische bijstand te verlenen aan de
projecten, en ten slotte moeten voldoende middelen worden
gereserveerd om de meest doeltreffende initiatieven op het
stuk van emissiereductie te bevorderen en uit te bouwen. Het
Comité vraagt de Commissie deze initiatieven te steunen, en er
bij de lokale en regionale overheden op aan te dringen bij de
ontwikkeling van hun lokale en regionale strategieën met de
beheersing van de vraag naar mobiliteit rekening te houden.
Het Comité juicht de algemene strekking van de voorgestelde
maatregelen in de Mededeling over de ontwikkeling van het
Citizens’ Network toe.

3.6.
In aanvulling op de belangrijkste langetermijndoelstelling, nl. het beheersen van de vraag naar mobiliteit, zullen
andere gecoördineerde maatregelen nodig zijn om de CO2reductie te verwezenlijken: de invoering van het vernieuwde
tariefsysteem uit het Groenboek van 1996, welke inhoudt dat
de door het vervoer gegenereerde kosten — inclusief de sociale
en milieukosten — in grotere mate door de gebruikers moeten
worden betaald, en de volledige herziening van het huidige
systeem van stimuleringsmaatregelen. Dit systeem veroorzaakt
niet zelden negatieve gevolgen, namelijk wanneer een vraag
wordt gestimuleerd die volstrekt onnodig is voor de ontwikkeling van de economische bedrijvigheid en het welzijn van de
gemeenschap.

Andere maatregelen om de uitstoot van CO2 te verminderen,
zijn: de energie-efficiency van vervoersmiddelen en het gebruik
van alternatieve brandstoffen bevorderen, verkeersopstoppingen tegengaan en meer in het algemeen de negatieve externe
effecten afzwakken. De regio’s en gemeenten, die nu al actief
betrokken zijn bij de concrete uitvoering van een op deze
doelstellingen gericht vervoersbeleid, zijn bereid nog meer bij
te dragen aan de verwezenlijking van de Kyoto-doelstellingen
d.m.v. specifieke beleidsmaatregelen voor een horizontale
integratie tussen de verschillende vervoerstakken en gebieden;
deze maatregelen kunnen het beste op lokaal en regionaal
niveau worden vastgesteld en uitgevoerd.

3.7.
Wat het actieterrein betreft, stemt het Comité van de
Regio’s in met de noodzaak, de aandacht toe te spitsen op de
vervoerstakken met de hoogste CO2-uitstoot. Dat zijn in de
eerste plaats het wegvervoer, maar tevens het luchtvervoer,
die worden gekenmerkt door de hoogste CO2-uitstoot per
passagier/km en per vervoerde ton/km. Het Comité dringt er
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bij de Commissie op aan, ervoor te zorgen dat de prijsstelling
in het vervoer de werkelijke reiskosten weerspiegelt (1). Door
de prijsstructuren aan te passen, kunnen duurzame vervoerswijzen goedkoper en aantrekkelijker worden gemaakt, en
omgekeerd. Door tolheffingen moet goederenvervoer over de
weg worden ontraden indien railvervoer beschikbaar is. Het
Comité kijkt uit naar het Witboek van de Commissie over
luchtvervoer en het milieu, en zou graag een advies uitbrengen
over het onderwerp eerlijke prijzen voor het gebruik van
infrastructuur. Het Comité vindt dat meer nadruk moet worden
gelegd op de bevordering van milieuvriendelijke, alternatieve
vervoerswijzen zoals lopen en fietsen.

3.10. Het Comité van de Regio’s vindt het met name een
goede zaak dat belang wordt gehecht aan de logistiek, niet
alleen om een werkelijke daling van de vervoerskosten te
bewerkstelligen maar tevens om het aantal afgelegde kilometers per voertuig te verminderen, het „leegrijden” te beperken
en het verkeersvolume in het algemeen te verminderen. Mits
op de juiste manier opgenomen in het overheidsbeleid, biedt
de logistieke bemoeienis door derden goede mogelijkheden
voor vraagbeheersing in het goederenvervoer. Zo kunnen de
gevolgen van de doorberekening van externe kosten in de prijs
beperkt worden gehouden.

3.8.
Het Comité van de Regio’s is van mening dat de nieuwe
mededingings- en marktregels van fundamenteel belang zijn
voor een efficiënter vervoerssysteem. De noodzaak van innovatie kan verschillende redenen hebben, afhankelijk van het land
waarin deze zich voordoet. Het Comité dringt er bij de
Commissie op aan, de uitwisseling van ervaringen op het
gebied van concurrentie aan te moedigen. Het wil de Commissie er met name op wijzen dat de in het VK opgedane
ervaringen met deregulering en liberalisering niet voor alle
partijen even gunstig zijn geweest. Vrije mededinging levert
weliswaar een goedkoop netwerk op, maar zorgt niet per
definitie voor een vervoerssysteem dat op de behoeften van de
consumenten is toegesneden, klantvriendelijk is en rekening
houdt met het milieu. Er moeten restricties in het systeem
worden ingebouwd, en er kan niet van worden uitgegaan dat
de markt altijd het beste en doeltreffendste systeem creëert.
Het Comité ziet in dat de instandhouding van monopolistische
structuren nog maar nauwelijks te rijmen valt met sociale en
milieudoelstellingen. De ervaring van veel EU-lidstaten die nog
geen liberaliseringsprogramma’s hebben opgezet, leert dat
openbaarvervoersbedrijven van de staat niet per definitie het
algemeen belang nastreven. Het Comité is dan ook van mening
dat de inspanningen hoofdzakelijk op regulering door de
overheid moeten zijn gericht. Het is van essentieel belang dat
in de dienstverleningscontracten kwaliteitsgaranties voor de
gebruikers worden opgenomen, zoals klantenservice. Ook
moet worden voldaan aan de sociale wetgeving inzake o.m.
loonhoogte en arbeidsomstandigheden. Het Comité dringt er
bij de Commissie op aan de mededinging te bestuderen vanuit
het oogpunt van milieu, consumenten en de lokale en regionale
overheden, en tevens de belangen van ondernemers in de
overwegingen mee te nemen.

3.11. De kwestie van het goederenvervoer in stedelijke
gebieden wordt in de Mededeling slechts terloops aangestipt.
Volgens het Comité is dit echter een veelbelovend actieterrein,
waarop de regio’s en gemeenten een innoverende bijdrage
kunnen leveren. De potentiële stroomlijning van het verkeer
zou op niet onaanzienlijke wijze kunnen bijdragen aan de
verwezenlijking van de Kyoto-doelstellingen.

3.9.
De voorschriften moeten internationaal op één lijn
worden gebracht, en er moet een hoog niveau van veiligheid
en milieuvriendelijkheid worden gegarandeerd. In dit verband
stemt het CvdR in met de voorgestelde instrumenten, zoals
invoering van een heffing op brandstoffen (met uitzondering
van het openbaar vervoer), harmonisering van de belasting op
kerosine in het luchtvervoer en vooral de totstandkoming van
een doeltreffende tarifering waarmee de onderliggende sociale
en milieukosten beter in de prijzen tot uitdrukking komen. De
inhoud van het Groenboek „Naar een eerlijke en doelmatige
prijsstelling in het vervoer” vormt een goed uitgangspunt om
de materie verder uit te diepen en naar oplossingen te zoeken.

(1) Zoals is uiteengezet in het advies CDR 406/95 fin (PB C 337 van
11.11.1996, blz. 13) over het Gemeenschappelijk Vervoerbeleid
— Actieprogramma 1995-2000.

3.12. Het beleid t.b.v. de technologische innovatie van
vervoersmiddelen, met name personenauto’s, d.m.v. fiscale
prikkels en vrijwillige afspraken met de automobielindustrie,
is van essentieel belang om de CO2-emissie te reduceren. De
ervaringen in het verleden laten echter zien dat, zonder
buitengewone maatregelen om autosloop te stimuleren, de
vervanging van het wagenpark uiterst traag verloopt, zodat de
resultaten van de technologische innovatie alleen op de
middellange termijn voelbaar zijn. Bovendien kan de technologische vooruitgang op milieugebied teniet worden gedaan
door een groter vermogen en betere prestaties van nieuwe
voertuigen. Alle maatregelen van de lidstaten of de Commissie
zouden dan ook vergezeld moeten gaan van een beleid voor
wagenparkontwikkeling en een rationeel autogebruik. De
regio’s en gemeenten hebben zich sterk beijverd om de
introductie van innovaties in een stroomversnelling te brengen,
door de automobielindustrie toegang te geven tot een bevoorrechte markt, namelijk die van voertuigen die worden gebruikt
in het openbaar vervoer en door overheidsdiensten. De
regio’s en gemeenten kunnen verder van nut zijn door het
bedrijfsleven ervan te overtuigen dat er een vraag naar „groen”
vervoer is.

3.13. De regionale en lokale beleidsmaatregelen ter stimulering van elektrisch aangedreven voertuigen, voertuigen met
een zeer laag brandstofverbruik of waarvan de motor door
milieuvriendelijker brandstoffen wordt aangedreven, moeten
ook in de toekomst worden voortgezet. Vooral omdat de
gebruikers op die manier direct geconfronteerd worden met
de mogelijkheden en doeltreffendheid van de innovaties.

3.14. Het vervoer per spoor wordt momenteel ingrijpend
geïnnoveerd, met de invoering van concurrentie en de liberalisering van de toegang tot het spoorwegnet. De openstelling
van lokale spoorwegen voor regionale ondernemingen, de
ingrijpende transformatie van de nationale spoorwegen en de
concrete totstandkoming van transnationale netwerken met
de introductie van de eerste goederen-snelspoortrajecten, geven
een snel veranderend beeld te zien. De regio’s en gemeenten,
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die een veel grotere rol zullen moeten gaan spelen, zullen de
vraag in goede banen moeten leiden en het aanbod op lokaal
niveau moeten plannen en beheersen. In dit verband acht het
Comité van de Regio’s het van fundamenteel belang dat de
verschillende functies van het netwerk en de verschillende
gebieden goed op elkaar aansluiten.

3.15. Het CvdR stemt ermee in dat op het stuk van
de stedelijke mobiliteit, veel belang wordt gehecht aan de
ontwikkelingsstrategieën
t.b.v.
de
openbaarvervoersnetwerken, als middel om de CO2-uitstoot te verminderen. De uitdaging voor de lokale en regionale overheden
bestaat erin, de burgers minder afhankelijk te helpen maken
van auto’s en de vervoerssystemen duurzamer te maken, zodat
een nieuwe mobiliteitscultuur ontstaat. De aanwijzingen in de
Mededeling over belangrijke parameters — zoals de energieefficiency in verhouding tot de bezettingsgraad van voertuigen
— openen de weg naar meer gedetailleerde beleidsmaatregelen
om het openbaar vervoer te organiseren. Formules als car
pooling, van pooling, collectieve taxi’s en car sharing zijn
interessant en zouden ook in het openbaar-vervoerssysteem
moeten worden geïntegreerd. Deze belangrijke innovaties
zouden onderwerp kunnen zijn van een proefprojecten- en
onderzoeksprogramma op Europees niveau. De samenwerking
van regio’s en gemeenten met ondernemers en gebruikers
draagt in sterke mate bij tot het succes van een beleid gericht
op stimulering van het openbaar vervoer en een bewuster
gebruik van personenauto’s.

3.16. Het CvdR ziet er het nut van in, de kustvaart in de
Europese Unie verder te ontwikkelen om het evenwicht tussen
de verschillende vervoerstakken te herstellen. Zo kan het
wegvervoer worden gereduceerd, hetgeen een gunstiger
brandstofverbruik en een vermindering van de CO2-uitstoot
tot gevolg zal hebben. Het Comité zou graag zien dat de
Commissie in dit verband tevens het belang van de binnenvaart
in aanmerking neemt. Wel wijst het erop dat deze actie alleen
mogelijk is indien de kust- en de binnenvaart deel uitmaken
van een adequaat georganiseerd integraal vervoerssysteem,
gebaseerd op de nieuwe logistieke inzichten en de bevordering
van intermodaliteit.
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ordening. Ook zijn zij de beste plaats voor het toezicht op de
actieplannen t.b.v. de vermindering van de CO2-uitstoot.

4. Conclusies
4.1.
Het Comité van de Regio’s is ingenomen met de inhoud
van de Mededeling over vervoer en CO2, en stemt in met de
daarin opgenomen analyse en maatregelen om de CO2-uitstoot
in de verschillende sectoren te reduceren. Wel is het van
mening dat in de toekomst nieuwe maatregelen nodig zullen
zijn omdat de groei van de uitstoot weliswaar wordt gehalveerd, maar toch in flagrante tegenspraak blijft met de
doelstellingen van Kyoto.
4.2.
Het Comité acht een geïntegreerde benadering van
vervoer en ruimtelijke ordening van bijzonder belang; deze
moet bewust op de terugdringing van de vraag naar vervoer
zijn gericht. Het Comité dringt er bij de Commissie op aan,
methoden te ontwikkelen om deze geïntegreerde benadering
onderdeel te maken van een gecoördineerde aanpak ter
bevordering van een nieuwe mobiliteitscultuur.
4.3.
Het Comité acht het met name positief dat per sector
maatregelen worden onderscheiden. Het deelt de opvatting dat
de maatregelen voor de vermindering van de CO2-uitstoot
voordelen voor zowel de economie als het milieu opleveren,
en dat er met grote spoed voor moet worden gezorgd dat:
— het brandstofrendement van personenauto’s wordt verbeterd bv. door de ontwikkeling en productie van zuinige
voertuigen voort te zetten;
— een eerlijker en efficiëntere tarifering in het vervoer wordt
ingevoerd;
— het openbaar vervoer, met name in de in steden, wordt
bevorderd en de interne railvervoermarkt wordt verbeterd;
— het luchtvervoer milieuvriendelijker wordt gemaakt;
— het zeevervoer over korte afstanden wordt gestimuleerd;

3.17. De doelstellingen van de Mededeling kunnen alleen
worden verwezenlijkt indien de volgende factoren op geïntegreerde en samenhangende wijze worden georganiseerd: intermodaliteit en ontwikkeling van gecombineerd vervoer, ontwikkeling van de kust- en de binnenvaart uitbouwing van de
internationale corridors voor goederenvervoer tot een netwerk,
rationele organisatie van het wegvervoer op de eindtrajecten
en op de korte- en middellange afstanden, en een efficiënte
aansluiting op de regionale en stedelijke mobiliteit van passagiers en goederen.

3.18. De instrumenten voor planning en beoordeling van
de economische (en andere) gevolgen van de maatregelen
zouden vandaag de dag een centrale plaats moeten innemen,
maar dat is niet in de Mededeling terug te vinden. Het Comité
pleit voor de invoering van een milieu-effectrapportage (MER),
als onderdeel van het vervoersplan. De regio’s en gemeenten
zijn vanwege hun subnationale karakter en hun specifieke
kennis van de lokale werkelijkheid, mogelijk de meest geschikte
plaats voor de integratie van vervoer, economie en ruimtelijke

— de integratie van de verschillende vervoerstakken en de
ontwikkeling van intermodaliteit worden bevorderd.
4.4.
Het Comité is het eens met de maatregelen voor de
verschillende onderdelen van het vervoerssysteem. Wel plaatst
het daarbij de kanttekening dat de meeste aandacht uitgaat naar
het vervoer over lange afstanden, nationaal en internationaal
vervoer, terwijl maatregelen m.b.t. het stedelijk en lokaal
vervoer, die eveneens uitstekende mogelijkheden bieden om
de uitstoot te verminderen (en het welzijn te verbeteren),
onderbelicht blijven. Het gaat hier echter om factoren die
bijdragen tot een blijvende verbetering van de kwaliteit van
het bestaan en de gezondheid van de burgers. De rol van
plaatselijke overheden bij het aanmoedigen van een milieu- en
klimaatvriendelijke vervoersstrategie en vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen dient dan ook te worden erkend.
4.5.
Het Comité is er een groot voorstander van dat de
actieplannen op verschillende niveaus — nationaal, regionaal,
lokaal — met medewerking van andere openbare en particu-
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liere belanghebbenden worden uitgevoerd, en dat zij worden
geschraagd door doeltreffende systemen ter bewaking van de
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ontwikkelingen in de CO2-uitstoot, en de naleving van de op
nationaal en lokaal niveau aangegane verplichtingen.

Brussel, 11 maart 1998.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Manfred DAMMEYER

Advies van het Comité van de Regio’s over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, het
Europees Parlement, het Comité van de Regio’s en het Economisch en Sociaal Comité betreffende
het thema ‘Ontwikkeling van het ’Citizens’ Network’: het belang van goed lokaal en regionaal
personenvervoer en de bijdrage van de Europese Commissie aan de totstandkoming daarvan‘”
(1999/C 198/03)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,
gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Comité van de Regio’s
en het Economisch en Sociaal Comité „Ontwikkeling van het ’Citizens’ Network’: het belang van goed
lokaal en regionaal personenvervoer en de bijdrage van de Europese Commissie aan de totstandkoming
daarvan” (COM(1998) 431 def.),
gezien het besluit van de Commissie van 13 juli 1998 om het Comité overeenkomstig artikel 198 C,
eerste alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap over dit onderwerp te
raadplegen,
gezien het besluit van zijn Bureau van 15 juli 1998 om commissie 3 „Trans-Europese netwerken, vervoer,
informatiemaatschappij” met de voorbereidende werkzaamheden terzake te belasten,
gezien het ontwerpadvies (CDR 436/98 rev. 1) dat op 22 januari 1999 door commissie 3 is goedgekeurd
(rapporteur: de heer Panettoni);
heeft tijdens zijn 28e zitting van 10 en 11 maart 1999 (vergadering van 11 maart) het volgende advies
goedgekeurd.
1. Inleiding

1.1. Het belang van lokaal en regionaal personenvervoer
1.1.1. Het Comité van de Regio’s erkent dat vervoer zonder
meer een wezenlijke bijdrage levert tot de duurzame ontwikkeling die in het Verdrag van Amsterdam als een van de
doelstellingen van de Europese Unie is genoemd.
1.1.2. Om de lokale economische ontwikkelingsplannen
ten uitvoer te leggen is het volgens het Comité noodzakelijk
dat een lokaal en regionaal vervoersnet tot stand wordt
gebracht dat beantwoordt aan de strengste kwaliteitsnormen
en duurzaamheidsvereisten. Een goed lokaal en regionaal
vervoersnet is van doorslaggevend belang voor de goede
werking van een nationaal en Europees vervoersysteem. Een
systeem dat aan de bovenvermelde eisen voldoet, heeft talrijke

gevolgen die op economisch, milieu- en sociaal gebied erg
belangrijk zijn. Een doeltreffend vervoersysteem is niet alleen
een noodzakelijk structureel onderdeel van economische ontwikkelingsplannen en programma’s voor groei van de werkgelegenheid, maar ook van het proces van duurzame economische ontwikkeling. Het draagt immers bij tot de vermindering
van de verkeerscongestie, de sanering van het milieu, de
terugdringing van het energieverbruik en het tegengaan van
vervuiling, met name door koolstofdioxide. Een efficiënt lokaal
en regionaal transportsysteem is bovendien een gedegen
instrument om de sociale uitsluiting van minder draagkrachtige, werkloze of gehandicapte personen en van personen die
aan de rand van de stad of op het platteland wonen, tegen te
gaan en te verminderen. Bovendien draagt het bij tot de
territoriale cohesie van kwetsbare gebieden.

1.1.3. Het Comité signaleert als belangrijk kenmerk van de
laatste jaren dat er sprake is van een steeds minder systemati-
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sche en steeds onregelmatigere mobiliteit waaraan moet worden tegemoet gekomen door een steeds flexibeler systeem dat
enerzijds een einde maakt aan de starheid van de bestaande
systemen, en anderzijds voor geïntegreerde systemen met
een hoge graad van intermodaliteit en talrijke beschikbare
alternatieven zorgt.
1.1.4. Het Comité verheugt zich erover dat de Commissie
heeft besloten een actieplan voor duurzame stedelijke ontwikkeling te presenteren, maar waarschuwt ervoor dat dunbevolkte plattelandsgebieden, die vaak over verouderde infrastructuurvoorzieningen beschikken, niet mogen worden geïsoleerd.
Het onderstreept dat de ontwikkeling van het „Citizens’
Network” elementen bevat waarmee kan worden voldaan aan
de eisen voor de waarborging van een betere luchtkwaliteit.
Het hoopt dat krachtige maatregelen zullen worden getroffen
om initiatieven van nog bredere opzet te ondersteunen, met
het oog op b.v. een sterkere bevordering van milieuvriendelijke
alternatieve vervoerswijzen en -verbindingen, m.i.v. doeltreffende ondersteuning van beleidslijnen die gericht zijn op
technologische vernieuwing van vervoermiddelen en op verspreiding van vervoermiddelen met nieuwe, weinig vervuilende
aandrijvingstechnieken (elektrisch of met aardgas of met op
waterstof werkende brandstofcellen aangedreven voertuigen,
bevordering en ontwikkeling van lokale transportsystemen,
alsmede ondersteuning en ontwikkeling van systemen voor
stedelijk goederenvervoer.
Zoals reeds gezegd in het ontwerpadvies CDR 230/98, moet
voorts aandacht worden geschonken aan een gecoördineerde
aanpak bij de planning van het bodemgebruik en aan een
aanpassing van de prijsstructuren, zodat duurzame vervoerswijzen voor de gebruiker goedkoper en aantrekkelijker worden
gemaakt.

1.2. Mogelijkheden tot verandering
1.2.1. Het Comité onderstreept dat het regionaal en lokaal
vervoer in de loop van de tijd steeds belangrijker is geworden
en dat het lokaal vervoer met name ruim 75% van de
verplaatsingen voor zijn rekening neemt. Het attendeert de
regionale en lokale overheden op de mogelijkheid om enerzijds
hun activiteiten te coördineren en anderzijds de economische
actoren en de gebruikersorganisaties bij de organisatie van de
vervoersnetten te betrekken.
Het Comité beklemtoont evenwel dat personenauto’s milieuvriendelijker moeten worden. Dit wordt binnen afzienbare tijd
absoluut noodzakelijk voor de vele burgers in dunbevolkte
gebieden waar de basis voor openbaar vervoer ontbreekt.
1.2.2. Het Comité hoopt dat individuele belangstellenden
passende initiatieven zullen nemen om de systemen voor
collectief vervoer duurzamer te maken en aldus de afhankelijkheid van privé-vervoer te verminderen. De lokale overheden
moeten meer aandacht schenken aan een stadsplanning die de
trend dat woongebieden, scholen, handelsactiviteiten, voorzieningen voor hygiënische en gezondheidszorg, productie- en
ontspanningszones ver uiteen liggen, moet afremmen, om
aldus de huidige grote behoefte aan mobiliteit en verplaatsingen te verminderen. Ook moeten de organisatie en differentiëring van de arbeidstijd op een intelligente manier worden
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aangepakt om een grotere flexibiliteit te verkrijgen en de thans
te sterk geconcentreerde en starre vraag naar vervoer meer te
spreiden. In de strategieën voor ruimtelijke ordening moet
vervoer worden beschouwd als een cruciaal element dat o.m.
niet alleen bijdraagt tot economische ontwikkeling maar ook
voor sociale samenhang zorgt. In de ruimtelijke ordeningsstrategieën moet zonder meer prioriteit worden gegeven aan
initiatieven die erop gericht zijn de vervoerssystemen in
gebieden met een grote verkeerscongestie zo goed mogelijk te
beheren door de totstandbrenging van zones waar het verkeer
beperkt wordt, de invoering van betalende tijdsgebonden
parkeerplaatsen, systemen voor toezicht op toegang tot wegen,
alsook in bepaalde gevallen rekeningrijden. Ter compensatie
van deze beperkingen moeten de overheden van de beheerders
van de openbare vervoersdiensten een hoog kwaliteitsniveau,
ruime toegankelijkheid en vooral de nodige flexibiliteit kunnen
eisen, zodat een passend antwoord wordt gegeven op de
veranderende behoeften van de burgers en een vervoersysteem
„van deur tot deur” tot stand wordt gebracht dat als een
geïntegreerd citizens’ network kan worden beschouwd.

1.2.3. Het Comité onderschrijft volledig het standpunt van
de Commissie wat het principe van de integratie van de
vervoersdiensten betreft. Dit is ongetwijfeld het middel bij
uitstek om het openbaar vervoer te verbeteren; integratie is
daarbij gebaseerd op een efficiënte intermodaliteit waarbij de
afzonderlijke vervoersmodaliteiten in het beste geval zonder
enige onderbreking op elkaar aansluiten. Om dit te bereiken
moeten twee basisvoorwaarden worden vervuld: enerzijds
moet de planning van de infrastructuur worden toegespitst op
ontwikkeling van de intermodaliteit waarbij wordt gegarandeerd dat de vervoerwijzen beter op elkaar worden afgestemd,
en anderzijds moeten de dienstregelingen worden gecoördineerd en moeten de diensten met de nodige flexibiliteit
kunnen inspelen op natuurlijke onderbrekingen die gewoonlijk
in een vervoersysteem optreden. Voorts moet ook worden
gestreefd naar een vereenvoudiging van het gebruik van de
verschillende vervoerwijzen door een geïntegreerd tarievensysteem in te voeren, samen met nieuwe technologieën die de
kaartverkoop vereenvoudigen en verbeteren. Tenslotte moet
ook alle aandacht worden geschonken aan de opzet van een
informatiesysteem dat de burger de nodige hulp biedt bij het
vinden van de meest geschikte oplossing voor zijn specifieke
vervoerbehoeften; aldus zal de burger het openbare vervoersnet
ook werkelijk als zijn eigen vervoersnet kunnen beschouwen.

1.3. De rol van de Europese Unie
1.3.1. Het Comité is van mening dat de Europese Unie een
aanzienlijke meerwaarde kan geven aan de initiatieven die op
lokaal, regionaal en nationaal niveau worden ontplooid, door
met name actief toezicht te houden en nuttige informatieuitwisseling over de meest doeltreffende oplossingen te bevorderen, alsmede de afzonderlijke vervoerssystemen onderling te
vergelijken om aldus een productieve wedijver tussen en
kwaliteitsverbetering van die diensten aan te moedigen. Het
Comité is er voorts van overtuigd dat de Europese Unie een
positieve bijdrage kan leveren tot de verwezenlijking van de
basisdoelstellingen van het gemeenschappelijk vervoerbeleid
die voornamelijk zijn toegespitst op kwaliteit, doeltreffendheid
en duurzame mobiliteit; een en ander kan worden gerealiseerd
door een politiek en wettelijk kader te scheppen dat erop
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gericht is beter gebruik te maken van de lokale en regionale
systemen voor personenvervoer, en de burgers warm te
maken voor maatregelen die het gebruik van alternatieve
vervoermiddelen in de plaats van de eigen wagen aanmoedigen.
Het Comité hoopt dat de financiële instrumenten van de
Europese Unie in dit verband doeltreffend zullen worden
aangewend ter ondersteuning van de investeringen op het
gebied van infrastructuur, exploitatie en materieel in de
lokale en regionale vervoersector, die gericht zijn op de
basisdoelstellingen van groei, werkgelegenheid, economische
en sociale samenhang, concurrentievermogen, besparing van
het energieverbruik, verbetering van het milieu, gelijke kansen
en toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit.
De vier actieterreinen die in de richtlijn worden voorgesteld
(informatie-uitwisseling, benchmarking van het functioneren
van diensten, opzetten van een beleids- en wettelijk kader,
financiële instrumenten) lijken goed gekozen. Het CvdR is
evenwel van oordeel dat ervoor moet worden opgepast dat de
geplande maatregelen geen starheid veroorzaken of verplichtingen inhouden die schadelijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van het vervoer.
Daarbij dient ervoor te worden gezorgd dat het subsidiariteitsbeginsel in acht wordt genomen. Met name moeten regio’s en
gemeenten speelruimte houden bij het aanbieden van openbaar
buurtvervoer, zodat in voldoende mate rekening wordt gehouden met plaatselijke structuren en uitgangssituaties.

2. Werkprogramma

2.1.2. H e t b i j e e n b r e n g e n v a n d e v o o r n a a m ste betrokken partijen
Het Comité hecht veel belang aan het programma dat de
Commissie heeft gelanceerd om de problemen op te sporen
die de ontwikkeling van geïntegreerd personenvervoer in
de weg staan om aldus praktische oplossingen te kunnen
aanbieden. Daarbij zal zij samenwerken met nationale regeringen om rondetafelconferenties te organiseren waarbij de meest
toonaangevende mensen en organisaties betrokken zullen
worden. In dit verband zal de organisatie van een internationale
conferentie die ten doel heeft meer bekendheid te geven aan
alle instrumenten die de Commissie momenteel ten behoeve
van lokale vervoersinstanties, vervoerbedrijven en gebruikersgroepen aan het ontwikkelen is, zeer nuttig zijn.
2.1.3. Het Comité stelt voor dat een netwerk wordt opgericht waaraan wordt deelgenomen door reeds bestaande
Europese organisaties, regionale overheidsdiensten, lokale instanties en verenigingen van ondernemingen, om technische
en economische informatie over specifieke nationale en lokale
activiteiten en over communautaire beleidslijnen en programma’s te verspreiden en uit te wisselen. Het Comité pleit er ook
voor dat de op te zetten netwerken kunnen worden gebruikt
door en gemakkelijk toegankelijk worden gemaakt voor de
landen van Midden- en Oost-Europa en de Baltische staten, die
de laatste jaren geconfronteerd worden met een grondige
wijziging van de mobiliteitspatronen en betrokken zijn bij
belangrijke programma’s voor duurzame mobiliteit en kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer. De eisen die door
de EU-lidstaten worden gesteld, zouden erg nuttig kunnen
blijken en kunnen bijdragen tot een verbetering van de
onderzoeksprogramma’s waaraan deze landen deelnemen.
2.2. Benchmarking ter verbetering van vervoersystemen

2.1. Stimulering van informatie-uitwisseling
Volgens het Comité is het van groot nut een databank op te
zetten waarin alle beschikbare informatie van overheidsinstanties en vervoerbedrijven over opgedane ervaring in de lokale
en regionale vervoersector wordt opgeslagen en gemakkelijk
toegankelijk wordt gemaakt. Een dergelijke databank zou
later kunnen worden aangevuld met de resultaten van door
nationale regeringen en door de Europese Unie gefinancierde
projecten en met de reeds in 1998 beschikbare gegevens over
toegankelijkheid.

2.1.1. E u r o p e s e i n f o r m a t i e d i e n s t
kaal vervoer
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Het Comité onderschrijft en steunt het initiatief van de
Europese Commissie om ELTIS, een Europese informatiedienst
over lokale mobiliteit, op te zetten met medewerking van
het POLIS-netwerk van steden en regio’s en de UITP, de
„International Union of Public Transport”. De databank zal
informatie bevatten over de planning van netwerken, de
organisatie van diensten, ruimtelijke ordening, toegankelijkheid en tariefsystemen. Het Comité is bijzonder ingenomen
met het feit dat de burgers langs elektronische weg toegang tot
deze dienst zullen hebben, nl. door gebruik te maken van het
World Wide Web.

2.2.1. Het Comité is van mening dat de kwaliteit van de
diensten gebaat zou zijn bij comparatieve analyses die worden
verricht door de openbare instanties die voor de diensten
verantwoordelijk zijn, en door de vervoerbedrijven. Volgens
hem kan er aldus een gezonde wedijver ontstaan die ervoor
kan zorgen dat op technisch en economisch gebied steeds
betere resultaten worden behaald. In de dienstcontracten
zouden wettelijke stimulansen kunnen worden opgenomen
om duidelijk gedefinieerde prestaties na te streven en aldus
zou een heilzaam proces op gang kunnen worden gebracht
dat de kwaliteit van de diensten volledig ten goede komt. Bij
deze vergelijkende analyse dienen zowel gebruikers als alle
burgers te worden betrokken, zodat ook de belangstelling en
aandacht voor het lokale openbaar vervoer wordt gewekt bij
die groep burgers die niet van deze diensten gebruik maakt.
2.2.2. Het Comité onderschrijft ook het voornemen van de
Europese Commissie om een „zelfbeoordelingssysteem” te
ontwikkelen. Dit maakt het volgens hem met name mogelijk
dat vervoerbedrijven, op een manier die te vergelijken valt met
de kwaliteitscontrole van producenten van goederen, een
onderzoek instellen naar de redenen waarom de kwaliteit van
de diensten te wensen overlaat en uitzoeken hoe zij tot een
verbetering van de dienstverlening kunnen bijdragen.
2.2.3. Het Comité stelt voor, ruime bekendheid te geven
aan het in de vorige paragraaf besproken initiatief, het
onderzoeksproject QUATTRO (Quality Approach in Tendering/Contracting Urban Public Transport Operations), dat er
voornamelijk op gericht is kwaliteitscriteria en methoden voor
kwaliteitsbeheer te inventariseren.
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2.2.4. Het Comité onderstreept echter dat er — wil men
een volledig beeld kunnen krijgen — ook technieken moeten
worden ontwikkeld voor de beoordeling van de lokale vervoerssystemen in hun totaliteit. Hierbij zij gedacht aan ruimtelijke ordeningsprojecten en verkeersmanagement, waarvoor
niet de vervoerbedrijven maar de openbare overheden verantwoordelijk zijn. In deze context kijkt het Comité met grote
belangstelling uit naar een proefproject dat de Commissie in
1998/1999 met een groep overheden en vervoerbedrijven wil
ontwikkelen. Het project betreft een vergelijkende analyse
van een aantal belangrijke indicatoren, zoals de mate van
tevredenheid van de burgers over de verschillende soorten
vervoerdiensten, de doeltreffendheid van de diensten en de
invloed van de vervoerdiensten op andere sectoren, met
speciale aandacht voor het milieu.

2.3.2. Het Comité vindt het een goede zaak dat de Commissie de criteria voor de milieu-effectbeoordeling wil gaan
uitbreiden. De beoordeling die momenteel van de ruimtelijke
ordening wordt gemaakt, is inderdaad limitatief en het Comité
verheugt zich dan ook over de richtlijn die erin voorziet dat
bij de talrijke plannen en voorstellen op het gebied van vervoer
en ruimtelijke ordening ook een milieu-effectbeoordeling
wordt uitgevoerd. Het Comité steunt voorts het initiatief van
de Commissie dat erop gericht is overheden richtsnoeren aan
te reiken voor een passende integratie van de organisatie van
het vervoer in de milieu-effectbeoordelingen die in het kader
van de ruimtelijke ordening worden verricht. Het zou een
goede zaak zijn als aan deze richtsnoeren bekendheid zou
worden gegeven via methodologische handboeken en speciale
opleidingsseminars.

2.2.5. Het Comité verheugt zich in het bijzonder over het
initiatief van de Commissie om een normalisatieproces op
gang te brengen door standaarddefinities goed te keuren die
van nut zijn voor de vaststelling van geharmoniseerde en
vergelijkbare kwaliteitscriteria. Aldus kan een eind worden
gemaakt aan de situatie waarbij uiteenlopende parameters een
betrouwbare vergelijking onmogelijk maakten. Voorts betuigt
het Comité zijn instemming met de voorbereiding van een
handboek over benchmarking van het lokaal openbaar vervoer.
Het hoopt dat kwaliteitskeurmerken zullen worden ingevoerd
en prijzen zullen worden toegekend waardoor de grote waarde
zal worden erkend die deze sector ontegenzeggelijk voor de
kwaliteit van het bestaan heeft.

2.3.3. Het Comité neemt er met voldoening nota van dat
vele overheden en ondernemers in hun eigen milieubeheerplannen steeds vaker plaats inruimen voor mobiliteitsmanagement. Dergelijke initiatieven moeten een op duurzaam vervoer
gericht gedrag stimuleren. Een en ander wijst op een belangrijke
culturele ontwikkeling waarbij wordt gestreefd naar verbeteringen op milieugebied en een grotere toegankelijkheid bij de
uitbreiding van ondernemingen of de oprichting van nieuwe
bedrijven. Bovendien leidt dit ook tot een vermindering van de
kosten voor de aanleg van parkeerplaatsen, zakenreizen met
de eigen auto, enz.; dat aan dit probleem met het oog op
energiebesparing en sanering van het milieu veel belang wordt
gehecht, blijkt uit een recente Italiaanse wet waarbij is voorzien
in een „Mobility Manager” voor vervoersaspecten die duidelijk
het regionale en lokale niveau bestrijken.

2.3. Het opzetten van het juiste beleidskader
In de mededeling van de Commissie wordt het nauwe verband
tussen een verbetering van het personenvervoer en de instelling
van een passend beleidskader onderstreept. Een dergelijk kader
is zonder twijfel van invloed op de vraag naar vervoer, de
keuze van een vestigingsplaats, de factoren die een rol spelen
bij de keuze tussen openbaar of privé-vervoer, de houding van
vervoerbedrijven en het kwaliteitsniveau dat zij voor hun
diensten nastreven. In dit verband heeft de Unie een duidelijk
omschreven rol te spelen. Niettemin is het zaak na te gaan
welke gevolgen een nieuw beleidskader voor de territoriale en
sociale cohesie in de meest geïsoleerde plattelandsgebieden zal
hebben.

2.3.4. Het voorstel van de Europese Commissie om een
platform over mobiliteitsmanagement in partnerschap met de
bedrijfstak en gebruikersverenigingen op te richten, is volgens
het Comité zeer nuttig. Een en ander heeft tot doel alle met
mobiliteitsmanagement opgedane ervaring bijeen te brengen
en te vergelijken, om aldus de meest doeltreffende oplossingen
te vinden en die voor de uiteenlopende specifieke situaties in
de Europese Unie bruikbaar te maken. Het CvdR wijst er
nadrukkelijk op dat de lokale overheden, die verantwoordelijk
zijn voor ruimtelijke ordening en vaak ook voor de praktische
organisatie daarvan, naast de vervoergebruikers en -exploitanten een plaats moeten krijgen in het Europese platform over
mobiliteitsmanagement.

2.3.1. R u i m t e l i j k e
ordening
effectbeoordeling

2.3.5. B e v o r d e r i n g v a n h e t g e b r u i k v a n n i e u we brandstoffen (NG, LPG, enz.)

en

milieu-

Het Comité onderschrijft de richtsnoeren voor een gemeenschappelijke geïntegreerde aanpak van de ruimtelijke ordening
op EU-niveau, die in het eerste ontwerp van het Schema voor
de ruimtelijke ontwikkeling van de Gemeenschap tijdens de
bijeenkomst van ministers in juni 1997 in Noordwijk zijn
vastgesteld. Het hecht ook veel betekenis aan de effecten van
de ruimtelijke ordening, die momenteel een zeer versnipperd
beeld vertoont, met het gevolg dat minder openbaar vervoer
wordt aangeboden, zulks ten koste van de minder draagkrachtige burgers. Er moet dus worden gezocht naar een zo goed
mogelijke combinatie van door de Europese Unie in te zetten
instrumenten, zoals het Trans-Europees vervoersnetwerk, het
regionaal en het cohesiebeleid, alsook de programma’s op het
gebied van milieu en toerisme, om ervoor te zorgen dat bij de
vaststelling van ruimtelijke ordeningscriteria zo goed mogelijk
rekening wordt gehouden met het vervoer.

Het Comité stelt voor, het haalbaarheidsonderzoek met prototypes van spoorwegmaterieel dat op nieuwe, schone brandstoffen rijdt, aan te moedigen.

2.4. Eerlijke en doelmatige prijsstelling
Het Comité staat volledig achter het standpunt van de Commissie inzake de incoherente prijsstelling in het vervoer die
duidelijk ten koste van duurzamere vervoerwijzen gaat. Kenmerkend voor individueel vervoer is dat de kosten die eraan
verbonden worden, geenszins overeenstemmen met de reële
kosten, die gaan van het gebruik van de wegeninfrastructuur
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tot externe kosten die o.m. voortvloeien uit vervuiling, congestie en ongevallen. Deze abnormale situatie moet worden
rechtgezet, daar een autobezitter wel hoge vaste kosten, maar
slechts zeer lage variabele kosten per gereden kilometer heeft
en het gebruik van een eigen wagen daardoor geenszins
ontmoedigd wordt. Het Comité verwijst dan ook naar de
criteria die in het Groenboek van de Europese Commissie
„Naar een eerlijke en doelmatige prijsstelling in het vervoer”
zijn aangegeven, en erkent dat het meer dan ooit nuttig en
noodzakelijk is een nieuw prijsstellingskader uit te werken
waarbij de methode van internalisering van de externe kosten
wordt gehanteerd. Aldus zou het principe van gedifferentieerde
kosten kunnen worden geïntroduceerd, waarbij bij iedere soort
verplaatsing rekening wordt gehouden met de kosten voor het
milieu, de congestie, de ongevallen, enz. Het effect dat daarbij
mag worden verwacht, is een toename van het gebruik van
openbare vervoermiddelen, die een alternatief bieden dat ook
ten goede komt aan de lagere inkomensklassen. Daarbij
moet wel rekening worden gehouden met de dunst bevolkte
gebieden waar een openbaar alternatief niet mogelijk is en
waar de particulier zwaar wordt getroffen als het variabele deel
van de kosten wordt verhoogd.
Wat het prijsstellingssysteem betreft, dringt het Comité van de
Regio’s er bij de Commissie op aan, in dit verband ook het
effect van verschillende internaliseringsstrategieën op economie, samenleving en milieu te onderzoeken. Daarbij moeten
ook de gevolgen van vervoerprijzen die met de reële kosten
overeenkomen, voor de verzendings- en transportsector en de
Europese Unie als standplaats voldoende worden nagegaan.
2.4.1. Het Comité neemt er nota van dat rekeningrijden
volgens de Commissie een mogelijkheid biedt om het probleem
van de congestie van stedelijke gebieden aan te pakken. Het
twijfelt evenwel aan de haalbaarheid van de maatregel, daar tal
van wettelijke, administratieve en organisatorische problemen
tot dusver onopgelost blijven. Bovendien moet ook in dit
geval het subsidiariteitsbeginsel in acht worden genomen. De
aanvaardbaarheid van een dergelijke maatregel zal volgens het
Comité sterk afhangen van de wijze waarop de daarbij
verkregen inkomsten worden besteed. Indien deze inkomsten
duidelijk en met algemene instemming opnieuw in de openbare vervoersector worden geïnvesteerd om de kwaliteit ervan te
verbeteren of in infrastructuur voor voetgangers of fietsers te
voorzien, zal dit de goedkeuring wegdragen van de burgers,
die zich per saldo zouden kunnen vinden in een project dat
gericht is op de oprichting van een citizens’ network, en zich
er persoonlijk bij betrokken zouden voelen. De Commissie is
voornemens met multinationale groepen van stedelijke en
regionale overheden een volgens het Comité interessant initiatief betreffende de invoering van rekeningrijden te ontwikkelen
in het kader van een gecoördineerde strategie die moet
garanderen dat maximaal profijt wordt getrokken uit de
onderzoeksactiviteit. Het Comité hecht veel belang aan de
gecoördineerde actie CAPRI (Concerted Action for Transport
Pricing Research Integration) die erop gericht is een synthese
te maken van de onderzoeksresultaten op het gebied van
prijsstelling in het vervoer en met name een consensus tot
stand te brengen over de gevolgen voor het vervoerbeleid. Het
is daarbij uiteraard zeer belangrijk dat inzicht wordt verkregen
in en een analyse wordt gemaakt van de factoren die bepalen
in hoeverre een dergelijk beleid voor de burgers aanvaardbaar
is.
Het CvdR benadrukt dat het probleem van de infrastructuurheffingen voor de verschillende vervoerswijzen
bijzonder complex in elkaar zit en moeilijke politieke keuzen
vergt die de lokale overheden een zekere vrijheid moeten laten
en het lokale evenwicht in het openbaar vervoer niet mogen
verstoren.
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2.5. Vervoerstelematica
2.5.1. Het Comité is van mening dat telematicatoepassingen
in de vervoersector moeten worden bekeken in het kader van
de complexe ontwikkelingen van informatieprocessen die
thans een basisvoorwaarde zijn voor het concurrentievermogen van ondernemingen en de kwaliteit van overheidsdiensten.
Het onderschrijft het strategische plan van de Commissie die
door het combineren van informatie- en telecommunicatietechnologieën ernaar streeft de efficiency en kwaliteit van de
diensten te verbeteren, alsmede hun integratie zo veel mogelijk
te bevorderen. Het hecht dan ook grote waarde aan telematicatoepassingen die erop gericht zijn real-time informatie ter
beschikking te stellen op het werk, thuis, onderweg en bij
haltes en stations. De informatie moet daarbij alle elementen
van het mobiliteitssysteem bestrijken: van dienstregelingen en
trajecten, de bezettingsgraad van straten en autowegen, tot de
beschikbaarheid van parkeerruimte. De burger moet alle
mogelijke informatie kunnen inwinnen over het net waarbinnen hij zich verplaatst of van plan is zich te verplaatsen, zodat
hij een adequate keuze kan maken.
Het Comité is zich bewust van het gevaar dat duur betaalde
telematicatoepassingen vooral ook het individuele gemotoriseerde personenvervoer aantrekkelijker maakt. Bij de aanwending van de financieringsinstrumenten van de Europese Unie
moet het openbaar vervoer en de koppeling daarvan met
andere milieuvriendelijke vervoermiddelen daarom als een
centrale doelstelling van de telematicaprogramma’s worden
beschouwd.
2.5.2. Volgens het Comité zou het voorts van groot nut
zijn de betaalsystemen te vereenvoudigen en te automatiseren
door elektronische ticketsystemen in te voeren en multifunctionele kaarten te ontwikkelen die kunnen worden gebruikt
voor de diverse diensten van het gehele mobiliteitssysteem,
van het openbaar vervoer — ongeacht het gekozen vervoermiddel — tot in de parkeerplaatsen, de zones met beperkt
toegelaten verkeer en voor het rekeningrijden.
2.5.3. Om een betere kwaliteit van de diensten te verkrijgen
is het volgens het Comité noodzakelijk dat telematicatoepassingen worden ontwikkeld voor de beheersing van en het toezicht
op de verkeersstromen, de mechanisch-elektrische keuring van
voertuigen, het verlenen van voorrang bij verkeerslichten en
gecentraliseerd management van voertuigen in vraaggerichte
systemen voor oudere of gehandicapte gebruikers. Volgens het
Comité moet dan ook bijzondere aandacht worden besteed
aan de adequate tenuitvoerlegging van de ITS City Pioneer en
CARISMA-projecten die door de Commissie zijn opgezet om
de ontwikkeling van de telematicatoepassingen in de steden te
ondersteunen en de koppelingen met systemen die deel
uitmaken van het Trans-Europees vervoersnetwerk te beheren.
Bij deze initiatieven wordt ervan uitgegaan dat de beleidsdoelstellingen van stad tot stad verschillen en dat de ontwikkeling
van deze toepassingen elk der steden in staat moet stellen
op telematicagebied de meest geschikte oplossing voor zijn
specifieke situatie te kiezen.

2.6. Voertuig- en milieunormen
2.6.1. Het Comité hoopt dat de technische normen voor
voertuigen zullen worden geharmoniseerd. Het is ingenomen
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met het voorstel van de Commissie voor een richtlijn inzake
de constructie van nieuwe bussen, waarbij gemeenschappelijke
normen betreffende met name de toegankelijkheid worden
vastgesteld; deze richtlijn zal op 1 oktober 1999 in werking
treden. Het Comité dringt erop aan dat de conclusies van de
werkzaamheden van CEN (Europees Comité voor Normalisatie) en CENELEC (Europees Comité voor elektrotechnische
normalisatie) worden meegenomen bij de vaststelling van de
technische referentienormen in het kader van de richtlijn voor
overheidsopdrachten.
2.6.2. Het Comité spoort voorts UITP en UNIFE (Europese
vereniging van fabrikanten van spoorwegmaterieel) aan, werk
te maken van de vaststelling van technische specificaties voor
light rail metro- en dieseltreinsystemen. Het wijst er in dit
verband op dat thans ruimschoots wordt voldaan aan de
milieunormen voor voertuigen voor het wegvervoer die dateren van het begin van de jaren zeventig en die dringend
moeten worden aangescherpt. Het hoopt dat zo spoedig
mogelijk richtlijnen zullen worden goedgekeurd waarin normen inzake emissies van voertuigen en de kwaliteit van
brandstoffen worden vastgesteld, en de reeds door de Commissie gepresenteerde voorstellen op het gebied van keuring en
onderhoud worden opgenomen die gebaseerd zijn op de
resultaten van het in samenwerking met de autofabrikanten en
de olie-industrie ontwikkelde auto/olie-programma. Volgens
het Comité dient in deze context bijzondere aandacht te
worden geschonken aan de werkzaamheden in het kader van
het auto/olie-programma II, waarbij niet alleen de problematiek van voertuig- en brandstofnormen wordt behandeld, maar
ook een aantal evaluaties wordt gemaakt betreffende de
sanering van het milieu via een doortastend openbaarvervoerbeleid en een coherent prijsstellingsbeleid.
2.7. Openbare diensten en concurrentie in het lokale en regionale
personenvervoer
2.7.1. Het Comité wenst te onderstrepen dat het openbaar
vervoer een zeer verdienstelijke rol speelt bij de milieubescherming, de ondersteuning van de economische groei en
de bevordering van de sociale samenhang. Uit deze overweging
vloeit voort dat de behoefte van de samenleving aan openbare
vervoersdiensten ongetwijfeld groter is dan de diensten die de
exploitanten op basis van louter commerciële overwegingen
plegen aan te bieden. Dit verklaart waarom vervoersdiensten
tot de categorie openbare dienstverlening behoren.
2.7.2. Het Comité onderstreept dat de toekenning van
vergunningen voor de verlening van openbare diensten een
taak van de overheid is die, indien nodig, ook deelt in de
kosten, ongeacht het feit of de dienstverlener tot de particuliere
of de openbare sector behoort.
2.7.3. Het Comité wijst er eens te meer op dat de integratie
van de diensten een essentiële vereiste is. Het naast elkaar
bestaan van meerdere exploitanten van concurrerende diensten
is geen garantie voor integratie; deze kan waarschijnlijk het
beste tot stand worden gebracht door één, via aanbesteding te
selecteren exploitant voor een bepaalde tijd het alleenrecht te
geven voor de exploitatie van een bepaalde dienst in een
bepaald geografisch gebied. Dit kan voor de exploitant een
stimulans zijn om te investeren in infrastructuur, voertuigen
en technologie. Daarnaast dienen maatregelen te worden
vastgesteld waarmee de nodige impulsen kunnen worden
gegeven.
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2.7.4. Hoewel op grond van de communautaire wetgeving,
vervoersdiensten die uit algemene middelen worden gefinancierd in contracten moeten worden vastgelegd, is het lokale en
regionale personenvervoer van die verplichting vrijgesteld. Dit
is een materie die moet worden aangepast. Het Comité is dan
ook van mening dat er duidelijke wettelijke voorschriften
moeten komen voor de wijze waarop de openbare dienstverplichtingen en de financiële compensatie in contracten tussen
overheden en exploitanten worden vastgelegd.
2.7.5. Het Comité benadrukt dat aanbestedingsprocedures
die concurrentiecriteria introduceren betere dienstverlening en
het bereiken of instandhouden van een betere prijs/kwaliteitverhouding mogelijk kunnen maken. Het wijst erop dat
aanbestedingen in verschillende landen zeer positieve resultaten hebben opgeleverd en tot een kostenbesparing van 10
tot 35%, alsmede een verbetering van de efficiency, met name
in het stadsvervoer, hebben geleid. Het Comité is ingenomen
met de conclusie van de studie ISOTOPE (Improved Structure
and Organisation for urban Transport Operations of Passengers in Europe), dat een zekere mate van concurrentie en
aanbestedingsprocedures heilzaam zijn voor de verbetering
van de dienstverlening en terugdringing van de kosten. Het
Comité benadrukt echter dat de vervoersdiensten wel moeten
worden gereguleerd, en dat de integratie van de netwerken
gewaarborgd dient te zijn. In het spoorvervoer zijn vergelijkbare positieve resultaten geboekt, hoewel in deze sector
een stimuleringsbeleid nodig is geweest om de ongetwijfeld
aanzienlijke investeringen aan te moedigen. Zo ontstaat een
kringloopeffect: verbetert de kwaliteit van de diensten, dan
neemt het aantal gebruikers toe, verbetert de
kosten/batenverhouding en komen er middelen vrij voor
investeringen waardoor de openbare vervoersdiensten kwantitatief en kwalitatief kunnen groeien.
2.7.6. Het Comité is het volkomen eens met het plan van
de Commissie in het Groenboek over het Citizens’ Network,
het regelgevingskader voor het lokaal en regionaal vervoer te
moderniseren, maar onderstreept dat het daarbij van wezenlijk
belang is het subsidiariteitsbeginsel in acht te nemen.
Het Comité van de Regio’s is van mening dat de nieuwe
mededingings- en marktregels van fundamenteel belang zijn
voor een efficiënter vervoerssysteem. De noodzaak van innovatie kan verschillende redenen hebben, afhankelijk van het land
waarin deze zich voordoet. Het Comité dringt er bij de
Commissie op aan, de uitwisseling van ervaringen op het
gebied van concurrentie aan te moedigen. Het wil de Commissie er met name op wijzen dat de in het VK opgedane
ervaringen met deregulering en liberalisering niet voor alle
partijen even gunstig zijn geweest. Vrije mededinging levert
weliswaar een goedkoop netwerk op, maar zorgt niet per
definitie voor een vervoerssysteem dat op de behoeften van de
consumenten is toegesneden, klantvriendelijk is en rekening
houdt met het milieu. Er moeten restricties in het systeem
worden ingebouwd, en er kan niet van worden uitgegaan dat
de markt altijd het beste en doeltreffendste systeem creëert.
Het Comité ziet in dat de instandhouding van monopolistische
structuren nog maar nauwelijks te rijmen valt met sociale en
milieudoelstellingen. De ervaring van veel EU-lidstaten die nog
geen liberaliseringsprogramma’s hebben opgezet, leert dat
openbaarvervoersbedrijven van de staat niet per definitie het
algemeen belang nastreven. Het Comité is dan ook van mening
dat de inspanningen hoofdzakelijk op regulering door de
overheid moeten zijn gericht. Het is van essentieel belang dat
in de dienstverleningscontracten kwaliteitsgaranties voor de
gebruikers worden opgenomen, zoals klantenservice. Ook
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moet worden voldaan aan de sociale wetgeving inzake o.m.
loonhoogte en arbeidsomstandigheden. Het Comité dringt er
bij de Commissie op aan de mededinging te bestuderen vanuit
het oogpunt van milieu, consumenten en de lokale en regionale
overheden, en tevens de belangen van ondernemers in de
overwegingen mee te nemen.
2.7.7. Het Comité merkt op dat bij de uitwerking van
exclusiviteitscontracten, voldoende rekening dient te worden
gehouden met de territoriale bevoegdheid, de aard van het
alleenrecht, de looptijd van de contracten, de financiële opzet
daarvan en met name de aansprakelijkheid voor en omvang
van de risico’s. Ook wijst het Comité erop dat de overheid een
eigen aanpak moet kunnen volgen, en zich van de procedures
van de vrije markt moet kunnen bedienen.

2.8. Vervoerbehoeften van mensen met mobiliteitsbeperkingen
2.8.1. Het Comité vindt dat duidelijker gesteld moet worden
dat de categorie personen met mobiliteitsbeperkingen in het
vervoer zeer groot is, en niet alleen personen met een
lichamelijke handicap betreft maar ook personen wier mobiliteit wordt beperkt door het dragen van koffers, het duwen van
een kinderwagen of het reizen met kinderen. De toegankelijkheid van het vervoer is voor deze categorie van fundamenteel
belang. Het Comité wenst te benadrukken dat de toegankelijkheid van de vervoermiddelen dankzij voorzieningen als deuren
die automatisch opengaan, gespecialiseerde voorlichting, bussen met lage vloeren en gelijkvloers instappen alsmede aangepaste bushaltes bedoeld zijn om de mobiliteit van gehandicapten of personen met mobiliteitsbeperkingen te bevorderen,
maar tevens een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van
de dienstverlening betekenen, en het vervoer voor alle burgers
aantrekkelijker maken.

14.7.1999

3. Doelmatig gebruik van de financiële instrumenten van
de Europese Unie
3.1.
Het Comité stemt in met het beginsel dat waar
financiële steun nodig is voor lokaal en regionaal openbaar
vervoer, de verantwoordelijkheid voor het beheer daarvan bij
de lokale en regionale overheden ligt. Ook is het het met de
Commissie eens dat wanneer duurzaam lokaal personenvervoer een doorslaggevende rol speelt bij het halen van doelstellingen die zijn vastgelegd in programma’s van de Europese
Unie, zoals het leggen van een goede verbinding tussen lokale
vervoersnetwerken en het Trans-Europese vervoersnet voor
een optimale tenuitvoerlegging van de door de structuurfondsen gefinancierde O&TO-programma’s, dit vervoer voor financiële steun in aanmerking komt. In dit verband wijst het
Comité erop dat de geringe middelen die voor het bevorderen
van Trans-Europese netwerken ter beschikking staan, dienen
te worden geconcentreerd op vervoersprojecten en infrastructurele maatregelen die voorrang verdienen om de bereikbaarheid over lange afstanden te vergroten. Bijgevolg kan het niet
instemmen met het voorstel van de Commissie de interfaces
tussen de Trans-Europese netwerken en de trajecten voor
buurt- en streekvervoer op te nemen in de richtsnoeren
voor de Trans-Europese netwerken, om aldus een algemene
steunregeling mogelijk te maken. Bovendien acht het Comité
het een goede zaak dat de Europese Commissie zich zal buigen
over ondersteunende maatregelen voor de landen in Middenen Oost-Europa en de perifere gebieden in de EU, waar de rol
van duurzaam lokaal personenvervoer een aanvulling vormt
op de verbeteringen in het lange-afstandsvervoer en het
regionale-ontwikkelingsbeleid.
Voorts dringt het Comité er bij de Commissie op aan dat
speciale aandacht uitgaat naar de behoeften van gebieden
waar de lokale en regionale vervoersnetwerken vanwege de
ultraperifere ligging of de specifieke omstandigheden ter
plaatse (extreem bergachtige gebieden of gebieden waar de
bevolking zeer verspreid is) te kampen hebben met problemen
die de ontwrichte situatie waarin deze gebieden zich vergeleken
met andere delen van de Europese Unie a.g.v. hun perifere
ligging bevinden, verder verergeren.

2.8.2. M o d e r n i s e r i n g v a n d e e x p l o i t a t i e v a n
het openbaar vervoer

3.2. Het Trans-Europese vervoersnet

Het Comité stelt voor dat de modernisering van de wijze
waarop het openbaar vervoer wordt geëxploiteerd — met
name in plattelandsgebieden — wordt aangemoedigd, zodat
de beheerskosten van deze netwerken zo veel mogelijk worden
gedrukt.

3.2.1. Het Comité is van oordeel dat de aandacht zowel
dient uit te gaan naar de ontwikkeling van het Trans-Europese
vervoersnet (TEN-T), als naar de aansluiting daarvan op de
regionale en lokale vervoersnetwerken. Het Trans-Europese
vervoersnet heeft tot doel, verbindingen en interoperabiliteit
tussen nationale vervoersnetwerken tot stand te brengen en
toegang tot die nationale netwerken te verlenen. Met de
ontwikkeling van TEN-T zal een bedrag gemoeid zijn van ten
minste 400 miljard ecu tot 2010.

2.9. Carpooling
Het Comité van de Regio’s beschouwt carpooling als een
belangrijke aanvulling op het traditionele aanbod van openbaar
personenvervoer. De combinatie van openbare vervoersmiddelen en carpooling kan volgens hem onder bepaalde ecologische, sociale en markteconomische voorwaarden een wezenlijke bijdrage leveren tot de oplossing van de verkeersproblemen
in dichtbevolkte gebieden. Het Comité beveelt dan ook aan,
het Citizens’ Network met een georganiseerd carpoolingsysteem aan te vullen.

3.2.2. Het Comité meent dan ook dat investeringen in het
Trans-Europese netwerk nuttig zijn, en stemt in met de door
het Europees Parlement en de Raad aangewezen prioriteiten,
met name voor zover zij betrekking hebben op infrastructuur
die toegang tot het TEN-T moet bieden, de aanleg en verbetering van knooppunten, verkeersmanagementsystemen en systemen voor plaatsbepaling en navigatie, evenals de aanleg van
vervoerstelematicadiensten. Het Comité dringt er dan ook bij
de Commissie op aan, in te stemmen met het opnemen van
intermodale reizigersterminals in de TEN-T richtsnoeren, en
te kijken onder welke omstandigheden lokale en regionale
infrastructurele verbindingen in het netwerk zouden moeten
worden opgenomen.
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3.3. Programma’s op het gebied van onderzoek, technologische
ontwikkeling en demonstratie
3.3.1. Het Comité is het ermee eens dat de onderzoeksactiviteiten gericht op het perfectioneren van technologische
vernieuwingen en organisatorische inzichten moeten worden
voorgezet. Tegelijkertijd wijst het op het belang van grootschalige demonstratieprojecten. Het dringt dan ook aan op een
zo groot mogelijke verspreiding van het vijfde kaderprogramma voor O&TO dat in 1999 en 2000 van start zal gaan, en
stemt in met de kernactiviteiten die de Commissie heeft
voorgesteld, en waarvan er vier specifiek van belang zijn voor
het Citizens’ Network, te weten: „Duurzame mobiliteit en
intermodaliteit”, „Landvervoer en mariene technologieën”, „De
stad van morgen en het culturele erfgoed” en „Systemen en
diensten voor de burger”.

3.4. Regionale ontwikkeling en de structuurfondsen
3.4.1. Het Comité steunt tevens de maatregelen om te
helpen de sociale uitsluiting tegen te gaan: doelgerichte
verbeteringen in het openbaar vervoer zijn, met name in
dichtbevolkte of juist zeer dunbevolkte gebieden, immers van
levensbelang voor het welslagen van initiatieven op het gebied
van scholing en werkgelegenheid en om steden en voorsteden
weer nieuw leven in te blazen. Het is dan ook zaak te investeren
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in het stedelijk vervoer, waarbij de duurzaamheid voorop dient
te staan.
3.4.2. Het Comité beveelt voorts aan, bijzondere aandacht
te schenken aan de plattelandsgebieden, door ontwikkelingsstrategieën uit te stippelen die de diversificatie van de rurale
economie ondersteunen en bijdragen aan een uitbreiding van
het openbaar vervoer, om zo een einde te maken aan de
huidige situatie waarin de rurale bevolking vrijwel volledig op
de auto is aangewezen.
Het Comité acht het noodzakelijk dat daartoe speciale financieringsmogelijkheden worden gecreëerd waarmee het openbaar vervoer in achtergebleven gebieden of gebieden met een
dusdanig verspreide bevolking dat strikt commerciële diensten
niet levensvatbaar zijn, kan worden verbeterd.
In dit verband pleit het Comité voor een programma om de
problemen in gebieden met weinig verkeer te onderzoeken.
Daarbij zou zowel de vraag- als de aanbodzijde geanalyseerd
moeten worden.
3.5. Informatie over financiering door de Europese Unie
Het Comité beveelt aan een gids uit te brengen waarin alle
financieringsprogramma’s worden toegelicht en de procedures
om in aanmerking te komen voor financiële steun worden
beschreven, en deze op grote schaal te verspreiden.

Brussel, 11 maart 1999.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Manfred DAMMEYER
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Advies van het Comité van de Regio’s over het „Witboek ‘Een eerlijke vergoeding voor het
infrastructuurgebruik: een gefaseerde aanpak van een gemeenschappelijk kader voor het in
rekening brengen van het gebruik van vervoersinfrastructuur in de EU‘ uitgebracht op 11 maart
1999”
(1999/C 198/04)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,
gezien het Witboek van de Commissie getiteld „Een eerlijke vergoeding voor het infrastructuurgebruik:
een gefaseerde aanpak van een gemeenschappelijk kader voor het in rekening brengen van het gebruik
van vervoersinfrastructuur in de EU”;
gezien het besluit van zijn Bureau van 15 juli 1998 om op grond van artikel 198 C, vierde alinea, van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, een advies over dit Witboek uit te brengen en
commissie 3 „Trans-Europese netwerken, vervoer, informatiemaatschappij” te belasten met de voorbereiding van dit advies;
gezien het door commissie 3 op 22 januari 1999 goedgekeurde ontwerpadvies (CDR 408/98 rev. 1);
rapporteurs: de heer Weingartner en mevrouw Bennett;
gezien het Groenboek „Naar een eerlijke en doelmatige prijsstelling in het vervoer — Mogelijke
beleidskeuzen voor het internaliseren van de externe kosten van vervoer in de Europese Unie” (COM(95)
691 def.);
gezien zijn resolutie over het „Europees handvest van regio’s en gemeenten t.b.v. een vooruitstrevend en
duurzaam vervoersbeleid” (CDR 347/97 fin) (1) en de richtlijnvoorstellen die de Commissie ondertussen
heeft ingediend m.b.t. de verdere ontwikkeling van het railvervoer, t.w.:
— het voorstel tot wijziging van Richtlijn 91/440/EEG betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen
in de Gemeenschap;
— het voorstel tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG betreffende de verlenging van vergunningen aan
spoorwegondernemingen;
— het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit
en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering; alsook het voorstel inzake de verdere ontwikkeling van het gecombineerd vervoer;
— het voorstel tot wijziging van Richtlijn 92/106/EEG van de Raad houdende vaststelling van
gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen
tussen lidstaten;
gezien zijn advies van 16 januari 1997 over het Groenboek „Naar een eerlijke en doelmatige prijsstelling
in het vervoer — Mogelijke beleidskeuzen voor het internaliseren van de externe kosten van vervoer in
de Europese Unie” en het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake heffingen op het gebruik van
bepaalde wegen door vrachtwagens” (CDR 364/96 fin) (2);
gezien zijn advies van 12 maart 1998 over een „Duurzame vervoersstrategie voor lokale en regionale
overheden en de Europese Unie” (CDR 255/97 fin) (3),
heeft tijdens zijn 28e zitting van 10 en 11 maart 1999 (vergadering van 11 maart) het volgende advies
uitgebracht, dat met algemene stemmen is goedgekeurd.
1. Inleiding
1.1.
In het onderhavige witboek gaat de Commissie consequent verder op de weg die zij met de voorstellen in het
Groenboek „Naar een eerlijke en doelmatige prijsstelling in het
vervoer” (4) heeft ingeslagen. Net als het groenboek is dit
witboek daarom een belangrijk onderdeel van de strategie van
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

PB C 251 van 10.8.1998, blz. 7.
PB C 116 van 14.4.1997, blz. 58.
PB C 180 van 11.6.1998, blz. 1.
COM(95) 691 def.

de Commissie om een impuls te geven aan een efficiënter
vervoer door een markt tot stand te brengen waarop eerlijke
prijzen ertoe bijdragen dat het vervoer en de afwikkeling van
het verkeer ook op langere termijn worden gewaarborgd.
1.2.
Naast de diverse werkzaamheden waartoe de Commissie opdracht heeft gegeven, bijvoorbeeld het verslag van de
groep op hoog niveau betreffende partnerschap tussen de
overheids- en de particuliere sector (1997) en het verslag van
de groep op hoog niveau betreffende infrastructuurheffingen
(1998), is intussen een gezamenlijke Vervoers- en Milieuraad
gevormd. Deze buigt zich over maatregelen om zo goed
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mogelijk gebruik te maken van de bestaande infrastructuur en
een verschuiving teweeg te brengen naar vervoerswijzen die
het milieu minder belasten, en heeft vermindering van het
brandstofgebruik en van de emissie van schadelijke stoffen en
lawaai geëist.
1.3.
Enerzijds wordt in het witboek gewezen op het grote
belang van de Europese vervoersinfrastructuur voor de groei
van de economie, de mobiliteit van arbeidskrachten, het
concurrentievermogen en de kwaliteit van het bestaan. Anderzijds wordt echter ook vastgesteld dat het steeds moeilijker
wordt om in de betrokken infrastructuur te voorzien en er
optimaal gebruik van te maken. Het Comité constateert dat
het huidige gebruik en de huidige groei van het verkeer gezien
de toenemende congestie en milieuvervuiling twijfel oproepen
over de duurzaamheid van het vervoer. Het is dan ook
verheugd dat de Commissie dit in het Witboek erkent.

2. Belangrijkste onderwerpen en richtsnoeren
Het Comité onderschrijft de volgende richtsnoeren in het
witboek:
2.1.
De principiële beschrijving van de kostenonderdelen
m.b.t. de vervoersinfrastructuur is nuttig en praktisch, omdat
zo zichtbaar wordt hoe de infrastructuurkosten zijn opgebouwd, ongeacht om welke vervoerstak het gaat. Daarbij is het
ook van essentieel belang dat zowel de vaste kosten, die niet
afhankelijk zijn van het verkeersvolume, als de variabele
kosten, die wel samenhangen met de verkeersdrukte, uit
interne en externe kosten bestaan. Het beschikbaar stellen van
infrastructuur zou op basis van een volledige analyse van de
maatschappelijke kosten en baten moeten gebeuren.
Bovendien moeten eerst alle potentiële kostenonderdelen
worden vastgesteld en daarna moet worden besloten welke
onderdelen de grondslag van de heffingen moeten vormen;
hierop werd reeds gewezen in het eindverslag van de groep op
hoog niveau betreffende infrastructuurheffing.
2.2.
De belastingen en heffingen die het verkeer worden
opgelegd, zijn doorgaans niet gebaseerd op berekeningen van
de werkelijke kosten. Dit heeft — in ieder geval mede — geleid
tot de volgende problemen:
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Het nieuwe heffingsstelsel dient een impuls te geven aan een
efficiënt gebruik van de bestaande infrastructuur en aan een
doelmatige aanleg van nieuwe infrastructuurvoorzieningen.
2.3.
Bij de ontwikkeling van een EU-concept voor infrastructuurheffingen moet het subsidiariteitsbeginsel worden
nageleefd. Hoewel voor alle belangrijke vervoerstakken in
iedere lidstaat dezelfde basisbeginselen bij de heffingsregelingen moeten worden toegepast, is het onvermijdelijk dat de
opzet en de hoogte van de heffingen vanwege de uiteenlopende
sociaal-economische voorwaarden in de diverse regio’s per
vervoerstak en plaats zullen verschillen. De lokale en regionale
overheden dienen dan ook bij de besluitvorming inzake het
opleggen van de heffingen te worden betrokken, ten einde een
evenwicht te vinden tussen de noodzaak om concurrentiedistorsies in de EU te voorkomen en de noodzaak om de
lokale/regionale belangen op sociaal, economisch en milieugebied in aanmerking te nemen.
2.4.
Tegelijkertijd is duidelijk dat voor alle lidstaten gelijke
uitgangspunten en vergelijkbare randvoorwaarden moeten
gelden en dat het beginsel „de vervuiler betaalt” alsook het
territoriaal beginsel (kosten worden in rekening gebracht op
de plaats waar zij daadwerkelijk worden veroorzaakt) in acht
genomen moeten worden. Daarbij moet wel rekening worden
gehouden met de plaatselijke omstandigheden; het heffingsstelsel dient dus over een zekere mate van flexibiliteit te beschikken.
2.5.
De Commissie gaat ervan uit dat invoering van een
heffingsconcept dat op de marginale maatschappelijke kosten
is gebaseerd, een goede oplossing biedt. Volgens haar definitie
zijn marginale kosten de variabele kosten van een extra
voertuig of een extra vervoerseenheid die van de infrastructuur
gebruik maakt. Zonder nu al te diep op het concept te willen
ingaan, stelt het Comité met tevredenheid vast dat op deze
wijze ook de voorwaarden worden gecreëerd voor financiering
van de infrastructuur d.m.v. gebruikersheffingen, zelfs in die
zin dat opbrengsten uit de ene vervoerstak gebruikt kunnen
worden t.b.v. infrastructuurvoorzieningen van een andere
vervoerstak. D.m.v. kruisfinanciering kunnen de nodige vervoersinfrastructuurvoorzieningen worden aangelegd om de
voorwaarden voor intermodaliteit en voor concurrentie tussen
de verschillende vervoerswijzen te creëren. Het Comité ziet
evenwel in dat het ook verantwoord is om naast heffingen op
basis van de marginale maatschappelijke kosten ook andere
soorten heffingen te overwegen, zoals heffingen op basis van
de (geringe) beschikbaarheid van infrastructuur.

— concurrentievervalsing tussen lidstaten;

— problemen bij de financiering van infrastructuurinvesteringen.

2.6.
Terecht is het aan de lidstaten om te beslissen over de
bestemming van de geïnde heffingen. Dit is vooral noodzakelijk i.v.m. het internaliseren van de externe maatschappelijke
kosten, omdat alleen dan de daarvoor geïnde heffingen ook
kunnen worden gebruikt voor herstel van de schade die ter
plaatse is ontstaan. Daarom moet ook op dit punt de
medewerking van de regio’s overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel worden gewaarborgd.

Bovendien wordt de kosten-baten-situatie nog verder verstoord
doordat de lidstaten onder vergelijkbare randvoorwaarden
verschillende tariefsystemen hanteren (voorbeeld: door de
verschillen in brandstofaccijnzen wordt omgereden om zo
goedkoop mogelijk te kunnen tanken).

2.7.
Met het op marginale kosten gebaseerde heffingsconcept voor de gehele vervoersinfrastructuur, dat alle vervoerstakken omvat, alsmede terminals en informatie- en communicatiesystemen, wordt tegemoet gekomen aan de eis die het
Comité in zijn advies over het groenboek „Op weg naar een

— concurrentievervalsing tussen vervoerstakken;
— geen aandacht voor de maatschappelijke en ecologische
gevolgen;
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eerlijke en doelmatige prijsstelling in het vervoer” (CDR 364/96
fin) formuleerde. Het groenboek van de Commissie (COM(95)
691) was hoofdzakelijk op invoering van tarieven voor het
wegverkeer en op verkeersproblemen gericht. Het Comité is
verheugd dat het debat nu betrekking heeft gekregen op de
gehele vervoersinfrastructuur.

flexibiliteit bij de toepassing van de staatssteunregels zeker
noodzakelijk zijn om ontwikkeling van de infrastructuur in
perifere en dunbevolkte regio’s te ontwikkelen mogelijk te
maken.

2.8.
Ook de gefaseerde invoering van het heffingsconcept
komt overeen met de ideeën van het Comité — zie ook
bovengenoemd advies. Het is daarbij zeer belangrijk dat
overeenstemming wordt bereikt over de methodes voor het
vaststellen van de marginale kosten — ook daarop werd in
bovengenoemd advies reeds gewezen. Dit zou moeten gebeuren in de eerste voorbereidende fase (1998-2000).

3. Voorstellen en eisen

2.9.
Aanpassing van de huidige belastingen en heffingen in
het vervoer (fase 2) is noodzakelijk voor de invoering van
het nieuwe stelsel. Aangezien deze aanpassing echter ook
rechtstreeks verband houdt met de ontwikkeling van het
algemene belastingbeleid, is het tijdstip waarop het heffingsstelsel kan worden ingevoerd, afhankelijk van de ontwikkeling
van het algemene belastingbeleid in de lidstaten. Dat betekent
echter ook dat niet kan worden overgegaan tot fase 2 wanneer
bijvoorbeeld andere voorwaarden op het vlak van het algemene
belastingbeleid niet vervuld zijn.
2.10. Ook al gaat het Comité niet uitvoerig in op de
verschillende maatregelen voor iedere vervoerstak, toch wijst
het erop dat de in het witboek genoemde prioritaire acties
vooral betrekking hebben op de eerste en tweede fase.
2.11. Waar de noodzakelijke grondslagen en analysen voor
de raming van de kosten tot dusver ontbreken, dienen
deze bases zo snel mogelijk te worden gecreëerd. Dat deze
werkzaamheden door een Comité van regeringsdeskundigen
worden ondersteund, lijkt zinvol. Wel dringt het Comité
erop aan dat het op passende wijze in dit orgaan wordt
vertegenwoordigd.
2.12. Er moet een zo uniform mogelijke methodologie voor
de berekening van de kosten in de verschillende vervoerstakken
worden ontwikkeld. Gezien de vereiste methoden om de
transparantie van de boekhouding te bevorderen, waaronder
ontwikkeling van een „vervoersboekhouding”, alsook de vereiste verbetering van de statistische gegevens op vervoersgebied
vreest het Comité echter dat de werkzaamheden ter zake veel
tijd zullen vergen en derhalve niet op tijd als grondslag
gebruikt zullen kunnen worden.
2.13. Wat de noodzakelijke aanpassingen van de belastingen en -heffingen in het vervoer betreft, wijst het Comité
nogmaals op de daarmee verbonden tijdsproblemen (zie
par. 2.9).
2.14. Staatssteunregels grijpen rechtstreeks in de concurrentiesituatie en zijn dus van essentieel belang bij de invoering
van een heffingsstelsel dat redelijke prijzen voor het gebruik
van infrastructuur moet waarborgen. Het Comité deelt dan
ook de mening van de Commissie dat de verordeningen
betreffende steunmaatregelen in het kader van de invoering
van dit nieuwe systeem moeten worden herzien. Wel zal

3.1.
Net als in zijn advies over het Groenboek „Naar
een eerlijke en doelmatige prijsstelling in het vervoer” van
16 januari 1997 (CDR 364/96 fin), plaatst het Comité opnieuw
vraagtekens bij de veronderstelling dat kosten resp. heffingen
op zich toereikend zijn om een verandering in het gebruik van
de verschillende vervoerstakken tot stand te brengen. Dit
gedrag wordt nu eenmaal door talrijke factoren (psychologische, historische, sociologische, geografische, enz.) bepaald.
De vraag naar vervoer en het gedrag van de gebruikers van
vervoerdiensten kunnen daarom niet d.m.v. heffingen alléén
worden gestuurd. Het Comité stelt voor het gedrag van
gebruikers op andere manieren te beïnvloeden, bijvoorbeeld
door bepaalde regelingen die werkgevers hun personeel bieden
en die het autogebruik stimuleren, zoals belastingvoordelen en
gratis parkeren, af te schaffen. De lokale en regionale overheden
moeten overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel meer mogelijkheden krijgen om — uitgaande van de plaatselijke omstandigheden — gebruikersgedrag te sturen.
3.2.
Bovendien wijst het Comité er nogmaals op dat kosten
en heffingen alleen dan tot gedragswijzigingen bij de keuze
van vervoersmiddelen kunnen leiden, indien er bruikbare
alternatieven voorhanden zijn, die even efficiënt en concurrerend zijn. Waar nodig dient daarom een alternatieve vervoersinfrastructuur te worden gecreëerd (bijv. het TEN); het
witboek biedt daarvoor een mogelijkheid in die zin dat bij
wijze van uitzondering ook heffingen mogen worden opgelegd
die hoger zijn dan de marginale kosten; op deze manier worden
de voorwaarden gecreëerd om infrastructuurvoorzieningen te
financieren uit gebruikersheffingen.
3.3.
Het is een zeer slechte zaak dat tot op heden vrijwel
niets is bereikt m.b.t. een betere toerekening van de werkelijke
kosten in het vervoer. De Commissie heeft wel een groot
aantal voorstellen voor richtlijnen en verordeningen, alsmede
groen- en witboeken uitgebracht om te proberen een verkeersen vervoersbeleid te ontwikkelen dat op de huidige behoeften is
afgestemd, waarbij ook maatregelen t.a.v. kosten en heffingen
werden voorzien. De concrete uitvoering van deze voorstellen
is echter tot nu toe jammerlijk mislukt, deels omdat de
betrokken vervoersectoren tegenstrategieën hebben ontwikkeld en tot nog toe ook hebben doorgedreven, deels omdat
nationale belangen een struikelblok vormden voor besluiten
van de Raad.
3.4.
Het Comité verwacht van de besluitvormers nu eindelijk een fundamentele verandering van houding. Het komt
daarom tot de volgende conclusies c.q. legt de volgende
suggesties en eisen voor:
3.4.1. het Comité spreekt er zijn voldoening over uit dat
dit Witboek als grondslag voor de inhoudelijke voortzetting
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van de discussie over infrastructuurkosten is voorgelegd, en
verwacht dat de daarin behandelde thema’s en voorgestelde
oplossingen c.q. maatregelen zullen bijdragen tot verwezenlijking van een duurzaam verkeers- en vervoersbeleid;
3.4.2. de maatregelen die de Commissie voor de verschillende vervoerstakken heeft uitgewerkt, vereisen een ingrijpende
wijziging van de heffingen en belastingen op vervoersgebied;
de regio’s en gemeenten gaan ervan uit dat zij bij deze fiscale
hervorming op passende wijze worden geraadpleegd c.q. dat
zij bij de besluitvorming worden betrokken;
3.4.3. het Comité is het met de Commissie eens dat een
nieuw systeem voor toerekening van infrastructuurkosten
slechts stapsgewijs kan worden ingevoerd, met name omdat
hierin rekening moet worden gehouden met de bestaande
rechtsposities van de verschillende takken van vervoer en
de complexe problemen die bij de invoering van nieuwe
vergoedingen ontstaan; het meent echter wel dat reeds in de
eerste fase stappen kunnen worden gezet m.b.t. de toerekening
van de externe kosten, met name daar waar het verkeersvolume
en de belasting van het milieu dringende maatregelen noodzakelijk maken;
3.4.4. het nieuwe heffingsstelsel dient dusdanig te worden
opgezet dat de heffingen bij de desbetreffende vervoersinfrastructuurvoorziening zelf worden betaald, overeenkomstig
het territoriaal beginsel, waardoor de externe kosten zichtbaar
worden gemaakt; de rechtstreeks betrokken regio’s dienen een
stem te hebben m.b.t. de opzet van het nieuwe stelsel;
3.4.5. bij het nieuwe heffingsstelsel moet meer aandacht
worden geschonken aan natuur en milieu door schone technologie financiële voordelen te bieden; schone technologie kan
de negatieve externe kosten namelijk beperken;
3.4.6. de Commissie stelt terecht dat het aan de lidstaten is
om te beslissen hoe de opbrengsten uit de vervoersheffingen
en -belastingen moeten worden besteed; het Comité vindt
daarnaast dat de aanwending van de opbrengsten zoveel
mogelijk aan de regio’s en gemeenten moet worden overgelaten;
3.4.7. het Comité gaat ervan uit dat het nieuwe heffingsstelsel op het beginsel „de vervuiler betaalt” berust; om dit ook
voor de burgers zichtbaar te maken, zou het stelsel zo
eenvoudig en transparant mogelijk moeten worden opgezet
en d.m.v. voorlichtingscampagnes de nodige publiciteit moeten
krijgen;
3.4.8. het Comité deelt de mening van de Commissie dat in
het wegtransport in de eerste plaats heffingen voor zware
vrachtwagens op basis van het aantal gereden kilometers
moeten worden ingevoerd; daarbij moet erop worden toegezien dat de regionale heffingsstelsels compatibel zijn met de
heffingsstelsels in stedelijke gebieden; bij de invoering van
heffingssystemen moet worden voorkomen dat de problemen
voor het zware vrachtverkeer in perifere gebieden worden
verergerd;
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3.4.9. in het railvervoer dient rekening wordt gehouden
met de specifieke behoeften van het stads- en streekvervoer,
met name bij de toewijzing van capaciteit en tracés;

3.4.10. bij de toekenning van slots en de vaststelling van
luchthavenbelastingen moet meer rekening worden gehouden
met het voor de gemeenten en regio’s zeer belangrijke regionale
vliegverkeer;

3.4.11. aangezien het energierendement in de scheepvaart
hoog is in vergelijking met andere vervoerstakken, zoals
wegtransport en luchtvaart, zou d.m.v. het heffingsstelsel en
het belastingbeleid een impuls moeten worden gegeven om
meer gebruik te maken van de korte vaart en de binnenvaart.
Volgens de mededeling van de Commissie inzake vervoer en
CO2 (COM(1998) 204 def.) zou de CO2-uitstoot in het vervoer
hierdoor aanmerkelijk kunnen worden teruggedrongen.

Bovendien is een zorgvuldig opgezet heffingsstelsel en belastingbeleid voor de scheepvaartsector nodig om perifere
regio’s die afhankelijk zijn van de scheepvaart, zoveel mogelijk
te ontzien.

3.4.12. het Comité zou graag op passende wijze in het
„Comité van regeringsdeskundigen betreffende de gebruiksheffing voor vervoersinfrastructuur” worden vertegenwoordigd,
zodat het er de belangen van de regio’s en gemeenten van de
Europese Unie kan behartigen;

3.4.13. het Comité is het met de Commissie eens dat de
gevolgen van de nieuwe vervoersheffingen voor perifere en
minder ontwikkelde regio’s moeten worden onderzocht; het
moet mogelijk zijn om lagere heffingen vast te stellen in
regio’s met een weinig ontwikkelde infrastructuur en weinig
verkeersproblemen en om maatregelen op de lokale en regionale behoeften af te stemmen; de lokale en regionale overheden
dienen op grond van het subsidiariteitsbeginsel te worden
betrokken bij besluiten die de situatie in hun gemeente of regio
betreffen;

3.4.14. naast de studies en onderzoeksprojecten die in het
witboek worden genoemd, zou ook onderzoek moeten worden
verricht naar de mate waarin het gedrag van gebruikers d.m.v.
heffingen kan worden gestuurd, en zou moeten worden
nagegaan welke andere factoren het gedrag van gebruikers
beïnvloeden; het Comité vreest dat afzonderlijke heffingen
resp. heffingen voor afzonderlijke infrastructuurvoorzieningen
zo hoog zouden moeten worden dat het uit economisch en/of
sociaal oogpunt niet verantwoord zou zijn om ze in te voeren;

3.4.15. de maatschappelijke marginale kosten moeten
voortdurend worden gecontroleerd, omdat te verwachten
valt dat de meest uiteenlopende maatregelen (bijv. andere
personeels- en managementstructuur bij de spoorwegen) tot
lagere totale kosten en daardoor tot andere maatschappelijke
marginale kosten zullen leiden.
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4. Conclusie
4.1.
Het Comité is ingenomen met het witboek van de
Commissie, waarin de beginselen inzake een duurzame ontwikkeling en inzake efficiency zijn opgenomen, alsook de
doelstelling om de emissie van broeikasgassen in het vervoer,
zoals CO2, te reduceren. Een goede vervoersinfrastructuur,
die op deze basisbeginselen berust, is essentieel voor de
sociaal-economische ontwikkeling van Europa.
4.2.
Met de maatregelen die zij voorstelt, wil de Commissie
een impuls geven om minder gebruik te maken van in
ecologisch opzicht minder efficiënte vervoerswijzen als wegtransport en luchtvervoer, en wil zij intermodaliteit stimuleren,
waarbij meer gebruik moet worden gemaakt van milieuvriendelijkere vervoerswijzen als railvervoer, zeevaart en binnenvaart, omdat zo de files en de emissie van broeikasgassen
beperkt kan worden. Wil het railvervoer efficiënter worden
gemaakt en een serieus alternatief voor het wegtransport
kunnen vormen, dan is liberalisering van de markt echter
geboden. Een interne spoorwegmarkt zou de onderlinge
koppeling van netwerken verbeteren; het Comité pleit voor
verdere uitbouw van de TEN’s en de trans-Europese goederensnelspoorwegen, die de efficiency sterk zullen verbeteren.
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4.3.
Het is duidelijk dat de huidige belasting- en heffingsstelsels in Europa in belangrijke mate bijdragen tot de distorsies in
de vervoersector en het gebrek aan efficiency, de files en de
vervuiling die daarvan het gevolg zijn. Het Comité verwelkomt
het voorgestelde heffingsstelsel dat berust op de marginale
maatschappelijke kosten, op het beginsel „de vervuiler betaalt”,
op het territoriaal beginsel en op internalisering van externe
kosten. Het Comité wijst op het belang van een volledige
analyse van de kosten en baten van het beschikbaar stellen van
infrastructuur en op het belang van gegevens en studies om
het kader van de marginale kosten te kunnen vaststellen.
4.4.
De concrete uitvoeringsmaatregelen zullen ingrijpende
wijzigingen voor de gebruikers inhouden. De lokale en regionale overheden komt een belangrijke rol toe bij het promoten
van een efficiënter gebruik van vervoer. Een eenvoudig en
eerlijk heffingsstelsel dat op het beginsel „de vervuiler betaalt”
is gebaseerd en dat voldoende onder de aandacht van de
burgers is gebracht, zal eerder de steun van het publiek krijgen
en tot een wijziging van opvattingen en gedrag kunnen leiden.
4.5.
Met de voorgestelde maatregelen wordt gestreefd naar
een efficiënter en uit maatschappelijk en ecologisch oogpunt
verantwoord gebruik van de vervoersinfrastructuur. Het
Comité stemt hiermee in.

Brussel, 11 maart 1999.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Manfred DAMMEYER
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Advies van het Comité van de Regio’s over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan
het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio’s
‘Intermodaliteit en intermodaal vrachtvervoer in de Europese Unie: Een systeembenadering van
het vrachtvervoer — Strategieën en acties voor het verhogen van efficiëntie, dienstverlening en
duurzaamheid‘”
(1999/C 198/05)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,
gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch
en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio’s over „Intermodaliteit en intermodaal vrachtvervoer
in de Europese Unie: een systeembenadering van het vrachtvervoer — strategieën en acties voor het
verhogen van efficiëntie, dienstverlening en duurzaamheid” (COM(97) 243 def.);
gezien het besluit van de Commissie van 5 juni 1997 om het Comité overeenkomstig artikel 198 C,
eerste alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap over dit onderwerp te
raadplegen;
gezien het besluit van zijn Bureau van 15 juli 1998 om commissie 3 „Trans-Europese netwerken, vervoer,
informatiemaatschappij” te belasten met de voorbereiding van het advies;
gezien het door commissie 3 op 22 januari 1999 goedgekeurde ontwerpadvies (CDR 398/98 rev. 1)
(rapporteurs: de heren Lanzuela Marina en Panettoni),
heeft tijdens zijn 28e zitting van 10 en 11 maart 1999 (vergadering van 11 maart) het volgende advies
uitgebracht, dat met algemene stemmen is goedgekeurd.
1. Inleiding
1.1.
Een efficiënt vervoerssysteem is essentieel voor het
concurrentievermogen van de Europese Unie.
1.2.
Het Europese goederenvervoer, dat sinds 1970 met
ongeveer 70 % is toegenomen, zal blijven groeien onder
invloed van de voorziene groei van het internationale handelsverkeer, de mogelijke uitbreiding van de Unie met de landen
van Midden- en Oost-Europa, en de intensievere samenwerking
met de landen rond de Middellandse Zee.
1.3.
Deze groei kan en mag niet door wegtransport alleen
worden opgevangen. Wil een groei tot stand worden gebracht
die uit sociaal-economisch oogpunt en uit oogpunt van het
milieu duurzaam is, dan is het onontbeerlijk dat de capaciteit
van het gehele Europese vervoerssysteem op efficiënte en
evenwichtige wijze wordt benut en dat het gebruik van alle
vervoerstakken wordt gestimuleerd.
1.4.
Intermodaliteit is een strategisch basisinstrument voor
een optimaal gebruik van de verschillende vervoerstakken,
waarbij een systeembenadering voor het vervoersbeleid mogelijk is en vervoersdiensten worden aangeboden als modaliteitsonafhankelijke verbindingen van-deur-tot-deur.
1.5.
In haar document brengt de Commissie de belangrijke
belemmeringen voor intermodaal vervoer in kaart, werkt zij
strategieën voor de ontwikkeling van intermodaal vervoer uit
en noemt zij sleutelkwesties op het vlak van intermodaliteit
op. Hierop wordt in onderstaande paragrafen nader ingegaan.

2. Algemene opmerkingen

2.1.
Het Comité van de Regio’s is het met de Commissie
eens dat het goederenvervoer over de weg met de dag grotere
maatschappelijke kosten en milieuschade blijkt te veroorzaken.
Er mag evenwel niet worden vergeten dat het vervoer in
het algemeen en het goederenvervoer in het bijzonder een
wezenlijke bijdrage levert tot de kwaliteit van het bestaan, de
werkgelegenheid en het concurrentievermogen van ondernemingen en daarmee een drijvende kracht achter de regionale
ontwikkeling is.

2.2.
Een adequate vervoersinfrastructuur is een vereiste
voor de economische ontwikkeling omdat daardoor aanzienlijke besparingen kunnen worden gerealiseerd, afhankelijk van
de geografische en economische kenmerken van ieder gebied.
De Commissie moet daarom streven naar opheffing van
de handelsbelemmeringen, om zo een betere integratie van
lidstaten en vooral van grensoverschrijdende regio’s tot stand
te brengen. Indien het verkeer van goederen en personen
wordt vergemakkelijkt, zullen deze regio’s de concurrentie op
Europees niveau het hoofd kunnen bieden. Er zal dan een
evenwichtigere regionale ontwikkeling kunnen worden bereikt
doordat een impuls wordt gegeven aan de vorming van sterke
stedelijke gebieden.

2.3.
Uitgangspunt van de Europese ruimtelijke-ordeningsstrategie is dat infrastructuurbeleid, regionaal beleid en sectoraal beleid elkaar moeten aanvullen. Een adequaat netwerk
van verbindingen is één van de sleutels tot verbetering van het
concurrentievermogen van Europa.
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2.4.
De Commissie stelt terecht dat de huidige structuur van
het goederenvervoer veranderd moet worden. De dominante
positie van het wegtransport is uit oogpunt van energie, milieu
en de kwaliteit van het bestaan van de burgers niet langer
aanvaardbaar.

2.5.
Er dient een model voor een duurzame economische
ontwikkeling te komen dat gebaseerd is op verbetering van het
concurrentievermogen van de lokale economieën en van de
toegang tot en verbindingen tussen steden en gebieden.
Daartoe dient een reeks samenhangende prioritaire investeringsmaatregelen te worden uitgevoerd om een net van
vervoersknooppunten en-verbindingen in de EU te realiseren.

2.6.
Het Comité is voorstander van een intermodaal vervoerssysteem in de zin van de definitie van de Commissie:
een vervoerssysteem waarbinnen gebruik wordt gemaakt van
verschillende vervoerstakken (1). Wel dient binnen dit intermodale vervoer een stimulans te worden gegeven aan het
gebruik van milieuvriendelijke vervoerstakken (spoor, binnenvaart en zeevaart) en moet het gebruik van het wegtransport
overeenkomstig Richtlijn 92/106/EEG worden beperkt, voor
zover dit uit economisch oogpunt rationeel is.

2.7.
Het is zorgwekkend dat het marktaandeel van het
railvervoer blijft afnemen (van 32 % in 1979 tot 15 % in
1995), hoewel de helft van de goederen in de EU over een
afstand van meer dan 150 km wordt vervoerd.

2.8.
Bij intermodaal vervoer is niet alleen integratie van
infrastructuurvoorzieningen en andere fysieke elementen van
belang; juist ook de vervoersactiviteiten, de diensten en de
regelgevingen dienen op elkaar te worden afgestemd, op
communautair, nationaal èn lokaal niveau.

2.9.
In het licht van de globalisering van de economie en
de Europese integratie is een adequate structurering van het
grondgebied meer dan ooit één van de grootste uitdagingen
van de Europese ruimtelijke-ordeningsstrategie. Daarom worden de trans-Europese netwerken gehanteerd als referentiepunt
bij beoordeling van de ontwikkeling van Europa.

2.10. Deze algemene strategische doelstelling vergt echter
een aantal ondersteunende maatregelen. In de eerste plaats
moeten — gezien de integratie binnen Europa en de vrij grote
mazen in de trans-Europese netwerken — maatregelen worden
genomen om voor aansluiting van gemeenten en regio’s op de
netwerken te zorgen. Willen de infrastructuurvoorzieningen
doeltreffend kunnen functioneren, dan moeten bovendien alle
in de regio’s aanwezige vervoerswijzen op elkaar worden
afgestemd. Zo ook is het voor de verbetering van het
concurrentievermogen van essentieel belang dat de vervoersen verbindingsnetwerken elkaar aanvullen.

(1) Zie punt 15 van de mededeling.

14.7.1999

2.11. Het zal van de verschillende overheden enorme
inspanningen vergen om ervoor te zorgen dat de gebruikers
van vervoerssysteem zelf het optimale gebruik van de verschillende vervoerstakken kunnen bepalen, zoals de Commissie in
par. 17 van de mededeling voor ogen heeft. Er wordt fel
geconcurreerd binnen het goederenvervoer en de gebruiker zal
voor het goedkoopste vervoermiddel, in de meeste gevallen
nog altijd het wegtransport, kiezen. Tijdens de vergadering van
de ministers voor ruimtelijke ordening op 8 juni 1998 in
Glasgow werd al gesteld dat alleen natuurlijke hindernissen,
zoals de Noordzee, de Oostzee en de Alpen, het gecombineerd
vervoer in een vrije markt in staat stellen, de concurrentie met
het wegtransport aan te gaan.

3. Specifieke opmerkingen

3.1. Logistiek: de complexiteit van de vraag
3.1.1. De Commissie stelt terecht dat goederenvervoer een
afgeleide vraag is en aan steeds hogere kwaliteitseisen qua
flexibiliteit, snelheid en betrouwbaarheid moet voldoen, waarmee het zich aan de complexiteit van de vraag aanpast. Toch
heeft het goederenvervoer zulke vèrstrekkende gevolgen voor
de samenleving (2) dat regelgeving noodzakelijk is om ervoor
te zorgen dat niet alleen de directe transportkosten, maar ook
de maatschappelijke kosten in aanmerking worden genomen.
3.1.2. Het Comité is zich ervan bewust dat de distributieketens ingewikkeld zijn geworden door de veranderingen die
zich de afgelopen tien jaar in de industriële processen hebben
voltrokken, door het grote aantal marktdeelnemers in het
gehele proces en door het toenemende belang van vervoersdiensten. Niettemin acht het Comité het noodzakelijk dat de
beladingsgraad van vrachtwagens wordt verhoogd en het
aantal lege ritten wordt teruggebracht(3).

3.2. Knelpunten voor intermodaal vrachtvervoer
3.2.1. De Commissie heeft gelijk: elke overslag van goederen tussen verschillende vervoerstakken brengt hoge kosten
met zich mee, die gespecificeerd, gekwantificeerd en beperkt
moeten worden. Het Comité wijst erop dat dit forse investeringen zal vergen.
3.2.2. Er moeten optimale spoor- en waterwegverbindingen
voor het goederenvervoer komen en er dient voor een adequate
toegang tot de intermodale overslagcentra te worden gezorgd;
alleen op deze manier kan een impuls worden gegeven om

(2) Volgens het Groenboek „Naar een eerlijke en doelmatige prijsstelling in het vervoer” bedraagt de economische schade als gevolg
van files in de Europese Unie jaarlijks 250 miljard ecu; 90 %
daarvan wordt veroorzaakt door weggebruikers.
(3) Berekeningen van de goederenvervoersector in het Verenigd
Koninkrijk wijzen uit dat circa 62 % van de beschikbare capaciteit
wordt benut; worden ook lege ritten meegeteld, dan daalt dit
percentage tot 44 %.
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binnen het intermodaal vervoer meer gebruik te maken van de
„schone” vervoerswijzen — spoor en waterwegen. Er dienen
alternatieve vervoersverbindingen te worden ontwikkeld om
de overbelasting van grote centra op te vangen, nl. door de
modernisering ervan aan te moedigen. Zij moeten tijdens
de volgende vergadering van de voor ruimtelijke ordening
verantwoordelijke ministers in het Europese schema voor
gecombineerd vervoer worden opgenomen.

3.2.3. Voorts dient duidelijk te worden vastgesteld wie
verantwoordelijk is voor versterking en financiering van
de intermodale vervoersknooppunten, en is harmonisatie
geboden van:
— de verschillende eigendomsvormen en manieren waarop
tarieven voor het gebruik van infrastructuur en terminals
worden vastgesteld;
— de technische specificaties van de vervoersmiddelen, die
per land en vervoerstak verschillen;
— de laadeenheden; deze zijn steeds vaker slechts voor
bepaalde soorten goederen geschikt, waardoor er dikwijls
geen retourvracht te vinden is.

3.2.4. De zwakste punten in het huidige intermodale vervoerssysteem, de overslagcentra, moeten worden versterkt.
Daarom moet worden bepaald wie verantwoordelijk is voor
de financiering en het beheer van deze centra.

3.2.5. De knooppunten dienen volledig in hun omgeving
te worden geïntegreerd, zodat de lokale gemeenschap kan
meeprofiteren van de economische ontwikkeling terwijl inspanningen worden gedaan om schadelijke milieueffecten te
verminderen; de overslagpunten moeten uitgroeien tot centra
die werkgelegenheid creëren en investeringen aantrekken,
zodat omwonenden niet er alleen negatieve, maar ook positieve gevolgen van ondervinden. Gezien de door het verkeer
veroorzaakte milieuschade dient speciale aandacht uit te gaan
naar de mensen die in de naaste omgeving van de knooppunten
wonen.

3.2.6. Het wegtransport, dat volgens de Commissie als
maatstaf voor het vrachtvervoer in Europa wordt gezien, heeft
een sterke concurrentiepositie omdat belangrijke factoren als
luchtverontreiniging, geluidsoverlast en beslag op de ruimte
niet in de vrachtprijs tot uitdrukking komen. Het is absoluut
noodzakelijk dat al deze maatschappelijke kosten rechtstreeks
worden doorberekend aan de vervoerstak die ze veroorzaakt.
Daartoe mag echter niet in de gehele Unie op homogene wijze
een niet-gedifferentieerde heffing voor alle vervoerders worden
vastgesteld, maar moeten twee parameters in aanmerking
worden genomen:
a) de feitelijke congestie in bepaalde gebieden of zones van
de EU;

C 198/23

b) de door het openbaar vervoer geboden alternatieven.
Bij de internalisering van de milieukosten moet men oog
hebben voor zowel de territoriale samenhang als de polycentrische ontwikkeling van Europa (zie par. 2.2, 3.3.1.2 en 3.3.1.6
van dit advies). Verder doet zich in het wegtransport een
complexe situatie voor m.b.t. de arbeidsvoorwaarden van de
chauffeurs, die een gevolg is van de felle concurrentie in de
sector en geregeld leidt tot protesten van de chauffeurs, ook
op Europees niveau. Het is dan ook van belang dat de rij- en
rusttijden in het wegtransport adequaat worden gecontroleerd
en dat bij overtreding van de regels boetes worden opgelegd,
zoals de Commissie reeds in andere documenten heeft gesteld (1).
3.2.7. Het klopt dat vervoerders, zelf eigenaar van vervoersmiddelen en soms van infrastructuurvoorzieningen, zich vaak
tot één bepaalde vervoerstak beperken om zo de rentabiliteit
te verbeteren. De overheden zullen zich dan ook de nodige
moeite moeten getroosten om intermodaal vervoer te stimuleren.
3.2.8. In verband met de problemen in de overslagcentra
als gevolg van het gebrek aan interoperabiliteit van de verschillende vervoerstakken wijst het Comité erop dat de verschillende management- en financieringsmogelijkheden van deze
centra moeten worden bestudeerd, zodat ze kunnen worden
aangepast aan de behoeften van intermodaal vervoer op het
vlak van werkwijze en doelmatigheid.
3.2.9. Het feit dat de vervoersdiensten en regelgeving per
vervoerstak verschillen, is gezien de ingewikkelde administratieve procedures misschien wel het belangrijkste punt bij de
verwezenlijking van intermodaal vervoer. Daarom acht het
Comité de volgende maatregelen absoluut noodzakelijk:
— ontwikkeling van netwerken voor uitwisseling van gegevens langs de gehele intermodale vervoersketen;
— harmonisatie van de in de verschillende vervoerstakken
geldende aansprakelijkheidsovereenkomsten en vaststelling van een aansprakelijkheidsovereenkomst voor intermodaal vervoer waarin bepalingen betreffende de overslagcentra zijn opgenomen.

3.3. Het Europese intermodale systeem van vrachtvervoer: stappen
op weg naar verwezenlijking

3.3.1. G e ï n t e g r e e r d e i n f r a s t r u c t u u r e n v e r voersmiddelen
3.3.1.1. Volgens het Comité van de regio’s moeten in
samenwerking met de lokale en regionale overheden de

(1) Werkdocument van de Commissie „Naar een kader voor de
oplossing van de milieuproblemen die worden veroorzaakt door
het verkeer van zware voertuigen” COM(1998) 444 def.
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Europese Unie en de lidstaten op transmodale basis de handen
ineen slaan ten behoeve van de ontwikkeling van:

— een infrastructuurnetwerk voor het goederenvervoer dat
op stimulering van het intermodaal vervoer is gericht, met
name door de aanleg van nieuwe verbindingen die de voor
de komende paar jaar verwachte toename van het verkeer
kunnen opvangen;

— een Europees netwerk van overslagcentra dat de noodzakelijke interoperabiliteit en koppeling tussen vervoerstakken
waarborgt; dit is een zeer delicaat punt, omdat in het kader
van het trans-Europese vervoersnetwerk geen concrete
criteria zijn opgesteld voor de ontwikkeling en locatie van
de belangrijkste knooppunten; bovendien is het vervoersnet hoofdzakelijk gebaseerd op trajecten en routes, hoewel
het eigenlijk bedoeld is als een multimodaal netwerk dat
de overgang van de ene vervoerstak op de andere moet
vergemakkelijken.

3.3.1.2. Een betere vervoersinfrastructuur zal de aansluiting
van de regio’s ten goede komen en daardoor de economische
ontwikkeling stimuleren. Bovendien kan overconcentratie van
activiteiten in overbevolkte regio’s, waar de hoge kosten van
verontreiniging en overmatig beslag op de ruimte vaak slecht
worden ingeschat omdat in de besluitvorming geen rekening
wordt gehouden met de externe kosten, worden voorkomen.

3.3.1.3. Het Comité wijst erop dat de vervoersknooppunten
niet slechts mogen fungeren als overslagcentra, maar moeten
uitgroeien tot echte centra van economische activiteit. De
knooppunten moeten werkgelegenheid creëren en regionale
bedrijfsinvesteringen stimuleren. Het Comité steunt het voornemen van de Commissie om studies en demonstratieprojecten
te financieren die betrekking hebben op de mogelijkheden en
eisen van de centra, waarbij ook de economische doelmatigheid
zal worden beoordeeld.

3.3.1.4. De uitbreiding van het net van hogesnelheidstreinen zal de ontwikkeling van polycentrische stedelijke gebieden
stimuleren en de intermodale knooppunten versterken. Deze
nieuwe handels- en dienstverleningscentra zullen echter wel
aanvullende vervoersinfrastructuurvoorzieningen vergen, wil
het stedelijk ontwikkelingsproces voortgezet kunnen worden.
De positieve gevolgen van de nieuwe infrastructuurvoorzieningen zullen dus een nieuwe behoefte aan overheidsinvesteringen
creëren.

3.3.1.5. Er moet een goede planning voor de verschillende
overslagcentra komen, zodat op regionaal niveau de nodige
economische voorwaarden kunnen worden gecreëerd om
optimaal van de betrokken infrastructuur te profiteren.

3.3.1.6. Versterking van de economische en sociale samenhang, totstandbrenging van een ruimte zonder binnengrenzen
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en bevordering van een evenwichtige en duurzame economische en sociale vooruitgang (titel I, artikel B van het Verdrag
betreffende de Europese Unie), alsmede verkleining van de
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio’s (titel XIV, artikel 130 A van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap) betekenen dat
iedere vorm van excessieve polarisatie moet worden vermeden.
Daarom wordt gestreefd naar een relatief evenwichtig en
polycentrisch stedelijk model dat heel Europa dekt, waarbinnen
de groei van grootstedelijke gebieden wordt ondersteund en
de zwakste stedelijke gebieden, met name in dunbevolkte
regio’s, tot ontwikkeling worden gebracht. Versterking van de
middelgrote steden is in dit verband van fundamenteel belang.

3.3.1.7. De werkloosheid en de internationalisering van de
economie vergen regionale en lokale oplossingen; wanneer
een regio of gemeente nieuwe voorwaarden voor economische
ontwikkeling schept, zoals toegang tot vervoer- en telecommunicatienetwerken, verbetering van het kwalificatieniveau van
arbeidskrachten, onderzoekscentra en dienstverleningscentra
t.b.v. het bedrijfsleven, kunnen zelfstandige bedrijven of filialen
van multinationals worden aangetrokken, die hun productie
aanpassen aan de eisen van de wereldmarkt. Daarom dient elk
sectoraal beleid te worden beoordeeld op de gevolgen ervan
voor de plaatselijke ontwikkeling, overeenkomstig het beginsel
van een geïntegreerde ontwikkeling en territoriale samenhang,
en een impuls te geven aan interregionale, grensoverschrijdende en transnationale samenwerking tussen regionale en lokale
overheden. Dit is van fundamenteel belang bij de ontwikkeling
van het vervoer en de corridors, met het oog op de versterking
van de banden tussen de perifere gebieden en het centrum; de
vervoers- en telecommunicatie-infrastructuur moet gekoppeld
worden aan de regionale en lokale netwerken en bijdragen tot
ontwikkeling van de plaatselijke economie.

3.3.1.8. Harmonisatie van de normen voor laadeenheden is
essentieel, wil het intermodaal vervoer een succes worden. Het
Comité is dan ook voorstander van het verlenen van financiële
steun aan vervoerders, zodat zij de nodige maatregelen kunnen
treffen.

3.3.2. I n t e r o p e r a b e l e e n o n d e r l i n g a a n s l u i tende vervoersactiviteiten

3.3.2.1. De Commissie moet duidelijk aangeven hoe exploitanten van internationaal goederenvervoer gestimuleerd zullen
worden om gebruik te maken van intermodaal vervoer. In dit
verband is het van essentieel belang dat er marktanalyses
worden uitgevoerd en dat het PACT-programma wordt verlengd en een nieuwe impuls krijgt.

3.3.2.2. Alle lidstaten dienen de richtlijnen op het gebied
van het railvervoer (Richtlijn 91/440/EEG, 95/19/EG en
95/18/EG) strikt toe te passen, zodat het vervoer per spoor
daadwerkelijk wordt geliberaliseerd en samenwerking een feit
is. Bovendien moeten de nodige maatregelen worden getroffen
op het vlak van technische harmonisatie, zodat de verschillende
exploitanten toegang tot het gehele Europese net krijgen.
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3.3.2.3. Gemeenschappelijke beginselen voor infrastructuurtarieven en vrachtprijzen zijn van groot belang voor
de verwezenlijking van intermodaal vervoer en dus van een
toenemend gebruik van duurzaam vervoer in de Europese
Unie. Daarom dient iedere vervoerstak zelf op te draaien voor
de maatschappelijke kosten die worden veroorzaakt. Alleen
dan kan het railvervoer concurreren met het wegtransport.

3.3.4. H o r i z o n t a l e a c t i v i t e i t e n

3.3.2.4. De Commissie stelt terecht dat er regels voor
staatssteun moeten komen in de vorm van richtsnoeren
voor intermodale samenwerkingsovereenkomsten om zo de
toepassing van de mededingingsregels te verduidelijken.

3.3.4.2. Het Comité steunt eveneens het voorstel om een
Europees intermodaal referentiecentrum voor het vrachtvervoer op te richten. Het acht het tevens zinvol dat gebruik
wordt gemaakt van de ervaring van bestaande groepen op het
vlak van stads- en streekvervoer en wil graag — waar nodig —
deelnemen aan de organisatie van nationale rondetafelconferenties in de lidstaten, die de totstandkoming van regionale
of lokale intermodale gemeenschappen moeten vergemakkelijken.

3.3.2.5. Het Comité steunt het idee van de Commissie om
een elektronisch forum voor de coördinatie van dienstregelingen op te zetten en wijst erop dat er op Europees niveau de
nodige informatienetwerken moeten komen.

3.3.2.6. Met behulp van intelligente systemen kan de
bestaande infrastructuur beter worden benut, waardoor overbelasting van het milieu kan worden voorkomen. Daarom
vindt het Comité dat er meer gebruik moet worden gemaakt
van telematica en andere geavanceerde technologie, zoals
nieuwe technieken om de interoperabiliteit van de nationale
vervoersnetwerken te verbeteren.

3.3.3. M o d a l i t e i t s o n a f h a n k e l i j k e
en regelingen

diensten

3.3.3.1. Net als de Commissie acht het Comité het dringend
noodzakelijk dat er een gemeenschappelijke configuratie wordt
opgezet voor intermodale systemen die in real-time elektronische informatie verschaffen; dit is fundamenteel voor het
realiseren van een concurrerend intermodaal vervoerssysteem.
De gebruikers van vervoersdiensten dienen voortdurend op de
hoogte te zijn van de fase waarin hun zendingen zich bevinden,
en te beschikken over informatie betreffende prijzen, facturen,
treinverkeer en de beschikbaarheid van materieel.

3.3.3.2. Het is wenselijk om een uniform systeem van
elektronische vervoersdocumenten en procedures op te zetten
waarmee daadwerkelijk transparantie op de vervoersmarkt
wordt gecreëerd en het intermodaal vervoer wordt gesteund.
Het Comité wijst erop dat op dit vlak behoefte aan regelgeving
bestaat.

3.3.3.3. Wat aansprakelijkheid betreft, is het Comité bezorgd dat de risicodekking tijdens de gehele duur van het
vervoer, ongeacht de plaats waar de schade ontstaat, niet tot
uiting komt in de verzekeringspremie en dus ook niet in de
vrachtprijs. Het acht het wenselijk dat wordt bepaald in
hoeverre de verschillende schakels, en met name de overslagcentra, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vertraging
of schade.

3.3.4.1. Het Comité steunt het idee van de Commissie om
binnen de verschillende kaderprogramma’s onderzoeksprojecten te steunen, alsmede demonstratieprojecten die de mogelijkheden en voordelen van intermodaal vervoer moeten aantonen.

3.4. Intermodaliteit en andere beleidsgebieden
3.4.1. Het is absoluut noodzakelijk dat de overslagcentra
dusdanig worden opgezet dat ze de regionale samenhang en
ontwikkeling bevorderen. Daartoe dienen zij te beschikken
over de nodige middelen om banen te creëren en de bedrijvigheid te stimuleren en een actieve bijdrage aan het ruimtelijkeordeningsbeleid te leveren.
3.4.2. Participatie van het MKB is een essentiële voorwaarde
voor een succesvolle ontwikkeling van intermodaal vervoer.
Wel dienen de verschillende overheden de nodige maatregelen
te treffen om te voorkomen dat de financiële situatie van deze
bedrijven wordt aangetast door de veranderingen in het
vervoerssysteem; zij zijn vanwege de felle concurrentie op de
vervoersmarkt vaak al zeer kwetsbaar voor kleine veranderingen in de kosten.
3.4.3. Zoals al eerder gezegd, dient het gebruik van milieuvriendelijke vervoerswijzen gestimuleerd te worden. De onafgebroken groei van het wegtransport dient een halt te worden
toegeroepen.

4. Conclusies
4.1.
Het Comité schaart zich achter het besluit van de
Commissie om het intermodaal vervoer te stimuleren. Op deze
manier zal het vervoer de betrokken gebieden niet aantasten,
maar d.m.v. knooppunten en telecommunicatieverbindingen
juist beschermen. Wel wenst het Comité op de volgende
punten te wijzen:
4.2.
In samenwerking met de lokale en regionale overheden
moeten de EU en de lidstaten bijdragen tot verbetering van de
voorwaarden voor intermodaal vervoer; de problemen zijn
namelijk vaak van lokale aard.
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4.3.
De maatregelen die worden getroffen om het intermodaal vervoer te bevorderen, moeten klanten stimuleren om
zoveel mogelijk gebruik te maken van de vervoerswijzen die
de minste weerslag op milieu en kwaliteit van het bestaan
hebben, met name de spoorwegen, binnenvaart en zeevaart.

4.4.
Niet alleen integratie van infrastructuurvoorzieningen
is van belang; juist ook de verschillende vervoersactiviteiten,
diensten en regelgevingen dienen dusdanig op elkaar te worden
afgestemd dat de goederen gemakkelijker en goedkoper van het
ene op het andere vervoermiddel kunnen worden overgeslagen.

4.5.
Van de verschillende overheden, zowel op EU-, nationaal als regionaal niveau, zullen forse inspanningen op financieel en bestuurlijk vlak worden gevergd, wil met alleen
logistieke ondersteuning kunnen worden bereikt dat goederen
tussen verschillende vervoerstakken kunnen worden overgeladen, zonder dat een specifieke splitsing tussen vervoerstakken
wordt afgedwongen, zoals de Commissie voor ogen heeft. Er
mag namelijk niet worden vergeten dat het wegtransport
nog steeds groeit (1). In het Witboek „Een strategie om de
spoorwegen in de Gemeenschap weer vitaal te maken” (2)
wordt daarover het volgende opgemerkt: „... terwijl er steeds
meer onbehagen bestaat over de negatieve effecten van het
vervoer, blijft het marktaandeel van het railvervoer teruglopen.
De voornaamste reden is de ontevredenheid met de prijs en de
kwaliteit van het railvervoer...”.

4.6.
Gezien de gevolgen voor de kwaliteit van het bestaan
van de burgers vindt het Comité dat maatregelen moeten
worden getroffen die tot een rationeel en evenwichtig functionerende goederenvervoersmarkt leiden.

De voorwaarden waaronder goederenvervoer plaatsvindt, mogen echter niet afhangen van de vraag van de industrie en
handel alléén.

4.7.
In de mededeling van de Commissie inzake Vervoer en
CO2 (3) wordt in dit verband het volgende gesteld: „Verwacht
wordt dat het onderzoek naar de relatie tussen vervoer en het
productie/consumptieproces nieuwe inzichten zal verschaffen
in manieren om economische groei en verkeersvolume van
elkaar los te koppelen”.

4.8.
Het intermodale vervoer heeft thans geen antwoord op
de steeds zwaardere logistieke eisen van een economie die in
een wereldwijd concurrentieklimaat functioneert. Aangezien
dit wel een voorwaarde voor een duurzame groei is, wijst het
Comité op het volgende:

(1) 70 % van de goederen wordt over de weg vervoerd; in 1950 was
dit nog maar 50 %.
(2) Witboek „Een strategie om de spoorwegen in de Gemeenschap
weer vitaal te maken”, Europese Commissie COM(96) 421 def.
(3) „Vervoer en CO2 — De uitwerking van een gemeenschappelijke
benadering” COM(1998) 204 def.
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— het is absoluut noodzakelijk dat de ontwikkeling van een
krachtig goederenspoorwegennet wordt voortgezet en dat
het vervoer over water wordt verbeterd;
— het is hoog tijd dat alle vervoerstakken zelf gaan opdraaien
voor de kosten die zij veroorzaken; het wegtransport heeft
zijn huidige sterke concurrentiepositie te danken aan het
feit dat het niet opdraait voor alle milieukosten die het
veroorzaakt, en in sommige gevallen aan de slechte
arbeidsomstandigheden van de chauffeurs; de werkelijke
kosten dienen binnen iedere vervoerstak tot uitdrukking te
worden gebracht, waarbij echter wel gelet moet worden
op de economische gevolgen daarvan;
— er moeten meer overslagcentra komen en er moet duidelijk
worden vastgesteld wie verantwoordelijk is voor de financiering en het beheer ervan en met welke managementvorm de centra zich het best aan de verschillende specifieke
kenmerken van de diverse vervoerswijzen kunnen aanpassen;
— er dient een informatienetwerk te worden opgezet dat ten
dienste staat van een ieder die bij de vervoersketen is
betrokken en dat de mogelijkheid biedt de verschillende
parameters te optimaliseren; bovendien moet dit netwerk
toegankelijk zijn voor de gebruikers;
— het is absoluut noodzakelijk dat de in de verschillende
landen en lokale en regionale gemeenschappen bestaande
technische kenmerken, administratieve procedures en regels voor risicoverdeling worden gelijkgetrokken.
4.9.
Een efficiënt intermodaal vervoerssysteem in Europa
vergt volgens het Comité onder meer de volgende maatregelen:
— verbetering van het spoor- en waterwegennet;
— vaststelling van een duidelijk ontwikkelingskader voor de
overslagcentra;
— steun t.b.v. O&O-werkzaamheden en t.b.v. de grootschalige verspreiding van technologie- en telematica-oplossingen
waarmee intermodaal vervoer bevorderd kan worden; het
Comité spreekt zijn onvoorwaardelijke steun uit voor
initiatieven als PACT (Pilot Actions for Combined Transport) en pleit nogmaals (4) voor meer financiële steun t.b.v.
dit programma; het Comité zou graag zien dat ook steun
werd uitgetrokken t.b.v. andere projecten op het vlak van
het gecombineerd vervoer die van meer lokale aard zijn en
geen betrekking hebben op de grote, internationale routes
van Europees belang, maar die voor steden en regio’s in
heel Europa relevant zijn;
— ontwikkeling van technologische instrumenten om nauwkeurige en gedetailleerde prijsdifferentiatiesystemen tot
stand te brengen; dit is van belang voor de gewenste
internalisering van de externe kosten in het vervoer.

(4) Zie het advies over een „Duurzame vervoersstrategie voor de
lokale en regionale overheden en de Europese Unie”.
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4.10. Vervoer mag niet langer worden beschouwd als een
sector die slechts ten dienste staat van de industrie en handel.

Er moeten speciale initiatieven komen ter ondersteuning van
een rationeel en milieuvriendelijk vervoer.

Brussel, 11 maart 1999.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Manfred DAMMEYER

Advies van het Comité van de Regio’s over het „‘Voorstel voor een richtlijn van de Raad
betreffende havenontvangstfaciliteiten voor scheepsafval en ladingresiduen‘, uitgebracht op
11 maart 1999”
(1999/C 198/06)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,
gezien het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende havenontvangstfaciliteiten voor
scheepsafval en ladingresiduen” (COM(1998) 452 def. — 98/0249 SYN) (1),
gezien het besluit van de Raad van 6 augustus 1998 om het Comité overeenkomstig artikel 198 C, eerste
alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap over dit onderwerp te raadplegen,
gezien het besluit van zijn Bureau van 15 juli 1998 om commissie 3 „Trans-Europese netwerken, vervoer,
informatiemaatschappij” te belasten met de voorbereiding van het advies,
gezien het door commissie 3 op 22 januari 1999 goedgekeurde ontwerpadvies (CDR 362/98 rev.1);
rapporteurs: de heren Niederbremer en Ervelä,
gezien de resolutie van de Raad van 8 juni 1993 over een gemeenschappelijk beleid inzake de veiligheid
op zee (2), waarin verbetering van de beschikbaarheid en het gebruik van de havenontvangstfaciliteiten in
de Gemeenschap als één van de prioriteiten ter zake wordt genoemd,
gelet op Richtlijn 95/21/EG van de Raad betreffende de naleving, met betrekking tot de schepen die
gebruik maken van havens in de Gemeenschap en varen in de onder de jurisdictie van de lidstaten
vallende wateren, van internationale normen op het gebied van de veiligheid van schepen, voorkoming
van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole) (3), op grond
waarvan schepen die een onredelijk groot gevaar voor schade aan het mariene milieu opleveren, niet
mogen uitvaren,
gelet op het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen van 1973, zoals
gewijzigd bij het Protocol van 1978 (Marpol 73/78), waarin onder meer regels en voorwaarden voor het
storten c.q. lozen van afvalstoffen en residuen in zee worden vastgesteld en de verdragsluitende partijen
worden verplicht om toereikende ontvangstfaciliteiten in havens ter beschikking te stellen,
gelet op het Verdrag ter bescherming van het mariene milieu in het Oostzeegebied (Verdrag van Helsinki
1974/1992), waarmee vanaf 1 januari 2000 strenge afvalverwijderingseisen zullen gelden voor alle
schepen die havens in de Oostzee aandoen,
gezien Aanbeveling 17/11 van de Helsinki-commissie (HELCOM, Commissie ter bescherming van het
mariene milieu in het Oostzeegebied) van 13 maart 1996 betreffende de invoering van een gemeenschappelijk systeem van heffingen voor de opslag en verwerking van scheepsafval,
(1) PB C 271 van 31.8.1998, blz. 79.
(2) PB C 271 van 7.10.1993, blz. 1.
(3) PB L 157 van 7.7.1995, blz. 1.
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gezien de Verklaring van de vierde Noordzeeministersconferentie in Esbjerg van 8 en 9 juni 1995, waarin
wordt beoogd beter gebruik te maken van havenontvangstfaciliteiten en een gemeenschappelijk systeem
in te voeren voor de financiële afwikkeling m.b.t. het gebruik van ontvangstfaciliteiten voor de
Noordzeehavens om concurrentiedistorsies te voorkomen,
overwegende dat in het verslag van het Europees Milieuagentschap „Het milieu in Europa: Evaluatie van
Dobris” van 1995 het lozen van afvalstoffen door schepen wordt bestempeld als één van de belangrijkste
bronnen van de olieverontreiniging, met name op scheepvaartroutes en in havens;
heeft tijdens zijn 28e zitting van 10 en 11 maart 1999 (vergadering van 11 maart) het volgende advies
uitgebracht, dat met algemene stemmen is goedgekeurd.
1. Inleiding
1.1.
Door de industriële ontwikkeling en de globalisering
van de wereldhandel worden zeeën steeds intensiever benut als
bron van grondstoffen, vervoersmogelijkheid, voedingsbron en
recreatiegebied. Daarmee is de verontreiniging van zeeën de
afgelopen jaren ook duidelijk toegenomen. Ongeveer een derde
van het intracommunautaire goederenverkeer wordt over zee
afgewikkeld. Daarmee is de scheepvaart na het goederenvervoer over de weg de belangrijkste transportwijze in Europa. In
een verslag dat in opdracht van de Commissie is opgesteld,
wordt vastgesteld dat de circa 700 handelshavens in de
EU minstens 750 000 keer per jaar door schepen worden
aangedaan om vracht te laden of te lossen. Daarnaast worden
de havens in de EU nog aangelopen door ongeveer 900 000
veerboten en passagiersschepen. Naar schatting leidt dit tot vijf
à zeven miljoen ton olieresiduen en één miljoen ton aan vaste
scheepsafvalstoffen per jaar. Momenteel wordt slechts een
klein deel van dit afval in de havens ingezameld. Een groot
deel van het overige afval wordt op zee geloosd. De verontreiniging van de zee a.g.v. scheepsafval is daarmee groter dan de
olieverontreiniging die door ongevallen ontstaat.
1.2.
Er bestaan internationale overeenkomsten om de aanhoudende verontreiniging van de zee terug te dringen. De
vigerende regels en normen worden echter onvoldoende in
acht genomen door kapiteins en bemanningen, en er zijn niet
altijd adequate inzamelingsfaciliteiten in de havens.
1.3.
Het Comité van de Regio’s stelt dan ook vast dat de
naleving van de internationale overeenkomsten danig te wensen overlaat.
1.4.
Doel van het Commissievoorstel is het lozen van
scheepsafval en ladingresiduen in zee te verminderen om zo
het mariene milieu te beschermen.

2. Inhoud van de richtlijn
2.1.
Een geharmoniseerde tenuitvoerlegging van internationaal overeengekomen bepalingen — deels aangevuld door
specifieke EU-eisen — is één van de pijlers van het EU-beleid
inzake de veiligheid in de scheepvaart. De EU richt zich daarbij
vooral op een efficiënte uitvoering van het Marpolverdrag en
verwezenlijking van de daarin geformuleerde doelstellingen.

2.2.
Met de voorgestelde richtlijn betreffende havenontvangstfaciliteiten voor scheepsafval en ladingresiduen streeft
de Commissie ernaar, het mariene milieu te beschermen door
het internationale recht ter zake consequent om te zetten.
Daartoe moeten in de havens afvalinzamelingsfaciliteiten ter
beschikking worden gesteld en worden gebruikt.
2.3.
In tegenstelling tot Marpol 73/78 worden in de richtlijn
geen bepalingen vastgesteld voor het lozen van afval in zee,
maar bepalingen voor schepen tijdens het oponthoud in de
havens van de Europese Unie.
2.4.
Het vigerende recht blijkt tot dusver niet in staat te zijn
om illegale lozingen door schepen te voorkomen. Zo is in
Marpol 73/78 bijvoorbeeld geen verplichting voor de schepen
opgenomen om hun oliehoudende afval vóór het verlaten van
een haven bij de ontvangstfaciliteit te deponeren c.q. te laten
afzuigen. Bovendien verschillen de bijdragen hiervoor per
haven, hetgeen tot concurrentiedistorsies kan leiden. Dat de
kosten voor rekening van de gemeenschap komen, strookt
niet met het beginsel dat de vervuiler moet betalen.
2.5.
Dit euvel wil de Commissie d.m.v. de voorgestelde
richtlijn voor de Europese havens verhelpen. De belangrijkste
punten van de richtlijn zijn:
2.5.1. Elk schip is principieel verplicht al zijn afval en
ladingresiduen in de havens af te leveren.
2.5.2. Ongeacht of daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt
van de inzamelingsfaciliteiten betaalt ieder schip een vaste
bijdrage, die ofwel als onderdeel van de havengelden wordt
geheven ofwel afzonderlijk in rekening wordt gebracht („no
special fee”-systeem). Gecombineerde systemen, waarbij naast
een vaste bijdrage ook een rechtstreekse bijdrage op grond van
het „de gebruiker betaalt”-beginsel wordt geheven, zijn echter
ook toegestaan. Voor schepen die geringere hoeveelheden
afval produceren, kan de bijdrage worden verlaagd.
2.5.3. Havens moeten adequate faciliteiten voor de inzameling van scheepsafval en ladingresiduen ter beschikking stellen.
2.5.4. Van essentieel belang voor betere inzamelingsfaciliteiten zijn de afvalverwerkingsplannen die de havens moeten
opstellen en die moeten worden afgestemd op de behoeften
van de geregelde klanten. De plannen worden door de lidstaten
gecontroleerd en geëvalueerd. Minstens één keer per drie jaar
alsmede na belangrijke veranderingen in het functioneren van
de haven dienen de plannen opnieuw te worden geëvalueerd.
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2.5.5. Het informatie- en toezichtsysteem tussen de havens
wordt uitgebouwd; wanneer schepen hun afval niet in een
haven afleveren, wordt dit bij de volgende haven gemeld zodat
extra toezicht kan worden gehouden.

C 198/29

3.4.2. de verschillen in de bijdragensystemen van de lidstaten of havens niet leiden tot concurrentiedistorsies; dit
impliceert dat rekening moet worden gehouden met de
essentiële kenmerken van elke haven, zoals omvang, geografische en strategische ligging en de hoeveelheid goederen die er
wordt geladen en gelost.

3. Conclusies
3.1.

Het Comité stelt vast:

dat er weliswaar een groot aantal internationale overeenkomsten bestaat, maar dat deze onvoldoende worden nageleefd; de
bescherming van het mariene milieu laat daardoor te wensen
over.
3.2.

Het Comité is er daarom mee ingenomen dat

3.2.1. de havens met de voorgestelde richtlijn worden
verplicht te voorzien in adequate inzamelingsfaciliteiten voor
scheepsafval en ladingresiduen en de schepen worden verplicht
van deze faciliteiten gebruik te maken. Daardoor zal de
verontreiniging van de zee naar verwachting aanzienlijk kunnen worden verminderd.
3.2.2. de havens worden verplicht om afvalverwerkingsplannen op te stellen.
3.2.3. een EU-regeling wordt vastgesteld die voorziet in
specifieke eisen voor havens en havenstaten m.b.t. de inzamelingsfaciliteiten, in een afleveringsplicht en in een efficiënt
controlesysteem.
3.3.
Het Comité steunt het op havens geöriënteerde concept
van de Commissie en de daarmee verband houdende pragmatische, politieke en juridische overwegingen, aangezien de lozing
van scheepsafval en ladingresiduen in zee nauw samenhangt
met de mogelijkheden om afval in havens te deponeren. Nu
deze mogelijkheden aanmerkelijk zullen worden verbeterd, zal
er veel minder afval in zee worden geloosd. Op deze manier
vormt dit concept een aanvulling op de Marpol-benadering.
3.4.

Het Comité dringt erop aan dat

3.4.1. vaste bijdragen voor de inzameling van scheepsafval
de regel worden en extra bijdragen slechts bij wijze van
uitzondering worden geheven.

3.4.3. de richtlijn samenwerking tussen havens mogelijk
maakt, zodat kleinere of gespecialiseerde havens hun concurrentievermogen in stand kunnen houden; zo moeten havens
die in elkaars nabijheid liggen, een gemeenschappelijk plan
kunnen opstellen.
3.4.4. de afvalverwerkingsplannen niet volgens een strak
tijdschema regelmatig opnieuw worden bekeken, maar worden
aangepast wanneer de omstandigheden veranderen.
3.4.5. deponie- c.q. afzuigovereenkomsten met derde landen en bewijs dat afval in derde landen is afgeleverd door de
lidstaten kunnen worden aanvaard, mits deze overeenkomsten
toereikend en betrouwbaar zijn. Dat dergelijke overeenkomsten toereikend zijn — ook t.a.v. milieu-eisen en planning van
het afvalbeheer — moet worden aangetoond. Voldoet de
overeenkomst met het derde land, dan wordt een EUkwaliteitscertificaat afgegeven.
3.4.6. de Commissie de lidstaten op de hoogte houdt
van veranderingen m.b.t. de EU-kwaliteitscertificaten en over
deponie- c.q. afzuigovereenkomsten met derde landen en
bewijzen dat afval in derde landen is afgeleverd.
3.4.7. gebruik wordt gemaakt van de bestaande IMOaanmeldingsprocedure ter kennisgeving van de Commissie,
om zo de administratieve formaliteiten tot een minimum te
beperken.
3.4.8. de voorgestelde richtlijn stoelt op het HelsinkiVerdrag en een uitdrukkelijke verwijzing naar deze overeenkomst bevat.
3.4.9. zo veel mogelijk landen buiten de EU aan de beoogde
regeling deelnemen, aangezien verontreiniging van de zee
grensoverschrijdende gevolgen heeft.

Brussel, 11 maart 1999.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Manfred DAMMEYER
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Advies van het Comité van de Regio’s over het thema „Verdere uitbouw van het milieubeleid
van de Gemeenschap en totstandbrenging van een Ecologische Unie”
(1999/C 198/07)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,
gezien het op 16 september 1998 door zijn Bureau genomen besluit krachtens artikel 198 C, vierde
alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap een advies over het thema „Verdere
uitbouw van het milieubeleid van de Gemeenschap en totstandbrenging van een Ecologische Unie” uit te
brengen en commissie 4 „Ruimtelijke ordening, stadsbeleid, energie, milieu” met de voorbereiding hiervan
te belasten,
gezien het door commissie 4 op 11 december 1998 goedgekeurde ontwerpadvies (CDR 310/98 rev. 2)
(rapporteur: de heer Teufel),

A. OVERWEGENDE DAT:
1.
op de EU-organen de bijzonder belangrijke taak rust, een strategie uit te werken om in het EU-beleid
rekening te houden met het milieu;
2.
het Verdrag van Amsterdam een geschikte rechtsgrondslag vormt voor de verdere uitbouw van het
EU-milieubeleid;
3.
een doelmatige verdeling van de bevoegdheden op voor het milieu belangrijke gebieden tussen de
EU-lidstaten, regio’s en gemeenten, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, in dit verband van
essentieel belang is;
4.
vooruitstrevende en vèrstrekkende initiatieven om milieubescherming in alle onderdelen van het
EU-beleid te integreren en elementen die een schadelijk effect op het milieu hebben, uit de Europese
wetgeving te verwijderen, alleen op wetenschappelijke basis en op basis van het voorzorgbeginsel kunnen
worden uitgewerkt, waarbij ook naar de haalbaarheid dient te worden gekeken;
5.
de milieueisen nog steeds van lidstaat tot lidstaat verschillen en vooral de EU-voorschriften niet
altijd even streng worden toegepast;
6.
de frequentie van de controles die door de overheden worden uitgevoerd, alsmede de wijze waarop
overtredingen worden bestraft, per lidstaat c.q. regio/gemeente sterk verschillen, hetgeen ernstige gevolgen
voor het milieu kan hebben en de concurrentiesituatie in de interne markt kan verstoren;
7.
de regionale en lokale autoriteiten, overheden en de rechtbanken een bijzondere verantwoordelijkheid hebben wat de implementatie van de EU-milieuwetgeving en de controle daarop betreft;
8.
de derde vervolgconferentie in december 1997 te Kyoto van de landen die het Klimaatverdrag van
Rio de Janeiro hebben ondertekend, concrete — zij het weinig ambitieuze — toezeggingen heeft
opgeleverd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen; dat de overeengekomen beperkingen (ten
minste 5 % voor de geïndustrialiseerde landen) achterblijven bij door de EU naar voren gebrachte
voorstellen;
9.
de inspanningen tot behoud van de biologische diversiteit met name over de regionale en
landsgrenzen heen dienen te worden voortgezet;
10.
de cultuurlandschappen de afspiegeling van de economische, ecologische en culturele ontwikkeling
van de Europese regio’s en de bestaansgrond voor land- en bosbouw vormen, de basis voor een zo
duurzaam mogelijke landbouwtechniek zijn en zowel voor de biologische diversiteit als voor de bevolking
van de regio’s en het toerisme van groot belang zijn;
11.
de bodem — naast lucht, water en zonlicht — één van de natuurlijke bestaansvoorwaarden voor
mens, dier en plant is;
12.
de bruikbaarheid van de bodem voor de mens en de rol van de bodem in het natuur- en
landschapsbeheer steeds meer in gevaar worden gebracht door bodemgebruik, erosie en toenemende
bevolkingsconcentratie, alsmede door de immissie van schadelijke stoffen;
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13.
met name de maatregelen ter stimulering van landbouwmethodes die niet belastend zijn voor het
water en ter beperking van de immissie van stoffen uit diffuse bronnen nog verder uitgebouwd kunnen
worden;
14.
de huidige EU-richtlijnen ter bescherming van water, die elkaar deels overlappen en inhoudelijk
niet meer coherent zijn, geen oplossing bieden voor deze tekortkomingen en ongeschikt zijn om de
doelstellingen van een duurzaam waterbeleid te realiseren;
15.
de behoefte van de burgers in Europa aan onderwijs, werkgelegenheid en gezondheidszorg steeds
verder toeneemt; dat op duurzame wijze in deze behoefte voorzien moet worden, zonder dat hiervoor
noodzakelijkerwijs meer vervoer nodig is;
16.
het goederenvervoer in de interne markt, en dan met name het internationale goederenvervoer
over de weg, als gevolg van de Europese economische integratie op middellange termijn sterk zal
toenemen;
17.
de door voertuigen en brandstoffen in het wegvervoer veroorzaakte emissies nu al een belangrijke
oorzaak zijn van het milieubederf door lawaai en uitstoot van schadelijke stoffen, waardoor het klimaat
en de gezondheid van de mens negatief worden beïnvloed;
18.
in het railvervoer tekortkomingen zijn ontstaan en belangrijke innovatiemogelijkheden, met name
bij het internationale goederenvervoer, tot dusver onbenut zijn gebleven;
19.
de mededinging tussen de verschillende vervoerswijzen is verstoord; dat mede door het
verdisconteren van externe kosten een eerlijke concurrentie tot stand gebracht zou moeten worden;
20.
het beginsel „de vervuiler betaalt” aan alle programma’s en milieuwetgeving van de Gemeenschap
ten grondslag moet liggen;
heeft tijdens zijn op 10 en 11 maart 1999 gehouden 28e zitting (vergadering van 10 maart) het volgende
advies uitgebracht, dat met meerderheid van stemmen is goedgekeurd.
B. INLEIDING

— voorstellen tot vermindering van concurrentiedistorsies
voorleggen;

Op grond van het Verdrag van Amsterdam is de Europese
Unie ook als een ecologische unie te beschouwen. Dit geldt
voor de Gemeenschap zelf, de lidstaten èn de regionale en
lokale overheden. De Europese integratie, waarbij politieke
problemen op gebieden als werkgelegenheid, sociale zaken
en financiën op de voorgrond staan, verlangt een nieuwe
solidariteit.

— een duurzaam pan-Europees milieubeleid, d.w.z. instandhouding van de schepping, waarborgen.

Deze solidariteit impliceert ook dat de bescherming van milieu
en natuur niet wordt veronachtzaamd. In de praktijk werd het
milieubeleid, dat een planning op zeer lange termijn vereist,
vaak los van andere beleidsmaatregelen uitgevoerd. De nieuwe
„magische driehoek van de duurzaamheid”, d.w.z. een evenwichtige ontwikkeling op ecologisch, sociaal en economisch
gebied, dient bij de uitwerking en implementatie van alle
(beleids)maatregelen in acht te worden genomen.
Dit geldt niet alleen voor de Gemeenschap zelf, maar evenzeer
voor de lidstaten en de lokale en regionale overheden.
Het Comité van de Regio’s waardeert de initiatieven die de
Commissie binnen haar institutionele structuur heeft genomen
om de integratie van natuur- en milieubescherming in het
EU-beleid te bevorderen.
Met zijn advies wil het Comité van de Regio’s:
— de thans in het EU-Verdrag vastgelegde verplichting om een
duurzame ontwikkeling te waarborgen, helpen nakomen;

C. BEHOEFTEN
1. Verbetering van bestaande procedures en regelingen
1.1.
Het Comité is ermee ingenomen dat het duurzaamheidsbeginsel met de krachtige steun van het Europees Parlement in artikel 6 van het EG-Verdrag kon worden verankerd.
Het is nu zaak dit beginsel concreet toe te passen.
Een protocol betreffende de toepassing van het duurzaamheidsbeginsel, dat te zijner tijd aan het EG-Verdrag wordt
toegevoegd, zou in dit verband een belangrijke bijdrage kunnen
leveren. Zo’n protocol zou — evenals het protocol betreffende
de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel — verschillende
procedures en maatregelen kunnen bevatten die naleving van
het duurzaamheidsbeginsel bij EU-maatregelen, -programma’s
en wetsteksten moeten waarborgen. Hierbij dient voor optimale efficiëntie in bestuurlijk opzicht te worden gezorgd.
Het Comité zal binnen het kader van zijn mogelijkheden een
voorstel uitwerken voor een protocol betreffende de toepassing
van het duurzaamheidsbeginsel. Daarbij zal worden uitgegaan
van de inzichten die bij de Europese instellingen en in de
lidstaten dienaangaande bestaan. Het protocol zou tevens als
leidraad voor maatregelen in de lidstaten kunnen dienen.
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1.2.
Volgens het Comité valt er niet aan te ontkomen dat
ter concretisering van alle maatregelen die in de richting gaan
van verdere uitbouw van het milieubeleid van de Gemeenschap
en verwezenlijking van een ecologische unie, een uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Dit moet een tijdschema voor
de belangrijkste werkterreinen en maatregelen omvatten en
uitgangspunt voor groen- en witboeken dienaangaande zijn.
Het Comité dringt er bij de Commissie op aan het vijfde
milieu-actieprogramma niet te herzien, maar een begin te
maken met de werkzaamheden inzake een zesde programma,
waarbij wordt uitgegaan van een algemeen geldend doel voor
duurzame ontwikkeling, dat o.m. aansluit bij het document
van Rio.
1.3.
Het Comité meent dat juist m.b.t. het milieu een
discussie moet worden gevoerd over een doelmatige taakverdeling tussen gemeenten, regio’s, lidstaten en EU; hierbij dienen
mogelijke synergie-effecten en het subsidiariteitsbeginsel uitgangspunten te zijn.
Voorts meent het Comité dat het in dit verband tevens gewenst
is de EU-regelgeving op gezette tijden te herzien. Daarnaast
dient te worden bezien in hoeverre mogelijkheden van „soft
law”, waaronder wordt verstaan vrijwillige zelfbinding van
doelgroepen d.m.v. afspraken, tot betere milieuresultaten kunnen bijdragen.
De door de eco-audit ingevoerde beginselen van vrijwillig
milieubeheer van ondernemingen dienen nog krachtiger in de
praktijk te worden verankerd. Belangrijk zijn daarbij het
betrekken van de werknemers bij dit milieubeheer, de ontwikkeling van hun kennis en inzicht en een managementsstrategie
die met de personeelsvertegenwoordigingen moet worden
overeengekomen.
Het Comité meent tevens dat een voorafgaande milieueffectrapportage m.b.t. de verschillende beleidsplannen en
-programma’s ertoe kan bijdragen dat milieubescherming in
de verschillende beleidsterreinen binnendringt.
1.4.
Het Comité dringt aan op een milieustabiliteitspact
tussen EU, lidstaten, regio’s en gemeenten, waarin naar het
Handvest van Aalborg zou moeten worden verwezen. Met een
dergelijk pact zou het Milieuhandvest van Valencia met het
oog op de aanstaande uitbreiding van de EU verder ontwikkeld
moeten worden. Het Comité zal zo snel mogelijk een eerste
concreet ontwerp van dit pact voorleggen. Aspirant-leden van
de EU dienen naar toetreding tot dit milieustabiliteitspact te
streven.
1.5.
Het Comité dringt erop aan dat er in de EU een Raad
van milieudeskundigen wordt ingesteld. Deze raad zou de
Commissie iedere twee jaar een rapport moeten voorleggen
met concrete concept-maatregelen die de Gemeenschap onder
toepassing van uiteenlopende financieringsinstrumenten van
de EU zou moeten nemen om elementen die een schadelijk
effect op het milieu hebben, uit de EG-wetgeving te verwijderen
en op alle EU-beleidsterreinen de bescherming van het milieu
sterker te laten meewegen. Bovendien zou deze raad advies
kunnen geven bij specifieke vraagstukken en daarbij de
naleving van het duurzaamheidsbeginsel regelmatig kunnen
controleren.
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1.6.
Door een wijziging van het Verdrag zou ervoor moeten
worden gezorgd dat ook niet-gouvernementele milieuorganisaties in het Economisch en Sociaal Comité vertegenwoordigd worden.
1.7.
Er dient een intensievere milieudialoog tot stand te
worden gebracht tussen het Europees Parlement, het Comité
van de Regio’s en de Commissie; het Raadgevend Forum voor
milieu en duurzame ontwikkeling dient bij deze dialoog te
worden betrokken.
1.8.
De regio’s en gemeenten zouden de burgers d.m.v.
actieve publiciteitscampagnes tot participatie moeten stimuleren. Als eerste stap in deze richting zouden alle regio’s en
gemeenten een contactpunt moeten creëren waar burgers
informatie over initiatieven (b.v. Agenda 21 of Habitat) in hun
gebied kunnen inwinnen.
1.9.
Iedere regio zou in overleg met de gemeenten een
referentiekader voor de langere termijn moeten vaststellen, b.v.
in de vorm van een op duurzaamheid gericht milieuplan
dat concrete doelstellingen met tussenstadia, maatregelen en
termijnen bevat. Daarbij zou de EU het uitwisselen van
ervaringen en het afstemmen van de verschillende initiatieven,
met name in grensgebieden, op passende wijze moeten
ondersteunen.

2. Milieuwetgeving en implementatie
2.1.
Mede omdat de communautaire milieuwetgeving een
belangrijke bijdrage aan het totstandbrengen van een eerlijk
concurrentieklimaat kan leveren, moedigt het Comité de
Commissie aan, de communautaire milieuwetgeving met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel verder uit te
bouwen; dit zou met name moeten gebeuren door emissiegrenswaarden en milieunormen vast te stellen. Het Comité
dringt er bij de Commissie op aan de rapportageplicht in dit
verband tot een verantwoord niveau te beperken zodat het
resultaat van de rapportage in de vorm van feed-back opweegt
tegen de tijd en energie die terugrapportage vergt.
2.2.
Het Comité is ingenomen met het voorstel van de
Commissie over minimumnormen m.b.t. aard en omvang van
de milieu-inspecties van de overheid. Het dringt er bij de Raad
op aan, zich over het desbetreffende voorstel te buigen en zo
snel mogelijk met doelstellingen te komen die in de praktijk
uitvoerbaar zijn en die tegen aanvaardbare kosten op korte
termijn tot een vergelijkbare en op middellange termijn tot een
uniforme implementatie in Europa leiden.
2.3.
Het Comité is ingenomen met Richtlijn (96/61/EG)
inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, waarmee voor het eerst voor heel Europa een uniform
kader is vastgesteld voor het verlenen van vergunningen aan
en het uitoefenen van toezicht op industriële installaties die
het milieu sterk belasten.
2.4.
Het Comité dringt er bij de Commissie op aan, voor de
verschillende soorten industriële installaties die onder Richtlijn
96/61/EG vallen, onverwijld technische documenten (BREF)
ter beschikking te stellen, waarin de in heel Europa geldende
milieustandaard als emissiegrenswaarde concreet wordt beschreven.
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Alleen op deze manier is harmonisatie van de materiële
eisen mogelijk. Wordt deze benadering niet gevolgd, dan zal
Richtlijn 96/61/EG slechts leiden tot harmonisatie van de
vergunning- en controleprocedures en zal de concurrentie nog
meer worden verstoord.
2.5.
Het Comité dringt er bij de Commissie op aan zo snel
mogelijk met voorstellen te komen voor maatregelen die
gebaseerd zijn op het concept integrated product policy,
waarbij wordt uitgegaan van de gehele kringloop van een
product.

3. Scholing en educatie in duurzaamheid
3.1.
Om milieubewust gedrag, gericht op leefbaarheid en
duurzaamheid te bevorderen, zal naast het gebruik van juridische en financiële middelen, krachtiger ingezet moeten
worden op het gebruik van het sociaal instrumentarium
(voorlichting, educatie, dialoog, interactieve beleidsvorming,
samenwerking e.d.).
3.2.
Het Comité roept de Commissie en de Raad op
bestaande stimuleringsprogramma’s zo te herijken dat een
impuls kan worden gegeven aan innovatieve initiatieven om
milieukennis en milieuvriendelijk gedrag met behulp van
bovengenoemd sociaal instrumentarium te bevorderen.
3.3.
Informatie over lokale initiatieven op het gebied van
leefbaarheid en duurzaamheid door middel van gebruikmaking
van het sociaal instrumentarium, zoals de ontwikkeling van
een Lokale Agenda 21 of een Habitat-agenda over stadsontwikkeling, zou via een internationale databank uitgewisseld kunnen worden.

4. Grensoverschrijdende samenwerking
4.1.
Het Comité acht het van belang dat regio’s binnen
en buiten de Europese Unie intensiever met elkaar gaan
samenwerken. Het verzoekt de Commissie, het uitwisselen
van ervaringen met en het zoeken naar oplossingen voor
grensoverschrijdende milieuproblemen verder te stimuleren,
met name in het licht van de uitbreiding van de Europese Unie.
4.2.
Bij het uitwerken van nieuw procesrecht op milieugebied door de Gemeenschap dient vooral bij grensoverschrijdende kwesties tussen lidstaten te worden stilgestaan.

5. Klimaatbescherming
5.1.
Het Comité vindt dat de mogelijkheden om gebruik te
maken van duurzame energiebronnen en efficiëntere energietechnieken, optimaal moeten worden benut, en dat bij de
toetsing van steunmaatregelen van overheidswege aan het
mededingingsrecht vooral het begrip „duurzaamheid” in het
oog moet worden gehouden. Voorts dienen hiervoor
stimulansen te worden gecreëerd en moeten programma’s op
dit gebied toegankelijker worden gemaakt.
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5.2.
Het Comité roept de Raad op, zo snel mogelijk een
gemeenschappelijk kader voor belastingheffing op nietduurzame energie en voor internalisering van alle externe
kosten vast te stellen. Daarbij dienen de gevolgen voor lage
inkomens, berg- en plattelandsgebieden en bedrijfstakken
die met hoge energiekosten te maken hebben, te worden
meegewogen.
5.3.
Het Comité verzoekt de Commissie na te gaan, in
hoeverre de regelgeving en instrumenten als steunprogramma’s
de beperking van de uitstoot in de weg staan. Ook bij de
hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de
structuurfondsen zou de Commissie naar terugdringing van de
uitstoot moeten streven. Het Comité wijst in dit verband op de
belangrijke rol van bosecosystemen, die als luchtfilter dienen
en CO2 absorberen.
5.4.
Het Comité vindt dat de vastgestelde doelstellingen
voor de beperking van schadelijke stoffen binnen een redelijke
termijn moeten worden herzien in het licht van de nieuwste
ontwikkelingen, zodat nieuwe kennis over schadelijke stoffen
en de stand van de techniek in de Europese wetgeving verwerkt
worden.
5.5.
Het Comité vindt dat op het gebied van klimaatbescherming meer gebruik moet worden gemaakt van marktconforme
economische stimuleringsinstrumenten (regulerende milieuheffingen, verhandelbare gebruiksrechten en compensatiestrategieën). Doel is de kostenefficiëntie van het milieubeleid te vergroten en zo het spanningsveld met het groei- en
werkgelegenheidsbeleid te verminderen.
5.6.
Het Comité onderstreept de noodzaak dat de EU en
haar lidstaten bij de terugdringing van broeikasgassen het
voortouw blijven nemen.

6. Natuurbescherming
6.1.
Het Comité waardeert de inspanningen die de Commissie tot op heden heeft ondernomen om de biologische
diversiteit in stand te houden. Het verwacht dat de Gemeenschap zich ook in de internationale handelspolitiek sterk maakt
voor bescherming van de natuur en behoud van de biologische
diversiteit.
6.2.
Het Comité verzoekt de Commissie, de Raad en
het Europees Parlement om bij de hervorming van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid meer aandacht aan natuurbescherming te schenken. In dit verband zouden uitsluitend
duurzame landbouwtechnieken als milieuvriendelijk mogen
worden beschouwd, wat van industriële vormen van landbouw
niet kan worden gezegd. In het belang van een duurzame
landbouw dient steun te worden gegeven aan landbouwmethoden die het milieu ontzien, agrarische kringloopprocessen en
de afzet van producten die in de regio zelf zijn voortgebracht
en verwerkt.
6.3.
Het Comité is ingenomen met de inspanningen van de
Commissie om een duurzaam gebruik van land te stimuleren,
alsook de invoering van een specifieke aanduiding voor
biologische producten en de werkzaamheden m.b.t. het milieukeurmerk. Concrete actieplannen en programma’s zouden
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dusdanig op landschap en natuur moeten worden afgestemd
dat gericht rekening kan worden gehouden met de behoeften
van de lokale bevolking, de landbouwers en de natuur. Het
Comité kan zich voorts vinden in de pogingen van de Europese
Commissie om een duurzaam gebruik van land te stimuleren
door gemeenschappelijke marktordeningen en Verordening
(EEG) nr. 2078/92, waardoor het ordeningsinstrumentarium
en de economische ontwikkeling sterk worden bevorderd.
6.4.
Het Comité dringt erop aan dat bij grote
structuurfondsprojecten milieu-effectrapportages worden uitgevoerd. De overgelegde documenten, waaronder
kosten/baten-analyses, zouden openbaar moeten worden gemaakt.
6.5.
Het Comité steunt het Natura 2000-project, een netwerk van beschermde gebieden. Het dringt er bij de Commissie
op aan, de betrokken rapportageplicht tot een redelijke
omvang te beperken.
6.6.
Het behoud van het landschap op lange termijn, de
bescherming van de bodem en de inspanningen voor de
instandhouding van gezonde bossen en het eventuele herstel
daarvan dient een adequate financiële onderbouwing te worden
gegeven.

7. Bodem
7.1.
Het Comité van de Regio’s dringt erop aan dat ook
bij het bodemgebruik van duurzaamheid wordt uitgegaan.
Daarom is het niet alleen zaak met de beschikbare grond
zuinig om te gaan, maar ook bij de bestemming van de
bodem als een onderdeel van de natuur dat verschillende
milieufuncties vervult, met grote voorzichtigheid te werk te
gaan. In dit verband is het Comité van mening dat duurzame
land- en bosbouw absoluut noodzakelijk en van doorslaggevend belang is voor een verantwoord gebruik van de
bodem en garanties biedt voor de instandhouding van het
cultuurlandschap.
7.2.
Het Comité vindt daarom dat de maatregelen van de
Gemeenschap, de lidstaten en de regionale en lokale overheden
op de volgende beginselen moeten berusten:
— zuinig en behoedzaam met de bodem om te gaan;
— specifiek waardevolle bodems tegen bodemverplaatsing en
afdekking te beschermen en verstandig te werk te gaan bij
onvermijdelijke bodemafgravingen;
— aan hergebruik van gebruikte bodems voorrang te geven;
— niet-vervuilde grond te hergebruiken en vervuilde grond
adequaat te behandelen;
— erosie, aardverschuivingen en soortgelijke geologische verschijnselen tegen te gaan;
— de hoeveelheid schadelijke stoffen die in de bodem terechtkomt, te verminderen.
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8. Water en afvalstoffen
8.1.
Het Comité staat achter het streven van de Commissie
om een efficiënt beleid ter bescherming van water uit te
stippelen, waarvan een hoog beschermingsniveau deel uitmaakt. Alleen op die manier kan overal in Europa voor de
beoogde duurzame ontwikkeling worden gezorgd.
8.2.
Het Comité stemt in met de door de Commissie
geformuleerde doelstellingen van het toekomstige waterbeleid.
Het verzoekt de Commissie om bij de inhoudelijke vormgeving
van haar waterbeleid het voorzorgsbeginsel, het beginsel „de
vervuiler betaalt” en het samenwerkingsbeginsel, het principe
dat milieubelangen in acht moet worden genomen, alsmede het
subsidiariteitsbeginsel nader uit te werken teneinde wezenlijke
aantastingen van de leefomgeving van de mens te voorkomen
dan wel te beperken.
Het Comité wijst er in dit verband op dat maatregelen ter
bevordering van de vitaliteit en het aanplanten van bossen ook
voor de bescherming van water van bijzondere betekenis zijn.
8.3.
Volgens het Comité is het voorkómen van afval de
belangrijkste schakel in een Europees afvalbeleid. Daarom
dienen Gemeenschap en lidstaten hieraan de nodige aandacht
te besteden.
Het ontstaan van afval in enigerlei vorm dient volgens de
meest recente stand van techniek en wetenschap te worden
voorkomen. Dit dient als een belangrijk beoordelingscriterium
in stimuleringsprogramma’s van de EU in de industriesector te
worden meegenomen dan wel hierin een plaats van meer
gewicht te krijgen.
Er dient haast te worden gezet achter invoering van in sommige
regio’s al deugdelijk gebleken marktconforme instrumenten in
de gehele EU om het ontstaan van afval te helpen voorkomen
dat voor milieu en gezondheid schadelijk is.
8.4.
Het Comité wijst erop dat het beginsel vrij verkeer
van goederen bij de verwijdering van afvalstoffen slechts in
beperkte mate van toepassing is. Harmonisatie in Europees
verband mag geen afbreuk doen aan de bestaande bevoegdheden van regio’s en gemeenten.
Wat de doelstellingen van het afvalstoffenbeleid betreft, vraagt
het de Commissie niet alleen maatregelen uit te werken om in
afval aanwezige stoffen en energie terug te winnen, maar er
ook voor te zorgen dat in afval voorkomende schadelijke
stoffen zoveel mogelijk in de buurt van de plaats van herkomst
worden verwijderd.
8.5.
Daarom verzoekt het Comité de Commissie, de lidstaten bij pogingen om een milieuvriendelijk afvalverwerkingssysteem op te zetten, niet tegen te werken. Het gaat er in dit
verband om dat strenge milieunormen worden gewaarborgd;
op de mededinging gerichte initiatieven van de Commissie
mogen hieraan geen afbreuk doen. Het zou graag zien dat de
Commissie zo spoedig mogelijk met voorstellen komt voor de
concretisering van de in het Gemeenschapsrecht noodzakelijke
afbakening van afvalverwijdering ten opzichte van afvalverwerking. Het Comité verwacht dat de Commissie de bevoegdheid
van de lidstaten erkent om zèlf criteria voor de afbakening
tussen afvalverwijdering en -verwerking op te stellen, totdat
deze kwestie in EU-verband is geregeld.
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9. Verkeer
9.1.
Het is het Comité bekend dat de Commissie al met heel
wat voorstellen en discussiedocumenten is gekomen om het
milieu- en het vervoersbeleid beter op elkaar af te stemmen.
Van de Europese Commissie wordt verwacht dat zij voorrang
geeft aan de oplossing van al bestaande en nog in omvang
toenemende knelpunten in de verkeers- en vervoerssector door
de nodige aandacht aan milieuvriendelijke takken van vervoer
(b.v. rail, openbaar personenvervoer naar en van buitenwijken
van steden, binnen- en kustvaart) te besteden. In dit verband
wordt met name ingestemd met de pogingen om de bevordering van gecombineerd vervoer voort te zetten en daarmee
ook de verkeerscongestie te helpen bestrijden.
Het Comité hoopt dat het Europees Parlement en de Raad zo
spoedig mogelijk hun goedkeuring zullen hechten aan de
wetsteksten die noodzakelijk zijn om het railvervoer verder
uit te bouwen, waarbij het milieuvriendelijke railvervoer
bijzondere voorrang verdient.
Voorts wordt het zaak geacht het op Europees niveau eens te
worden over de hoofdlijnen van een voor alle vervoerswijzen
geldend concept voor de toerekening van kosten aan de
veroorzaker, waarbij ook de externe kosten worden meegenomen.
Het Comité dringt er bij de Commissie op aan, in dit verband
ook de gevolgen van uiteenlopende internaliseringsstrategieën
voor bedrijfsleven, samenleving en milieu na te gaan. Hierbij
dienen ook de gevolgen van uit kostenoogpunt adequate
vervoerprijzen voor vervoerders en van vervoer afhankelijke
bedrijven en de aantrekkelijkheid van de EU als vestigingsplaats
terdege te worden onderzocht.
9.2.
Het Comité verzoekt de Europese Commissie, de Raad
en het Europees Parlement er alles aan te doen om bij de
uitbreiding van de Gemeenschap op het gebied van verkeer en
vervoer op belangrijke punten verdere vooruitgang te boeken.
Daarbij moet worden gedacht aan optrekking van de maximumtarieven van de wegenbelasting voor vrachtwagens (waar
van toepassing) en differentiatie hiervan volgens milieudoelen.
Tevens dient voortgang te worden gemaakt met een beter
gebruik van de railnetten.
9.3.
Het Comité pleit voor maatregelen om het
brandstofverbruik en daarmee de CO2-uitstoot door personenauto’s terug te dringen. Een van deze maatregelen kan erin
bestaan, regio’s en lidstaten te machtigen om het in een
vroeg stadium op de markt brengen van bijzonder zuinige
motorvoertuigen fiscaal te ondersteunen.
9.4.
Het Comité dringt erop aan dat de richtlijn over de
uitstoot door vrachtwagens snel wordt goedgekeurd en dat
daarin ambitieuzere doelstellingen worden opgenomen dan
die welke tot dusverre voor de fase EURO IV (vanaf 2005) zijn
gepland. Tegelijkertijd moeten de lidstaten de mogelijkheid
krijgen om vanaf het jaar 2000 fiscale stimulansen in te
voeren ten aanzien van voertuigen die al eerder strengere
emissiewaarden in acht nemen. Dit zou ook moeten gelden
voor met gasmotoren uitgeruste bussen en bestelwagens welke
b.v. in stedelijke agglomeraties gebruikt worden.
9.5.
Om de door het wegverkeer veroorzaakte aantasting
van het milieu tegen te gaan, acht het Comité het van cruciaal
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belang dat minder verontreinigende motorbrandstoffen snel
op de markt worden gebracht. Bovendien zijn schone brandstoffen absoluut noodzakelijk voor de invoering van nieuwe
concepten voor motoren die minder brandstof verbruiken en
minder schadelijke stoffen uitstoten.
Het Comité beschouwt de eind december 1998 uitgevaardigde
brandstofrichtlijn als een wezenlijke stap voorwaarts, maar
acht het niettemin noodzakelijk dat er strengere grenswaarden
worden vastgesteld, met name voor het zwavelgehalte.
Het Comité roept alle lidstaten op, door middel van doeltreffende fiscale prikkels te bevorderen dat minder verontreinigende
brandstoffen snel geïntroduceerd worden en dat aan het
gebruik hiervan de voorkeur wordt gegeven boven aan dat van
andere brandstoffen.
Daarbij dienen de gevolgen voor lage inkomens en plattelandsgebieden te worden meegewogen.
9.6.
Het Comité heeft met tevredenheid kennisgenomen
van de eind december 1998 uitgevaardigde richtlijn over de
toekomstige emissieniveaus voor personenauto’s en lichte
bedrijfsvoertuigen. Ook vindt het een goede zaak dat de
lidstaten de mogelijkheid krijgen het voortijdig op de markt
brengen van personenauto’s overeenkomstig EURO IV vanaf
2005 fiscaal te stimuleren.
Het Comité dringt erop aan dat alle lidstaten met efficiënte
financiële stimuli bewerkstelligen dat voertuigen die weinig
uitstoot veroorzaken, snel op de markt worden gebracht en
dat aan het gebruik hiervan de voorkeur wordt gegeven.
9.7.
Het Comité dringt er, vanwege de grote betekenis die
de burgers aan een rustige woon- en leefomgeving zowel in de
steden als daarbuiten toekennen, bij de Commissie op aan om
in aansluiting op de nieuwe emissierichtlijn voor motorvoertuigen eveneens met een richtlijn te komen gericht op een
verdere beperking van de geluidshinder van personenauto’s en
vrachtauto’s (motorgeluid bij snelheden tot 60 km/u en
daarboven bandengeluid).
10. Economie, handel en werkgelegenheid
10.1. Het Comité wijst erop dat verbeteringen op milieugebied de aantrekkingskracht van gebieden op ondernemingen
verhogen en bijdragen tot behoud van de werkgelegenheid.
10.2. Er dienen minimumnormen op milieugebied te worden vastgesteld in de handelspolitiek, met name via de
WTO. In dit kader dienen met name door middel van
gemeenschappelijke marktordeningen fundamentele voorschriften voor geïntegreerde en ecologische landbouw te
worden vastgesteld.
10.3. Juist met het oog op de aantrekkelijkheid van gebieden als vestigingsplaats van bedrijven zou in het milieubeleid
echter steeds meer moeten worden gekozen voor doeltreffende
instrumenten met een interessante kosten/baten-verhouding,
waarvan een impuls op ontwikkelingen op milieutechnologisch gebied uitgaat. Een in ecologisch èn economisch opzicht
doeltreffend milieubeleid is de beste manier om het milieubeleid te koppelen aan het economisch en het werkgelegenheidsbeleid.
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11. Stralingsbescherming
11.1. Het CvdR dringt erop aan dat de niet onder het
EGA-Verdrag vallende onderdelen van stralingsbescherming,
zoals definitieve opberging van radioactief afval en behandeling
van gesloten uraniummijnen, in de EU grotere aandacht
krijgen. In dit verband dienen de regionale instanties voor
stralingsbescherming beter te worden geïnformeerd en dient
hiermee beter te worden samengewerkt. Ook dienen gemeenschappelijke O&O-projecten op het gebied van natuurlijke
radioactiviteit in sterkere mate te worden gestimuleerd. Tegen
de achtergrond van de toetreding van nieuwe lidstaten neemt
de omvang van deze problematiek toe.
11.2. Het CvdR verwacht dat gemeenschappelijke doelstellingen voor de omgang met door natuurlijke radionucliden
besmette materialen (b.v. metaalafval, slib dat bij de oliewinning ontstaat, slakken) worden uitgewerkt.
D. MOTIVERING
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Het Comité is zich er terdege van bewust dat uitbreiding van
de materiële milieuwetgeving steeds ingewikkelder wordt,
omdat tal van zaken van elkaar afhankelijk zijn. Het is dan ook
noodzakelijk, aanvullend wetenschappelijk advies in te winnen.
Nieuwe uitdagingen hebben de plaats ingenomen van de
klassieke milieuproblemen. De wereldwijde bedreigingen door
klimaatveranderingen als gevolg van de toegenomen uitstoot
van broeikasgassen, de aantasting van de ozonlaag en het
gebruik van grondstoffen zijn minder zichtbaar dan de meeste
klassieke milieuproblemen, zoals verontreiniging van water of
ongecontroleerde opslag van afval. Bij alle onderdelen van
milieu-educatie is dan ook een interdisciplinaire benadering
geboden. Er zou niet alleen gezorgd moeten worden voor een
wetenschappelijke onderbouwing, maar ook voor samenhang
tussen milieubescherming en sociaal-economische aspecten.

De standpunten van het Comité van de Regio’s inzake
principiële vraagstukken op het vlak van het milieubeleid
dienen in het licht van het Verdrag van Amsterdam geconsolideerd en verder uitgebouwd te worden.

Op mondiaal niveau draagt de Europese Unie een zekere
verantwoordelijkheid voor klimaatbescherming en besparing
van energie en grondstoffen. Zij dient het goede voorbeeld te
geven, wil de overal ter wereld gehoor worden gegeven aan de
roep om duurzame ontwikkeling.

Met de invoering van de Economische en Monetaire Unie zal
de concurrentie in de interne markt verder toenemen. Dit
betekent dat de concrete implementatie en de inhoudelijke
ontwikkeling van de EG-milieuwetgeving in de toekomst nog
belangrijker zullen worden.

Duurzame ontwikkeling in de Europese Unie is alleen haalbaar
indien de prioriteiten op de verschillende beleidsterreinen
worden bijgesteld. Dit geldt vooral voor verkeer en vervoer.

Het Comité draagt in dit verband een bijzondere verantwoordelijkheid, aangezien de bevoegdheid voor een effectieve toepassing van wet- en regelgeving toch vooral bij de lokale en
regionale overheden berust.
Een goede economische ontwikkeling in de Europese Unie is
alleen mogelijk indien een ambitieus milieubeleid wordt gevoerd. Bescherming van het milieu stimuleert tot innovatie en
groei in de gehele economie. Een modern milieubeschermingbeleid levert ook arbeidsplaatsen met goede toekomstperspectieven op. In verband met de versterking van
de strategie ter voorbereiding van de toetreding van de
kandidaat-lidstaten uit Midden- en Oost-Europa zal de export
van milieubeschermingstechnologie door de EU de komende
tien jaar bijzonder belangrijk worden.

Een enorm milieuprobleem is de aantasting van de bodem.
Hoofdoorzaken hiervan zijn erosie en de achteruitgang van de
fysisch-chemische bodemgesteldheid. Van een gemeenschappelijk beleid ter bescherming van de bodem is vooralsnog geen
sprake. Gezien het interdisciplinaire karakter ervan is het
bijzonder moeilijk een dergelijk beleid uit te werken, temeer
omdat daarbij ook nog het subsidiariteitsbeginsel in acht moet
worden genomen.
Bij de toepassing van het beginsel „duurzame ontwikkeling”
wordt vanwege de horizontale aard ervan door institutionele
en procedurele aspecten een belangrijke rol gespeeld.

Brussel, 10 maart 1999.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Manfred DAMMEYER
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C 198/37

Advies van het Comité van de Regio’s over het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad
betreffende de verbranding van afval”
(1999/C 198/08)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,
gezien het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verbranding van afval (COM(1998) 558
def. — 98/0289 SYN) (1),
gezien het besluit van de Commissie van 7 oktober 1998 om het Comité overeenkomstig artikel 198 C,
eerste alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, over dit onderwerp te
raadplegen,
gezien het besluit van zijn Bureau van 15 juli 1998 om commissie 4 „Ruimtelijke ordening, stadsbeleid,
energie, milieu” te belasten met de voorbereiding van het advies,
gezien het door commissie 4 op 4 februari 1999 goedgekeurde ontwerpadvies (CDR 447/98 rev. 1);
rapporteur: de heer J. Kramer Mikkelsen;
heeft tijdens zijn 28e zitting van 10 en 11 maart 1999 (vergadering van 10 maart) het volgende advies
uitgebracht, dat met algemene stemmen is goedgekeurd.
Inleiding

1.
Het Comité van de Regio’s neemt kennis van het voorstel
voor een richtlijn van de Raad betreffende de verbranding van
afval, dat op 7 oktober 1998 door de Commissie is ingediend.

2.
Het Commissievoorstel heeft betrekking op zowel het
verbranden van afval in traditionele verbrandingsinstallaties,
als op het meeverbranden van afval in bijvoorbeeld cementovens en stookinstallaties.

Algemene opmerkingen

3.
Het Comité is ingenomen met de voorgestelde richtlijn,
die zorgvuldig is opgesteld en waaraan grote behoefte bestaat.

5.
Het Comité meent dat verbranding van afval met terugwinning van energie een nuttig onderdeel van een modern
afvalbehandelingssysteem kan zijn, mits deze verbranding
plaatsvindt in het kader van een samenhangende planning
inzake de verwerking van afval en geen belemmering vormt
voor initiatieven om afval te recyclen c.q. de hoeveelheid
afval zo klein mogelijk te maken. Bovendien moeten bij de
verbranding van afval strenge maatregelen worden getroffen
om emissies in de lucht, in water, enz. te beperken.
6.
In de Resolutie betreffende een communautaire strategie
voor het afvalbeheer (2) benadrukt de Raad dat het nuttig
gebruik van afval — onder meer door terugwinning van
energie bij het verwerken van afval — bevorderd moet worden.
In het voorstel voor richtlijn van de Raad betreffende het
storten van afvalstoffen(3) zijn bovendien eisen opgenomen
om de hoeveelheid gestort organisch afval te beperken. In zijn
advies van 11 juni 1997 (4) stemde het Comité in met deze
eisen. Het wijst er in dit verband op dat in de toekomst
waarschijnlijk steeds meer zal worden gekozen voor het
verbranden van afval.

4.
De voorgestelde richtlijn moet ertoe bijdragen dat bij de
verbranding van afval rekening wordt gehouden met de
gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mensen. Er
wordt echter geen oplossing aangedragen voor de problemen
die het gevolg zijn van de grote tegenstand op vele plaatsen in
Europa tegen het gebruik van verbrandingsinstallaties om het
afvalprobleem het hoofd te bieden. In plaats daarvan worden
in deze gebieden grote hoeveelheden afval op vuilnisbelten
gestort. Dit kan onder meer leiden tot verontreiniging van
grondwater, zeeën, meren en rivieren. Bovendien kan het
storten van organisch afval leiden tot de vorming van methaan,
een belangrijk broeikasgas.

7.
Het Comité vindt dat een hoog niveau van milieubescherming uitgangspunt bij de exploitatie van de verbrandingsinstallaties moet zijn. Bovendien moet de nodige openheid worden betracht m.b.t. de planning, bouw en exploitatie
van de installaties. Op deze manier kunnen ook de problemen
rond de meest aangewezen lokatie en bouw van toekomstige
installaties, het „Not In My Back Yard”-syndroom, beter worden
aangepakt. Het Comité wijst erop dat de opzet en financiering
van afvalbeheer vaak een zaak van de lokale en regionale
overheden is en dat deze overheden een onmisbare schakel
vormen in de communicatie met de burgers; wil een doelmatig
afvalsysteem opgezet kunnen worden, dan dienen de betrokken plannen in nauwe samenwerking met de lokale en
regionale overheden te worden uitgewerkt.

(1) PB C 372 van 2.12.1998, blz. 11.

(2) PB C 76 van 11.3.1997, blz. 1.
(3) COM(97) 105 def.; PB C 156 van 24.5.1997, blz. 10.
(4) CDR 112/97 fin; PB C 244 van 11.8.1997, blz. 15.
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8.
Bovendien is het essentieel dat afvalverbrandingsinstallaties deel uitmaken van een geïntegreerde afval- en energieplanning, om ervoor te zorgen dat de installaties het milieu zo
min mogelijk belasten en geloofwaardig zijn als ecologisch
doeltreffende oplossingen voor het afvalprobleem.

9.
In de voorgestelde richtlijn zouden eisen moeten worden
opgenomen m.b.t. tot het voorsorteren van afval, om eventuele
ongewenste fracties vóór verbranding te kunnen verwijderen.
Het Comité hecht vooral waarde aan een effectieve scheiding
van afval aan de bron, dus voordat het afval naar de verbrandingsinstallatie wordt vervoerd.

10.
De verbranding van afval moet in alle lidstaten aan
dezelfde regels worden onderworpen, onder meer om onnodig
transport van afval tussen de landen te voorkomen; de export
van afval is een probleem waaraan dringend iets gedaan moet
worden.

11.
In de periode tussen de inwerkingtreding van de
richtlijn en het tijdstip waarop alle lidstaten de bepalingen
in nationale wetgeving hebben omgezet, zullen realistische
overgangsregelingen geboden zijn. Daarbij moet worden voorkomen dat landen die de richtlijn hebben geïmplementeerd,
afval exporteren naar landen die de bepalingen nog niet
volledig hebben omgezet.

12.
De richtlijn is bijzonder belangrijk voor de lokale en
regionale overheden, omdat deze in grote mate verantwoordelijk zijn voor de bouw en exploitatie van verbrandingsinstallaties en vaak ook belast zijn met milieutoezicht op de installaties.

13.
Het Comité stelt met voldoening vast dat in overweging 6 van de richtlijn wordt verwezen naar de resolutie van
de Raad betreffende een communautaire strategie voor het
afvalbeheer (1); in deze resolutie wordt onder meer benadrukt
dat het transporteren van afval voor verbrandingsdoeleinden
moet worden tegengegaan. Het Comité is het ermee eens dat
zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat afval wordt
vervoerd.

14.
Het Comité stelt met tevredenheid vast dat in de
richtlijn alleen minimumeisen zijn opgenomen (zie overweging
5); dit biedt de lidstaten de mogelijkheid om strengere eisen
aan de verbrandingsinstallaties te stellen.

15.
Het Comité is verheugd dat regels worden vastgesteld
voor het meeverbranden van afval. Dit gebied is tot dusver
volstrekt onvoldoende gereguleerd geweest. Het is echter van
groot belang dat bij de meeverbranding van afval zo snel

(1) PB C 76 van 11.3.1997, blz. 1.
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mogelijk onderscheid wordt gemaakt tussen terugwinning (R1,
bijlage II B, Richtlijn 75/442/EEG) en verwijdering (D 10,
bijlage II A, Richtlijn 75/442/EEG).

16.
Het is ondoelmatig dat bepaalde industriële installaties
afval mogen verbranden volgens een proces waarbij verontreinigende stoffen uit het afval in de producten worden verwerkt,
aangezien dit schadelijk kan zijn voor het milieu of een risico
voor de volksgezondheid kan inhouden.

17.
In de cementindustrie bijvoorbeeld komen op deze
manier zware metalen terecht in bouwmaterialen. Deze verspreiding van ongewenste stoffen kan later problemen opleveren bij het gebruik van de bouwstoffen en net voor het ogenblik
dat de bouwstoffen als afvalstof op een gecontroleerde manier
worden verwerkt. Het Comité beschouwt deze en soortgelijke
processen als verdunning van afval.

18.
Het Comité is tegen afvalverbrandingsprocessen waarbij
afval op deze wijze wordt verdund en verontreinigende stoffen,
zoals zware metalen, in de producten worden verwerkt en
vervolgens in de vorm van bouwmaterialen worden verspreid.
Dit is volgens het Comité strijdig met de doelstellingen van de
richtlijn; in overweging 15 staat namelijk dat een hoog niveau
van milieubescherming en bescherming van de menselijke
gezondheid gewaarborgd dient te worden.

19.
Het Comité vindt dat afval alleen mag worden meeverbrand indien er sprake is van homogene afvalcomponenten
waarvan de samenstelling en herkomst bekend zijn, en indien
het meeverbranden gebeurt volgens een goedgekeurd afvalbeheersplan.

20.
De lokale en regionale overheden zijn in belangrijke
mate verantwoordelijk voor de bouw van voldoende en goed
functionerende afvalverwerkingsinstallaties. Deze installaties
moeten passen binnen een duurzaam afvalbeheerssysteem, de
hoeveelheid afval verminderen en zorgen voor een betere
recycling c.q. terugwinning van afval. Scheiding van afvalcomponenten met een hoge calorische waarde die niet gerecycled
kunnen worden, maakt het uit technisch, economisch en
milieu-oogpunt extreem moeilijk om traditionele afvalverbrandingsinstallaties op duurzame wijze te exploiteren.

21.
In Bijlage II wordt een formule gegeven om de emissiegrenswaarden te bepalen voor verontreinigende gassen die
vrijkomen bij het meeverbranden van afval. Een dergelijke
formule wordt ook in Richtlijn 94/67/EG betreffende de
verbranding van gevaarlijke afvalstoffen gehanteerd.

22.
De formule wordt gebruikt om grenswaarden te berekenen voor de uitstoot van gassen, uitgaande van het volume
rookgas dat bij verbranding van afval ontstaat en het volume
dat afkomstig is van fossiele brandstoffen.

14.7.1999

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

23.
De formule kan er volgens het Comité in sommige
gevallen toe leiden dat de emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen die bij het meeverbranden van afval ontstaan,
minder streng zijn dan de normen die voor traditionele
verbrandingsinstallaties gelden.

24.
Dat voor meeverbrandingsinstallaties en traditionele
verbrandingsinstallaties verschillende normen gelden, is in
tegenspraak met de mededeling van de Commissie aan de Raad
en het Europees Parlement betreffende de actualisering van de
communautaire strategie voor het afvalbeheer, waarin het
volgende wordt gesteld: „Er is dan ook geen reden om in
de diverse sectoren (industrie en afvalverwerkingsinstallaties)
verschillende normen te hanteren indien de verwerkte materialen en de toegepaste processen vergelijkbaar zijn. Dezelfde
strenge normen dienen in principe van toepassing te zijn
op afval dat in industriële installaties en op afval dat in
afvalverwerkingsinstallaties (voor terugwinning of verwijdering) wordt verwerkt”. De praktische uitwerking voor het
komen tot deze gelijkheid van normen is terug te vinden in
het rapport „Blokland” van Europees Parlementslid Blokland,
die hierover in opdracht van het Parlement een rapport
opstelde.

25.
Het Comité heeft in zijn advies van 16 januari 1997
over bovengenoemde strategie met voldoening vastgesteld dat
de Commissie voorstander is van gelijke regels voor afval,
ongeacht het feit of het afval in industriële installaties dan wel
in afvalverwerkingsinstallaties wordt behandeld.

26.
Gezien de eerder genoemde gevolgen wijst het Comité
erop dat met de in Bijlage II opgenomen formule voor het
meeverbranden van afval gelijke grenswaarden moeten worden
gehanteerd voor traditionele verbrandingsinstallaties en installaties waar afval wordt meeverbrand, en gelijke voorwaarden
voor het verbranden en het meeverbranden van afval worden
gecreëerd. Desnoods moet daartoe de formule worden herschreven of worden vervangen door grenswaarden voor de
totale uitstoot van verontreinigende gassen.

C 198/39

Specifieke opmerkingen

30.
Het Comité stelt tot zijn voldoening vast dat de in
artikel 3 gegeven definitie van „verbrandingsinstallatie” de
gehele verbrandingsinstallatie omvat, van de inname, opslag
en voorbehandeling van afval tot het verbrandingsproces,
rookgassen, afvalwater, de opslag van residuen enz. Gezien het
streven van de EU om — conform het Protocol van Kioto —
de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, moet daarnaast
de in afvalverbrandingsinstallaties vrijkomende warmte met
behulp van de modernste technologie teruggewonnen worden.

31.
Het Comité is er tevens mee ingenomen dat dezelfde
definitie ten grondslag ligt aan de omschrijving van de
activiteiten die onder de richtlijn vallen, waaronder het meeverbranden van afval.

32.
Het Comité is het eens met de in artikel 4 genoemde eis
dat de bij het verbrandingsproces opgewekte warmte wordt
teruggewonnen, waarbij een zo hoog mogelijk rendement
moet worden bereikt, en dat het ontstaan van residuen zoveel
mogelijk moet worden voorkomen, c.q. dat de residuen zoveel
mogelijk moeten worden gerecycled.

33.
Er moet een impuls worden gegeven aan de ontwikkeling van methoden om residuen te voorkomen of te recyclen,
om de problemen m.b.t. de verwijdering van verbrandingsafval
te beperken. Het Comité meent dat meer onderzoek op dit
gebied noodzakelijk is.

34.
Het Comité schaart zich achter de in artikel 4 genoemde
minimumeisen m.b.t. de afgifte van vergunningen door de
bevoegde instanties en de door hen daarbij te hanteren criteria.

27.
Bij het vaststellen van de grenswaarden m.b.t. het
meeverbranden van afval dient gebruik te worden gemaakt
van de beste beschikbare technieken, overeenkomstig Richtlijn
96/61/EG van de Raad inzake geïntegreerde preventie en
bestrijding van verontreiniging (IPPC). Zo kunnen onnodige
emissies worden voorkomen.

35.
Met betrekking tot artikel 5 van de ontwerprichtlijn
wijst het Comité erop dat operationele controlesystemen
verplicht moeten worden gesteld om te voorkomen dat per
ongeluk gevaarlijke afvalstoffen in installaties terechtkomen.

28.
Bij de tenuitvoerlegging van de maatregelen dient erop
te worden toegezien dat gelijke voorwaarden worden gecreëerd
voor het meeverbranden van afval in industriële installaties en
het verbranden van afval in traditionele installaties.

36.
In artikel 5 zou de eis moeten worden opgenomen dat
afval vóór verbranding gesorteerd wordt, bij voorkeur aan de
bron, ten einde het verbrandingsproces te verbeteren en zo de
hoeveelheid ongewenste stoffen in verbrandingsslakken e.d. en
rookgassen te beperken.

29.
Het Comité dringt erop aan Richtlijn 94/67/EEG van
de Raad over de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen
samen te voegen met de voorgestelde richtlijn over de
verbranding van afvalstoffen, zodat een overzichtelijke en
gemakkelijker toe te passen EU-regeling ontstaat.

37.
In artikel 6 staat dat de totale hoeveelheid organische
koolstof (TOC) in slakken onder de 3 % moet liggen. Het
Comité meent dat moderne verbrandingsinstallaties hieraan
gemakkelijk kunnen voldoen en steunt deze eis.
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38.
Verder staat in artikel 6 dat verbrandingsinstallaties
zodanig moeten worden ontworpen en geëxploiteerd dat
rookgassen gedurende ten minste twee seconden tot een
temperatuur van ten minste 850°C worden verhit. Het Comité
steunt deze eis.

39.
Het Comité meent dat de geëiste temperatuur van
850°C de vorming van dioxines kan helpen voorkomen,
temeer omdat in artikel 11 ook nog wordt geëist dat de
temperatuur in de verbrandingsovens voortdurend wordt
gemeten.

40.
De in artikel 6 gestelde eisen zullen dan ook een gunstig
effect op de kwaliteit van de verbranding sorteren.

41.
In artikel 6 wordt verder bepaald dat alle verbrandingsinstallaties moeten worden uitgerust met hulpbranders om
ervoor te zorgen dat de installatie snel op de gewenste
temperatuur komt wanneer afval moet worden verbrand.
Hulpbranders dienen verplicht te zijn omdat zij ervoor zorgen
dat verbrandingsinstallaties snel in bedrijf kunnen worden
gesteld en dat de temperatuur in de installaties niet onder de
minimumtemperatuur daalt zolang zich daar nog niet verbrand
afval in bevindt.

42.
In artikel 7 wordt bepaald dat de verbrandingsinstallaties dusdanig moeten worden ontworpen en geëxploiteerd
dat de in bijlage V genoemde emissiegrenswaarden voor
verontreinigende gassen niet worden overschreden.

43.
Het Comité meent dat de desbetreffende grenswaarden
met de huidige technologie geen problemen opleveren; vaak
blijven de emissies er zelfs ruimschoots onder. Bij het samenvoegen van het richtlijnvoorstel met Richtlijn 94/67/EG over
de verbranding van gevaarlijk afval moet worden voorzien in
uniforme emissiegrenswaarden voor alle soorten afvalverbrandingsinstallaties

44.
Het Comité dringt erop aan dat ook voor ammoniak
(NH3) een grenswaarde wordt vastgesteld, aangezien zuivering
van stikstofoxiden meestal plaatsvindt door toevoeging van
ammoniak aan rookgas. In te grote concentraties kan ammoniak onder meer leiden tot stankoverlast en neerslag van
stikstof in de omgeving.

45.
In artikel 7 wordt verwezen naar bijlage II, waarin
grenswaarden zijn opgenomen voor de uitstoot van gassen die
vrijkomen bij het meeverbranden van afval. Bijlage II bevat een
formule voor het berekenen van deze grenswaarden, waarbij
het gemiddelde wordt gehanteerd van de grenswaarde in de
voorgestelde richtlijn en de grenswaarde die bij de verbranding
van fossiele brandstoffen geldt. Deze laatste grenswaarde is
meestal het hoogst, waardoor voor het meeverbranden van
afval in industriële installaties en het verbranden van afval in
traditionele installaties verschillende voorwaarden gelden. Het
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Comité herhaalt dat de twee soorten installaties aan dezelfde
regels moeten worden onderworpen en dat de uitstoot volgens
hem in ieder geval niet groter mag zijn dan de uitstoot die zou
zijn ontstaan in het geval van conventionele brand- of
grondstoffen. Bij de voorgestelde samenvoeging met Richtlijn
94/67/EG moet worden geregeld dat niet meer dan 40 %
ongevaarlijk afval (in verhouding tot de geproduceerde warmte) mag worden meeverbrand.

46.
Het Comité meent verder dat er eveneens een grenswaarde moet worden vastgesteld voor de emissie van stikstof,
aangezien afvalwater van verbrandingsinstallaties meestal
stikstof bevat, hetgeen kan leiden tot een hogere mate van
eutrofiëring van het water waarin de stikstof terecht komt.

47.
In artikel 8 wordt tevens bepaald dat afvalwater niet
mag worden verdund door verschillende afvalwaterstromen te
mengen. Ook het Comité vindt dat verdunning in principe
moet worden voorkomen. Wel kan het zinvol zijn om
bijvoorbeeld koelwater van slakken en afvalwater van de
reiniging van rookgassen tegelijk te behandelen in de installatie,
maar andere afvalwaterstromen zoals regenwater mogen niet
als verdunning worden gebruikt om binnen de grenswaarden
te kunnen blijven. Om dit probleem op te lossen moeten per
geval de best beschikbare technieken worden toegepast.

48.
In artikel 10 wordt bepaald dat de meetapparatuur elk
jaar gecontroleerd moet worden. Het Comité meent dat deze
eis te algemeen is geformuleerd, aangezien er veel verschillende
meetmethodes en ook verschillende fabrikanten van meetapparatuur zijn. Daarom zou in de derde alinea moeten worden
bepaald dat de meetapparatuur minstens één keer per jaar
overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant moet worden
getest.

49.
Verder staat in bijlage III dat de bemonstering en
analyse van alle verontreinigende stoffen moet worden uitgevoerd volgens de CEN-normen. Voor zover deze nog niet zijn
vastgesteld, gelden de nationale normen.

50.
Het Comité vindt dat CEN-normen zo snel mogelijk
moeten worden vastgesteld op gebieden waar zij nu nog
ontbreken, zodat duidelijk is in hoeverre de grenswaarden
van de voorgestelde richtlijn in acht worden genomen. Een
verwijzing naar nationale normen is op den duur geen
houdbare oplossing, aangezien dergelijke normen niet noodzakelijkerwijs op alle relevante gebieden voorhanden zijn.

51.
In artikel 11 wordt naar de metingen in bijlage III
verwezen. Het Comité meent dat de bepalingen in bijlage III
onduidelijk zijn en benadrukt dat deze helder en duidelijk
moeten worden geformuleerd, zodat in de verschillende lidstaten op zowel nationaal als regionaal en lokaal niveau
dezelfde regels worden ingevoerd.
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52.
De eis dat zware metalen, dioxines en furanen in
rookgas ten minste twee maal per jaar moeten worden gemeten
(artikel 11) is opmerkelijk vergeleken met de strenge eisen die
voor de metingen van stoffen in afvalwater gelden. Gezien de
zeer uiteenlopende exploitatievoorwaarden bij de verbranding
van afval vindt het Comité dat door een groep deskundigen
nog eens nauwkeurig moet worden bekeken hoeveel metingen
van afvoerlucht en afvalwater er nodig zijn.

53.
Het Comité is over het algemeen zeker ingenomen met
het Commissievoorstel. Het meent dat er zo snel mogelijk een
algemeen geldende richtlijn voor de verbranding van gevaarlijk
en ongevaarlijk afval moet komen. Verder wijst het erop dat
de strengere milieu-eisen hogere kosten impliceren voor de
lokale en regionale overheden, voor zover zij verantwoordelijk
zijn voor de bouw c.q. exploitatie van en het milieutoezicht op
verbrandingsinstallaties.

Brussel, 10 maart 1999.

De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Manfred DAMMEYER

Advies van het Comité van de Regio’s over het thema „Versterking van de cohesie en het
concurrentievermogen door onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie”
(1999/C 198/09)

HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,
gezien de mededeling van de Commissie getiteld „Versterking van de cohesie en het concurrentievermogen
door onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie” (COM(1998) 275 def.);
gezien het op 8 juni 1998 door de Commissie genomen besluit om het Comité hierover te raadplegen;
gezien de besluiten van het Bureau op 15 juli en op 18 november 1998 om, conform artikel 198C, derde
alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, een advies uit te brengen en om
commissie 5 „Sociaal beleid, volksgezondheid, consumentenbescherming, onderzoek, toerisme” te
belasten met de voorbereiding daarvan;
gezien het jaarverslag over 1998 getiteld „Activiteiten van de Europese Unie op het gebied van onderzoek
en technologische ontwikkeling” (COM(1998) 439 def.);
gezien de „Voorstellen voor beschikkingen van de Raad betreffende de specifieke programma’s waarmee
het vijfde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek,
technologische ontwikkeling en demonstratie (1998-2002) ten uitvoer wordt gelegd” (COM(1998) 305
def.);
gezien zijn advies over het „Eerste actieplan voor innovatie in Europa — Innovatie ter bevordering van
groei en werkgelegenheid” (CDR 68/97 fin) (1);
(1) PB C 244 van 11.8.1997, blz. 9.
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gezien zijn advies inzake het eerste verslag over het cohesiebeleid (CDR 158/97 fin);
gezien zijn advies over het „Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende
het vijfde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek,
technologische ontwikkeling en demonstratie (1998-2002)” (CDR 158/97 fin) (1);
gezien het op 9 november 1998 door commissie 5 opgestelde ontwerpadvies (CDR 278/98 rev. 2)
[Rapporteurs: mevrouw Olander, mevrouw Morichaud (commissie 6) en de heer Tindemans (commissie 1)],
heeft tijdens zijn 28e zitting van 10 en 11 maart 1999 (vergadering van 11 maart) het volgende advies
uitgebracht.
1. Inleiding

1.1.
Met deze Mededeling geeft de Commissie blijk van
haar wens om het concurrentievermogen van de minder
begunstigde regio’s te verbeteren door het voor het bedrijfsleven eenvoudiger te maken om aan OTO en innovatie deel te
nemen. Verwezenlijking van deze wens vereist echter dat
grondig onderzoek wordt gedaan naar de moeilijkheden
waarmee bedrijven in dat verband te maken hebben.

1.2.
Het zijn vooral de kleine en middelgrote bedrijven die
banen creëren, zodat er naar moet worden gestreefd om het
op lokaal en regionaal niveau voor hen mogelijk te maken,
beschikbare technologie te absorberen en te innoveren.

1.3.
Inspanningen om tot een innovatiecultuur te komen,
omvatten ook de totstandbrenging van structuren ter vergemakkelijking van contacten tussen het midden- en kleinbedrijf
en de wetenschappelijke kringen waarmee het te maken heeft.
Het Comité van de Regio’s schaart zich achter het uitgangspunt
van de Commissie dat de kennisstrategieën moeten worden
aangepast aan de economische ontwikkeling van de respectieve
regio’s en tegelijkertijd, via de nationale OTO-systemen, onderdeel moeten uitmaken van een breder Europees perspectief
(overeenkomstig art. 130 H van het EU-Verdrag).

1.4.
In zijn advies inzake het eerste verslag over het
cohesiebeleid (2) heeft het Comité van de Regio’s aangedrongen
op een betere coördinatie van het structuurbeleid met de
overige EU-beleidsgebieden ten einde op geïntegreerde wijze
gecoördineerde maatregelen ten behoeve van de minder begunstigde regio’s te kunnen uitwerken.

1.6.
Door de sterke concentratie van het OTO- en innovatiepotentieel in de welvarende regio’s zullen juist deze het
meest gebaat zijn bij het OTO- en innovatiebeleid van de EU.
Dit kan leiden tot hogere economische groei in de toch al
welvarende regio’s, terwijl de minder begunstigde regio’s
wellicht nog meer zullen achterblijven op het gebied van
economische en technologische ontwikkeling. De uitdaging in
onderhavige Mededeling van de Commissie is juist om deze
trend ten faveure van de minder begunstigde regio’s om te
buigen.
1.7.
Het Comité is daarom ingenomen met het voorstel van
de Commissie om een gemeenschappelijk, gecoördineerd
raamwerk tot stand te brengen ter bevordering van cohesie,
concurrentievermogen alsook OTO en innovatie. Dit raamwerk moet dienen als uitgangspunt voor het opstellen van
richtsnoeren m.b.t. de EU-structuurfondsen alsook voor een
evaluatie van de wijze waarop OTO- en innovatie-activiteiten
geïntegreerd dienen te worden in de structuurfondsen.
1.8.
Het Comité waardeert het streven van de Commissie
naar een hoge mate van participatie bij het uitwerken van
voorstellen voor richtsnoeren voor de structuurfondsen voor
de periode 2000-2006. OTO- en innovatie-inspanningen
moeten bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke
problemen van het moment. De richtsnoeren voor de nieuwe
structuurfondsenregeling moeten, meer dan thans het geval is,
zodanig worden vormgegeven dat de programma’s zowel aan
de lokale en regionale samenlevingsbehoeften als aan het
beleid van de Gemeenschap tegemoetkomen. Voortzetting van
de dialoog tussen Commissie en Comité van de Regio’s is van
centraal belang om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken
van de mogelijkheden die de op stapel staande structuurfondsenregeling biedt.

2. Algemene opmerkingen
1.5.
Het cohesiebeleid heeft tot doel, de verschillen qua
ontwikkelingsniveau tussen de regio’s te verkleinen en de
ontwikkeling in de minder begunstigde regio’s en plattelandsgebieden te stimuleren. De Structuurfondsen, het Cohesiefonds
en, in toenemende mate, de EIB zijn de belangrijkste financieringsinstrumenten van het cohesiebeleid.

(1) PB C 379 van 18.12.1997, blz. 26.
(2) CDR 76/97 fin — PB C 379 van 15.12.1997, blz. 34.

2.1.
Het Comité van de Regio’s staat achter het voorstel van
de Commissie om het cohesiebeleid bij te stellen ten einde de
economische bedrijvigheid in minder begunstigde regio’s te
stimuleren.
2.2.
Het Comité wil vooral de nadruk leggen op het
samenspel tussen OTO en innovatie op lokaal en regionaal
niveau, en wil er nu al op wijzen dat de belangrijkste
standpunten van de gemeentes en de regio’s met name
betrekking hebben op de gedetailleerde vormgeving van de
nieuwe structuurfondsenregeling en de veranderingen daarin.
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2.3.
Alle studies wijzen uit dat, in een wereldeconomie die
steeds meer aan concurrentie blootstaat, onderzoek, ontwikkeling en innovatie onontbeerlijk zijn om de internationale
concurrentie aan te kunnen. Tegelijkertijd zijn de betrekkingen
tussen enerzijds de onderzoekswereld en anderzijds het midden- en kleinbedrijf en de industrie uiterst complex; wil men
met behulp van de ingevoerde steunregelingen enig significant
resultaat kunnen behalen, dan zal dan ook moeten worden
getracht deze betrekkingen te vereenvoudigen. Het is in het
bijzonder zaak de productkwaliteit en de kwaliteitszorg in het
productieproces te verbeteren, ook door EU-programma’s en
nationale initiatieven te integreren, en daarbij in de eerste
plaats aandacht te besteden aan bedrijven in de zwakste regio’s.
2.4.
Versterking van de regionale dimensie van het OTOen innovatiebeleid strookt met de doelmatigheidscriteria van
het EU-beleid, terwijl de extra aandacht voor het concurrentievermogen van de minder begunstigde regio’s recht doet aan
het rechtvaardigheidsbeginsel in het EU-beleid. Desondanks
krijgt met bij het lezen van de Mededeling van de Commissie
de indruk dat het voorgestelde strategische kader ter bevordering van cohesie en concurrentievermogen via onderzoek,
technologische ontwikkeling en innovatie eerder gericht is op
een stringentere opzet van de regionale programma’s in de
structuurfondsen dan op stimulering van regionale OTO en
innovatie als zodanig. Verder is ook nog niet gebleken of er
mogelijkheden zijn om de toegang van de minder begunstigde
regio’s tot middelen uit het vijfde OTO-kaderprogramma te
verbeteren.
De voorwaarden voor deelname aan de vorige kaderprogramma’s waren zo ingewikkeld en tijdrovend dat actoren uit
minder begunstigde regio’s hierdoor eerder werden afgeschrikt
dan dat de toegankelijkheid van OTO en innovatie erdoor
werd verbeterd. Of door hen ingediende verzoeken werden
ingewilligd, was vaak een echte loterij. Hetzelfde geldt voor
partnerschapsprojecten met regio’s in Midden- en OostEuropa. In de nieuwe EU-programma’s zijn in dit opzicht
verbeteringen geboden.
2.5.
Het Comité van de Regio’s onderstreept dat verscheidene analyses en conclusies in het document van de Commissie
ook relevant zijn voor regio’s die bepaald geen „groeiregio’s”
zijn, maar evenmin „minder begunstigde regio’s” strictu sensu.
De toekomstige ontwikkeling in Europa dreigt te leiden tot een
„tweedeling” van Europa in enkele sterke groeiregio’s, verspreid
over het continent en doorgaans geconcentreerd rond grote
verstedelijkte centra, en de rest van Europa. Deze tweedeling
is thans reeds duidelijk voelbaar in diverse ontwikkelde
EU-landen.
2.6.
OTO en innovatie zijn instrumenten om het concurrentievermogen van het bedrijfsleven te vergroten. De
stuwende kracht van het MKB en de industrie kan diverse
vormen aannemen:
— modernisering van de productie,
— aanpassing aan nieuwe vraag, b.v. naar milieuvriendelijke
producten,
— technologische verbeteringen ten einde marktaandelen te
behouden, e.d.

C 198/43

2.7.
Ondanks het feit dat bedrijven de belangrijkste doelgroep zijn aan de inspanningen, zijn OTO en innovatie in
regionaal verband net zo belangrijk als milieu, volksgezondheid, infrastructuur, energie en ruimtelijke ordening. Daarom
moeten Europese, nationale en regionale/lokale programma’s
worden gecoördineerd overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel van de EU. Regionale en lokale overheden zijn de
besluitvormers die zich het dichtst bij de economische actoren
en de gewone burger bevinden. OTO en innovatie behoren tot
het normale bevoegdheidsterrein van de regionale en lokale
overheden. Innovatieprocessen hebben door hun multifunctionele aard ook aanknopingspunten met alle beleidsterreinen
die tot de bevoegdheid van de regionale en de lokale overheden
behoren (onderwijs, beroepsopleiding, milieu, ruimtelijke ordening, lokale ontwikkelingsactiviteiten en steunverlening aan
het kleinbedrijf).
2.8.
Het Comité van de Regio’s wil erop wijzen dat de
activiteiten in het kader van de OTO-programma’s van de EU
de kwaliteit van de samenwerking tussen b.v. regio’s in de
Noordse landen en regio’s in Ierland, Portugal, Spanje en
Griekenland ten goede zijn gekomen. In 1997 werd aan 47 %
van de uit het vierde kaderprogramma gefinancierde projecten
deelgenomen door Doelstelling-1-regio’s. In hetzelfde jaar
werden 13 463 (van de in totaal 56 478) samenwerkingsverbanden tot stand gebracht tussen regio’s in Ierland, Portugal,
Spanje, Griekenland en regio’s in de overige EU-landen.
2.9.
Het Comité van de Regio’s is van mening dat OTO en
innovatie geïntegreerd moeten worden in het productieapparaat van de regio’s, en het is het eens met de conclusie van
de Commissie (par. 13) dat met name regio’s die er moeite
mee hebben om activiteiten met een hoge toegevoegde waarde
aan te trekken, profijt kunnen hebben van een coördinatie
tussen hun OTO- en innovatiestrategie en hun economische
planning.
2.10. Ook wil het Comité onderstrepen dat het streven naar
integratie van OTO- en innovatie-steun in het productiesysteem van de regio’s niet eenzijdig mag worden gezien als
een „technische” uitvoeringskwestie. Het gaat hier niet zozeer
om kennis- en technologie-verspreiding, maar meer om kennis- en technologie-implementatie. Vooral van belang in
regionaal verband is dat vaak invloed moet worden uitgeoefend
op lokale en regionale mentaliteiten en attitudes die de vorm
aannemen van een sterke weerstand tegen nieuwe ideeën en
verandering. In een dergelijke omgeving kan het voorkomen
dat zelfs krachtige inspanningen niet het beoogde resultaat
opleveren.
2.11. Voorts is het zaak dat de lokale en regionale overheden in minder begunstigde regio’s niet alleen concrete inspanningen leveren om een positieve ontwikkeling van het bedrijfsleven te bevorderen, maar zich eveneens krachtig inzetten
voor modernisering van de regionale infrastructuur. Daarbij
moet niet alleen aan de eigenlijke betekenis van het woord
worden gedacht, nl. communicatie in de vorm van wegen, IT,
enz., maar ook aan de opbouw van een „culturele” infrastructuur die beantwoordt aan de eisen die goed opgeleide, naar
verhouding jonge arbeidskrachten aan de „life style” in de regio
stellen.
2.12. Het Comité van de Regio’s wil nadrukkelijk wijzen op
de mogelijkheid om onderzoeksparken in Europa actief en
doelbewust te betrekken bij de OTO- en structuurfondsenprogramma’s van de Gemeenschap. In vergelijking met de VS en
Japan lijkt Europa nog niet voldoende aandacht te schenken
aan zijn onderzoeksparken, ondanks het feit dat het aantal
parken de afgelopen drie à vier jaar met ruim 30 % is
toegenomen.
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2.13. Internationale samenwerking kan van groot belang
zijn voor een onderzoekspark indien met andere parken in
de VS en Japan samengewerkt wordt. De oprichting van
transnationale consortia (of Europese Economische Samenwerkingsverbanden, EESV’s) door het MKB heeft ertoe bijgedragen
dat deze bedrijvencategorie ook aan OTO- en innovatieprogramma’s van de EU kan deelnemen.

maatregelen zich tot beide partners richten, waarbij het aanbod
moet worden afgestemd op de behoeften van het MKB en door
voldoende bekendheid aan dit aanbod te geven. Het is niet
efficiënt om kleine en middelgrote bedrijven te helpen zonder
inzicht te hebben in datgene wat gedaan wordt in laboratoria,
onderzoeksparken, enz. — en vice versa.

Bijzondere opmerkingen

4.1.2. Er zijn veel aanwijzingen dat de IT-kloof tussen
noord en zuid groeit. Kleine ondernemingen dienen meer bij
het onderzoeks- en innovatieproces te worden betrokken, wat
vergemakkelijkt zou kunnen worden indien de overheden b.v.
elektronische handel zouden stimuleren. Het Comité van
de Regio’s benadrukt dat de concrete vormgeving van de
verschillende projecten van belang is willen kleine en middelgrote ondernemingen hieraan kunnen deelnemen. Hoe groter
namelijk de projecten financieel en in de praktijk zijn, hoe
moeilijker het om praktische redenen voor kleine ondernemingen is om de benodigde financiën vrij te maken.

3. Doelstellingen van de mededeling
3.1.
Het cohesiebeleid is structuurgericht en daarmee per
definitie beleid op lange termijn. Verspreiding van „best
practices” op het gebied van coördinatie van OTO en innovatie
met het regionale bedrijfsleven wordt bevorderd door een
thans voor alle regio’s toegankelijke Europese databank.
3.2.
Het Comité van de Regio’s staat achter de doelstellingen
van de Commissie om het concurrentievermogen van minder
begunstigde regio’s te vergroten, OTO en innovatie in het
bedrijfsleven van de regio’s te integreren, aan te tonen dat de
verschillende EU-instrumenten cohesie en concurrentievermogen ten goede komen (indien deze instrumenten elkaar althans
aanvullen), alsmede te laten zien dat kandidaat-lidstaten sterk
kunnen profiteren van plaatselijke en regionale ervaringen met
EU-steun ten behoeve van OTO en innovatie in minder
begunstigde regio’s.
3.3.
Dat het Vijfde kaderprogramma een looptijd heeft van
1998 tot 2002 en het nieuwe structuurbeleid van 2000 tot
2006, kan een handicap vormen, ook al voorziet de algemene
structuurfondsenverordening in de mogelijkheid van tussentijdse aanpassing en is er een formele mid-term-review.
Dit mag echter niet worden opgevat als een vrijbrief voor
ingrijpende tussentijdse bijstelling van de nog op te stellen
OTO- en innovatierichtlijnen die tot dito aanpassing van de
plannen zelf dwingt.
3.4.
De Commissie stelt dat de nieuwe Doelstelling 3 de
mogelijkheden van de huidige Doelstelling 4 en ADAPT
bestendigt. Volgens de huidige voorstellen zal Doelstelling 3
niet van toepassing zijn op de regio’s die vallen onder
Doelstelling 1 of 2. De nieuwe Doelstelling 3 zal alleen gelden
in regio’s die vallen onder de overgangsregeling, maar niet
onder Doelstelling 1 en 2. Voor de regionale en lokale
autoriteiten in de laatstgenoemde twee groepen regio’s zal het
dan ook moeilijk zijn, de vereiste coördinatie tussen de
nationale Doelstelling-3-plannen en de regionale behoeften
vanuit een integrale OTO- en innovatiestrategie tot stand te
brengen.

4. Evaluatie van de initiatieven in heden en verleden
4.1. Structuurfondsen — vroegere en huidige acties
4.1.1. De Commissie laat zien dat de OTO-systemen in de
zwakste regio’s van de rijkste lidstaten meer vraaggericht zijn
dan die in de armste landen. Om de vruchten van onderzoek
daadwerkelijk te kunnen plukken, dienen zowel bedrijfsleven
als onderzoekers zich gezamenlijk in te zetten daar waar de

4.1.3. Bij het nemen van maatregelen moet de Commissie
vooral oog hebben voor de behoefte aan gemakkelijkere
toegang tot duidelijke informatie, die op regionaal niveau
gecentraliseerd zou moeten zijn in een catalogus die is
toegesneden op de gebruikers in kleine en middelgrote (industriële) bedrijven. In deze catalogus dienen ook de organisaties
te worden vermeld die als aanspreekpunt fungeren tussen
OTO en het midden- en kleinbedrijf, de verschillende steunmogelijkheden, de bestaande netwerken waarbij bedrijven zich
kunnen aansluiten, de mogelijkheden voor onderzoeksopleidingen en de mogelijkheden voor onderzoekers om in bedrijven aan research te doen. Vele gemeentes en regio’s hebben
ervaring met groeimogelijkheden die via RIS- en RITTSprojecten zijn gegenereerd. Het bestaande netwerk van RIS/RITTS-regio’s bundelt een schat aan ervaring die kan worden
ingezet in de minder begunstigde regio’s ten einde de deelname
van kleine en middelgrote bedrijven aan de EU-programma’s
te stimuleren.

4.1.4. In een eerste fase werd in het kader van de EUstructuurfondsen alleen maar steun gegeven voor investeringen
in OTO-centra en OTO-projecten. In een tweede fase begon
de EU zich meer te interesseren voor technologieverspreiding
en andere innovatiemaatregelen, alsook voor centra die als
interface tussen universiteiten/hogescholen en het bedrijfsleven
kunnen fungeren. Daarmee beoogde de EU, ertoe bij te dragen
dat het bedrijfsleven in contact kwam met het OTO-potentieel
van universiteiten en hogescholen. Nu, bij het ingaan van de
derde fase, wil de EU met haar OTO- en innovatiebeleid in het
kader van de structuurfondsen in de periode 2000-2006
bereiken dat er een breder verband tot stand komt tussen
OTO en innovatie enerzijds en financieringsmechanismen,
opleidingsactiviteiten en technologie-intensieve bedrijven anderzijds.

4.1.5. Het Comité van de Regio’s wil benadrukken dat
kleine en middelgrote bedrijven niet als een categorie kunnen
worden beschouwd die structureel anders is dan grote ondernemingen. Kleine en middelgrote ondernemingen zijn dikwijls
toeleveranciers voor de grotere ondernemingen. Er is veel voor
te zeggen om grote bedrijven te betrekken bij projecten
ten einde de toepassing van moderne technologie in kleine
ondernemingen te vergemakkelijken of te steunen.
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4.2. Het OTO-kaderprogramma van de EU
4.2.1. In haar rapport over het vierde OTOkaderprogramma van de EU wijst de Commissie erop dat
Spanje en Griekenland belangrijke vorderingen hebben geboekt op het gebied van informatietechnologie, medische
biologie en gezondheidszorg, maar dat op het gebied van o.m.
industriële en materiaaltechnologie en biotechnologie nog de
nodige vooruitgang moet worden gemaakt. Gebleken is dat
de vraaggeoriënteerde Craft-maatregelen ter stimulering van
technologische toepassingen in het MKB het meest van nut
zijn geweest voor de minder begunstigde regio’s. In dit verband
zijn ook de maatregelen inzake opleiding, mobiliteit van
onderzoekers, bevordering van innovatie en verspreiding van
onderzoeksresultaten alsmede het opzetten van netwerken
voor onderzoekers doeltreffend gebleken.
4.2.2. Het Comité van de Regio’s stelt voorts tot zijn
tevredenheid vast dat de Commissie ervoor heeft gekozen om
in overleg met o.m. het CvdR aan het vijfde kaderprogramma
van de EU te werken. Uit deze dialoog is gebleken dat de
uitdagingen en kansen die centraal staan in dit kaderprogramma, dezelfde zijn als die op lokaal en regionaal niveau. Veel
aandacht moet worden besteed aan o.m. de interactie tussen
grote en kleine steden en plattelandsgebieden, alsook aan de
mogelijkheden voor kleine ondernemingen om gebruik te
kunnen maken van onderzoeksresultaten. Het Comité van de
Regio’s is ingenomen met de oprichting van het IPTS (Instituut
voor technologisch onderzoek) te Sevilla, dat tot taak heeft
gekregen verkennend technologisch onderzoek te doen en het
verband tussen technologie, werkgelegenheid en concurrentievermogen te bestuderen.
4.2.3. In 1997 hebben zich fundamentele veranderingen
voorgedaan in het onderzoeksbeleid van de EU doordat de
rechtsgrondslag voor het onderzoek bij het Verdrag van
Amsterdam werd gewijzigd en doordat „Agenda 2000” de
sleutelfunctie bevestigde van onderzoek, innovatie, onderwijs
en beroepsopleiding in de EU. De vorderingen die bij de
uitvoering van het EU-actieplan voor innovatie zijn gemaakt,
hebben lokale en regionale actoren gemobiliseerd om het
ondernemings- en innovatieklimaat in Europa te verbeteren.
Het van december 1997 daterende verslag met OTOindicatoren heeft voorts gegevens opgeleverd en vergelijkende
analyses van de onderzoeksinspanningen in EU- en in nationaal
verband in een globaal perspectief; dit was het uitgangspunt
voor de lokale en regionale OTO- en innovatieprioriteiten.

5. Versterking van concurrentievermogen en samenhang
op nationaal en regionaal niveau
5.1.
Het Comité van de Regio’s stelt er prijs op dat de
Commissie laat zien dat Doelstelling-2-regio’s de economische
voordelen van grote steden hebben weten te benutten, en dat
plattelandsgebieden en kustgebieden van andere voordelen
kunnen profiteren waarbij milieutechnologie en toerisme een
belangrijke rol spelen. Op de sterke toeneming van het aantal
IT- en biotechnologiebedrijven gerichte onderzoeksparken
hebben in de minder begunstigde regio’s bijgedragen tot de
lokale en regionale ontwikkeling door het commercialiseren
van onderzoeksresultaten van universiteiten en OTOintensieve bedrijven. Voorbeelden als deze tonen duidelijk de
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belangrijke rol aan van lokale en regionale groeperingen
die complementaire activiteiten binnen belangrijke OTO- en
innovatieclusters verrichten, met als doel om de lokale en
regionale actoren ertoe aan te zetten, te onderzoeken hoe
OTO- en innovatiesteun in het productiesysteem van hun
regio kan worden geïntegreerd.

6. Integratie van OTO en innovatie in de regionale
economische ontwikkeling
6.1. OTO en innovatie — gedeelde verantwoordelijkheid
6.1.1. Het Comité van de Regio’s stemt in met de analyse
van de Commissie dat lokale en regionale organen OTO en
innovatie moeten integreren in een ontwikkelingsstrategie
voor hun regio ten einde toenemende regionale verschillen in
de EU terug te brengen. Het Groenboek betreffende innovatie
en het actieplan voor innovatie alsook het Europees perspectief
voor ruimtelijke ordening (ESDP) zijn van grote betekenis voor
het opstellen van richtsnoeren voor structuursteun op het
gebied van OTO en innovatie. Onderdeel van de
structuurfondsenstrategie is dat hierin verschillende beleidsterreinen worden geïntegreerd. Ook doet zich de behoefte
gevoelen om de verschillende beleidsterreinen op lokaal en
regionaal niveau te kunnen coördineren.
6.1.2. In het ESDP-document (juni 1997) wordt voorgesteld
om structuursteun te verlenen ten einde de toegang tot
informatietechnologie te verbeteren en meer inzicht te verschaffen in de uitdagingen en voordelen die de informatiemaatschappij kan bieden in regio’s waar deze nog geen algemene
ingang heeft gevonden; voorts moet structuursteun worden
gegeven voor de opbouw van technologiecentra, voor het
opzetten van betere contacten tussen het tertiaire onderwijs,
toegepaste OTO, innovatiecentra en het bedrijfsleven in achtergebleven regio’s; tevens wordt voorgesteld om structuursteun
te verlenen om een minimumniveau te bereiken bij de toegang
tot tertiair onderwijs en onderzoeks- en innovatiecentra in
perifere of dun bevolkte regio’s; ten slotte moet ook
structuursteun worden gegeven om het niveau van onderwijs
en beroepsopleiding op te krikken als onderdeel van een
geïntegreerde ontwikkelingsstrategie in die regio’s waar dit
niveau laag ligt.
6.1.3. De onderhandelingen over de nieuwe Structuurfondsenregeling verlopen thans in snel tempo. Het Comité van de
Regio’s benadrukt daarom dat het van groot belang is,
gemeentes en regio’s hierbij daadwerkelijk te betrekken met
het doel om de OTO- en innovatie-inspanning in de Structuurfondsenregeling voor de periode 2000-2006 te integreren.

7. Drie prioriteiten
7.1. Stimuleren van innovatie
7.1.1. Het Comité van de Regio’s onderschrijft dat het
cohesiebeleid moet worden bijgesteld ten einde de technologieen IT-kloof tussen de regio’s van de Unie te verkleinen, en de
EU-inspanningen met behulp van verschillende voorlichtingsprogramma’s te concentreren op de vraag naar nieuwe technologie en IT-oplossingen; ook de ontwikkeling van integraal
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kwaliteitsbeheer op lokaal en regionaal niveau dient een hoge
prioriteit te krijgen. Samenwerking tussen onderzoeksinstituten en kleine en middelgrote ondernemingen moet
worden gestimuleerd, terwijl ook de diverse vormen van
ondernemingssteun ten behoeve van starters, voor het consolideren of opbouwen van ondernemingen, en voor de uitbouw
van belangrijke bedrijven in prioritaire regionale OTO-clusters
beter moeten worden gecoördineerd. Toepassing van ITtechnologie door lokale plaatselijke gemeenschappen b.v. ter
voorlichting van de burger, voor onderwijsdoeleinden of voor
de elektronische handel moet ook worden gestimuleerd. Het
Comité van de Regio’s wil erop wijzen dat ca 8 000 kleine
bedrijven blijken te hebben deelgenomen aan het vierde
kaderprogramma voor OTO en demonstratie toen de programmaperiode in 1998 werd afgesloten. Ruim 60 % van deze
bedrijven had nooit tevoren deelgenomen aan OTOprogramma’s van de Unie, noch aan OTO-programma’s op
nationaal, regionaal of lokaal vlak.

7.2. Beter functionerende netwerken en meer samenwerking met de
industrie
7.2.1. Het Comité van de Regio’s wil eraan herinneren
dat samenwerking tussen bedrijfsleven en tertiair onderwijs
volgens de Zweedse wet de „derde taak” van universiteiten en
hogescholen is. Dit samenspel tussen universiteiten en regionale aaneensluitingen van ondernemingen in onderzoeksparken
is van grote betekenis voor de productiestructuur van een
regio. In onderzoeksparken bevinden zich onderzoekers,
ondernemers, geldgevers en consulenten naast elkaar in het
dagelijks leven, wat een belangrijke voorwaarde is voor het
ontstaan van nieuwe banen in technologie- en onderzoeksintensieve ondernemingen. Verspreiding van „best practices” die
met dergelijke samenwerking in onderzoeksparken worden
opgedaan, moet een belangrijk onderdeel zijn van de OTOen innovatiewerkzaamheden in het kader van de nieuwe
Structuurfondsenregeling.
7.2.2. Dank zij de belangrijke financieringssteun voor innovatie-activiteiten waartoe tijdens de Europese Raad in Amsterdam en Luxemburg werd besloten, krijgen technologieintensieve innoverende bedrijven in de periode 1998-1999 de
beschikking over middelen van EIB, EIF en EU-wege. Het
Comité van de Regio’s onderstreept dat dit een belangrijke
aanvulling is op de activiteiten van het vierde OTOkaderprogramma. Regionale en plaatselijke overheden dragen
bij tot de sociaal-economische samenhang via hun steun aan
verspreiding van kennis inzake OTO en innovatie op de
gebieden waarvoor zij bevoegd zijn (onderwijs, beroepsopleiding, milieu, ruimtelijke ordening, plaatselijke ontwikkelingsactiviteiten en steunverlening aan kleine bedrijven). De structuurfondsen moeten de totstandkoming van interregionale en
grensoverschrijdende banden tussen OTO en bedrijfsleven
stimuleren ten einde de uitwisseling van informatie en de
verspreiding van kennis binnen deze gebieden te verbeteren,
wat overigens ook beoogd wordt met de „kernactiviteiten”
in het vijfde OTO-kaderprogramma. De „Innovation Relay
Centres” moeten bovendien geografisch voldoende terrein
bestrijken om zeker te stellen dat de werkzaamheden van deze
netwerken ook daadwerkelijk het midden- en kleinbedrijf
bereiken. EU-netwerken als centra voor technologieoverdracht, Euro-info-centra en bedrijfs- en innovatiecentra
(BIC) kunnen het kleinbedrijf in minder begunstigde regio’s
ook ondersteunen.
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7.3. Ontwikkeling van het menselijk potentieel
7.3.1. Het Comité van de Regio’s wil de aandacht vestigen
op de behoefte aan mogelijkheden voor eindscripties en
stageplaatsen ten behoeve van studenten, alsook aankomende
en gevestigde onderzoekers in kleine en middelgrote bedrijven.
Dit doel moet kunnen worden bereikt via structuursteun van
EU-wege ter stimulering van uitwisselingen tussen OTOinstituten en hogescholen in ontwikkelde en minder begunstigde regio’s. Bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de EU zouden middelen kunnen worden
vrijgemaakt om hiertoe bij te dragen met behulp van directe
maatregelen ten behoeve van kleine bedrijven in minder
begunstigde regio’s. Binnen het raamwerk van transnationale
consortia (EESV’s) kunnen kleine en middelgrote ondernemingen aan onderzoek doen en investeren in voortgezette opleiding en knowhow.
7.3.2. Tijdens de looptijd van het vierde kaderprogramma
hebben ieder jaar ongeveer 6 500 onderzoekers opleidingssteun gekregen; nog eens ongeveer 5 600 onderzoekers per
jaar zijn in aanmerking gekomen voor Marie Curie-beurzen en
hebben daarmee toegang gekregen tot uit het kaderprogramma
gefinancierde OTO-faciliteiten van de Gemeenschap. Volgens
het Comité van de Regio’s is het bijzonder belangrijk dat
ondernemingen, onderzoekers in opleiding en onderzoekers
in minder begunstigde regio’s via de nieuwe Structuurfondsenregeling hiervoor in aanmerking kunnen komen. Dit zou o.m.
kunnen bijdragen tot de IT-ontwikkeling en tot een betere
integratie van beroepsopleidingsinstituten en onderzoeksparken in het innovatieproces binnen de voor iedere regio
belangrijkste OTO-clusters.
8. Conclusies van de Commissie
8.1.
Het Comité van de Regio’s staat achter de vier doelstellingen die de Commissie in paragraaf 25 van haar mededeling
opsomt. Het wil met name wijzen op het „nabijheidsbeginsel”
en memoreren dat het, gelet op het feit dat het merendeel van
de voorgestelde inspanningen op lokaal en regionaal vlak moet
worden uitgevoerd, van belang is, gemeenten en regio’s
voldoende tijd en gelegenheid te geven om mee te werken aan
het uitwerken van nieuwe structuurfondsenprogramma’s voor
hun respectieve regio’s voordat de volgende programmeringsperiode op 1 januari 2000 van start gaat.
8.2.
Internationale samenwerking tussen onderzoeksparken moet volgens het Comité van de Regio’s in aanmerking
komen voor steun uit de structuurfondsen. Mogelijkheden om
regionale web-sites over OTO-clusters met onderzoeksparken,
hogescholen en bedrijven in CORDIS-verband te creëren,
moeten ook worden bevorderd en uitgebouwd. Ook bestaande
netwerken voor onderwijs op afstand op het niveau van
academische en onderzoekersopleidingen moeten binnen
CORDIS zijn vertegenwoordigd. Wel moet worden beseft dat
het afstandsonderwijs van de toekomst hoofdzakelijk via
netwerkgebonden media zal worden verstrekt, waarbij door
gebruik van computers rechtstreekse contacten mogelijk zijn
tussen opleider en „eindgebruiker” wanneer het deze het best
past. Doordat de interactiviteit steeds is gegarandeerd, doet het
er niet toe waar de opleider zich bevindt.
9. Conclusies van het Comité van de Regio’s
9.1.
Het Comité van de Regio’s stelt tot zijn tevredenheid
vast dat de Commissie in overleg met het Comité in de
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nieuwe Structuurfondsenregeling voor de periode 2000-2006
richtsnoeren wil uitwerken voor de cohesie en het concurrentievermogen alsook voor OTO en innovatie. Uit deze dialoog
blijkt dat de uitdagingen en kansen die centraal staan bij
het uitwerken van een gecoördineerd kader voor cohesie,
concurrentievermogen, OTO en innovatie, dezelfde zijn als die
op lokaal en regionaal niveau.
9.2.
Het Comité van de Regio’s, dat zich uitvoerig heeft
beziggehouden met de groeiende technologie- en IT-kloof
tussen de regio’s in de EU, stemt in met de evaluatie van de
Commissie dat absoluut verbetering moet worden gebracht in
het vermogen van overheden en economische actoren om
strategieën uit te werken voor de omzetting van OTO en
innovatie in economische activiteit. Alle studies wijzen uit dat,
in een wereldeconomie die steeds meer aan concurrentie
blootstaat, onderzoek, ontwikkeling en innovatie onontbeerlijk
zijn om de internationale concurrentie aan te kunnen. Het
Comité kan zich dan ook vinden in het voorstel van de
Commissie om het cohesiebeleid bij te stellen.
9.3.
Het Comité van de Regio’s staat achter een werkelijke
versterking van de regionale dimensie van het OTO- en
innovatiebeleid. Ten einde het „leerproces” voor de regionale
actoren m.b.t. OTO en innovatie te optimaliseren, moet
volgens het Comité gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden om Europese onderzoeksparken te betrekken bij de
OTO- en structuurfondsenprogramma’s van de EU. Ook
samenwerking met onderzoeksparken in de VS en Japan moet
worden ondersteund. Meer samenwerking tussen onderzoeksparken kan een oplossing bieden in vele landen waar de
samenwerking tussen door de overheid gefinancierde onderzoeksinstituten en het tertiaire onderwijs alsook de samenwerking met het bedrijfsleven te wensen overlaten. De betrekkingen tussen enerzijds de onderzoekswereld en anderzijds het
midden- en kleinbedrijf zijn uiterst complex; wil men met
behulp van de ingevoerde steunregelingen enig significant
resultaat kunnen behalen, dan zal dan ook moeten worden
getracht deze betrekkingen te vereenvoudigen.
9.4.
Tegen de achtergrond van zijn brede belangstelling
voor de IT-ontwikkeling en permanente educatie in samenhang
met o.m. het Groenboek van de EU inzake arbeidsorganisatie
en de nationale werkgelegenheidsplannen van de lidstaten, wil
het Comité van de Regio’s de nadruk leggen op de behoefte
aan structurele maatregelen om bedrijven en instellingen te
helpen, greep te krijgen op de moeilijkheden die zich voordoen
bij de aanpassing aan nieuwe vormen van arbeidsorganisatie.
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9.5.
Het Comité van de Regio’s onderstreept dat richtsnoeren moeten worden uitgewerkt voor het stimuleren van
innovatieve beroepsopleidingsprogramma’s t.b.v. kleine en
middelgrote ondernemingen en instellingen, en het is van
oordeel dat het evalueren van het innovatieproces en de
verspreiding van de resultaten ervan onderdeel moeten uitmaken van regionale onderwijs- en beroepsopleidingsprogramma’s.
9.6.
Ten einde de technologie- en IT-kloof tussen ontwikkelde en minder begunstigde regio’s te dichten, moeten
het OTO- en innovatiebeleid worden geïntegreerd in de
belangrijkste OTO-clusters en de productiestructuur van de
regio’s. Daarom meent het Comité dat richtsnoeren voor de
integratie van OTO en innovatie in de toekomstige structuurfondsenprogramma’s uitgewerkt moeten worden om te komen
tot een geconsolideerde „bottom-up”-methode waarbij in het
bijzonder gekeken wordt naar de behoeften van het midden- en
kleinbedrijf in de diverse productiesectoren. De mogelijkheden
voor interactie tussen structuurfondseninstrumenten en kernactiviteiten van het vijfde OTO-kaderprogramma moeten in de
richtlijnen worden verduidelijkt, en de voorwaarden voor
lokale/regionale vertegenwoordigers in de toezichtcomités van
de kernactiviteiten moeten worden onderzocht.
Sommige EU-regio’s werken aan de ontwikkeling van een zeer
nuttig en effectief systeem om de informatie over O&TO en
innovatie beter toegankelijk te maken voor de diverse betrokken partijen (onderzoekers, bedrijven, gemeenten, enz.). Deze
inspanningen verdienen bijval van de EU-instellingen; regio’s
die dergelijke activiteiten ontplooien en op tastbare, nuttige
resultaten kunnen bogen zouden gesteund moeten worden.
9.7.
Het Comité van de Regio’s wenst betrokken te worden
bij het uitwerken van de richtlijnen voor het in het Cohesiebeleid en het nieuwe Structuurfondsenprogramma opnemen
van OTO- en innovatiebeleid. Het Comité acht het noodzakelijk dat op lokaal en regionaal nouveau modaliteiten worden
gevonden om bij onderzoekers en bedrijfsleven meer begrip
te kweken voor hun gezamenlijke belangen en onderlinge
raakvlakken, en dat instrumenten worden ingevoerd die afgestemd zijn op het vinden van antwoorden op de behoefte aan
kennis die door de onderzoekswereld wordt geproduceerd.
Dat is de sleutel van de ontwikkeling waardoor de cohesie
tussen de EU-regio’s kan worden versterkt en het concurrentievermogen van de EU in de wereld kan worden opgevoerd.

Brussel, 11 maart 1999.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Manfred DAMMEYER
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Advies van het Comité van de Regio’s over het „Europees actieplan tegen racisme”
(1999/C 198/10)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,
gezien de mededeling van de Europese Commissie over het „Europees actieplan tegen racisme”
(COM(1998) 183 def. ) van 25 maart 1998;
gezien de in 1993 door de Raad aangenomen „criteria van Kopenhagen” betreffende de toekomstige
uitbreiding;
gezien zijn advies van 13 juni 1996 (CDR 156/96 fin (1)) over het voorstel voor een besluit van de Raad
tot aanwijzing van het jaar 1997 als „Europees Jaar tegen racisme”;
gezien de oprichting van het Europees waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat te
Wenen (besluit van de Raad van 15 juli 1996);
gezien zijn ontwerpadvies van 12 juni 1997 (CDR 80/97 fin (2)) over racisme, vreemdelingenhaat en
antisemitisme;
gezien zijn resolutie van 18 september 1997 (CDR 237/97 fin (3)) betreffende gelijke kansen voor mannen
en vrouwen bij de voordracht van CvdR-leden door de lidstaten;
gezien zijn rapport van 19 november 1997 (CDR 343/97) over gelijke kansen bij het Comité van de
Regio’s: resultaten en aanbevelingen voor toekomstige ontwikkelingen;
gezien het „Handvest van Europese politieke partijen voor een niet-racistische samenleving” dat op
5 december 1997 is goedgekeurd;
gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (CES 361/98) van 10 september 1998;
gezien de Verklaring van Graz die op 9 november 1998 tijdens de in Graz (Oostenrijk) gehouden
Europese Conferentie over racisme en vreemdelingenhaat is goedgekeurd (zie bijlage);
gezien het rapport Oostlander van het Europees Parlement van 3 december 1998 over het actieplan tegen
racisme;
gezien het besluit van zijn Bureau van 15 juli 1998 om overeenkomstig artikel 198 C, vierde alinea, van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap een advies uit te brengen over het „Europees
actieplan tegen racisme”;
gezien het op 26 januari 1999 door commissie 5 goedgekeurde ontwerpadvies (CDR 369/98 rev. 1)
(rapporteur: de heer Moore),
heeft tijdens zijn 28e zitting van 10 en 11 maart 1999 (vergadering van 11 maart) het volgende advies
goedgekeurd.
1. Inleiding: noodzaak van actie op Europees niveau

1.1.
Definitie: Racisme is een verzamelnaam voor verschillende vormen van onverdraagzaamheid en discriminatie. Het
omvat vreemdelingenhaat, antisemitisme, islamofobie en discriminatie op grond van ras en religie.

(1) PB C 337 van 11.11.1996, blz. 63.
(2) PB C 244 van 11.8.1997, blz. 58.
(3) PB C 379 van 15.12.1997, blz. 65.

1.1.1. Hoewel de Europese Gemeenschap is opgericht om
vreedzaam samenleven tussen de burgers in Europa te bevorderen, gaan miljoenen mensen in de lidstaten nog steeds gebukt
onder geweld en pesterijen, discriminatie en uitsluiting.

1.1.2. Het racisme in de Europese Unie is springlevend: uit
een recente studie van de Europese Commissie blijkt dat 33 %
van de Europeanen zichzelf als „racistisch” of „zeer racistisch”
omschrijven; in sommige lidstaten loopt dit percentage op tot
meer dan 50 %. Racisme kan diverse vormen aannemen,
gaande van geweldpleging en moord over verbaal geweld en
stereotiepe beledigingen tot subtielere pesterijen, uitsluiting en
discriminatie.
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1.1.3. Er moet worden ingezien dat dit een probleem is
waarmee heel Europa te kampen heeft en waartegen op zowel
Europees, nationaal, regionaal en lokaal als op internationaal
niveau moet worden opgetreden. In een interne markt met vrij
verkeer van personen en goederen kan de nondiscriminatiewetgeving in een bepaalde lidstaat worden omzeild door gewoon naar een naburig land te verhuizen en van
daaruit propaganda te maken. Vrij verkeer van werknemers en
vrije vestiging hebben ook geleid tot interne migraties die voor
verscheidenheid in onze gemeenschappen hebben gezorgd,
maar tegelijk ook de zondebokken voor perioden van economische achteruitgang hebben geleverd. Ten slotte hebben
racisten, bijvoorbeeld neo-nazisten, zelf over heel Europa
netwerken tot stand gebracht voor de verspreiding van racistisch propagandamateriaal en voor het coördineren van
acties.

1.1.4. In dit verband moet ook Internet worden genoemd,
dat een grote invloed op het maatschappelijke, educatieve en
culturele leven heeft gekregen, en burgers en leerkrachten in
staat stelt om de huidige grenzen m.b.t. het schrijven en
verspreiden van informatie met volstrekt legitieme bedoelingen
te overschrijden. Internet kan echter ook het ideale medium
zijn voor de stroom potentieel schadelijke of onwettige
informatie, zoals racistisch materiaal.

Discriminatie, o.a. discriminatie op basis van ras, is één van de
snel toenemende vormen van schadelijk gebruik van Internet.
Daarmee groeit de behoefte aan gecoördineerde actie van de
lidstaten en van de EU als geheel om deze praktijken te
achterhalen en strategieën uit te werken om gebruikers wèl de
enorme voordelen van Internet te blijven bieden, maar hen
tegelijkertijd te beschermen.

1.1.5. Het spreekt dan ook voor zich dat gecoördineerde
antiracistische actie en wetgeving op Europees niveau in
een interne markt noodzakelijk is. Etnische en culturele
verscheidenheid zijn kenmerkend voor de „Europese” beschaving en moeten als positieve factor en bron van verrijking
worden gekoesterd.

1.1.6. De inspanningen van de EU om racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme, islamofobie en andere vormen van
racisme en religieuze onverdraagzaamheid of discriminatie
tegen te gaan, zijn tot dusver, wegens het ontbreken van een
duidelijke wettelijke bevoegdheid, beperkt gebleven. Bij het
Verdrag van Amsterdam wordt op dit terrein bevoegdheid aan
de Unie verleend; de Commissie heeft stappen gezet om in
1999 een ontwerpwetgeving uit te werken. In afwachting
daarvan heeft zij reeds een Actieplan tegen racisme gepubliceerd, dat de weg moet effenen voor toekomstige wetgeving.

1.1.7. Er zij aan herinnerd dat er wel degelijk wetgeving ter
bestrijding van discriminatie op basis van geslacht bestaat
hoewel deze thans niet steeds systematisch of ook echt
doeltreffend is. Daarbij aansluitend bestaat er ook behoefte aan
Europese actie tegen andere vormen van discriminatie, die
kracht wordt bijgezet door het opnemen van een algemene
non-discriminatieclausule in het Verdrag van Amsterdam
(nieuw art. 13).
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2. Ontwikkeling van een Europees antiracistisch beleid

2.1. Algemene ontwikkelingen
2.1.1. De instellingen van de Europese Unie hebben vaak
opgeroepen tot actie tegen racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme en islamofobie. In opeenvolgende resoluties van
Parlement en Raad is gewezen op de noodzaak van actie en
wetgeving op basis van een nieuwe Verdragsbepaling. Hierin
is thans voorzien dankzij het Verdrag van Amsterdam, waarbij
het volgende art. 13 in het EG-Verdrag wordt opgenomen:„Onverminderd de andere bepalingen van dit Verdrag, kan de
Raad, binnen de grenzen van de door dit Verdrag aan de
Gemeenschap verleende bevoegdheden, met eenparigheid van
stemmen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging
van het Europees Parlement, passende maatregelen nemen
om discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische
afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of
seksuele geaardheid te bestrijden.”
2.1.2. In artikel 29 van het Verdrag wordt ook opgeroepen
tot een „gezamenlijk optreden van de lidstaten op het gebied
van politiële en justitiële samenwerking ... door voorkoming
en bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat”.
Er zij aan herinnerd dat in het CvdR-advies van 1996
met nadruk is gewezen op de cruciale rol van politie en
rechtssysteem in de bestrijding van racisme en vooroordelen.
Er werd aangedrongen op gelijke kansen bij de samenstelling
van politiekorpsen en op een speciale opleiding om te
verzekeren dat politieagenten begrip hebben voor de behoeften
van minderheids- en religieuze groepen.
2.1.3. Naast de Verdragswijzigingen valt nog een aantal
belangrijke ontwikkelingen te vermelden. In juni 1997 heeft
de Commissie te Wenen een Europees Waarnemingscentrum
voor racisme en vreemdelingenhaat opgericht. Het centrum
heeft voornamelijk tot taak de omvang en de ontwikkeling van
racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme in de Europese
Unie te bestuderen en de oorzaken, gevolgen en uitwerkingen
ervan te analyseren. De bevindingen van het centrum zullen in
een jaarverslag worden gepubliceerd. De Raad heeft 1997 tot
Europees Jaar tegen racisme uitgeroepen. Een en ander was
van belang omdat aldus de bestrijding van racisme vorm heeft
gekregen, Europese netwerken en samenwerkingsverbanden
tegen racisme (waaronder het recent gecreëerde Europees
netwerk van antiracistische NGO’s) tot stand zijn gebracht en
op de intergouvernementele conferentie van Amsterdam de
nodige druk kon worden uitgeoefend om actie te ondernemen.
Ten slotte heeft de Commissie op 25 maart 1998 aansluitend
bij haar vorige activiteiten een „Actieplan tegen racisme”
gepubliceerd.
2.1.4. In zijn advies van 1996 verheugde het CvdR zich
over het voorstel om 1997 tot Europees Jaar tegen racisme uit
te roepen en steunde het „ten volle het voornemen van de
Commissie om racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme
te bestrijden”. In dit advies en het daarop volgende initiatiefadvies van 1997 werd bijzondere nadruk gelegd op de noodzaak
van uitwisseling van ervaring en goede praktijken op lokaal en
regionaal niveau.
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2.1.5. In 1998 publiceerde het CvdR een intentieverklaring
waarin het erop aandringt dat „iedere vorm van discriminatie
— bijv. op grond van geslacht, etnische oorsprong, handicaps,
leeftijd, seksuele geaardheid of religie — wordt afgewezen”.
Ter bestrijding van deze vormen van discriminatie moet het
CvdR dan ook dezelfde doortastende activiteiten ontplooien
als in het kader van de gelijke-kansenproblematiek, met name
wat zijn eigen personeelsbeleid betreft (aanwerving, opleiding,
bevordering, arbeidsvoorwaarden en -duur, seksuele intimidatie). Een en ander moet worden verwezenlijkt via het paritair
comité voor gelijke kansen (COPEC), aanwijzing van een hoge
ambtenaar van het CvdR die ermee belast is gelijke kansen bij
het CvdR-secretariaat te bevorderen, een jaarlijks verslag inzake
gelijke kansen, ontwikkeling van een procedure waarbij niet
alleen adviezen en documenten op naleving van het gelijkekansenbeginsel worden getoetst maar ook een algemeen
mainstreaming-beleid wordt uitgestippeld, de ontwikkeling
van toezicht op de naleving van het gelijke-kansenbeginsel en
van een evaluatiestrategie terzake, regelmatig toezicht op de
samenstelling van het CvdR en een onderzoeksproject waarbij
de ervaringen van leden van zwarte en etnische minderheidsgroepen of van leden met een andere etnische of culturele
achtergrond dan van het eigen land worden nagegaan, en
workshops om leden en ambtenaren bewust te maken van
gelijke-kansenkwesties.

3.2.1.1. R e g i o n a l e b e l e i d s l i j n e n e n p r a k tijken
die
vanuit
het
gelijkekansenbeginsel zijn opgezet

2.1.6. De Europese Commissie wijst erop dat het van
belang is de bestrijding van racisme mee te nemen in haar
pretoetredingsstrategie en voortgangsverslagen. Het CvdR kan
een bijdrage leveren via zijn contactgroep voor Cyprus en
Midden- en Oost-Europa. Deze groep kan ruchtbaarheid geven
aan goede praktijken op lokaal en regionaal vlak, bestaande
nationale wetgeving en ten slotte ook het communautaire
„acquis” dat de kandidaat-lidstaten moeten aanvaarden. Bestrijding van racisme moet integrerend deel uitmaken van alle via
deze groep gelegde contacten.

Lokale en regionale overheden kunnen er via diverse kanalen
voor zorgen dat werkgevers zich beter bewust worden van hun
plichten en van de voordelen van een open aanwervingsbeleid.
Lokale overheden kunnen daarbij, als grootschalige afnemers
van goederen en diensten, als katalysator fungeren. Wat de
maatschappelijke bewustwording betreft, dienen lokale en
regionale overheden voortdurend en op verschillende manieren toe te werken naar een attitudeverandering in de publieke
opinie en een klimaat te scheppen waarin racisme wordt
afgekeurd en verworpen.

2.1.7. Gelijke kansen in ruime zin is een van de politieke
prioriteiten van het CvdR.

3.2.1.4. S o c i a l e p a r t n e r s c h a p p e n

3. Rol van lokale en regionale overheden

Racisme gedijt niet in een vacuüm: maatschappelijke kwesties
kunnen alleen worden aangepakt als daarbij wordt samengewerkt tussen medewerkers van verschillende diensten en
instanties, zoals sociale diensten, politie, huisvestingsdiensten,
scholen, reclasseringsdiensten, organisaties voor cultureel opbouwwerk, vrijwilligersorganisaties, NGO’s en arbeidsbureaus.

Beleidslijnen van lokale en regionale overheden moeten worden geëvalueerd om te zien wat het effect ervan voor de gelijke
kansen is, op grond van het streven om het gelijkekansenbeginsel in alle aspecten van de werkzaamheden van de
overheid te integreren in het kader van een algemene op gelijke
kansen gerichte strategie.
3.2.1.2. D e o v e r h e i d a l s w e r k g e v e r
De meeste lokale en regionale overheden horen tot de belangrijkste werkgevers van hun regio en hebben een belangrijke
voorbeeldfunctie op het gebied van wervings- en selectiecriteria, toezicht, evaluatie en opleiding.
3.2.1.3. L o k a l e e n r e g i o n a l e o v e r h e i d a l s k a talysator en actief pleitbezorger van
maatschappelijke bewustwording en
aangepaste wetgeving

3.1. Inleiding
3.2.1.5. O n d e r w i j s e n o p l e i d i n g
3.1.1. Lokale en regionale overheden hebben een sleutelrol
te spelen. Op hun niveau, dat zich het dichtste bij de burgers
bevindt, kunnen sociale, culturele, economische en politieke
instrumenten worden ingezet om de integratie van minderheden in de plaatselijke gemeenschappen te bevorderen, alsmede
discriminatie en de oorzaken ervan op de arbeidsmarkt en op
de werkplek, in scholen en onderwijsinstellingen, kortom in
de gehele gemeenschap actief aan te pakken.

3.2. Speerpunten
3.2.1. Lokale autoriteiten kunnen en moeten in de strijd
tegen racisme een stimulerende rol spelen op de volgende
zeven belangrijke gebieden:

Onderwijs is een zeer belangrijk gebied waarop lokale en
regionale overheden een bijdrage tot de bestrijding van racisme
kunnen leveren. In zijn advies van 1996 heeft het CvdR gepleit
voor het opzetten van netwerken voor de uitwisseling van
onderwijsmateriaal, de opleiding van leraren in dienstverband,
het helpen van leerlingen uit probleemgroepen om toegang te
krijgen tot het beroep van onderwijzer/leraar, ondersteuning
van het onderricht van EU-talen en het ontwikkelen van
onderwijsmateriaal ter bestrijding van racisme binnen het
algemene leerplan. De Europese Unie steunt onderwijsinstanties via verschillende onderwijsprogramma’s, met name door
grensoverschrijdende uitwisselingen tussen scholen te bevorderen, waardoor de betrokken jongeren kennis kunnen maken
met andere culturen en samenlevingen en het vermogen
ontwikkelen om in een multiculturele en multiraciale omgeving samen te leven.
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3.2.1.6. P o l i t i e k a c t i v i s m e e n m a i n s t r e a m i n g
van „een stem en recht van eigendom”
Het is van belang dat leden van minderheidsgroepen, als kiezers
èn als kandidaat-verkozenen, bij de politieke besluitvorming
worden betrokken. Alleen op deze manier kunnen beleidslijnen
en wetgeving worden uitgewerkt die aan de behoeften en
verwachtingen van alle groepen in de samenleving tegemoet
komen, en uitsluiting en vervreemding voorkomen.
3.2.1.7. S t a d s v e r n i e u w i n g e n - o n t w i k k e l i n g
De Europese Commissie onderstreept dat stadsbeleid moet
worden gekoppeld aan bestrijding van racisme. Dit is van
cruciaal belang daar de concentratie van langdurig werklozen
en werkloze jongeren in de steden, in combinatie met de
slechte economische en milieuomstandigheden raciale en
andere sociale spanningen in de hand werkt. Lokale overheden
moeten een sleutelrol spelen in de aanpak van deze en andere
oorzaken van racisme op lokaal niveau.
3.2.1.8. S t r u c t u u r f o n d s e n b e l e i d
In het kader van het Europees Sociaal Fonds en het communautaire initiatief Integra ruimt de Europese Commissie een
belangrijke plaats in voor acties ter bestrijding van sociale
uitsluiting en alle vormen van discriminatie. In de herziene
richtsnoeren voor de aanwending van de structuurfondsen na
1999 moet hieraan nog meer aandacht worden geschonken
en moet uitdrukkelijk worden gewezen op de noodzaak
van gecoördineerde actie op lokaal, regionaal, nationaal en
communautair niveau om het probleem van het racisme in al
zijn vormen aan te pakken.

4. Europees actieplan tegen racisme

4.1. Grote lijnen van het actieplan
4.1.1. Het Actieplan tegen racisme van de Europese Commissie heeft tot doel een coherent kader vast te stellen voor de
bestrijding van racisme op Europees niveau, alsmede praktische
en procedurele maatregelen voor te stellen die het fundament
moeten leggen voor wetgeving en toekomstige, meer ambitieuze actie terzake. Het actieplan bestaat uit vier delen:
4.1.2. het effenen van het pad voor wetgevingsinitiatieven
— de Europese Commissie zal in 1999 nieuwe voorstellen
voor wetgeving ter bestrijding van verschillende vormen van
discriminatie voorleggen;
4.1.3. mainstreaming van de strijd tegen racisme — de
Commissie zal op alle beleidsterreinen een mainstreamingaanpak ontwikkelen en zal het beginsel van non-discriminatie
in haar aanwervingsbeleid meenemen;
4.1.4. ontwikkeling en uitwisseling van nieuwe modellen
— actieve betrokkenheid van minderheidsgroepen is van
cruciaal belang voor de planning, ontwikkeling en tenuitvoerlegging van alle aspecten van de projectwerkzaamheden; de

C 198/51

positieve bijdragen dienen daarbij duidelijk in het licht te
worden gesteld en positieve berichtgeving over de voordelen
van verscheidenheid dient te worden bevorderd. De aandacht
kan worden toegespitst op racisme op de werkplek, in de sport
en in het dagelijks leven, op de rol van de media en op
wettelijke maatregelen ter bestrijding van racisme, alsmede op
specifieke acties van openbare instanties, zoals regionale raden
en lokale overheden;
4.1.5. versterking van voorlichting en communicatie — de
Europese Commissie wil de zichtbaarheid van de campagne
tegen racisme vergroten.
4.1.6. De Commissie zal vóór eind 1999 een verslag
over de gemaakte vorderingen voorleggen. Dit verslag zal
bijzondere aandacht schenken aan de ontwikkelingen inzake
wetgeving en mainstreaming, rekening houdend met de resultaten van de twee conferenties die in 1998 en 1999 aan deze
onderwerpen zijn gewijd.
4.2. De lokale en regionale dimensie van het actieplan
4.2.1. In het actieplan wordt de noodzaak beklemtoond van
partnerschappen en samenwerking tussen lokale overheden en
lidstaten, NGO’s, sociale partners, media en sportorganisaties.
De Commissie erkent met name dat lokale overheden een
sleutelrol te spelen hebben in de ontwikkeling van strategieën
ter voorkoming en bestrijding van racisme op het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat.
4.2.2. Vele in het actieplan opgenomen activiteiten, zoals
die in schoolverband en voor de jeugd, maatregelen in het
kader van het nieuwe communautaire initiatief voor gelijke
kansen (EQUAL), culturele activiteiten en het meenemen van
sociale doelstellingen in openbare aanbestedingsprocedures,
hebben gevolgen voor lokale en regionale overheden, die
immers als dienstverleners, voorzieningenverstrekkers en
kopers fungeren. De lokale/regionale dimensie komt in het
actieplan helaas niet goed uit de verf.
4.3. Evaluatie van het actieplan
4.3.1. Het actieplan is in vele opzichten lovenswaardig. Het
mainstreaming-concept is belangrijk maar mag in geen geval
leiden tot een vermindering van de aandacht voor en de
zichtbaarheid van beleidslijnen en activiteiten ter bestrijding
van discriminatie — zoals helaas dreigt te gebeuren op het
gebied van gender-mainstreaming. Het is ongetwijfeld een
goede zaak dat in het actieplan aandacht wordt geschonken
aan het opsporen van de oorzaken van racisme; terecht
wordt daarbij verwezen naar activiteiten voor de jeugd en in
schoolverband, die van groot belang zijn voor de lokale
overheden. De rapporteurs dringen er bij het waarnemingscentrum in Wenen op aan, de onderliggende oorzaken van
racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme en islamofobie op
te sporen en te onderzoeken zodat een passende strategie op
lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau kan worden
uitgestippeld. Het is hoe dan ook reeds duidelijk dat hoge of
langdurige werkloosheid een voedingsbodem voor raciale
spanningen vormt en voor immigranten en etnische minderheden onevenredige gevolgen heeft. Ook op dit gebied kunnen
lokale en regionale overheden als belangrijke werkgevers een
rol spelen door subnationale strategieën te ontwikkelen om
banen te scheppen en de jeugdwerkloosheid aan te pakken.
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4.3.2. Het is evenwel jammer dat het actieplan zich voornamelijk beperkt tot het herschikken en anders accentueren
van bestaande beleidslijnen. Hoewel het actieplan diverse
vooruitstrevende acties omvat, stelt het in zijn geheel weinig
nieuws of innoverends voor. Daar de meeste acties in het kader
van andere communautaire programma’s en initiatieven met
eigen doelstellingen zijn opgezet, kan niet worden verzekerd
dat zij een optimale strategie ter bestrijding van racisme
vormen. De in het actieplan voorgestelde interdepartementale
coördinatiegroep is dan ook absoluut noodzakelijk. Men zou
ook nog verder kunnen gaan en kunnen aanbevelen een
interinstitutionele werkgroep op te richten die in verbinding
zou staan met het centrum te Wenen en het nieuwe Europese
netwerk van antiracistische NGO’s, waarvan ook het Migrantenforum deel uitmaakt. Ten slotte wordt er ook geen enkele
garantie gegeven dat de aspecten van het communautaire
beleid die het actieplan tegen racisme ondersteunen, op een
passende wijze zullen worden gefinancierd: in het Commissiedocument wordt geen raming gemaakt van de nodige middelen.
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overeenkomsten met hun land van oorsprong. Deze voordelen
vallen evenwel weg als zij naar een andere EU-lidstaat verhuizen. Er is ook de problematiek van de overbrenging van
gezinsleden, daar onderdanen van derde landen die legaal in
een ander land verblijven, ook het grondrecht op een gezinsleven hebben. Het concept van Europees burgerschap, dat door
het Verdrag van Maastricht is geïntroduceerd, verleent alle
EU-burgers actief en passief stemrecht bij lokale en regionale
verkiezingen in hun land van verblijf. Dit recht zou ook aan
onderdanen van derde landen na een bepaalde minimumverblijfsperiode kunnen worden toegekend.
5.5.
Het is duidelijk dat de lidstaten weliswaar een nondiscriminatieclausule in het Verdrag hebben ingelast maar
daarom nog niet garanderen dat nieuwe wetgeving zal worden
uitgevaardigd of dat de clausule ook doeltreffend zal worden
toegepast. Er moet druk op de nationale regeringen worden
uitgeoefend om te bereiken dat zij de nieuwe bepalingen
dringend en volledig ten uitvoer leggen.

5. Naar een wettelijk kader
5.1.
In zijn advies van 1996 verklaarde het CvdR zich
ingenomen met het streven naar integratie van nondiscriminatieclausules in communautaire instrumenten en gaf
het zijn steun aan de voorstellen van de intergouvernementele
conferentie om de Verdragsbepalingen in die zin kracht bij te
zetten.
5.2.
Uit de ervaring die is opgedaan met de bestaande
non-discriminatiewetgeving op het gebied van gendergelijkheid kan lering worden getrokken: de werkingssfeer van
de wetgeving inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen is
hoofdzakelijk beperkt gehouden tot werkgelegenheidskwesties
wegens het restrictieve karakter van de bestaande rechtsgrondslag; een en ander is niet altijd goed omgezet in nationale
wetgeving; de wetgeving wordt zelden doeltreffend ten uitvoer
gelegd. Vrijwel iedereen is het erover eens dat er op het gebied
van lonen en functies een kloof bestaat tussen mannen en
vrouwen, hoewel de richtlijn inzake gelijke behandeling al
meer dan 20 jaar van kracht is.

6. Slotopmerkingen
6.1.
Het is duidelijk dat racisme en andere vormen van
intimidatie en discriminatie dringend moeten worden aangepakt. Daartoe moeten zowel op lokaal en regionaal als op
nationaal en Europees vlak met de steun van vrijwilligersorganisaties inspanningen worden geleverd om te komen tot
grensoverschrijdende coördinatie en samenwerking en om de
toenemende mobiliteit en gecoördineerde acties van racistische
groepen in de interne markt een halt toe te roepen.
6.1.1. Racisme en discriminatie moeten op een groot aantal
beleidsgebieden worden aangepakt: onderwijs, beroepsopleiding en jongerenbeleid, werkgelegenheid, sociale zekerheid,
gezondheids- en welzijnszorg, stadsbeleid, huisvesting, dienstverlening en voorzieningen, de uitoefening van openbare
ambten, openbare aanbestedingen, enz.

5.3.
Het is dan ook van essentieel belang dat toekomstige
wetgeving in ieder geval algemene geldigheid krijgt (daarin
wordt thans voorzien in het Verdrag van Amsterdam) en in
toezicht- en uitvoeringsprocedures voorziet, met inbegrip van
het recht van individuele personen om door tussenpersonen te
worden vertegenwoordigd zodat zij niet het gevaar lopen
geïdentificeerd te worden en het slachtoffer te worden van
vergeldingsacties. Voorts verwijst de non-discriminatieclausule
naar een groot aantal vormen van discriminatie die elk een
verschillende oorzaak kunnen hebben en op een specifieke
manier tot uiting komen. De Europese Commissie zou dan
ook beter een aantal specifieke richtlijnen voor elke vorm
van discriminatie opstellen die aanvulling op een algemene
kaderrichtlijn vormen.

6.2.
Gerichte Europese wetgeving zou antiracistische activiteiten kracht bijzetten en niet alleen in de EU maar na de
uitbreiding ook in een groter Europa een gemeenschappelijk
hoog beschermingsniveau verzekeren. De in het actieplan
aangegeven activiteiten zullen bijdragen tot een algemene
inspanning om racisme te bestrijden; zij moeten evenwel goed
gecoördineerd worden en de rol en het potentieel van lokale
en regionale overheden terdege recht doen.

5.4.
Zo kan b.v. worden gedacht aan een specifieke actie
ten gunste van de tien miljoen onderdanen uit derde landen
die legaal in de Europese Unie wonen en werken. Velen van
hen, b.v. onderdanen van het Britse Gemenebest die in het
Verenigd Koninkrijk verblijven, krijgen in hun land van verblijf
thans een voorkeursbehandeling uit hoofde van bilaterale

7.1.

7. Conclusies
Het Comité van de Regio’s

7.1.1. erkent dat racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme en islamofobie in heel Europa voorkomen en dan ook een
Europese aanpak vergen;
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7.1.2. is van mening dat de lokale en regionale overheden,
die het dichtst bij de burger staan en over een achterban
met een culturele en raciale verscheidenheid beschikken, een
bijzondere verantwoordelijkheid dragen in de bestrijding van
discriminatie en uitsluiting en de bevordering van participatie
aan het politieke besluitvormingsproces;
7.1.3. dringt er bij de lokale en regionale overheden op aan,
van de bestrijding van racisme een vaste beleidsprioriteit te
maken;
7.1.4. erkent dat het Actieplan tegen racisme nauw verbonden is met de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam en met
de bevoegdheden en wetgeving die eruit zullen voortvloeien en
dat hierdoor een gunstig klimaat voor door het Comité van de
Regio’s te ondernemen positieve actie zal worden gecreëerd;
7.2.
wat de EU-bevoegdheden na de ratificatie van het
Verdrag van Amsterdam betreft,
7.2.1. erkent dat in het Verdrag van Amsterdam uitdrukkelijk is bepaald dat het voorkomen en bestrijden van racisme en
vreemdelingenhaat één van de doelstellingen van de Europese
Unie is (nieuw artikel 29 van het Verdrag) en dat de Raad
passende maatregelen kan nemen om discriminatie op grond
van ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging te
bestrijden (nieuw artikel 13 van het Verdrag);
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7.3.5. erkent de sleutelrol van het onderwijs- en werkgelegenheidsbeleid bij de aanpak van de oorzaken van raciale
spanningen, alsmede de belangrijke rol van onderwijsautoriteiten en scholen bij het opstellen van onderwijsprogramma’s die
de waarden van solidariteit, pluralisme en verdraagzaamheid
bevorderen, diversiteit hoog in het vaandel dragen en het
onderwijs van allochtone werknemers verbeteren;
7.3.6. verzoekt de Commissie om in samenwerking met
het CvdR een vademecum van goede praktijken op het gebied
van lokale en regionale acties ter bestrijding van racisme op te
stellen;
7.3.7. dringt aan op de oprichting van een interinstitutionele contactgroep om samen met het Europees waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat en het Europees
netwerk van antiracistische NGO’s activiteiten op Europees
niveau te coördineren en te bevorderen;
7.4.

wat het Comité van de Regio’s zelf betreft,

7.4.1. is van mening dat het CvdR, als het EU-orgaan
dat de lokale en regionale overheden vertegenwoordigt, een
sleutelrol moet spelen in de bevordering van Europees burgerschap, sociale samenhang en gelijke toegang tot openbare
diensten;

7.2.2. is ingenomen met het initiatief van commissaris
Flynn om in 1999 een kaderrichtlijn inzake non-discriminatie
voor te stellen, die zal worden aangevuld met een aantal
individuele richtlijnen voor specifieke kwesties die verschillende vormen van discriminatie betreffen;

7.4.2. herinnert eraan dat gelijke kansen in meest ruime
zin, overeenkomstig het besluit dat het Bureau tijdens zijn
buitengewone vergadering van 10 juni 1996 heeft genomen,
een horizontale beleidsprioriteit van het CvdR vormen;

7.2.3. verzoekt dat het CvdR rechtstreeks wordt geraadpleegd over alle wetsvoorstellen die na de ratificatie van het
Verdrag van Amsterdam op het gebied van non-discriminatie
en gelijke kansen zullen worden voorgelegd en van lokaal of
regionaal belang zijn;

7.4.3. herinnert aan zijn resolutie en rapporten van september-november 1997 en de intentieverklaring van 1998 over
gelijke kansen bij het CvdR, met name wat de werkzaamheden
van de commissies en het personeelsbeleid van het CvdR
betreft; bevestigt dat de resolutie geldt voor alle vormen van
discriminatie waaronder ook discriminatie op grond van ras of
geloofsovertuiging; en geeft de secretaris-generaal opdracht
dienovereenkomstig stappen te ondernemen;

7.3.

wat het Actieplan tegen racisme betreft,

7.3.1. verheugt zich over de publicatie van het Actieplan
tegen racisme als overgangsmaatregel die de weg moet banen
voor verdere actie na de ratificatie van het Verdrag van
Amsterdam;
7.3.2. is ingenomen met de toepassing van het mainstreaming-principe, maar waarschuwt er wel voor dat het herschikken van bestaande beleidslijnen niet volstaat en dringt daarom
aan op de uitwerking van een echte strategie ter bestrijding
van racisme, evenals een duidelijke en hanteerbare uitsplitsing
van de beleidsmaatregelen op regionaal en lokaal niveau;
7.3.3. vindt dat meer middelen moeten worden uitgetrokken voor Europese activiteiten, organisaties en netwerken ter
bestrijding van racisme;
7.3.4. dringt erop aan dat betrouwbare gegevens over de
oorzaken van racisme en andere vormen van onverdraagzaamheid en discriminatie worden verzameld en geëvalueerd;

7.4.4. onderschrijft uitdrukkelijk het „Handvest van Europese politieke partijen voor een niet-racistische samenleving”;
7.4.5. verwerpt met klem iedere vorm van verbintenis of
politieke samenwerking met of tussen individuele leden of
politieke fracties die een op racisme of discriminatie gericht
beleid bepleiten of met de steun van openlijk racistische of
xenofobische partijen een ambt bekleden in hun lokale of
regionale raden;
7.4.6. is voornemens deel te nemen aan op bestrijding van
racisme gerichte activiteiten, fora en campagnes in de hele
Europese Unie waarbij de EU-instellingen betrokken zijn;
7.4.7. verbindt zich ertoe, in het kader van zijn bestaande
contacten met de kandidaat-lidstaten van Midden-, Oost- en
Zuid-Europa, lokale en regionale overheden aldaar vertrouwd
te maken met het communautaire „acquis” en met goede
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praktijken in de EU-lidstaten, alsmede alles in het werk te
stellen om een dialoog op gang te brengen met groepen die

binnen de kandidaat-lidstaten met minderheden of migranten
werken.

Brussel, 11 maart 1999.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Manfred DAMMEYER

BIJLAGE

bij het advies van het Comité van de Regio’s

Verklaring van Graz
Tijdens de in Graz (Oostenrijk) gehouden Europese Conferentie over racisme en vreemdelingenhaat, die samenviel
met de 60e herdenking van de „Kristallnacht”, is de hierna volgende verklaring opgesteld. De Conferentie:
overwegende dat respect voor de mensenrechten een fundamenteel beginsel is, dat wordt gedeeld door alle lidstaten,
en gewaarborgd door de democratische en pluralistische politieke stelsels in de Europese Unie, die gebaseerd zijn op
parlementaire instellingen en een onafhankelijke rechterlijke macht;
gelet op het advies van het Comité van de Regio’s van 13 juni 1996 (1) over het Voorstel voor een besluit van de
Raad tot aanwijzing van het jaar 1997 als het Europees jaar tegen racisme en het initiatiefadvies van 12 juni 1997 (2)
over Racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme;
aangezien in het Verdrag van Amsterdam duidelijk wordt gesteld dat het voorkomen en bestrijden van racisme en
vreemdelingenhaat één van de doelstellingen van de Europese Unie is (nieuw artikel 29 van het Verdrag);
aangezien in het Verdrag betreffende de Europese Unie is bepaald dat de Raad, met eenparigheid van stemmen,
passende maatregelen kan nemen om discriminatie op grond van ras of etnische afstamming, godsdienst of
overtuiging te bestrijden (nieuw artikel 13 van het Verdrag);
aangezien in het Verdrag betreffende de Europese Unie tevens wordt gesteld dat de Europese Unie grondrechten
respecteert, zoals deze werden gewaarborgd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, en zoals zij voortvloeien uit de grondwettelijke tradities van de lidstaten (nieuw artikel 6
van het Verdrag);
aangezien het Comité van de Regio’s, als het EU-orgaan dat de lokale en regionale overheden vertegenwoordigt, een
sleutelrol speelt bij het bevorderen van Europees burgerschap en zich daarom in het bijzonder moet inzetten voor de
bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat;
aangezien deze lokale en regionale overheden, als de dichtst bij de burger staande bestuursniveaus, een concrete en
onvervangbare rol vervullen in deze strijd, vooral met betrekking tot het waarborgen van gelijke toegang tot openbare
diensten;
aangezien er in het Handvest van Europese politieke partijen, dat op 28 februari 1998 in Utrecht is goedgekeurd, een
gedragscode is vastgelegd voor een niet-racistische samenleving;
1. verwerpt nadrukkelijk elke vorm van verbintenis of politieke samenwerking op lokaal, regionaal, nationaal of
Europees niveau met partijen die racistische of xenofobische uitspraken doen en vraagt alle democratische partijen
en overheden op ieder niveau zich met alle democratische middelen waarover zij beschikken, te verzetten tegen
activiteiten van dergelijke groepen en racistische bewegingen;
(1) CdR 156/96 fin — PB C 337 van 11.11.1996, blz. 63.
(2) CdR 80/97 fin — PB C 244 van 11.8.1997, blz. 58.
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2. steunt alle initiatieven en vormen van partnerschap tussen lokale, regionale, nationale en Europese bestuursniveaus, vooral met betrekking tot het zorgen voor gelijke toegang op het gebied van onderwijs, opleiding, huisvesting
en werkgelegenheid (de belangrijke rol die lokale en regionale autoriteiten als werkgever spelen daarbij in aanmerking
nemend), en het mogelijk maken van een succesvolle integratie van de verschillende gemeenschappen en een
wederzijdse culturele verrijking;
3. is van mening dat de lokale en regionale overheden, omdat zij zo dicht bij de Europese burgers staan, een
speciale verantwoordelijkheid dragen voor de toenemende onverschilligheid voor discriminatie en uitsluiting van
personen met een andere raciale, etnische en culturele achtergrond;
4. verzoekt de lidstaten en/of lokale en regionale overheden, binnen hun bevoegdheden op dit terrein,
onderwijsprogramma’s te ontwikkelen en aan te moedigen waarin de waarden van solidariteit, pluralisme, tolerantie
en acceptatie van verschillen worden gestimuleerd en gelijke kansen worden bevorderd, en tevens het onderwijs van
allochtone werknemers te verbeteren, op basis van de beste praktijken van een aantal lokale en regionale overheden;
5. is verheugd over de recente publicatie door de Europese Commissie van het Actieplan tegen racisme, dat moet
worden beschouwd als een overgangsmaatregel die de weg vrijmaakt voor wettelijke voorstellen en toekomstige actie
na de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam;
6. betuigt zijn instemming met de recente oprichting van een Europees Netwerk voor informatie over racisme en
vreemdelingenhaat en de goedkeuring van een actieprogramma waarmee voornamelijk wordt beoogd campagnes te
organiseren om mensen bewuster te maken van antiracistisch beleid en lokale, regionale en nationale problemen te
koppelen aan Europese problemen;
7. dringt aan op meer actiemogelijkheden voor het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat en het Europees Netwerk voor informatie over racisme en vreemdelingenhaat, evenals nieuwe vormen van
samenwerking tussen de communautaire instellingen en het Comité van de Regio’s;
8. spoort de lidstaten aan de snelle politieke integratie van legale, niet uit de EU afkomstige werknemers, te
vergemakkelijken en alle aspecten van nationale beleidsvormen en/of praktijken ten aanzien van immigratie en asiel
die leiden tot racisme, uit te bannen; in dit verband vormt deelname aan lokale verkiezingen van onderdanen van
derde landen die zich in de EU hebben gevestigd, een belangrijk element van integratie;
9. vraagt de lokale en regionale overheden met klem, de bestrijding van racisme bij de uitstippeling van hun beleid
als een constante prioriteit te beschouwen.
Graz, 9 november 1998
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Advies van het Comité van de Regio’s over de „Mededeling van de Commissie betreffende de
buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen en Aanbeveling van de Commissie
betreffende de principes die van toepassing zijn op de organen die verantwoordelijk zijn voor de
buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen”
(1999/C 198/11)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,
gezien de „Mededeling van de Commissie betreffende de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen en de Aanbeveling van de Commissie betreffende de principes die van toepassing zijn op de
organen die verantwoordelijk zijn voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen”
(COM(1998) 198 def. van 30.3.1998);
gezien het besluit van het Bureau van 15 juli 1998, op basis van artikel 198 C, vierde alinea van het
EG-Verdrag een advies over dit onderwerp op te stellen, en commissie 5 „Sociaal beleid, volksgezondheid,
consumentenbescherming, onderzoek, toerisme” met de voorbereidende werkzaamheden te belasten;
gezien het door commissie 5 op 26 januari 1999 goedgekeurde ontwerpadvies (CDR 441/98 rev. 1)
(rapporteur: de heer von Plottnitz),
heeft tijdens zijn 28e zitting van 10 en 11 maart 1999 (vergadering van 10 maart) het volgende advies
goedgekeurd.
1. Inleiding
In aansluiting op het Groenboek (1993) „De consument en
zijn verhaalsmogelijkheden en de beslechting van consumentengeschillen in de interne markt” (1) en het daarop gevolgde
actieplan (2) heeft de Commissie thans een mededeling ingediend betreffende de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen en een aanbeveling betreffende de principes
die van toepassing zijn op de organen die verantwoordelijk
zijn voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen (COM(1998) 198 def. van 30.3.1998).
1.1.
De Commissie stelt vast dat het „acquis communautaire” in de sector consumentenbescherming sterk is uitgebreid
door het uitvaardigen van Europese wetgeving op dit gebied.
Daarnaast hebben de lidstaten — op geharmoniseerde of
nog niet geharmoniseerde gebieden — een breed scala aan
wettelijke voorschriften uitgevaardigd om aan de consument
specifieke rechten toe te kennen.
1.2.
Er kan echter ook worden vastgesteld dat aan de
daadwerkelijke mogelijkheid tot uitoefening van deze rechten
het nodige ontbreekt. Een consument die zijn rechten voor
de rechter wil doen gelden, ervaart daarbij de volgende
belemmeringen:
— de kosten van de juridische bijstand, de vertegenwoordiging in rechte of van het raadplegen van deskundigen;
— de duur van het proces;
— psychologische remmingen die verband houden met het
complexe en formele karakter van het proces, dat voor de
leek soms moeilijk te vatten kan zijn.
(1) COM(93) 576 def. van 16.11.1993.
(2) COM(96) 13 def. van 14.2.1996.

1.3.
De Commissie stelt voorts vast dat de situatie, die ten
aanzien van geschillen in eigen land al gecompliceerd is, alleen
maar erger wordt wanneer er een internationale dimensie
bijkomt. In het algemeen duren de procedures, gezien de
doorgaans vrij geringe bedragen die met het geschil gemoeid
zijn, te lang, en staan de kosten niet meer in verhouding tot de
waarde van het object, zodat vele consumenten ervan af zullen
zien hun rechten via gerechtelijke kanalen te doen gelden.

2. Mogelijke oplossingen
Als mogelijke oplossingen worden drie methoden genoemd
die elkaar niet uitsluiten:
— de vereenvoudiging en verbetering van de gerechtelijke
procedures,
— de verbetering van de communicatie tussen de consumenten en het bedrijfsleven,
— het opzetten van buitengerechtelijke procedures voor de
beslechting van consumentengeschillen.
2.1.
De Commissie heeft vastgesteld dat de in de meeste
lidstaten al bestaande mogelijkheden om voor kleine geschillen
vereenvoudigde gerechtelijke procedures te volgen, verschillen
vertonen. De Commissie kiest in haar voorstel voor de
buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.
Hier is veel voor te zeggen, aangezien aldus de mogelijkheid
van een gemakkelijkere toegang van de consument tot het
recht en de verbetering van de communicatie tussen de
consumenten en het bedrijfsleven worden aangegrepen, zonder
dat daarbij wordt geraakt aan de structuren van de gerechtelijke
procedures die zich in de afzonderlijke staten hebben ontwikkeld.
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2.2.
Met betrekking tot de mogelijkheid buitengerechtelijke
procedures in te voeren, stelt de Commissie vast dat er thans
in Europa talrijke buitengerechtelijke regelingen bestaan om
met name consumentengeschillen te beslechten. Ten dele
gaat het daarbij om procedures die gerechtelijke procedures
aanvullen of eraan voorafgaan, zoals een verzoenings- of
bemiddelingsprocedure; daarnaast bestaan echter ook alternatieve regelingen, b.v. in de vorm van een scheidsrechterlijke
procedure.

2.3.2.4. Het beginsel van de doeltreffendheid van de procedure, dat onder meer moet worden gewaarborgd door facultatieve vertegenwoordiging, het feit dat de procedure kosteloos
of vrijwel kosteloos is, de vlotte afwikkeling van de procedure
en de verstrekkende bevoegdheden die het orgaan voor de
beslechting van geschillen heeft tot het leiden van de procedure.

2.2.1. De Commissie stelt verder vast dat ook buitengerechtelijke procedures een minimumwaarborg voor een „goede
rechtspraak” moeten bieden, resp. vóór alles het vertrouwen
van de consument in deze systemen moeten versterken.

2.3.2.5. Het beginsel van de wettigheid (dat onder meer
moet worden gewaarborgd door de eerbiediging van de
dwingende beschermende bepalingen van de staat waar het
orgaan zetelt, en door de eis dat het besluit wordt gemotiveerd).

2.3.
In haar mededeling stelt zij daarom twee initiatieven
voor ter verbetering van de bestaande, maar voor de burger
onoverzichtelijke situatie met betrekking tot de verhaalsmogelijkheden van de consument.

Volgens het Comité van de Regio’s zou vastgelegd moeten
worden dat het buitengerechtelijke orgaan bij zijn uitspraken
niet alleen de wet en het recht volledig moet eerbiedigen, maar
ook billijkheid dient te betrachten voor zover partijen dat
wensen.

2.3.1. Enerzijds moet met het creëren van een „Europees
klachtenformulier voor de consument” met grensoverschrijdende geldigheid de dialoog tussen de consumenten en het
bedrijfsleven worden verbeterd, allereerst met het oog op
minnelijke schikking van een geschil onmiddellijk nadat dit is
ontstaan.

2.3.2.6. Het principe van de vrijheid (dat onder meer moet
worden gewaarborgd door handhaving van de mogelijkheid te
kiezen voor het bewandelen van de gerechtelijke weg, zelfs
wanneer vóór het ontstaan van het geschil gekozen was voor
buitengerechtelijke conflictoplossing).

Wanneer het probleem niet op deze manier kan worden
opgelost, zou het formulier aansluitend gebruikt kunnen
worden voor het inleiden van een buitengerechtelijke procedure, eventueel door enkele indiening van het klachtenformulier. Het formulier, dat op basis van eerder overleg met de
lidstaten is opgesteld, dient als handreiking voor de consument
die aldus zijn „vordering” meer doelgericht kan formuleren en
is in eerste instantie voor een proefproject met een looptijd
van twee jaar bedoeld.
2.3.2. Anderzijds moeten de in de aanbeveling van de
Commissie voorgestelde principes die van toepassing zijn
op de organen voor de buitengerechtelijke beslechting van
consumentengeschillen worden vastgesteld.
De aanbeveling heeft uitsluitend betrekking op procedures
waarbij, ongeacht de naam van de procedure, door actieve
tussenkomst van een derde voor de beslechting van een geschil
oplossingen worden gevonden die partijen binden.
De Commissie gaat daarbij uit van de volgende grondbeginselen:
2.3.2.1. Het principe van de onafhankelijkheid van het
orgaan dat de geschillen beslecht (die onder meer moet
worden gegarandeerd door vakbekwaamheid, een adequate
mandaatsperiode en voldoende afstand tussen de benoemde
persoon en partijen).
2.3.2.2. Het beginsel van de doorzichtigheid van de procedure (die onder meer moet worden gewaarborgd door de
informatieplicht betreffende de materiële en territoriale bevoegdheid van het orgaan voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen, de regels m.b.t. de procedure, de kosten
van de procedure en ook de juridische waarde van het besluit,
alsmede door publicatie van periodieke verslagen over de
genomen besluiten).

2.3.2.3.
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Het principe van hoor en wederhoor.

2.3.2.7. Het principe van de vertegenwoordiging door een
derde in elke fase van de procedure.

3. Algemene opmerkingen

3.1. De betekenis van de bescherming van de consument voor de
EU-burgers
3.1.1. Het CvdR heeft, conform de uitspraak van de Commissie dat consumentenbescherming samenhangt met de
geloofwaardigheid van het Europese integratieproces, in zijn
advies van 17 mei 1994 (1) bij het Groenboek „De consument
en zijn verhaalsmogelijkheden en de beslechting van consumentengeschillen in de interne markt” beklemtoond dat de
interne markt alleen dan ten volle kan functioneren, wanneer
de Europese burgers voldoende vertrouwen hebben in die
markt en weten dat hun eventuele problemen door een vlotte,
efficiënte regeling voor de beslechting van geschillen kunnen
worden opgelost.
Bovendien heeft het CvdR de opvatting verwoord dat de
Europese consumentenbescherming met name bij rechtsgeschillen met grensoverschrijdende gevolgen een nieuwe, „communautaire” dimensie heeft gekregen. Tegen deze achtergrond,
en mede omdat er onzekerheid bestaat over de vraag of de
rechten van de consument voldoende worden beschermd,
heeft het CvdR de Commissie verzocht de kwestie van de
verhaalsmogelijkheden van de consument, en de beslechting
van geschillen op haar prioriteitenlijst te plaatsen, en daarnaast
de nieuwe mogelijkheden die artikel 129 A van het VEG biedt,
volledig te benutten.
(1) CDR 47/94 — PB C 217 van 6.8.1994, blz. 29.
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3.1.2. In dit kader zij erop gewezen dat zowel door het
Verdrag van Maastricht als nu ook door het Verdrag van
Amsterdam (zie art. 153 nieuw) het bereiken, c.q. het garanderen van een hoog niveau van bescherming van de consument
steeds meer binnen bereik is komen te liggen.
3.1.3. De interne markt heeft de consument, maar met
name ook het bedrijfsleven, voordelen gebracht; dit is zeker
een goede zaak. Naar de opvatting van het CvdR dienen de
consumenten in de Europese interne markt erop te kunnen
rekenen dat er een in hoge mate uniforme buitengerechtelijke
procedure is voor de beslechting van consumentengeschillen.
Daarenboven moeten zowel de consumenten als hun verenigingen en organisaties beter worden ingelicht over de gerechtelijke én de buitengerechtelijke mogelijkheden tot het instellen
van een actie. Voorts zou medewerking van het bedrijfsleven
aan de buitengerechtelijke regelingen voor de beslechting van
geschillen nuttig zijn, aangezien daarmee een kwaliteitsgarantie
voor de dienstverlening zou worden geboden.

3.2. Toetsing aan artikel 3 B), tweede en derde alinea VEG
Zeker ook vanuit het oogpunt van de instandhouding van de
bevoegdheden van de gemeentelijke en regionale instanties
moeten zowel het „Europees klachtenformulier voor de consument” als de beginselen voor het functioneren van de organen
voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen getoetst
worden aan artikel 3 B), tweede en derde alinea VEG (subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel).
3.2.1. Het CvdR is voorstander van de door de Commissie
gekozen aanpak, waarbij de voorgestelde maatregelen op
vrijwillige basis, en bovendien in de vorm van een proefproject
met een looptijd van twee jaar zullen worden getroffen.
3.2.2. Het Comité is van mening dat het „acquis communautaire”, ondanks de inspanningen die de afgelopen jaren op
Gemeenschapsniveau zijn gedaan — als voorbeeld moge
dienen de „Richtlijn van 19 mei 1998 betreffende het doen
staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de
consumentenbelangen” of het „Voorstel voor een richtlijn
betreffende de verkoop van en de waarborgen voor consumptiegoederen” (1) nog niet zover ontwikkeld is, dat men kan
uitgaan van een beschermingsniveau van de consument dat in
de lidstaten bij benadering gelijk is. Anderzijds bevestigt het
Comité de mening die het reeds naar aanleiding van het
Groenboek heeft gegeven, nl. dat de verschillen in de rechtsregels van de afzonderlijke lidstaten ook een afspiegeling zijn
van de rijke culturele pluriformiteit van de nationale en
regionale tradities van het ogenblik, die in beginsel behouden
moet blijven.
3.2.3. Tegen deze achtergrond verdient het uitgangspunt
van de Commissie om met deze mededeling de mogelijkheden
van een buitengerechtelijke beslechting van geschillen te
beklemtonen én werkelijk te bevorderen, alle lof. Dit geldt te
meer omdat, ook naar de mening van het CvdR, bij een
significant aantal nationale, maar vooral grensoverschrijdende
geschillen, zowel de kosten als de tijd die met een gerechtelijke
(1) COM(95) 520 def.
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procedure zijn gemoeid, in geen verhouding meer staan tot de
waarde van het object dat in het geding is. Bovendien kan
met regelingen voor de buitengerechtelijke beslechting van
geschillen meestal beter flexibel worden ingespeeld op de
omstandigheden van het specifieke geval, waardoor ten slotte
ook de acceptatiegraad bij de betrokkenen wordt verhoogd,
zoals ook duidelijk blijkt uit het succes van de arbitrage in het
internationale handelsverkeer. Voorts kan in zo’n regeling
aandacht worden geschonken aan de specifieke kenmerken
van de regionale en lokale verhoudingen, zoals de structuur
van de vraag naar en het aanbod van bepaalde soorten
goederen en diensten.
3.2.4. De door de Commissie voorgestelde versterking
van de buitengerechtelijke beslechting van geschillen knoopt
overigens ook aan bij overleg over te creëren of reeds bestaande
procedures in de lidstaten.
Zo worden b.v. in Denemarken, Zweden en Finland de meeste
consumentengeschillen in zgn. consumentengeschillencommissies behandeld, die de status hebben van overheidsorgaan,
en die besluiten nemen na een schriftelijke procedure waarvan
de bijzonderheden bij de wet zijn geregeld.
Nederland en België kennen de zgn. geschillencommissies; de
afhandeling hier geschiedt ook overwegend schriftelijk en het
oordeel is bindend voor de partijen die zich aan deze procedure
onderwerpen.
In het Verenigd Koninkrijk en Ierland bestaan daarentegen
voor bepaalde economische sectoren de zgn. „private ombudsmen”, die onder meer op het gebied van het bank- en
verzekeringswezen als bemiddelaar worden ingezet, en aan
bepaalde minimumeisen moeten voldoen.
In Spanje bestaat sinds 1993 een speciale arbitrageprocedure
voor consumentenaangelegenheden („sistema arbitral del consumo”). De Spaanse arbitragecommissies doen bindende uitspraken onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger van
de overheid en zijn verder paritair samengesteld.
In Frankrijk bestaat de mogelijkheid van een vereenvoudigde
klachtprocedure bij het „Tribunal d’instance” (kantongerecht),
met gebruikmaking van een standaardformulier, wanneer er
een waarde van niet meer dan 13 000 FF in het geding is.
In Duitsland zijn arbitrage- en bemiddelingsinstanties op het
gebied van handel en ambacht ontstaan op initiatief van de
betrokken branche-organisaties, soms ook in samenwerking
met overeenkomstige commissies van de consumentenorganisaties. Er zijn verschillende typen instanties te onderscheiden:
met de wettelijke opdracht tot bemiddeling (b.v. de „Handwerkskammern” - Kamers van het Ambacht), het gilde-achtige
type dat typisch de eigen belangen van de branche dient
(b.v. de arbitragecommissies van het garagebedrijf), het op
consumentenbescherming gerichte type met bemiddelings- en
adviesaanbod (b.v. consumentenadvies bij producten met
gebreken), en het partnerschapstype, waarin de andere marktpartij deelneemt (b.v. geschillenregeling bij huurproblemen).
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4. Bijzondere opmerkingen

4.1. Europees klachtenformulier voor de consument

4.1.1. Voor zover met het door de Commissie voorgestelde
uniforme formulier beoogd wordt het de consument mogelijk
te maken zijn verzoek meer doelgericht te formuleren, waardoor via een constructieve dialoog wordt bijgedragen tot een
minnelijke schikking van het geschil, is het volgens het CvdR
toe te juichen dat de Commissie er thans — in tegenstelling
tot hetgeen nog in het actieplan werd voorgesteld — van afziet
om in gevallen waarin een reactie van de tegenpartij uitblijft,
ook gebruik te laten maken van een gestandaardiseerd voorgedrukt formulier om de dan noodzakelijke gerechtelijke procedure in te leiden. Het is een goede zaak dat het formulier alleen
bedoeld is om een buitengerechtelijke procedure op te starten
resp. het aan het oordeel van de betrokkene over te laten of
het geschil met gebruik van het formulier kan worden
bijgelegd.

4.1.2. Anderzijds mag niet worden vergeten dat consumentengeschillen een complexe materie vormen, waarbij het soms
maar de vraag is of een formulier, met de daaraan inherente
verregaand schematische voorstelling van zaken en de door de
consument geformuleerde eisen, wel zinvol is.

Bij nadere beschouwing van de redactie van het formulier valt
bovendien op dat het aanzet tot meermalen aankruisen, zoals
b.v. onder I — Ondervonden moeilijkheden — bij de cijfers
5,6, 7, 26 en 27 m.b.t. de prestatie, of onder 3 — Eis van de
consument — bij de cijfers 36, 39 en 45 m.b.t. de nakoming.
Het CvdR is van opvatting dat niet bij voorbaat kan worden
uitgesloten dat dit de eiser onzeker maakt, met name wanneer
hij weinig ervaring heeft op economisch en/of juridisch gebied.
Dit geldt te meer omdat er in de „nadere aanwijzingen” op
wordt gewezen dat de geldende verjaringstermijnen in acht
moeten worden genomen. Deze waarschuwing — die als
signaal noodzakelijk is, en daarom als positief moet worden
beoordeeld — kan bij de gebruiker, met name wanneer het
om grensoverschrijdende geschillen gaat waarbij ook nog
de vraag van het geldende materiële recht moet worden
beantwoord, reeds in die fase de behoefte aan deskundig
juridisch advies doen ontstaan. Dit enerzijds om niet het risico
van een mogelijke verjaring van de vordering te lopen — in de
Bondsrepubliek Duitsland b.v. 6 maanden na levering van het
product, overeenkomstig § 4.7.7 Bürgerliches Gesetzbuch
— of, anderzijds, om een eventueel door de andere partij
voorgestelde oplossing of compromis, op zijn juridische
merites te kunnen beoordelen. De nationale of regionale
consumentenorganen die de klachtenformulieren verstrekken
zullen óók de juridische bijstand moeten verlenen die de
betrokkenen nodig hebben om deze formulieren in te vullen.

4.1.3. Tegen deze achtergrond is het CvdR daarom ook
uitdrukkelijk geporteerd voor de geplande proefperiode van
twee jaar; op basis van de ervaringen en inzichten die op die
manier met het formulier, b.v. op het punt van doelmatigheid
en resultaat worden opgedaan, kan het aan een analyse worden
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onderworpen. Hierbij moet verder ook aandacht uitgaan naar
de vorderingen die gemaakt zijn op het gebied van de
harmonisering van het materiële recht, zoals deze b.v. reeds
tot uitdrukking komen in het richtlijnvoorstel betreffende de
verkoop van en de waarborgen voor consumptiegoederen.
Voorts ontbreekt op het formulier de mogelijkheid voor
de consument om de verweerder een buitengerechtelijke
beslechting van het geschil voor te stellen als zij niet tot een
minnelijke schikking weten te komen.

4.2. Beginselen voor organen die bevoegd zijn voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen
4.2.1. Wil een voor de gehele interne markt geldende
buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure functioneel zijn, dan moet deze althans in aanzet een homogene
structuur hebben; daarom wordt het voorstel van de Commissie om de buitengerechtelijke procedure te vereenvoudigen,
resp. te harmoniseren door het opstellen van bepaalde minimumcriteria, nadrukkelijk door het CvdR ondersteund. Het
vastleggen van gemeenschappelijke beginselen voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen, en voor de organen
die deze procedures toepassen, dient in beginsel positief te
worden gewaardeerd als een passende bijdrage tot het creëren
van een gunstig beslechtingsklimaat binnen de Gemeenschap.
Dit geldt te meer aangezien de geboden mogelijkheden de
consument vrijlaten om alsnog de gerechtelijke weg te bewandelen en hem dit niet bemoeilijken.
4.2.2. Ook het CvdR gaat ervan uit dat onafhankelijkheid
voor de organen voor de buitengerechtelijke beslechting van
geschillen een conditio sine qua non is. Vanuit dit gezichtspunt
moeten deze organen worden samengesteld op grond van
het participatiebeginsel, en dient te worden afgestapt van
„branchegebonden bemiddeling”, waarbij geen rekening wordt
gehouden met dit beginsel. Vooral met het oog op de
aanvaarding door partijen van de genomen besluiten acht het
Comité het daarom een absolute eis dat vertegenwoordigers
van de drie belangrijkste marktactoren nl. de consumentenorganisaties, de verenigingen van ondernemers en de overheid,
zitting hebben in de arbitrage- en bemiddelingscommissies, en
dat deze door een onafhankelijke persoon met een juridische
opleiding worden begeleid. Om voorts het beginsel van de
vrijheid van handelen voldoende te waarborgen, moet er met
name aan consumentenzijde op worden toegezien dat de
betrokkenen voldoende tijd hebben voor een adequate toetsing
van het resultaat van de verzoeningsprocedure.
4.2.3. Volgens het CvdR mag een verder optreden er
geenszins toe strekken de mechanismen voor de beslechting
van geschillen die thans in de lidstaten bestaan, terzijde
te schuiven en door nieuwe geharmoniseerde organen te
vervangen. Het zou beter zijn de voorgestelde minimumnormen te benutten om de in de regio’s en gemeenten al bestaande
organen voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen,
voor zover dit in concrete gevallen nodig zou zijn, verder aan
te passen in de zin van het Commissievoorstel. Volgens het
CvdR is dit de snelste methode om te waarborgen dat bestaande
typisch regionale en lokale kenmerken ook in de toekomst de
nodige aandacht krijgen, en dat de bestaande middelen in het
belang van de consument op de meest efficiënte wijze worden
benut.
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Er moet met name niet worden geraakt aan de activiteiten van
de bestaande bureaus voor juridisch advies van de staat of de
gemeente, zoals b.v. de „öffentliche Rechtsauskunfts- und
Vergleichsstelle” in Hamburg en Bremen.
4.2.4. Ten slotte verdient in deze samenhang het streven
van de Commissie lof om in het belang van een grotere
transparantie en een zo ruim mogelijke verbreiding van
de regelingen voor de buitengerechtelijke beslechting van
geschillen, een centrale databank voor deze organen op te
zetten.
Het CvdR gaat ervan uit dat de daarin verzamelde informatie
het mogelijk zal maken om (aansluitend bij een van de
maatregelen voor de toepassing van het door de Commissie
vastgelegde principe van doorzichtigheid en bij het streven
naar uniforme EU-procedures) de procedurevoorschriften die
op organen voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting van
toepassing zijn en de gedane uitspraken, met respect voor de
privacy van de betrokken partijen, te verspreiden en bekend te
maken, en dat deze informatie in de toekomst ook aan de
lidstaten ter beschikking zal worden gesteld in een door de
Gemeenschap financieel gesteunde vorm.
4.2.5. Voorts acht het Comité het noodzakelijk dat consumentenorganisaties, van welk territoriaal niveau dan ook, in
de toekomst in buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedures gaan optreden ter verdediging van een collectief
belang, d.w.z. dat zij de consument niet alleen vertegenwoordigen, maar opkomen voor de individuele belangen van een
veelheid van consumenten die binnen de Europese interne
markt met identieke consumptierelaties te maken hebben.
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5. Conclusies
5.1.
Het CvdR staat positief tegenover het voorstel van de
Commissie betreffende de buitengerechtelijke beslechting van
consumentengeschillen; het wijst er echter op dat dit initiatief
in een eerste stadium — zoals de Commissie voorstelt — bij
wijze van proefproject moet worden gerealiseerd.
5.2.
Met het creëren van een procedure voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen in de
interne markt wordt een bijdrage geleverd aan de transparantie
van de rechten van de burgers die een uitvloeisel zijn van de
interne markt, een bijdrage die de acceptatie door de burgers
van de Europese integratie wellicht verhoogt.
5.3.
Het CvdR huldigt voorts de opvatting dat ook in
de toekomst een verder optreden op het gebied van de
verhaalsmogelijkheden van de consument er niet toe mag
strekken de bestaande regelingen voor de beslechting van
geschillen in de lidstaten door nieuwe, Europese regelingen te
vervangen. Het streven moet veeleer zijn de huidige regelingen
verder aan te passen aan de vastgestelde, resp. te ontwikkelen
Europese minimumnormen.
5.4.
Ten slotte is het CvdR van mening dat de in deze
mededeling vervatte voorstellen voor de buitengerechtelijke
beslechting van geschillen ook in financieel opzicht gestimuleerd moeten worden. Daarom is het Comité verheugd dat het
voorstel voor een Beschikking van het Europees Parlement
en de Raad tot vaststelling van een algemeen kader van
communautaire activiteiten ten behoeve van de consumenten,
waarin met name wordt voorzien in financiële steun voor het
consumentenbeleid van de lidstaten, in december 1998 is
aangenomen. Voorts is het wenselijk dat het consumentenbeleid op dit vlak snel wordt aangepast.

Brussel, 10 maart 1999.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Manfred DAMMEYER
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Advies van het Comité van de Regio’s over:
— de „Mededeling van de Commissie over geweldpleging tegen kinderen, jongeren en vrouwen”,
en
— het „Gewijzigd voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van een communautair actieprogramma (het programma Daphne) (2000-2004)
voor maatregelen ter voorkoming van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen”
(1999/C 198/12)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,
gezien de Mededeling van de Commissie over geweldpleging kinderen, jongeren en vrouwen en het
Gewijzigd voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een
communautair actieprogramma (het programma Daphne) (2000-2004) voor maatregelen ter voorkoming
van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen [COM(1998) 335 def. — 98/0192 (CNS) en COM(1999)
82 def. — 98/0192 (COD)] (1);
gezien het door de Europese Commissie op 18 februari 1999 genomen besluit om, overeenkomstig
artikel 129 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Comité van de Regio’s
over dit onderwerp te raadplegen;
gezien het op 16 september jl. door zijn Bureau genomen besluit om commissie 7 „Onderwijs,
beroepsopleiding, cultuur, jeugd, sport, rechten van de burger” met de voorbereidende werkzaamheden
terzake te belasten;
gezien het op 10 maart 1999 door commissie 7 goedgekeurde ontwerpadvies (CDR 300/98 rev. 1;
rapporteurs mevrouw Onkelinx en mevrouw van den Brink);
gezien de aanbevelingen aan lokale en regionale overheden in de EU voor activiteiten ter bestrijding van
kindermisbruik, welke voortgekomen zijn uit het door het Daphne-initiatief gesteunde seminar over
lokale en regionale samenwerking ter bescherming van kinderen tegen misbruik, dat op 4 december
1998 te Brussel werd georganiseerd door commissie 7 in samenwerking met de National Society for the
Prevention of Cruelty to Children (VK) en de Irish Society for Prevention of Cruelty to Children,
heeft tijdens zijn 28e zitting van 10 en 11 maart 1999 (vergadering van 11 maart) volgend advies met
algemene stemmen goedgekeurd.
1. Inleiding

1.1. Geweld tegen kinderen en jongeren
1.1.1. Geweld tegen kinderen en jongeren is bij uitstek een
probleem van de samenleving, dat helaas in alle sociale klassen,
ongeacht hun sociaal-economische en culturele status, wordt
aangetroffen.
1.1.2. Onder kindermishandeling wordt verstaan ieder
doen of nalaten tot handelen door individuele personen,
instellingen of de samenleving in haar geheel, alsmede alle
gevolgen hiervan, waardoor kinderen hun vrijheid wordt
ontnomen of waardoor zij hun daarmee samenhangende
rechten niet kunnen doen gelden en/of waardoor hun optimale
ontwikkeling wordt bemoeilijkt.
1.1.3. Daarbij worden het risico van geweld en dus de
kwetsbaarheid van kinderen door bepaalde factoren sterk
(1) PB C 259 van 18.8.1998, blz. 2; PB C 89 van 30.4.1998, blz. 42.

vergroot, nl. minder goede sociaal-economische omstandigheden, lage sociale status, onvolledige gezinnen, geringe integratie in de maatschappij en problemen als gevolg van verslavingsziekten. Onder geweld moet fysieke, seksuele en psychische
mishandeling worden verstaan, maar geweld kan ook een
bepaalde vorm van uitbuiting van minderjarigen aannemen of
tot uiting komen doordat minderjarigen en zuigelingen worden verlaten. Deze problematiek komt in de hele wereld, dus
ook in Europa voor. Daarom is het bevorderen van onderzoek
naar de gevolgen van drugsgebruik en alcoholmisbruik voor
het gezin van grote betekenis.
1.1.4. Wanneer over geweld tegen kinderen wordt gesproken, kan niet stilzwijgend worden voorbijgegaan aan het
ernstige probleem van kinderpornonetwerken op Internet. Het
is duidelijk dat Internet zich als gevolg van zijn decentrale
en wereldomspannende structuur voor totstandbrenging en
uitbreiding van dergelijke netwerken leent.
1.1.5. Aan de andere kant maakt het open karakter van
Internet het ook eenvoudiger, aan dergelijke netwerken deelnemende personen op te sporen en te arresteren, zoals onlangs
is gebleken tijdens de uitgebreide internationale operatie die
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tot de ontmanteling van het „wonderland”-netwerk heeft
geleid. Hoewel niet mag worden afgedaan aan de ernst van de
feiten in verband met pedofiele netwerken op Internet, mag
men zich toch niet te veel op dit probleem alleen blindstaren:
het is immers slechts een van de vele uitingsvormen van
geweld tegen kinderen en ongeoorloofd gedrag op netwerken
vormt slechts een fractie van het totale informatieverkeer op
Internet.

1.1.6. Ook al gaat de aandacht van de bevolking vooral uit
naar seksueel misbruik van kinderen, alsook naar geweld in
steden en met name op scholen, worden verreweg de meeste
gevallen van geweld, verwaarlozing en mishandeling in het
gezin waargenomen. Bepaalde lokale overheden kunnen binnen het kader van hun bevoegdheden specifieke maatregelen
treffen ter bescherming van kinderen: plaatsing in pleeggezinnen of gespecialiseerde instellingen, begeleiding van probleemgezinnen, financiële steun, enz.

1.1.7. Hieraan moet nog worden toegevoegd dat misbruikte
en mishandelde kinderen het risico lopen later zelf tot
soortgelijk gedrag over te gaan.

1.1.8. Elke daad van geweld heeft niet alleen gevolgen voor
het slachtoffer, maar ook voor het gezin waarin het leeft, en
de samenleving in haar geheel. Onder geweld tegen kinderen,
geweld dat zij in familiekring hebben meegemaakt of geweld
dat door de media wordt vertoond, gaan kinderen altijd zwaar
gebukt; bijgevolg hebben zij medische, psychologische en
sociale begeleiding nodig.

1.1.9. Aan al deze factoren dient bijzondere aandacht te
worden besteed; wellicht dient de Europese Unie haar activiteiten en maatregelen bijgevolg te herijken.

1.1.10. Het is onmogelijk de reële kosten van de gevolgen
van geweld voor de samenleving te evalueren. Toch geven de
lidstaten van de EU heel wat geld uit voor de medische,
psychologische en sociale begeleiding van slachtoffers en voor
de berechting en bestraffing van daders.

1.1.11. Hoewel deze kosten niet te onderschatten zijn,
moet het menselijke aspect de meeste aandacht houden.
Daarom verdienen alle pogingen om risico’s terug te dringen
en om geweld tegen en verlating en mishandeling van kinderen
te voorkomen, de steun van het Comité. Hierbij zij gewezen
op de belangrijke rol die bepaalde lokale instanties spelen op
het gebied van welzijn van moeder en kind en jeugdzorg.
Deze instanties zijn immers met name verantwoordelijk voor
medisch-sociale bescherming, in het bijzonder in geval van
mishandeling van kinderen.

1.1.12. In dit verband wijst het CvdR ook op het belang
op school en tijdens buitenschoolse activiteiten educatieve
campagnes ter bevordering van de veiligheid van kinderen te
lanceren.
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1.2. De internationale en Europese context
1.2.1. De noodzaak van een gezamenlijk optreden op
wereldschaal om voor de rechten van de mens op te komen
en een halt toe te roepen aan geweld, wordt al geruime tijd op
verschillende niveaus en op uiteenlopende wijze onderkend.
1.2.2. In wereldverband worden mijlpalen gevormd door
de in 1948 aangenomen Universele Verklaring van de rechten
van de mens, het in 1989 uitgevaardigde VN-Verdrag over de
rechten van het kind (art. 19: recht van jongeren onder
18 jaar op bescherming tegen elke vorm van mishandeling of
exploitatie, incl. seksueel geweld), de Wereldtop van het kind
in 1990, de Verklaring van Stockholm van 1996 en het
door het eerste Wereldcongres tegen seksuele exploitatie van
kinderen voor commerciële doeleinden vastgestelde actieprogramma. Op basis hiervan worden thans op nationaal en
internationaal niveau activiteiten op dit gebied ontplooid.
1.2.3. In Europees verband wordt in het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden bepaald dat niemand, dus evenmin vrouwen en
kinderen, „mag worden onderworpen aan onmenselijke of
vernederende behandelingen”.
1.2.4. Voorts werden de lidstaten tijdens de in 1998 te Riga
gehouden Top van Oostzeelanden aangemoedigd om deel te
nemen aan de EU-activiteiten ter bestrijding van de handel in
mensen en van uitbuiting — op welke manier dan ook — van
kinderen.

1.3. Reacties van de Europese Unie
1.3.1. In de strijd tegen geweld hebben de Europese Unie,
de lidstaten en hun instellingen elk een uiterst belangrijke rol
te spelen.
1.3.2. De activiteit van de EU op dit terrein dient beslist te
worden versterkt en uitgebouwd, maar het subsidiariteits- en
het complementariteitsbeginsel dienen hierbij wel in acht te
worden genomen.
1.3.3. Op verzoek van het Europees Parlement hebben
Raad en Commissie met name op het gebied van onderwijs,
media en nieuwe technologieën al een aantal maatregelen
getroffen. Zo heeft de Raad eind mei 1998 een aanbeveling
inzake bescherming van minderjarigen en de menselijke
waardigheid m.b.t. audiovisuele en informatiediensten vastgesteld en wordt gewerkt aan een actieplan ter bevordering van
een veilig gebruik van Internet.

1.4. Geweld tegen vrouwen
1.4.1. Aan de vooravond van het jaar 2000 is geweld tegen
vrouwen nog steeds een wereldwijd verschijnsel. Een op de
twee vrouwen heeft minstens eenmaal in haar leven te maken
met seksespecifiek geweld. Zoals we hieronder nog zullen
aangeven, kent seksespecifiek geweld vele gedaanten. Het is
teleurstellend dat programma’s tegen seksespecifiek geweld
nodig blijven ondanks alle aandacht en activiteit die aan dit
verschijnsel gegeven is. Het belang van dergelijke programma’s
is onomstreden.
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1.4.2. Onder geweld tegen vrouwen verstaan we alle op
basis van sekseverschillen aan vrouwen toegebracht geweld.

1.5. Internationale en Europese achtergrond

1.4.3. Hieronder valt seksueel geweld. De definitie van
seksueel geweld luidt (1): iedere interactie waarin iemand onder
dwang ertoe gebracht wordt seksuele toenadering te dulden,
of seksuele handelingen uit te voeren of te ondergaan.
Hieronder valt ook gedwongen prostitutie en vrouwenhandel
met seksuele exploitatie als doel.

1.5.1. Naast de genoemde verklaringen en verdragen die
genoemd worden als achtergrond bij het Daphne-programma,
dient de aandacht te worden gevestigd op twee internationale
verdragen die expliciet ingaan op gelijkheid van mannen en
vrouwen. Het Internationaal (VN) Verdrag tegen de discriminatie van vrouwen gaat uitgebreid in op seksespecifiek geweld.
In het verdrag staan aanbevelingen voor adequate wetgevende
maatregelen, beleid en het tegengaan van gewoonten die
geweld tegen vrouwen in stand houden. Ook moeten er
voorzieningen voor slachtoffers zijn. De maatregelen moeten
niet alleen op de overheid gericht zijn, maar ook betrekking
hebben op individuen, organisaties en bedrijven (5).

1.4.4. Onder seksespecifiek geweld valt ook thuisgeweld.
De definitie van thuisgeweld is: dreiging met en feitelijk
gebruik van fysiek en psychisch geweld binnenshuis door de
mannelijke tegen de vrouwelijke (ex)-partner (2).
1.4.5. Wij onderschrijven de visie dat van de categorie
vrouwen kwetsbare groepen als gehandicapten, minderheden,
migranten en gedetineerden een groter geweldsrisico lopen.
1.4.6. Seksespecifiek geweld tegen vrouwen leidt tot persoonlijk leed en letsel. Daarnaast brengt geweld tegen vrouwen
voor de samenleving aanzienlijke kosten mee. Volgens een
Nederlands onderzoek bedragen de kosten van ernstig tot zeer
ernstig thuisgeweld bij ca. 50 000 vrouwen 332,6 miljoen
gulden per jaar. Hieronder vallen kosten van justitie en politie,
medische kosten, psychosociale hulp en kosten ten behoeve
van bijstandsverstrekking (3). Preventie en signalisering van
geweld tegen vrouwen zijn in een vroeg stadium geboden en
mogelijk. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is het instellen
van een laagdrempelig meldpunt. De toegankelijkheid van dit
meldpunt dient voor álle vrouwen gegarandeerd te zijn,
ongeacht de etnische afkomst, culturele achtergrond of nationaliteit van de betrokkenen en ongeacht of deze uit een
EU-lidstaat dan wel een derde land afkomstig zijn.
1.4.7. Een andere voorwaarde is dat ambtenaren die veel
met inwoners te maken hebben, bijvoorbeeld ambtenaren
werkzaam op het terrein van de sociale basisdiensten, deskundig zijn in het tijdig onderkennen van signalen met betrekking
tot geweld in en om de thuissituatie.

1.5.2. In het Verdrag van Amsterdam is de bepaling
opgenomen dat „de Gemeenschap ernaar streeft de gelijkheid
van mannen en vrouwen te bevorderen.” (artt. 2 en 3.2) (6).

1.5.3. Daarmee spreekt het Verdrag zich impliciet uit tegen
gevolgen van discriminatie zoals geweld tegen vrouwen als
gevolg van sekseverschillen. Uitwerking van het Verdrag, zo is
het voornemen, vindt behalve in wetgeving ook in actieprogramma’s plaats. Het Daphne-programma is een uitwerking
van een actieprogramma inzake geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen. Het programma sluit inhoudelijk aan bij de
bepalingen uit het VN-Verdrag en het uitgangspunt uit het
Verdrag van Amsterdam, met betrekking tot gelijkheid van
mannen en vrouwen.

1.6. Het standpunt van de Europese Unie

1.4.8. In de afgelopen periode is onder andere in Engeland
en Nederland onderzoek gedaan naar vorm en kwantiteit
waarin geweld tegen vrouwen voorkomt. Een van de gevolgtrekkingen van het onderzoek is dat verborgen geweldpleging
een groot aandeel in het totale percentage heeft (4). Geweld
tegen vrouwen vindt merendeels thuis plaats en onttrekt zich
daardoor aan de waarneming. Plegers zijn vaak bekenden van
het slachtoffers. Dat heeft invloed op de aangiftebereidheid
van het slachtoffer. Uit onderzoek bij slachtoffers blijkt dat
geweld tegen vrouwen en kinderen verhoudingsgewijs de
meest voorkomende misdaad is. Deze delicten zijn niet terug
te vinden in de criminaliteitsstatistieken.

1.6.1. In het verleden heeft het Europees Parlement herhaaldelijk stelling genomen ten aanzien van thema’s die betrekking
hebben op seksueel geweld. Waar het gaat om het beïnvloeden
van nationale wetgeving en de te stellen prioriteiten in het
justitieel opsporingsbeleid, meent het Comité van de Regio’s
dat de Raad en de Commissie een actief en zichtbaar beleid
kunnen voeren waarbij het uitbannen van seksespecifiek
geweld gepaard gaat met de zorg voor het vergroten van de
veiligheid van vrouwen. Als uitvloeisel hiervan is het initiatief
tot het Daphne-programma een werkzaam instrument voor de
bestrijding van seksespecifiek geweld. Ten aanzien van de
ondersteuning van regionaal en lokaal beleid met betrekking
tot geweld tegen vrouwen dienen de opmerkingen van het
CvdR bij de doelstelling en de uitwerking van het programma
betrokken te worden.

(1) Vergelijk Bolan, 1988.
(2) J. Korf e.a., Economische kosten van thuisgeweld tegen vrouwen,
Stichting Vrouwenopvang, Utrecht, 1997.
(3) J. Korf e.a., op. cit., blz. 71 e.v.
(4) T. van Dijk e.a., Huiselijk Geweld, aard, omvang en hulpverlening,
Ministerie van Justitie, 1997.

(5) Het Vrouwenverdrag in Nederland anno 1997, Verslag van de
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2. Bijzondere opmerkingen
Totstandkoming van het Daphne-programma

2.1. Doelstellingen van het programma
2.1.1. Het Daphne-initiatief staat op de EP-begroting van
1997. Hieruit dienen maatregelen ter bestrijding van geweld
tegen o.m. kinderen, opgroeiende jongeren en vrouwen te
worden gefinancierd.
2.1.2. Volgens het Comité van de Regio’s dient de bestrijding van dit geweld vooral vanuit de nabijheid ter hand
te worden genomen en dienen de maatregelen te worden
toegesneden op de sociaal-culturele verscheidenheid die in de
EU-lidstaten wordt aangetroffen. Daar de lokale overheden
met de plaatselijke toestand vertrouwd zijn, kunnen zij zowel
in plattelands- als in stedelijke gebieden hiertoe actief bijdragen.
2.1.3. Daarom dienen deze activiteiten van lokale en regionale bestuurslagen uit te gaan. De EU kan waarde toevoegen
door te zorgen voor coördinatie, samenwerking en uitwisseling
van informatie tussen de verschillende activiteiten. Zo kunnen
veldwerkers en overheden van de her en der opgedane
ervaringen gebruik maken zonder het gemeenschappelijke
doel van het programma uit het oog te verliezen. De regionale
en lokale overheden, die dagelijks met de problematiek van
kinderbescherming geconfronteerd worden, moeten worden
betrokken bij de activiteiten die in het kader van het programma Daphne ten uitvoer zullen worden gelegd.
2.1.4. Verder wijst het Comité erop dat de activiteiten van
het programma Daphne in samenwerking met de regionale en
lokale instanties en overheden moeten worden gelanceerd en
uitgevoerd, omdat deze nu eenmaal het dichtst bij de burgers
staan en al ruimschoots actie ondernemen, resp. diensten
leveren om te voorkomen dat zwakkere gezinnen en personen
in de samenleving nog verder terugvallen.
2.1.5. Het programma sluit bij deze zienswijze aan. Als
doel staat immers voorop dat bij de bestrijding van geweld
betrokken NGO’s en vrijwilligersorganisaties dienen te worden
geflankeerd en gestimuleerd. Volgens het CvdR zijn deze
organisaties op grond van de ervaring die zij op dit terrein
hebben opgedaan, uiterst belangrijke, onmisbare schakels.
2.1.6. Het Comité vindt het daarom een goede zaak dat het
de bedoeling is met het programma de totstandkoming van
netwerken, de uitwisseling van informatie, coördinatie en
samenwerking in EU-verband te bevorderen. Zo hebben
bepaalde overheden 24-uurstelefoondiensten georganiseerd
waardoor sneller hulp kan worden geboden aan slachtoffers
van mishandeling. Daar elk afzonderlijk geval een specifieke
aanpak vergt, kan de totstandbrenging van een netwerk voor
de uitwisseling van de in de verschillende lidstaten opgedane
ervaringen volgens het Comité van de Regio’s een nuttige
bijdrage leveren tot de dagelijkse werkzaamheden van de
betrokken actoren.
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2.1.7. Organisaties van professionals en vrijwilligers die een
rol spelen op gebied van preventie en bestrijding van geweld
tegen vrouwen werken vaak op lokaal en regionaal niveau. In
veel gevallen hebben deze organisaties samenwerking gezocht
met de lokale en regionale overheid. Dit kan goede resultaten
opleveren. Het Comité dringt er daarom op aan, dergelijke
samenwerkingsprojecten te bevorderen en te ondersteunen.
Die samenwerking kan beleidsmatig en/of financieel van aard
zijn. Bovendien worden deze organisaties dikwijls belast met
de uitvoering van de op dit gebied door de lokale overheden
ondernomen activiteiten of met het beheer van de door hen
opgezette diensten. In dit verband is het van essentieel
belang dat iedere gemeente over een permanente dienst voor
vrouwen- en jongerenaangelegenheden — een soort dienst
voor sociale basisvoorzieningen — beschikt.

2.1.8. De doelstelling van het Daphne programma om
de uitwisseling en samenwerking, alsook bewustmaking en
uitwisseling van voorbeelden van een succesvolle aanpak te
stimuleren, ondersteunen wij. Zaak is dat de directe aanpak
van de geweldsproblematiek dichtbij huis plaatsvindt.

2.1.9. Het lokale en regionale niveau leent zich, zo blijkt
uit de ervaring, voor een preventieve, signalerende aanpak van
geweld tegen vrouwen. Ook de opvang van slachtoffers wordt
steeds vaker in lokaal en regionaal verband gerealiseerd.
Informatieuitwisseling dient dan ook te worden toegespitst op
lokale en regionale samenwerkingsverbanden en lokaal en
regionaal uit te voeren activiteiten.

2.1.10. In het Daphne-programma dient volgens het CvdR
de nadruk vooral te liggen op de uitwisseling van succesvolle
projecten en activiteiten ter bestrijding van geweld tegen
vrouwen en het initiëren en ondersteunen van netwerken van
betrokkenen.

2.1.11. Actuele informatie naar aanleiding van onderzoek
naar vorm, vóórkomen en gevolgen van seksespecifiek geweld
is van belang voor een effectieve aanpak van de problematiek.
Maar een te grote nadruk op onderzoek zou afbreuk kunnen
doen aan de ondersteuning van een concrete doelgerichte
aanpak van seksespecifiek geweld.

2.1.12. Publiekscampagnes passen wat schaal betreft het
best bij het nationale en Europese niveau. Dergelijke campagnes hebben vooral een functie voor wat betreft agendering
van een onderwerp. Grote verwachtingen met betrekking
tot voorlichting en bewustmaking mogen, gezien eerdere
ervaringen met een publiekscampagne over seksueel geweld,
bij een dergelijk middel niet gekoesterd worden.

2.1.13. Wij vinden het van belang dat het programma
ook aandacht besteedt aan deskundigheidsbevordering van
tussenpersonen en consulenten, bijvoorbeeld werkzaam bij
woningbouwverenigingen en sociale diensten, en artsen en
politieagenten, op het gebied van geweld tegen vrouwen. De
aanwezigheid van deskundigheid op dit gebied kan een tijdige
signalering bevorderen.
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2.1.14. Geweld tegen vrouwen is onder andere een gevolg
van de ongelijke machtspositie tussen vrouwen en mannen.
Het is daarom van belang om preventieve en curatieve
programma’s te ontwikkelen die aandacht besteden aan de
drijfveren van (potentiële) plegers van geweld tegen vrouwen.

2.2. Budget van het programma (art. 3)
2.2.1. Het Comité dringt erop aan dat nauwkeuriger wordt
aangegeven hoeveel geld voor dit programma ter beschikking
staat. Ook dient het budget te worden uitgesplitst, zodat er
meer zicht op is hoeveel voor de afzonderlijke activiteiten
wordt uitgetrokken.
2.2.2. Bij het lezen van de Mededeling is het het CvdR
opgevallen dat dit programma tegemoetkomt aan de hooggespannen verwachtingen bij NGO’s die bij de bestrijding van
geweld en mishandeling betrokken zijn. Zo zijn in 1997
428 subsidieverzoeken voor projecten ten belope van in totaal
35 mln ecu binnengekomen.
2.2.3. Het Comité betreurt daarom dat voor het vijfjarenprogramma een bedrag van slechts 25 mln ecu wordt toegekend, te meer daar het naast de 15 lidstaten ook nog
11 kandidaat-lidstaten bestrijkt.
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— het toezicht op de tenuitvoerlegging van de goedgekeurde
projecten;
— de evaluatie van de uitgevoerde projecten.
2.3.3. Het Comité is ingenomen met het feit dat in de
negende overweging van het op 17 februari 1999 door de
Europese Commissie gewijzigde voorstel wordt gesproken van
de noodzaak tot bevordering van samenwerking op dit gebied
tussen NGO’s en plaatselijke en regionale autoriteiten, zoals
het EP in zijn ontwerpverslag hierover had gesuggereerd. Te
betreuren is evenwel dat dit idee niet in artikel 2 van het
ontwerpbesluit wordt herhaald.

2.4. Samenhang en complementariteit (art. 4)
2.4.1. Het Comité wijst erop dat de Commissie aangeeft
zorg te willen dragen voor coördinatie en complementariteit
tussen de uit hoofde van het programma uit te voeren
EU-maatregelen en uit hoofde van andere EU-programma’s en
activiteiten uitgevoerde maatregelen op dit gebied. Daarbij valt
met name te denken aan de activiteiten die kunnen worden
uitgevoerd in het kader van het actieplan ter bevordering van
een veilig gebruik van Internet, en dan in het bijzonder aan het
creëren van een Europees netwerk van „hot-lines”.

Opzet van het programma
2.5. Raadgevend comité (artt. 5 en 6)
2.3. Tenuitvoerlegging (art. 2)
2.3.1. Het Comité van de Regio’s stelt met instemming vast
dat de Commissie in nauwe samenwerking met de lidstaten
voor de tenuitvoerlegging van de geplande maatregelen zal
zorgen en daarbij ook met op dit gebied werkzame instellingen
en organisaties zal samenwerken. Dit sluit overigens inhoudelijk naadloos aan bij de achtergrond van de in artikel 1
beschreven maatregelen.
2.3.2. Het Comité wijst er in dit verband op dat de lokale
en regionale overheden op dit terrein een belangrijke rol
kunnen spelen, omdat zij voor een aantal van die maatregelen
zelf ook bevoegd zijn en tevens meer voeling houden met de
plaatselijke realiteit via hun activiteiten die tot doel hebben om
problemen bij minderjarigen en risico-gezinnen te voorkomen
of om deze te helpen of bij te staan. De regio’s kunnen een
belangrijke rol spelen door in de verschillende stadia van de
tenuitvoerlegging van het programma via het in paragraaf 2.5
van dit advies vermelde raadgevend comité met de Commissie
samen te werken bij:
— de aanvragen, bv. door voorrang te verlenen aan aanvragen
afkomstig van overheden die een goede reputatie hebben
op het gebied van de mensenrechten van minderjarigen en
vrouwen;
— de beoordeling van de aanvragen, door informatie te
verstrekken over programma’s die het best aansluiten bij de
sociale omstandigheden op de plek van tenuitvoerlegging;

2.5.1. Het CvdR is van mening dat de inspraak van de
lidstaten bij de procedures voor de selectie en de financiering
van de projecten, en bij het toezicht op en de beoordeling van
het programma logisch bij de bedoeling van artikel 2.1
aansluit.
2.5.2. Hoewel er andere methoden denkbaar zijn om de
lidstaten intensiever bij de uitvoering van het programma te
betrekken, kan het Comité toch wel instemmen met deze
formule van een comité van louter raadgevende aard, omdat
met het programma vooral wordt beoogd reeds op verschillende niveaus in de lidstaten verrichte activiteiten te flankeren.

2.6. Internationale samenwerking (art. 7)
2.6.1. Het CvdR kan zich vinden in het voornemen van de
Commissie om de samenwerking met derde landen en met op
het terrein van de volksgezondheid werkzame internationale
organisaties te intensiveren. Ook is het een goede zaak dat aan
het programma ook kan worden deelgenomen door de
geassocieerde LMOE, Cyprus en de EVA-landen. De vraag blijft
echter (zie par. 2.2) uit welke middelen de realisering van dit
voornemen zal worden bekostigd.
2.6.2. Het CvdR beklemtoont in het bijzonder dat bij
vrouwenhandel voor een internationale aanpak moet worden
gezorgd.
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2.7. Toezicht en beoordeling (art. 8)

Vandaar de volgende aanbevelingen van het CvdR:

2.7.1. Een gedegen controle op en evaluatie van het programma zijn van groot belang. Daarom wijst het CvdR op de
noodzaak alle belanghebbenden, incl. lokale en regionale
instanties die via hun bevoegde diensten bij de uitvoering van
de activiteiten worden betrokken, aan de evaluatie te laten
deelnemen.

1. onderzoek naar effectiviteit van maatregelen moet vooral
worden toegespitst op de lokale en regionale aanpak;
2. er dient te worden gezocht naar mogelijkheden in beleidsterreinen en bestaande instellingen die de problematiek
van geweld tegen vrouwen het best kunnen behandelen,
zoals o.m. voorlichting over de problematiek via de
massamedia;

3. Algemene opmerkingen
3.1. Specifieke maatregelen om kinderen beter tegen geweld te
beschermen
3.1.1. Het CvdR staat volledig achter het voorstel om
Eurostat te belasten met het verzamelen en analyseren van alle
in de lidstaten en de 11 kandidaat-lidstaten (voor wie het
Daphne-programma ook bedoeld is) beschikbare nietvertrouwelijke statistieken over seksueel misbruik en verlating
van en geweld tegen kinderen, en met het voorstel om de
lidstaten bij het opsporen van vermiste kinderen en bij
gerechtelijke acties tegen daders of netwerken van daders
optimaal van de Europol-voorzieningen gebruik te laten
maken.
3.1.2. Bij deze voorstellen gaat het om betere samenwerking
tussen gerechtelijke en politiediensten, die in de „derde pijler”
moet worden gesitueerd.
3.1.3. Deze maatregelen hebben vooral betrekking op
vermiste of seksueel geëxploiteerde kinderen. Daarbij mag
echter niet uit het oog worden verloren dat mishandeling in
onze samenlevingen in de meeste gevallen in het gezin zelf
voorkomt.
3.1.4. Hieraan wordt evenwel in de media veel minder
aandacht besteed.
3.1.5. Toch kan sinds kort worden vastgesteld dat dit
gegeven beter tot de civiele samenleving en de politiek begint
door te dringen.
3.1.6. Volgens het CvdR zou het goed zijn als ook steun
wordt gegeven aan concrete preventie van mishandeling in
gezinnen en daarbij wordt uitgegaan van de ervaringen die tal
van vrijwilligersorganisaties die al heel wat jaren in de luwte
aan dit probleem werken, inmiddels hebben opgedaan.
3.2. Specifieke maatregelen voor vrouwen

3. in het programma dient de nadruk minder bij onderzoek
en meer bij innovatieve en succesvolle projecten te worden
gelegd;
4. naast aandacht voor slachtoffers dient ook aandacht te
worden besteed aan plegers van geweld tegen vrouwen. In
dit verband zij gewezen op het verslag van de commissie
vrouwenrechten van het Europees Parlement, waarin staat
dat het zaak is om in de gehele EU een campagne op te
zetten inzake „nultolerantie” van geweld tegen vrouwen.
Het is ook belangrijk dat de Commissie voorstelt om
voor kinderen voorlichtingscampagnes en onderwijs- en
scholingsprogramma’s over de gevolgen van geweld uit te
werken;
5. er dient inzicht te worden verkregen in de kosten die
gepaard gaan met het geweld tegen vrouwen in de diverse
Europese landen.
3.2.2. Enkele voorbeelden (1) van regionale en lokale initiatieven ter illustratie van de aanbevelingen:
Lokaal veiligheidsbeleid biedt een aanknopingspunt om
preventief en signalerend op te treden bij seksespecifiek geweld.
Geweld tegen vrouwen is niet alleen een hulpverleningsvraagstuk. In een bepaalde plaats startte de gemeentelijke overheid
met een projectgroep „Geweld in het gezin”. Deelnemers zijn
onder andere het gemeentelijk bureau veiligheid, een stichting
voor vrouwenopvang en het openbaar ministerie. De werkgroep heeft inmiddels een uitvoeringsplan opgesteld waarin
vier doelstellingen staan: verbeteren van de registratie, verbeteren van de hulpverlening, van de signalering en van het
strafrechtelijk optreden. Op dit moment worden de plannen
uitgevoerd.
3.2.3. In een regio hebben acht gemeenten besloten tot het
opzetten van lokale netwerken rond het thema geweld tegen
vrouwen. Deze netwerken fungeren als multidisciplinaire
teams. Snel en professioneel kan bij seksespecifiek geweld
tegen vrouwen actie ondernomen worden.

Aanbevelingen
3.2.1. Gezien de aard van geweld tegen vrouwen (vaak in
thuissituaties en door bekenden) zijn signalering, preventie en
opvang op wijk- en gemeentelijk niveau geboden. De politie
zou in haar opsporingsbeleid meer prioriteit moeten geven
aan plegers van geweld tegen vrouwen en kinderen. Het
openbaar ministerie dient voor dit vervolgingsbeleid aanwijzingen te geven. Ook moeten er aparte hulpverleningsprojecten voor plegers van gewelddelicten tegen vrouwen opgezet
worden.

3.2.4. In een plaatselijk politiekorps hebben medewerkers
op eigen initiatief met betrokkenen een netwerk gevormd bij
thuisgeweld. Zowel agenten als maatschappelijk werkers zijn
daarbij aangesloten. Doel van het netwerk is het uitwisselen
van ervaringen, het vergroten van de deskundigheid op dit
gebied en het verbeteren van de praktische politiezorg.

(1) Door de tijdsdruk beschikken we op dit moment alleen over
Nederlandse voorbeelden.
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4. Conclusies
4.1.
Het Comité van de Regio’s is ingenomen met de
politieke reactie die wordt gegeven in de Mededeling van de
Commissie en het ontwerpbesluit van de Raad om een
actieprogramma van de Gemeenschap inzake geweld tegen
kinderen, jongeren en vrouwen op touw te zetten. Het gaat
hier immers om een belangrijk, wijdverbreid verschijnsel dat
een grove schending van de mensenrechten vormt.
4.2.
De bestrijding van geweld tegen deze groepen in de
samenleving vereist voor alles vanuit de nabijheid ondernomen
activiteiten en een lokaal en regionaal optreden. Het programma voegt zijns inziens evenwel Europese waarde toe, doordat
samenwerking bij, coördinatie tussen en uitwisseling van
informatie over de verschillende praktische experimenten tot
stand worden gebracht en versterkt.
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4.5.
Het Comité staat achter het voorstel om Eurostat te
belasten met het verzamelen en analyseren van alle in de
lidstaten beschikbare niet-vertrouwelijke statistieken over seksueel misbruik van en geweld tegen kinderen, en met het
voorstel om de lidstaten optimaal van de Europolvoorzieningen gebruik te laten maken.
4.6.
Tot slot mag niet uit het oog worden verloren dat
mishandeling in het eigen gezin ten koste van het welzijn van
kinderen veel te lang in de taboesfeer is blijven hangen.
Daarom dient ook steun te worden gegeven aan alle hulp- en
preventieactiviteiten om kindermishandeling in de gezinssfeer
tegen te gaan.

4.3.
Het Comité heeft vastgesteld dat het programma
tegemoetkomt aan hooggespannen verwachtingen bij NGO’s
die op het terrein van mishandeling actief zijn. Daarom is het
te betreuren dat voor dit vijfjarenprogramma een bedrag van
slechts 25 mln ecu ter beschikking staat.

4.7.
Het Comité neemt kennis van het recent door de
Europese Commissie genomen besluit om de rechtsgrondslag
van het ontwerpbesluit inzake het programma Daphne te
wijzigen van artikel 235 in artikel 129 (volksgezondheid). Het
dringt er in dit verband bij de Europese Commissie op aan, in
de preambule van het ontwerpbesluit expliciet aan te geven
dat volksgezondheid in het licht van de nieuwe bepalingen van
het Verdrag van Amsterdam ruim wordt uitgelegd. Aldus
zouden hieronder maatregelen komen te vallen ter voorkoming van alle vormen van geweld tegen vrouwen, jongeren en
kinderen waardoor hun fysieke en mentale gezondheid wordt
bedreigd.

4.4.
Het is een goede zaak dat de Commissie het programma in nauwe samenwerking met de lidstaten en de kandidaatlidstaten, alsook de op dit gebied actieve instanties en organisaties wil gaan uitvoeren. De institutionele rol die de lokale en
regionale overheden in dit verband kunnen spelen, dient te
worden onderstreept.

4.8.
Volgens het Comité dient daarom duidelijk te worden
aangegeven dat er met het programma Daphne naar wordt
gestreefd geweld, incl. fysiek, seksueel en psychisch geweld, te
voorkomen en dat maatregelen ter voorkoming van seksuele
intimidatie, seksuele exploitatie, handel in vrouwen en verwaarlozing van kinderen in elk geval deel van het programma
uitmaken.

Brussel, 11 maart 1999.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Manfred DAMMEYER
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Advies van het Comité van de Regio’s over „Eurotraining voor plaatselijke en regionale
overheden in Europa”
(1999/C 198/13)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,
gelet op het besluit van zijn Bureau van 15 juli 1998, overeenkomstig art. 198C, lid 4, van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap, een advies op te stellen over „Eurotraining voor plaatselijke
en regionale overheden in Europa” en dit door commissie 7 — Onderwijs, beroepsopleiding, cultuur,
jongeren, sport, burgerrechten — te laten voorbereiden;
gelet op de conclusies van de op 5 en 6 juni 1998 in Barcelona gehouden conferentie over „Eurotraining
voor plaatselijke en regionale overheden in de EU”, die georganiseerd was door het CvdR, het Europees
Centrum voor de Regio’s, het Europees Instituut voor overheidsadministratie, het Europa College en de
Europese Commissie;
gelet op het ontwerpadvies (CDR 404/98 rev. 1), dat commissie 7 heeft aangenomen op 4 december
1998 (rapporteurs: mevrouw Lund en de heer Pujol i Soley),
heeft tijdens zijn 28e zitting van 10 en 11 maart 1999 (vergadering van 11 maart) het volgende advies
uitgebracht.
1. Inleiding

1.1.
De op 5 en 6 juni 1998 in Barcelona gehouden
interregionale conferentie over Eurotraining voor plaatselijke
en regionale overheden in de Europese Unie — georganiseerd
door het Europees Centrum voor de Regio’s (CER), Barcelona,
in samenwerking met het European Institute of Public Administration (EIPA), Maastricht, het Europa College (CE),
Brugge, en gesteund door de Europese Commissie, het Comité
van de Regio’s en de regering van Catalonië — betekende een
mijlpaal voor de regio’s en de gemeenten van Europa, aangezien de conferentie gelegenheid bood tot diepgaande besprekingen over de opleidingsbehoeften die deze instanties met
betrekking tot Europese kwesties ervaren.

1.2.
Op basis van een vragenlijst die aan vrijwel alle regio’s
en aan de meeste steden in de EU en in de kandidaat-landen
voor toetreding tot de EU is toegezonden, heeft de conferentie
de behoeften aan Eurotraining op bepaalde prioritaire gebieden
omschreven, en informatie verschaft over de administratieve
diensten die zich bezighouden met Europese zaken, de personeelscomponent daarvan en de voorlichting met betrekking
tot de gekozen vertegenwoordigers en de ambtenaren bij
plaatselijke en regionale autoriteiten die met deze kwesties
hebben te maken.

1.3.
In de conclusies van de conferentie stonden de behoeften van plaatselijke en regionale overheden, alsook van
verenigingen van plaatselijke en regionale overheden centraal:
er moet bij voorrang aandacht uitgaan naar de versterking
van de capaciteit van hun personeel om zich kennis over
onderwerpen van communautair belang eigen te maken en
activiteiten te ontwikkelen die op het gebied van Eurotraining
een must zijn. De conferentie omschreef ook de opleidingsbehoeften op bepaalde prioritaire gebieden.

1.4.
Op basis van het resultaat van de conferentie stelt
het CvdR voor actie te ondernemen om het personeel bij
subnationale overheden op het punt van communautaire
kwesties beter te instrueren.

2. Algemene opmerkingen

2.1. Het doel van Eurotraining
2.1.1. Het CvdR stelt voor van start te gaan met een
Eurotrainingsprogramma: een noodzakelijk instrument om het
Europese integratieproces te versterken en de plaatselijke en
regionale overheden in Europa beter te doen functioneren.

2.1.2. Het project strekt ertoe bij gekozen vertegenwoordigers en ambtenaren van plaatselijke en regionale overheden
in Europa de kennis van communautaire onderwerpen te
verhogen.

2.1.3. Het CvdR streeft ernaar de instellingen van de EU te
doordringen van zijn vaste overtuiging dat Eurotraining van
belang is om het Europese integratieproces te versterken en de
betrokkenheid van de burgers hierbij te bevorderen. Het
Comité wil deze overtuiging ook overdragen op de burgers.

2.1.4. Het CvdR doet een beroep op de communautaire,
nationale, plaatselijke en regionale overheden en op de verenigingen van plaatselijke en regionale overheden om bij voorrang
aandacht te schenken aan de verwerving van adequate eurovaardigheden.
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2.2. Plaatselijke en regionale autoriteiten in het Europese integratieproces
2.2.1. Voor het Europese integratieproces zijn de bijdrage
en de betrokkenheid van alle overheden en van alle burgers
van de EU vereist. Een van de taken waarvan de overheidsdiensten zich in deze context kunnen kwijten, is de publieke opinie
en de burgers bewust te maken van de gevolgen die de
Europese integratie heeft, en de kennis over de EU op lokaal
niveau te verspreiden.

2.2.2. Vanaf het begin van het Europese integratieproces
zijn als gevolg van historische ontwikkeling, cultuur en
tradities, de interne realiteiten in de lidstaten altijd zeer
verscheiden geweest. De lokale en regionale autoriteiten, die
de democratische eerbiediging van deze verscheidenheid als
een echte verrijkende factor ter harte gaat, hebben in uiteenlopende mate aan het Europees integratieproces deelgenomen.

2.2.3. Ingevolge de in 1985 aangenomen Europese Akte —
waarbij de interne markt en de economische en sociale
samenhang hun intrede deden — is echter het gewicht van de
plaatselijke en regionale overheden in de Europese integratie
toegenomen.
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2) het besluitvormingsproces binnen de EU: met name via het
CvdR (bij de ontwikkeling van het acquis communautaire,
communautaire normen, Europees beleid, enz.), en 3) het
mededelen van hun visie op kwesties die de burgers aangaan,
om hen nauwer te betrekken bij het ontwikkelingsproces
binnen de EU, alsook voor het verzorgen van de feedback van
de burger richting EU.
2.2.8. Voor al deze technische inspanningen om de aanwezigheid van de steden en de regio’s in het communautaire
besluitvormingsproces te versterken, en de Europese burgers
beter over EU-kwesties in te lichten, is op het niveau van de
plaatselijke en regionale overheden een passende, doorlopende
training nodig.
2.2.9. De groeiende verantwoordelijkheid van de plaatselijke en regionale overheden loopt parallel met 1) de versterking
van de economische en sociale samenhang, 2) de ontwikkeling
van de samenwerking en de uitwisselingen tussen de plaatselijke en regionale overheden en, derhalve, 3) de verdieping van
het Europese integratieproces. Het uiteindelijke doel is de
burgers beter van de potentiële voordelen van de EU voor hen
te doordringen, waardoor hun leven aan kwaliteit wint.

3. Specifieke opmerkingen
2.2.4. Het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) van
1992 verschaft de plaatselijke en regionale overheden via de
oprichting van het Comité van de Regio’s een belangrijk forum
voor deelneming van de instellingen aan het integratieproces
van de EU. Plaatselijke en regionale overheden zijn niet
langer uitsluitend verantwoordelijk voor de uitvoering van de
besluiten die hen aangaan, maar kunnen nu ook hun stem
doen horen bij de Raad en de Commissie, in het besluitvormingsproces, bij de opstelling van communautaire regelgeving,
bij het formuleren van het beleid en in Europese kwesties die
naar hun overtuiging de plaatselijke en regionale besturen van
Europa aangaan.

2.2.5. In het Eurotrainingsprogramma moet, overeenkomstig het vigerende nationale constitutionele stelsel, het subsidiariteitsbeginsel daadwerkelijk worden toegepast in de betrekkingen tussen de verschillende bestuursstructuren van de lidstaten
(centraal, plaatselijk en regionaal). Deze overheden moeten
ervoor zorgen dat hun personeel op deze gebieden een
passende opleiding krijgt.

2.2.6. Een grotere decentralisatie in de lidstaten van de EU
heeft ertoe geleid dat deze besturen meer bevoegdheden
hebben gekregen en dat zij thans meer betrokken zijn bij
communautaire aangelegenheden.

2.2.7. In deze context spelen plaatselijke en regionale
autoriteiten voornamelijk een rol op drie gebieden: 1) het
implementatieproces: immers, het grootste deel van de EUregelgeving (waaronder activiteiten op het gebied van het
structuurbeleid, openbare aanbestedingen, omzetting van regelgeving, deelneming aan programma’s, enz.) wordt in vele
lidstaten eigenlijk op plaatselijk en regionaal niveau uitgevoerd;

Strategisch programma Eurotraining-activiteiten voor plaatselijke en regionale overheden in Europa (2000-2002)

3.1. Inhoud
3.1.1. Het strategisch programma Eurotraining behelst een
aantal activiteiten op het gebied van training, kennisoverdracht,
consultancy en toegepast onderzoek inzake Europese aangelegenheden en kwesties met een communautaire dimensie die
van belang zijn voor gekozen vertegenwoordigers, ambtenaren, technici en deskundigen van plaatselijke en regionale
autoriteiten in de EU en in de landen die kandidaat zijn voor
toetreding.

3.2. Doelstellingen en behoeften
3.2.1. Dankzij het Eurotraining-project zullen de plaatselijke en regionale overheden in de vijftien lidstaten van de EU en
in de landen die kandidaat zijn voor toetreding tot de Unie,
alsook de vertegenwoordigers van de Europese instellingen
meer inzicht krijgen in de wijze waarop de EU de burger
tegemoetkomt in diens belangen en behoeften. Ten behoeve
van de burgers van de EU dienen de volgende twee doelstellingen te worden verwezenlijkt:
3.2.2. Een bijdrage leveren aan de verbetering van het
bestuur van de overheid en haar dienstbetoon jegens de burger
in plaatselijke en regionale instanties, en waarborgen dat dit
bestuur creatief en doeltreffend functioneert.
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3.2.3. Een bijdrage leveren aan de bevordering van de
regionale samenhang, de Europese integratie en de interregionale samenwerking.
3.2.4. Om deze doelstellingen te bereiken, moet bij de
plaatselijke en regionale overheden worden voorzien in de
onderstaande opleidingsbehoeften inzake communautaire
kwesties:
3.2.5. Een professionelere aanpak bij het hele personeel,
van hoog tot laag, van de plaatselijke en regionale overheden
binnen de EU op het punt van voorlichting over Europese
kwesties, en over de toegang tot EU-programma’s en de hierbij
gevolgde methodiek;
3.2.6.

grotere doeltreffendheid en efficiency.

3.2.7.

beter prestatieniveau.

3.2.8. Vertegenwoordigers van de overheid, gekozen vertegenwoordigers en ambtenaren dienen daarom op de hoogte te
zijn van deze kwesties, en de mogelijkheid te hebben een
cursus communautaire vraagstukken, d.w.z. een passende,
continue Eurotraining, te volgen.
3.2.9. De beroepsopleiding van het personeel van plaatselijke en regionale overheden moet worden beschouwd als een
cruciale factor voor de plaatselijke en regionale ontwikkeling,
en verdient dan ook prioritaire aandacht, zowel vanuit het
oogpunt van de hiervoor uit te trekken economische middelen,
als vanuit het oogpunt van de overheidssteun aan opleidingsactiviteiten voor ambtenaren.

3.3. Kenmerken van het programma
Het CvdR stelt voor een dergelijk programma het volgende
kader voor:
3.3.1. Een looptijd van minimaal drie jaar (2000-2002), op
meerjarenbasis vernieuwbaar mits de passende wijzigingen
worden aangebracht;
3.3.2. Paneuropees karakter; immers, deze activiteiten richten zich op de plaatselijke en regionale overheden van de
vijftien lidstaten van de EU, en op de LMOE;
3.3.3. Strategisch karakter; er wordt een lijn uitgestippeld
voor opleidingsactiviteiten inzake communautaire kwesties
om de doeltreffendheid bij de betrokken diensten te verhogen,
het integratieproces te verdiepen en de burgers in staat te
stellen uit een en ander ten volle profijt te trekken.
3.3.4. Het betreft een integraal programma, dat echter een
gedifferentieerde modulaire structuur (zie 3.4.1) heeft voor elk
van de zes prioritaire gebieden van Eurotraining (zie 3.5).
3.3.5. Het is een open programma, waaraan andere, aanvullende projecten kunnen worden toegevoegd.
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3.3.6. De inhoud en methoden van de training worden elk
jaar herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het
programma voldoet aan de uiteenlopende behoeften van de
lokale en regionale overheden en beantwoordt aan hun
specifieke politieke en administratieve capaciteiten en hun
sociaal-economische context.
3.3.7. De activiteiten van het programma worden gepromoot in partnerschap en samenwerking tussen de instellingen
die voor opleiding verantwoordelijk zijn, en de representatieve
verenigingen van plaatselijk en regionaal bestuur.
3.3.8. Het programma staat open voor alle gekozen vertegenwoordigers van regeringen, en voor ambtenaren van lokale
en regionale autoriteiten, alsook voor degenen die zich als
deskundige of beroepsmatig met dit gebied bezighouden,
opleiders en opleidingsinstellingen.

3.4. Activiteiten
3.4.1. Dit strategische programma behelst de volgende vier
aanvangsactiviteiten, die verder moeten worden uitgewerkt:
— training en kennisoverdracht in de prioritaire gebieden die
hierna worden beschreven, en die moeten waarborgen
dat de plaatselijke en regionale autoriteiten de adequate
vaardigheden kunnen verwerven om met Europese
kwesties om te gaan, dit om 1) de efficiency van hun
besturen te verbeteren door middel van een grotere kennis
van regelgeving, beleid en procedures van de EU, 2) hun
betrokkenheid bij het proces van de veranderingen die
overal in Europa plaatsvinden, te waarborgen, en 3) een
grotere economische en sociale samenhang te bevorderen;
— uitvoering van consultancy-opdrachten met betrekking tot
Europese vraagstukken, voor plaatselijke en regionale
besturen en overheidsdiensten in de lidstaten en de LMOE,
waar specifieke hiaten in kennis en opleidingsvoorzieningen concreet zijn vastgesteld;
— uitvoering van studies en toegepast onderzoek voor plaatselijke en regionale overheden;
— uitvoering van werkzaamheden op het gebied van institutionele ontwikkeling door het promoten van een informeel
forum voor de uitwisseling van ideeën en ervaringen
tussen plaatselijke en regionale overheden en besturen, en
opleidingscentra in Europa.

3.5. Prioritaire gebieden
Het CvdR omschrijft de onderstaande gebieden als prioritair
wat betreft de training voor lokale en regionale overheden in
Europa:
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3.5.1. D e E U a l s i n s t i t u t i o n e e l e n j u r i d i s c h
gegeven/communautair
beleid/vergelijkende gegevens over de lidstaten
3.5.1.1. Onderzoek naar de huidige situatie, analyse van de
aanpassingen die de communautaire instellingen zullen moeten uitvoeren, de structuren van deze instellingen, de betrekkingen tussen de verschillende bestuursniveaus en de manier
waarop subnationale niveaus bij het nationale niveau betrokken zijn via hun respectieve beleidsposities en besluitvorming
inzake Europese kwesties; behandeling van administratieve
procedures, het acquis communautaire, de communautaire
regelgeving. De training op deze gebieden zal de betrokken
regeringen en overheidsdiensten in staat stellen een verstandig
gebruik te maken van het menselijk potentieel waarover zij
beschikken.

3.5.2. E c o n o m i s c h e e n s o c i a l e s a m e n h a n g e n
samenwerking
3.5.2.1. Voor de plaatselijke en regionale overheden van de
EU, en ook voor de kandidaat landen — zijn de beleidslijnen
en het nieuwe pakket van financiële maatregelen voor 20002006 die de Commissie in Agenda 2000 presenteert, de
nieuwe richtsnoeren voor de Structuurfondsen, de nieuwe
verordeningen, de verbetering en de vereenvoudiging van het
beheer van deze fondsen, de opstelling van plaatselijke en
regionale programma’s, de algemene beleidsinitiatieven en
voorstellen van de EU, vergelijkende studies inzake politieke
en administratieve structuren van de lidstaten en de kandidaatlidstaten, enz., even zovele uitdagingen met betrekking tot de
aanpassing aan nieuwe procedures, de criteria om voor
communautaire middelen in aanmerking te komen en de
programmeringscriteria. Deze factoren zullen ook bepalend
zijn voor het vermogen van de subnationale regeringen om
doeltreffend gebruik te maken van de Structuurfondsen en van
andere programma’s en initiatieven van de EU. Het is voor
deze regeringen van wezenlijk belang dat onderricht en
praktische training op deze gebieden op de doelgroep wordt
toegesneden.

3.5.3. U i t w i s s e l i n g e n ,
jumelage

partnerschappen

en

3.5.3.1. De plaatselijke en regionale overheden en hun
nationale en internationale verenigingen dragen ook op een
actieve, praktische manier bij aan het Europees integratieproces
door een uitwisseling van — naar gelang van het geval —
positieve of negatieve ervaringen. Om voor de komende jaren
tot de best mogelijke aanpak te komen, zijn kennis en analyse
van de sterke en zwakke punten van deze ervaringen van het
grootste nut. De voorbereidende fase, waarmee immers een
samenwerkingsproject staat of valt, dient speciale aandacht te
krijgen. In dit kader kunnen de plaatselijke en regionale
overheden, gezien hun geringe afstand tot de burger, hun
kennis omtrent zijn situatie en hun flexibiliteit bij de implementatie van maatregelen, een zeer belangrijke rol spelen. De
toegevoegde waarde van samenwerking en uitwisseling op
Europees niveau tussen verschillende subnationale besturen en
hun nationale en internationale verenigingen kan aanzienlijk
zijn, met name wanneer de behoeften van gelijke aard zijn.
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Hun bijdrage tot het scheppen en ontwikkelen van een
partnerschapskader tussen verschillende trainingscentra zou
dan ook belangrijk kunnen blijken. De doeltreffendheid van
jumelage als een manier om overheidsdiensten te ontwikkelen
en te versterken, dient speciale aandacht te krijgen. Jumelage
kan immers een nuttig instrument zijn om de verschillende
wijzen waarop de dienstverlening aan de burgers is georganiseerd, met elkaar te vergelijken zodat de doeltreffendste aanpak
kan worden vastgesteld en uitgevoerd.
3.5.4. E c o n o m i e e n f i n a n c i ë n
3.5.4.1. Economie en financiën zijn voor de periode 20002006 van het grootste belang. Daarom moeten programma’s
met een economische inhoud, en maatregelen ter financiering
van beleid en programma’s voor deze periode, grondig worden
geanalyseerd. Kennis omtrent de wijze waarop regio’s en
steden — die centra zijn voor investering, innovatie en
onderzoek — de nieuwe kansen voor groei en werkgelegenheid
kunnen gebruiken, kunnen omgaan met schaarse middelen,
hun rendement kunnen verhogen en het communautaire
beleid beter kunnen toepassen in het Europese kader van de
economische en monetaire unie en de globalisering, zal de
plaatselijke en regionale ontwikkeling mede bevorderen.
3.5.5. D e k a n d i d a a t - l a n d e n v o o r t o e t r e d i n g
tot de EU
3.5.5.1. De maatregelen die onlangs van start zijn gegaan
en in de komende jaren van voorbereiding van de toetreding
ten behoeve van de kandidaat-landen moeten worden ontwikkeld, zijn noodzakelijk om de volgende ontwikkelingsfasen
van de EU tot een succes te maken. De uitvoering van deze
maatregelen dient te geschieden in het volle besef dat de
behoeften aan training van de kandidaat-landen uiteenlopen.
De in deze landen aanwezige kennis van de politieke en
bestuursstructuren van de verschillende lidstaten van de EU,
en vergelijkende ervaringen op nationaal zowel als op lokaal
als op regionaal niveau, kunnen van nut zijn bij het ontwikkelen van hun eigen bestuursstructuren en bij het regelen en
coördineren van aangelegenheden die verband houden met
de EU. Een beter bestuur, meer kennis omtrent Europese
programma’s en initiatieven, versterking van de capaciteit om
hiervan een doeltreffend gebruik te maken, toepassing van het
acquis communautaire in plaatselijke en regionale aangelegenheden en opneming van deze landen in het netwerk dat door
de lidstaten wordt gevormd, zijn allemaal aspecten die van
groot belang zijn geworden.
3.5.6. M a n a g e m e n t v a a r d i g h e d e n e n p r a k t i sche kennis
3.5.6.1. Dit is een horizontaal gebied, dat te maken heeft
met de communicatie- en interculturele vaardigheden die
vereist zijn voor het beheer van Europese dossiers en de
methodologie voor het verwerven van vaardigheden die in dit
kader onontbeerlijk zijn. Organisatietalent, managementvaardigheden, de capaciteit projectontwikkelings- en onderhandelingsvaardigheden te bevorderen, zijn hier de centrale thema’s; het gaat hierbij voornamelijk om praktische vaardigheden. Bij de implementatie van trainingsactiviteiten in elk van
de bovengenoemde prioritaire gebieden moet ook — maar
niet los van de theorie — rekening worden gehouden met deze
praktische aspecten.
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3.6. Doelgroep

4. Conclusies

3.6.1. Aangezien dit een open project moet zijn, maakt
iedereen deel uit van de doelgroep: de deelnemers kunnen dan
ook politici zijn, ambtenaren, academici, deskundigen en
opleiders die belast zijn met scholingsprogramma’s t.b.v. lokale
en regionale besturen uit de lidstaten van zowel de EU als de
kandidaatlanden van de EU.

4.1.
Aangezien, overeenkomstig de Verdragen, alle overheden, op alle niveaus bij het Europese eenwordingsproces
moeten zijn betrokken om hieraan meer vaart te geven en om
te waarborgen dat de burgers over betere en nauwkeuriger
informatie beschikken zodat zij van meer nabij de kansen zien
die de instellingen en de beleidsonderdelen van de EU hun
bieden, doet het Comité van de Regio’s een beroep op de Raad
en de Commissie om de volgende conclusies en aanbevelingen
in aanmerking te nemen:

3.6.2. Voor de jongere generaties ambtenaren en gekozen
vertegenwoordigers moeten speciale trainingsactiviteiten worden ontplooid, aangezien zij het toekomstige kaderpersoneel
van de plaatselijke en regionale overheden in Europa zijn.

3.7. Betrokken landen
3.7.1. Het Eurotraining-project is bedoeld voor de 15
lidstaten van de EU en de kandidaat-landen; trainingscentra die
aan het project willen deelnemen, kunnen bij de organisatie en
ontwikkeling daarvan worden betrokken via de instanties die
voor dat speciale doel in het leven zijn geroepen.

3.8. Implementatie
3.8.1. Voor de implementatie van het Eurotrainingprogramma zou de Commissie haar voordeel kunnen doen met
de werkzaamheden die bepaalde Europese trainingsinstellingen
al hebben aangevangen, en met de netwerken van overheidsdiensten die op dit gebied werkzaam zijn. De cursussen moeten
zo dicht mogelijk bij de plaatselijke en regionale overheden
worden gehouden, om de deelname van vooral de kleinere
plaatselijke besturen, die over beperkte financiële middelen
beschikken, te vergemakkelijken.
3.8.2. Hierbij is een bijzondere rol weggelegd voor de
verenigingen van regionale en lokale overheden, omdat zij de
informatie kunnen verspreiden en meestal nauw verstrengeld
zijn met het politieke niveau, dat van grote invloed is op de
meningsvorming. In het Eurotraining-project moet gebruik
worden gemaakt van bestaande netwerken.

4.2.
Het Comité van de Regio’s staat op het standpunt dat
de communautaire instellingen, de nationale overheden en de
lokale en regionale besturen en hun verenigingen er bij
voorrang aandacht aan moeten besteden dat plaatselijke en
regionale overheden in de lidstaten van de EU en in de LMOE
permanente educatie in Europese kwesties aanbieden, om de
deelneming van deze staten aan de toekomstige ontwikkeling
van de EU te versterken, en bij te dragen aan een doorzichtige
EU en een geringere afstand tussen de burger en de EU. Naar
de overtuiging van het CvdR zal dan de Europese civiele
samenleving van het nieuwe Europa deel gaan uitmaken.
4.3.
Het Comité van de Regio’s beveelt aan dat met name
de communautaire instellingen, gezien het kennelijke belang
dat de Gemeenschap heeft bij dit type actie voor subnationale
overheden, de voor dit project benodigde economische middelen en menskracht ter beschikking stellen.
4.4.
Het Comité van de Regio’s is er bovendien van
overtuigd dat het personeel van deze overheidsdiensten en de
leiders van de plaatselijke en regionale besturen moeten
worden aangemoedigd aan deze trainingsactiviteiten deel te
nemen.
4.5.
Het Comité van de Regio’s is van mening dat het
actualiseren van kennis bij plaatselijke en regionale overheden
en overheidsdiensten in Europa de communautaire identiteit
aldaar zal versterken. Deze doelstelling kan alleen worden
bereikt als de rol van deze diensten en verenigingen en van
bestaande netwerken gesteund wordt, en een strategisch
programma van Eurotraining-activiteiten van plaatselijke en
regionale diensten in Europa — als een voortdurend proces
met lange looptijd — wordt aangenomen en gefinancierd.

Brussel, 11 maart 1999.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Manfred DAMMEYER
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Advies van het Comité van de Regio’s over het „Subsidiariteitsbeginsel ‘Naar een echte
subsidiariteitscultuur — Een appel van het Comité van de Regio’s‘”
(1999/C 198/14)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,
gezien de conclusies van de Europese Raad van Wenen van 11 en 12 december 1998 waarin is bepaald
dat de toekomstige verslagen van de Commissie „De wetgeving verbeteren” tijdig moeten worden
ingediend, zodat alle betrokken instellingen en organen, waaronder het Comité van de Regio’s, een
grondige bespreking kunnen voeren;
gezien de Resolutie van het Europees Parlement van 22 oktober 1998 betreffende de bijeenkomst van de
staatshoofden en regeringsleiders van oktober 1998, waarbij het Parlement zich ertoe verbond, met
inachtneming van het constitutionele bestel van de afzonderlijke lidstaten, een politieke dialoog te voeren
en intensiever samen te werken met de regionale autoriteiten om het subsidiariteitsbeginsel ten uitvoer te
leggen;
gezien het besluit van het Bureau d.d. 15 juli 1998 om overeenkomstig artikel 198 C, lid 4, van het
EG-Verdrag een advies over deze materie op te stellen en de commissie „Institutionele vraagstukken” met
de voorbereiding daarvan te belasten;
gezien hetgeen het Comité van de Regio’s tot op heden over het subsidiariteitsbeginsel opmerkte, met
name in zijn resolutie van 20 november 1997 (CDR 305/97fin) (1);
gezien het op 1 februari 1999 door de commissie voor „institutionele aangelegenheden” goedgekeurde
ontwerpadvies (CDR 302/98 rev. 2) (rapporteurs: de heren Delebarre en Stoiber);
overwegende dat de brede toepassing van het subsidiariteitsbeginsel in een Unie die zich uitbreidt op
grond van het Verdrag van Amsterdam steeds belangrijker wordt,
heeft tijdens zijn 28e zitting van 10 en 11 maart 1999 (vergadering van 11 maart) het volgende advies
goedgekeurd.
1. Inleiding

1.1. Subsidiariteit en de afstand tot de burger: sleutels tot het
Europa van de toekomst
1.1.1. Bouwend op de ervaringen van de laatste eeuwen
heeft Europa grote intellectuele, culturele en economische
successen geboekt. De essentie van het continent ligt in de
diversiteit die valt waar te nemen in steden, lokale gemeenschappen, regio’s en landen, alsook binnen naties. Er moet
intensief worden samengewerkt binnen de Unie, die de diversiteit van culturen en tradities moet respecteren en daarop dient
voort te bouwen, zodat in een snel veranderende wereld
innovatieve oplossingen kunnen worden gevonden. Dit kan
worden geconcretiseerd door het subsidiariteitsbeginsel, dat
lokaal en regionaal bestuur betreft, helder te formuleren.
Daarmee kan een dynamiek worden aangezwengeld die Europa
zal helpen om de uitdagingen van de komende eeuw en de
mondiale concurrentiestrijd aan te gaan.
Uit deze verscheidenheid ontstaat de dynamiek waaraan
Europa zijn culturele rijkdom, maar ook welvarendheid ontleent. In het belang van Europa moet deze verscheidenheid

(1) PB C 64 van 27.2.1998, blz. 98.

overeind blijven en mag deze niet in het gedrang komen. In
een globale concurrentie van culturen bestaat Europa alleen
wanneer de eigen regionale karaktertrekken en de culturele
identiteit blijven voortbestaan. Cultuurverschillen moeten behouden blijven en wederzijds begrip moet worden bevorderd,
zodat alle cultuurgemeenschappen zich vrij kunnen uiten.

1.1.2. Het besef dat effectief bestuur niet wordt geconcretiseerd door bestuurslagen die met elkaar wedijveren, vindt
steeds bredere ingang. Bestuurslagen moeten nauw met elkaar
samenwerken om op ieder niveau efficiënte besluiten te nemen
ten einde de hedendaagse problemen gecoördineerd aan te
pakken. Subsidiariteit dient nauw te worden verbonden met
een concept als democratie op alle niveaus. Vruchtbare concurrentie vindt haar oorsprong in verscheidenheid.

1.1.3. Het lijdt geen twijfel: de Europese eenwording is de
grootste prestatie die de naties en volkeren van Europa hebben
geleverd in deze twintigste eeuw die thans ten einde loopt.
Ook aan de vooravond van de 21e eeuw staat de EU voor
enorme historische opgaven: uitbreiding van de politieke
en sociale Unie, totstandbrenging van de economische en
monetaire unie, en consolidering van haar positie op het
wereldtoneel en versterking van de Europese economische
groei, die de basis vormt voor het scheppen van arbeidsplaatsen.
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De structuren die 40 jaar geleden in het leven werden geroepen
om de Unie te besturen, zijn niet meer aangepast aan de
omvang en de opdracht van de huidige EU. Daarom is er
behoefte aan een evaluatie van de werking van de Unie en aan
institutionele hervormingen. De democratische autoriteiten op
de verschillende niveaus — lokaal, regionaal, nationaal en
Europees — moeten inspelen op deze snel veranderende
wereld. De technologische veranderingen, de revolutie op het
gebied van informatie en communicatie, de globalisering en de
integratie van markten, en voor Europa de invoering van de
euro vormen evenzovele elementen van een wereld waarin de
onderlinge afhankelijkheid steeds groter wordt. Dit betekent
dat steeds meer kwesties en vraagstukken niet uitsluitend
binnen de grenzen van de individuele staten kunnen worden
opgelost. Zij kunnen al evenmin geheel aan de markt worden
overgelaten. Er zijn tal van vraagstukken met een Europese
dimensie, zoals werkgelegenheid, innovatie, milieu, volksgezondheid, alsook andere kwesties, waar de Europese Unie
op het internationale toneel blijk moet geven van meer
doeltreffend handelen. Het subsidiariteitsbeginsel, dat wordt
uitgelegd als een nabijheidsbeginsel volgens hetwelk de besluiten worden genomen op het niveau dat het dichtst bij de
burgers ligt, waardoor de taken tevens optimaal worden
uitgevoerd, is een politieke leidraad voor dit hervormingsproces.

1.1.4. Het Comité van de Regio’s heeft zich als jongste
instelling van de Gemeenschap sinds de oprichting in 1994
steeds voor een Europa ingezet dat wordt gedragen door zijn
burgers, gemeenten, regio’s en lidstaten. Het Comité van de
Regio’s staat positief tegenover het initiatief van de Europese
Raad van Cardiff van juni 1998 om „de Europese Unie
dichter bij de mensen te brengen”. Als hoeder van het
subsidiariteitsbeginsel steunt het vastberaden alle inspanningen
om sterke en flexibele, maar doeltreffende Europese instellingen tot stand te brengen die zich toespitsen op taken die niet
door andere bestuursniveaus die rechtstreeks verantwoordelijk
zijn tegenover de burgers kunnen worden verricht. Het
subsidiariteitsbeginsel zoals het wordt omschreven in artikel 5
van het VEG is uitsluitend van toepassing op de betrekkingen
tussen de Gemeenschap en de lidstaten, en niet op de
betrekkingen tussen territoriale overheden en lidstaten. In
artikel B van het VEU wordt naar deze enge opvatting verwezen
wanneer gesteld wordt dat de doelstellingen van de EU worden
bereikt met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, zoals
dit wordt omschreven in artikel 5. Deze laatste worden
geregeld in de constitutionele stelsels van de lidstaten.

In het VEU wordt er echter reeds in artikel A op gewezen dat
de besluiten zo dicht mogelijk bij de burger moeten worden
genomen. Aldus bevestigt het VEU een nabijheidsbeginsel. Het
is de bedoeling dat dit beginsel ook wordt toegepast op
de betrekkingen op Europees en (sub)nationaal niveau. Het
nabijheidsbeginsel vormt een basisbeginsel dat nog wordt
bevestigd vóór het subsidiariteitsbeginsel; dit laatste kan daarom als onderdeel van het nabijheidsbeginsel worden gezien.

Derhalve kan het subsidiariteitsbeginsel, zoals in de Verdragen
uitdrukkelijk naar voren komt, niet verhullen dat de staten de
plaatselijke en regionale overheden de mogelijkheid moeten
waarborgen op te treden, zodat besluiten, overeenkomstig het
nabijheidsbeginsel, zo dicht mogelijk bij de burger kunnen
worden genomen.
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Het subsidiariteitsbeginsel is een algemeen beginsel van de
nationale rechtsstelsels, op grond waarvan de besluiten worden
genomen op het institutionele en operationele niveau dat zo
dicht mogelijk bij de burgers ligt. Het verplicht de Unie, de
lidstaten en alle bestuurslagen ertoe, rechtstreeks de doelstellingen na te streven die hen in de respectieve rechtsstelsels zijn
opgedragen, terwijl zij particulieren en hun groeperingen
daarbij dienen te erkennen en te betrekken; het beginsel dient
een politiek richtsnoer te zijn bij de verdere opbouw van de
Europese Unie.
1.1.5. Het subsidiariteitsbeginsel is een dynamisch beginsel,
dat op het ene gebied kan leiden tot „meer” en op het andere
tot „minder Europa”. In 1992 werd dit beginsel ingevoerd met
het Verdrag van Maastricht. Daarom moeten besluiten in
beginsel dus zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen,
op het meest nabije niveau dat rechtstreeks verantwoordelijk
is tegenover de burgers, en alleen op een hoger niveau als dat
nodig is. Bij de beslissing welk bestuursniveau in een bepaald
geval het meest passende niveau is, mogen alleen het algemeen
belang en de behoeften van de burgers de doorslag geven, mits
de economische en sociale samenhang onverlet blijft. In de
praktijk betekent dit dat de Gemeenschap alleen dán kan
optreden wanneer de doelstellingen van een voorgestelde
maatregel op het niveau van de lidstaten niet voldoende
kunnen worden bereikt, en daarom beter op het niveau van de
Gemeenschap kunnen worden bereikt. De toepassing van dit
beginsel moet regelmatig worden getoetst, en zonodig worden
verbeterd. Dit brengt tevens met zich mee dat de staten aan de
lagere niveaus de besluiten moeten overlaten die beter aldaar
kunnen worden genomen.
1.1.6. Naar de vaste overtuiging van het Comité van de
Regio’s is het juist nú van betekenis dat het subsidiariteitsbeginsel strikt wordt geëerbiedigd, terwijl er tegelijkertijd aandacht
is voor de verwezenlijking en consolidering van een beter
ontwikkeld Europees burgerschap:
— In het rijke erfgoed van Europa met zijn verscheidenheid
van culturen komen tal van regionale en nationale identiteiten voor. In de wereld van vandaag is er een aantal factoren
dat deze identiteiten dreigt uit te hollen. Tegelijkertijd
worden deze culturen en identiteiten bepaald en vernieuwd
door patronen van migratie en vestiging. Alle democratische autoriteiten hebben de verantwoordelijkheid te waarborgen dat de waarden van humanisme en verdraagzaamheid het kenmerk blijven van Europa’s betrekkingen tussen
zijn eigen burgers, en tussen de diverse gemeenschappen
en nationaliteiten;
— anderzijds dwingen de enorme uitdagingen waarvoor de
Europese Unie zich in de toekomst geplaatst zal zien, tot
een duidelijke prioriteitenkeuze en beperking tot taken die
in wezen grensoverschrijdend zijn.
1.1.7. In dit totale proces vormt de Europese solidariteit in
het Europese maatschappijmodel een fundamentele waarde,
die complementair is aan het subsidiariteitsbeginsel. De solidaire ondersteuning van de zwaksten en de achtergestelden is een
noodzakelijke voorwaarde voor een Europa dat volgens het
subsidiariteitsbeginsel is gestructureerd, zodat de subsidiariteit
niet tot benadeling van de zwaksten leidt, maar tot een
gelijkgerechtigde deelname van allen aan het integratieproces.
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1.1.8. Daarom moet de Europese Unie zich concentreren
op die problemen waar alleen een gemeenschappelijke oplossing het antwoord kan zijn, dat de burger dan ook van de EU
verwacht. Hoe meer lidstaten de EU omvat, hoe belangrijker
het subsidiariteitsbeginsel wordt. Een duidelijke schaal van
prioriteiten moet op tal van gebieden de eenwording bevorderen. Het Comité van de Regio’s spreekt zich in deze zin uit
voor een „strategisch ingesteld Europa”.
1.1.9. Hiervoor is zonder meer een EU nodig die daadwerkelijk handelend kan optreden op internationaal vlak.

1.2. De invloed van het subsidiariteitsbeginsel
De verwijzing naar het subsidiariteitsbeginsel heeft de wijze
waarop de Europese instellingen functioneren, aanzienlijk
verbeterd:
1.2.1. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van
Maastricht op 1 november 1993 heeft het subsidiariteitsbeginsel in de politieke realiteit van de Europese Unie aan kracht
gewonnen, en is het een doeltreffend basisbeginsel geworden
voor het optreden van de Unie.
1.2.2. Het is duidelijk dat de Europese instellingen sindsdien
een aanzienlijke inspanning hebben geleverd om dit beginsel
te eerbiedigen, met name bij de uitoefening van hun wetgevende en regelgevende bevoegdheden: de Europese Commissie
heeft niet alleen een groot aantal van haar wetgevingsvoorstellen ingetrokken, ze heeft het aantal nieuwe voorstellen ook
aanzienlijk verminderd. Hier komt nog bij dat de Commissie
in toenemende mate kaderwetgeving voorstelt.
1.2.3. Er zij tevens op gewezen dat de Commissie, alvorens
besluiten op te stellen op het gebied van wet- of regelgeving,
het terrein voorbereidt en het debat opent door middel van
Groenboeken, actieprogramma’s en mededelingen die met
name ruimte laten voor een diepgaande discussie over de
eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel in het stadium dat
aan de besluitvorming voorafgaat.
1.2.4. Het nieuwe artikel 5 van het EG-Verdrag kan nu al
rechtsgevolgen hebben. Hierbij moet een onderscheid worden
gemaakt tussen de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel
qua de inhoud, en qua de procedure. Wat de concrete criteria
betreft, omvat het subsidiariteitsbeginsel enerzijds qua de
procedure de verplichting de noodzaak van een optreden van
de EU te beoordelen en toe te lichten. Als inhoudelijke norm
houdt het subsidiariteitsbeginsel de wens in dat besluiten zo
dicht mogelijk bij de burgers van de Unie worden genomen.
1.2.5. In het protocol bij het Verdrag van Amsterdam wordt
dit subsidiariteitsbeginsel duidelijker omschreven, vooral in
verband met de twee voorwaarden vooraf die aan een optreden
van de EU worden gesteld: de activiteiten van de niveaus die
het dichtst bij de burger staan, leiden nog niet tot bevredigende
resultaten, en de Europese Unie dient beter toegerust te zijn
om voor deze problemen oplossingen te bieden.
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1.2.6. Het protocol betreffende de toepassing van het
subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel bepaalt volgens welke voorwaarden de Gemeenschap mag optreden:
— de betrokken kwestie heeft transnationale aspecten die
door een optreden van de lidstaten niet bevredigend
kunnen worden geregeld;
— een optreden van de lidstaten alleen of het niet-optreden
van de Gemeenschap zou in strijd zijn met de voorschriften
van het Verdrag of zou op één of andere manier de
belangen van de lidstaten aanzienlijk schaden;
— een optreden op communautair niveau zou vanwege de
schaal of de gevolgen ervan duidelijke voordelen opleveren
t.o.v. een nationaal optreden.
Het protocol betreffende de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel preciseert tevens dat de bepalingen en de manier
waarop zij worden opgesteld zo veel mogelijk ruimte moeten
laten voor nationale en regionale besluiten.
1.3. Bijdrage van het Comité van de Regio’s aan de toepassing van
het subsidiariteitsbeginsel
1.3.1. Sinds zijn ontstaan heeft het Comité van de Regio’s
de verdediging van de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel
tot een van zijn prioritaire doelstellingen gemaakt. Het gaat
hier namelijk niet om de eerste bijdrage van het Comité aan
het debat over de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel in
de Europese Unie, aangezien het Comité al tijdens het proces
van de voorbereiding en aanneming van het nieuwe Verdrag
van Amsterdam de gelegenheid heeft gehad zich over de
kwestie uit te spreken. In die zin blijft het Comité onverkort
bij zijn eerdere verklaringen, met name bij zijn aanvullend
advies van april 1995 (1) en zijn resolutie van 20 november
1997 (2). In deze adviezen stelt het Comité van de Regio’s voor
dat er een systeem tot stand wordt gebracht, waarbij het
Comité van de Regio’s de mogelijkheid krijgt inbreuken op het
subsidiariteitsbeginsel die raken aan de bevoegdheden van de
regionale en lokale autoriteiten, aanhangig te maken bij het
Europees Hof van Justitie. Voorts wordt benadrukt dat er een
rechtstreekse verwijzing naar de regio’s en lokale autoriteiten
moet worden opgenomen in Artikel 5 van het EU-Verdrag van
Maastricht.
1.3.2. Het staat positief tegenover het protocol betreffende
de toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel dat aan het Verdrag van Amsterdam is gehecht. Het
wijst op het belang van de Verklaring van België, Duitsland en
Oostenrijk dat het optreden van de Europese Gemeenschap,
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, niet alleen een zaak
is van de lidstaten, maar ook van hun entiteiten voor zover
deze beschikken over een wetgevende bevoegdheid die hun bij
het nationale constitutionele recht is toegekend. Het meent
overigens dat deze verklaring naar haar strekking, met inachtneming van de interne bestuurlijke organisatie van de lidstaten,
naar analogie van toepassing moet kunnen zijn op regionale
en lokale overheden in niet-federaal georganiseerde lidstaten,
en het dringt er in de eerste plaats bij de lidstaten met
territoriale autoriteiten die eigen, constitutioneel erkende wetgevende bevoegdheden hebben, op aan zich aan te sluiten bij
deze verklaring.
(1) CDR 136/95 bijlage.
(2) CDR 305/97 fin — PB C 64 van 27.2.1988, blz. 98.
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2. Naar een beter ontwikkelde subsidiariteitscultuur en
een duidelijker afbakening van de bevoegdheidsterreinen
2.1. Subsidiariteit, verscheidenheid, solidariteit
2.1.1. Het streven naar subsidiariteit en geringe afstand tot
de burger draagt bij tot een versterking van de Europese
integratie. Europa kan door verscheidenheid en concurrentie
veel winnen, en tegelijkertijd zijn economische en sociale
samenhang behouden. Het komt er thans op aan dat de door
de EU overgenomen taken zakelijk worden geëvalueerd en dat
de taakverdeling zonodig wordt verbeterd; vervolgens moet
men zich op de uitdagingen van de toekomst richten.
2.1.2. Geen enkele bestuurslaag moet het leven van de
Europese burgers op alle gebieden willen regelen, en dit geldt
ook voor de Gemeenschap. Het grensoverschrijdend aspect is
tegenwoordig op tal van bevoegdheidsterreinen aanwezig.
Daaruit mag echter niet noodzakelijkerwijs de conclusie worden getrokken dat harmonisering van de afzonderlijke sectorale beleidsvormen tot in de kleinste bijzonderheden vereist is.
Daarom moet worden overgegaan tot een redelijke harmonisatie van de verschillende sectorale beleidsonderdelen waarbij
de economische en sociale samenhang van het Europees
grondgebied wordt geëerbiedigd, maar harmonisering is niet
altijd de enige oplossing. Tal van problemen kunnen bovendien
worden opgelost buiten de regering om, b.v. door middel van
overeenkomsten tussen de betrokken partijen, en op Europees
niveau door de organisaties van de participatiesamenleving
(zoals b.v. de sociale partners). Deze aanpak is al dikwijls
waardevol gebleken.
Het Comité van de Regio’s erkent dat de door de lidstaten op
grond van de richtlijnen van de Gemeenschap uitgevaardigde
regelgeving voor de burgers van Europa grote vooruitgang met
zich mee heeft gebracht. Toen de Gemeenschap nog niet
optrad, bestonden er grote verschillen tussen de lidstaten,
hetgeen tot concurrentiedistorsies leidde. Een regelgeving die
erop gericht is de burger een hoog beschermingsniveau te
waarborgen, brengt kosten met zich mee die echter door een
„winst” op het vlak van de kwaliteit van het bestaan ruimschoots worden gecompenseerd.
Enkele uitdagingen die voor de burger van belang zijn,
kunnen alleen nog door de Gemeenschap met succes worden
aangegaan. Oog hebben voor de belangen van de burgers was
het voornaamste doel van de onderhandelingen over het
Verdrag van Amsterdam. Het resultaat was een „burgervriendelijk” verdrag, dat de EU in staat stelt bijdragen te leveren met
betrekking tot zaken zoals werkgelegenheid, nondiscriminatie, burgerrechten en consumentenbescherming, bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en drugshandel.
2.1.3. Er wordt een beroep gedaan op de Raad, de Commissie, het Parlement en de lidstaten om in het Europees beleid
vastberaden te kiezen voor een nieuwe koers, voor een
subsidiair Europa dicht bij de burger, en voor een echte
subsidiariteitscultuur.
Wil zij doeltreffend zijn, dan moet de Europese Unie uitsluitend
echte Europese aangelegenheden behandelen.
De bestaande regelgeving inzake kwesties die op een bevoegdheidsniveau dat dichter bij de burgers staat duidelijk beter
zouden worden behandeld, moet worden gewijzigd.
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2.1.4. Het gaat daarbij absoluut niet om renationalisering,
om het loslaten dus van de Europese gedachte. Voor een
echte hervorming is evenwel een nieuwe verdeling van de
bevoegdheden over de Europese Unie, het nationale en het
regionale niveau nodig. De afstand tot de burger kan worden
verkleind door de verantwoordelijkheid voor de maatregelen te
leggen op dat bestuursniveau, waar een maximaal doeltreffende
uitvoering mogelijk is. Verandering is het natuurlijke proces
waarin de instellingen zich ontwikkelen en zich voorbereiden
op de komende uitdagingen. De EU moet democratisch, open
en transparant zijn.
2.1.5. In twee passages van de brief van bondskanselier
Kohl en president Chirac van 5 juni 1998 zijn recentelijk nog
de mogelijke doelstellingen aangegeven die bij een dergelijke
demarche kunnen horen:
— „Ons gehele streven moet veeleer gericht zijn op het
creëren van de Europese Unie, die krachtig is en weet op te
treden, en die toch de verscheidenheid van de politieke,
culturele en regionale tradities bewaart”.
— „Daarom is het heel belangrijk om bij het nemen van
beslissingen de plaatselijke, regionale of nationale karaktertrekken voor ogen te houden.”

2.2. De uitlopers van het subsidiariteitsbeginsel
2.2.1. H e t s u b s i d i a r i t e i t s b e g i n s e l a l s r e g u l e rend beginsel
2.2.1.1. Het subsidiariteitsbeginsel moet zijn rol als regulerend beginsel van de betrekkingen tussen de Europese Unie en
de lidstaten spelen.
Het subsidiariteitsbeginsel wordt toegepast via een proces van
medebeslissing, waarbij van geval tot geval wordt vastgesteld
op welk niveau de bevoegdheden moeten worden toegekend:
aan Europese Unie, lidstaten, regio’s en/of gemeenten. Dit
beginsel mag op geen enkel bestuursniveau een excuus zijn
voor stilzitten, en mag evenmin het vermogen tot optreden
van de Europese Unie op den duur volledig uithollen.
2.2.1.2. Thans gaat het erom de door de Unie overgenomen
taken rationeel te evalueren, zodat de krachten worden gebundeld om de uitdagingen van morgen te kunnen aangaan:
A. Gebleken is dat de Unie in een streven naar subsidiariteit
haar wetgevende activiteiten, vooral inzake het sociaal
beleid en de milieubescherming, heeft teruggeschroefd. In
deze sectoren worden nieuwe initiatieven van de Commissie steeds zeldzamer, hoewel bepaalde problemen dringend
om een oplossing vragen en grensoverschrijdend of
transnationaal zijn.
B. De voorstellen van de Europese Commissie worden wat
de eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel betreft,
onderworpen aan een complex intern onderzoek en aan
een politieke controle door de andere instellingen. Door
alle instanties (inclusief de verschillende vakraden en de
Raad „Algemene Zaken”) moet toezicht worden uitgeoefend op de wijze waarop het subsidiariteitsbeginsel in de
besluiten van de Raad wordt nageleefd. In eerste instantie
is dit natuurlijk een taak van het Comité van de Regio’s.
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2.2.1.3. Het is echter zaak het voornaamste politieke doel
van het subsidiariteitsbeginsel niet uit het oog te verliezen:
beslissingen nemen op het niveau dat het meest doeltreffend is
en het dichtst bij de burger staat zodat deze daadwerkelijk kan
deelnemen aan het Europese gebeuren, omdat hij toegang
heeft tot alle informatie die hij daarvoor behoeft. Het Europese
gebeuren zal alleen steun krijgen van de burgerbevolking als
de resultaten positief en zichtbaar zijn. Op het niveau van de
regio’s en van de territoriale entiteiten moeten ontmoetingscentra worden gecreëerd en initiatieven worden genomen — zaken die het CvdR coördineert en entameert in
partnerschap met het Europees Parlement — om de bezinning
op de doelstellingen van de Europese Unie onder de bevolking
werkelijk te voeden.
2.2.1.4. De regio’s en de steden beseffen door hun ervaringen op het terrein maar al te goed het cruciale belang voor het
beeld dat hun burgers zich van Europa vormen, van de
omzetting van het Europese recht in intern recht, en van de
toepassing van dat laatste. In vele lidstaten is juist op dat
terrein voor de regio’s en de steden een rol weggelegd.
2.2.2. H e t s u b s i d i a r i t e i t s b e g i n s e l
nieuwend beginsel

als

ver-

2.2.2.1. Het subsidiariteitsbeginsel moet ook in de betrekkingen tussen de lidstaten en de regio’s of gemeenten zijn rol
spelen als vernieuwend beginsel wanneer het Europees beleid
moet worden uitgevoerd.
Als de hoofddoelstellingen van de toekomstige ontwikkeling
van de Europese Unie zijn een versterking van het vermogen
tot optreden van de Gemeenschap, de aandacht die de
bevolking de Gemeenschap schenkt en de nauwe band met de
burger, is het in het belang van de Europese Unie meer zorg te
besteden aan de gebieden waar de inspraak van de niveaus die
de burger het meest nabij zijn en rechtstreeks tegenover hem
verantwoordelijk zijn, onvoldoende is.
2.2.2.2. Wil de Europese Unie haar beleid uitvoeren, dan
moet zij op de niveaus vlakbij de burger de grootst mogelijke
beleidsmarge en aanpassingsruimte toestaan. Tegelijkertijd
moet de Europese Unie doeltreffend kunnen optreden op de
gebieden waar de haar toevertrouwde activiteiten voor allen
van groot belang zijn. De lidstaten moeten zich loyaal
opstellen jegens de Gemeenschap en moeten bovendien het
Gemeenschapsrecht correct en transparant toepassen, onder
eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel.
2.2.2.3. De institutionele hervormingen vormen geen doel
op zich. Dank zij deze hervormingen moeten de politieke
doelstellingen waarvan het belang is erkend en op democratische wijze bevestigd, zo doeltreffend mogelijk kunnen worden
verwezenlijkt. Vanuit het oogpunt van de steun van de opinie
en de nabijheid van de burger hangen politieke doelstellingen
en institutionele regelingen dus nauw samen, ook al gaan de
politieke doelstellingen noodzakelijkerwijs voor.

2.3. Subsidiariteit en de afstand tot de burger in de praktijk
Het Comité van de Regio’s onderkent de vooruitgang die sinds
de invoering van het subsidiariteitsbeginsel in het EG-Verdrag
via het Verdrag van Maastricht is verwezenlijkt. Het verwijst

C 198/77

daarbij naar het memorandum van de Europese Commissie
van 27 mei 1998 „Minder wetgeving om meer te bereiken:
verwezenlijkingen (1)”. Daarin wordt uiteengezet dat de Commissie tal van initiatieven heeft ingetrokken en dat het aantal
wetgevingsvoorstellen is verminderd. Het subsidiariteitsbeginsel is een algemeen beginsel, dat het algemene beleid van
de EU betreft, en algemeen, door iedereen, moet worden
gerespecteerd. Het beginsel gaat zowel de Commissie aan als
de andere instellingen van de Gemeenschap, alsook de lidstaten, die de Commissie regelmatig verzoeken om nieuwe
voorstellen.

3. Conclusies

3.1. Hoe ziet de nieuwe subsidiariteitscultuur er uit?
3.1.1. Het Comité van de Regio’s eist van alle communautaire instellingen een stringente toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, conform artikel 5 EG-Verdrag (nieuw) en het
protocol betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en
het evenredigheidsbeginsel. Aan elk initiatief van de EU
moet een gecoördineerd onderzoek door de verschillende
institutionele niveaus van de noodzaak van een Europees
optreden voorafgaan. Controle op subsidiariteit mag geen loze
routine worden.
3.1.2. De Europese integratie behoeft zowel harmonisering
als eerbiediging van de verscheidenheid. Deze verscheidenheid
is een kenmerk van de Europese identiteit. Bij een juiste
toepassing beschermt de subsidiariteit deze verscheidenheid.
De meerwaarde van een Europees beleid moet zowel rekening
houden met het harmoniseringsbeginsel en de economische
en sociale samenhang als met het diversiteits- en het concurrentiebeginsel.
Daarbij moet worden voorkomen dat het perspectief wordt
beperkt tot zuiver economische aspecten. Bij de afwegingen
moeten maatschappelijke, sociale en culturele gezichtspunten
evenveel gewicht krijgen.
3.1.3. De opzet van de Europese besluiten moet zodanig
zijn dat zij de grootst mogelijke ruimte laten voor nationale,
regionale en lokale besluiten. Dit sluit niet uit dat de tenuitvoerlegging van de besluiten nauwgezet wordt gevolgd, zodat
een integrale toepassing en nauwkeurige omzetting worden
gewaarborgd, waardoor distorsies worden voorkomen. De
regeldichtheid moet tot het absolute minimum worden beperkt, en de inspanningen die met betrekking tot de handhaving vereist zijn, moeten zo gering mogelijk zijn. De
Gemeenschap zou bij het maken van wetgeving zo veel
mogelijk moeten trachten richtlijnen op te stellen, om de
tenuitvoerlegging in de lidstaten te vergemakkelijken. Het
Comité van de Regio’s erkent echter dat het in bepaalde
gevallen noodzakelijk is verordeningen op te stellen: wanneer
wetgeving nl. volledig moet worden overgenomen om verkeerde interpretatie te voorkomen. Het zou nuttig zijn de gevallen
te preciseren waarin een verordening geboden is, bijvoorbeeld
voor zaken die de gezondheid of de veiligheid betreffen.
(1) COM(1998) 345 def.
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3.1.4. De bevoegdheid voor de uitvoering van de EUregelgeving dient de verantwoordelijkheid te blijven van de
lidstaten en de lokale en regionale overheden. Alleen op lokaal
niveau kunnen de Europese voorschriften dicht bij de burger
worden toegepast.
3.1.5. Er moet een controle worden ingesteld naar de
feitelijke situatie met betrekking tot honderden subsidies.
In hun totaliteit betekenen deze subsidies een aanzienlijke
inperking van de beleidsmarge die voor de regio’s en de
gemeenten die om dergelijke middelen verzoeken, nog overblijft. De steunactiviteiten van EU-wege moeten bijdragen tot
een verruiming van de beleidsmarge waarover de regio’s en de
gemeenten die om dergelijke middelen verzoeken, beschikken
en worden beperkt tot essentiële doeleinden. Voorts moet de
bestuurstechnische kant van de zaak worden vereenvoudigd
en dient er te worden afgezien van te gedetailleerde eisen.
Ook in de toekomst moet het structuurbeleid van de EU een
kernelement vormen van de Europese solidariteit, en dient de
steun forfaitair voor door de EU vastgestelde doelstellingen te
worden verleend.
Het Comité van de Regio’s heeft zich in tal van adviezen
uitgesproken voor handhaving van het Europese structuurbeleid in de omvang die in het Verdrag is omschreven. Conform
de hierop stoelende uitgangspunten van het programma
heeft het Comité van de Regio’s, in uitvoering van het
subsidiariteitsbeginsel, tevens tal van voorstellen gedaan ter
verhoging van de doelmatigheid en ter vereenvoudiging van
de procedures, voorstellen die ook nu nog hun geldigheid
behouden. Doeltreffende solidariteit is nauwelijks gebaat bij
een constante stroom van geïsoleerde programma’s die centraal
beheerd dienen te worden. Uitvoering van de programma’s
moet daarentegen zoveel mogelijk geschieden in eigen verantwoordelijkheid van de democratisch gelegitimeerde organen
van de lidstaten en de regio’s. Om te garanderen dat de
doelstellingen worden bereikt, is afdoende controle hierop
noodzakelijk.
3.2. Het subsidiariteitsbeginsel als regulerend beginsel
3.2.1. Vanaf het moment dat een communautair optreden
raakt aan een gebied waarvoor een gedeelde bevoegdheid
(d.w.z. van zowel de Unie als de lidstaten) bestaat, moet
het subsidiariteitsbeginsel worden toegepast, ofwel om de
nationale, regionale en lokale bevoegdheden te beschermen
ofwel om duidelijk maken dat een communautair optreden
gegrond is.
3.2.2. Voor de uitvoering van het subsidiariteitsbeginsel is
het goed twee dimensies te onderscheiden, die in artikel 5 met
name worden genoemd:
— de noodzaak van het optreden (tweede alinea);
— de omvang van het optreden (derde alinea).
In dit artikel worden de exclusieve bevoegdheden van de
Gemeenschap uitgezonderd van de subsidiariteitstoetsing. De
exclusieve bevoegdheden van de EG moet nauw en precies
worden gedefinieerd, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, dat als een flexibel uitgangspunt voor de bevoegdheidsverdeling dient te fungeren.
3.2.3. Overeenkomstig de voorschriften van het Verdrag,
het subsidiariteitsprotocol en het in dit advies behandelde
beginsel mogen maatregelen uitsluitend op Europees niveau
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worden genomen wanneer daarmee een „Europese meerwaarde” wordt gegenereerd en de lidstaten zelf het beoogde resultaat
niet kunnen verwezenlijken. Het is echter aan de lidstaten, in
het kader van de Raad bijeen, om te beoordelen of een
maatregel noodzakelijk is om één van de doelstellingen van de
Gemeenschap te verwezenlijken.
3.2.4. De beoordeling van de noodzaak van een exclusief,
toegestaan of gezamenlijk optreden van de Gemeenschap en/of
van de lidstaten heeft veel stof opgeleverd voor de debatten
van de jaren 1992 tot en met 1997, en heeft aangetoond hoe
moeilijk het is eenieders bevoegdheden strak af te bakenen.
3.2.5. Als beginsel dat de omvang van het optreden regelt,
versterkt het subsidiariteitsbeginsel het evenredigheidsbeginsel.
Dit laatste is thans ook in het protocol bij het Verdrag van
Amsterdam opgenomen.
3.2.6. Voor een beter begrip van de successieve interpretaties die het Hof van Justitie in het verlengde van het
standpunt van de Europese Raad van Edinburgh in 1992 heeft
gegeven, en voor de instelling van een versterkte democratische
controle en een grotere transparantie van de wetgevingsbesluiten, is een geregelde follow-up van de toepassing van het
subsidiariteitsbeginsel nodig.

3.3. Duidelijke afbakening van de bevoegdheden
3.3.1. Ondanks alle vorderingen en het niet aflatende
streven naar subsidiariteit, wordt steeds duidelijker dat het
beginsel als zodanig, wanneer het louter als kader voor de
uitoefening van bevoegdheden fungeert, geen garantie is voor
Europese wetgeving die op het wezenlijke is toegespitst, of
voor een Verdragsgetrouwe eerbiediging van de bevoegdheden.
Hiervoor is een levendig debat nodig en — met name van het
CvdR — een actief toezicht waarbij de toepassing van het
subsidiariteitsbeginsel regelmatig moet worden getoetst, wellicht door middel van een jaarlijks verslag.
3.3.2. Wat de eigenlijke verdeling van de bevoegdheden
betreft, moeten in de artikelen van materieelrecht van het
Verdrag criteria worden vastgesteld, zodat de noodzaak van
een optreden van de EU kan worden beoordeeld en ook de
niet-juridische begrippen zoals „beter” en „niet voldoende”
uit het algemene subsidiariteitsbeginsel van artikel 5VEG
(geconsolideerde versie) kunnen worden ingevuld. Ook is de
huidige bevoegdheidsafbakening onnauwkeurig, omdat in het
EG-Verdrag slechts zeer algemene doelen worden genoemd
zonder de reikwijdte van maatregelen precies aan te geven.
3.3.3. Er moet met name een afbakening worden gevonden
van interne-marktbelangen (artikel 100 A VEG) ten opzichte
van andere beleidsgebieden zoals cultuur en omroep, ruimtelijke ordening, volksgezondheid, enz. Afzonderlijke economische kwesties staan daar niet los van, zodat een holistische
aanpak nodig is. De rechtspraak inzake het mededingingsbeleid
vormt een illustratie van het feit dat cultuur bijvoorbeeld een
rechtvaardiging kan zijn om het vrije verkeer van goederen te
beperken. Evenzo vereist de bescherming van lokale minderheden bijzondere en specifieke maatregelen, die niet kunnen
worden beoordeeld in het licht van de interne markt en in
geen geval op grond van puur economische beginselen. Men
zou b.v. in aanmerking kunnen nemen of het in wezen om
economische dan wel andere beleidsgebieden gaat.
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3.3.4. Gezien de bereikte eenwording valt, mede in het
kader van een ingrijpende nieuwe afbakening van de bevoegdheden, een vereenvoudigde procedure voor verdragswijziging
te overwegen. Het Comité moet een discussie voeren over de
bevoegdheidsverdeling tussen EU enerzijds en lidstaten en
lagere overheden anderzijds, en dient met voorstellen voor een
verdeelsleutel te komen.
3.3.5. De lijst van doelstellingen en taken van artikel 3
VEG moet geconcretiseerd worden en aan de bestaande
bevoegdheidsnormen worden aangepast.

3.4. Regionale eigen verantwoordelijkheid en gemeentelijk zelfbestuur
3.4.1. Het wordt duidelijk dat ook de interne structuur van
de lidstaten zich snel wijzigt. Er valt een sterke uitgesproken
tendens tot decentralisatie waar te nemen, en in bepaalde
lidstaten hebben de regio’s een hoge mate van autonomie
verworven.
De Unie is niet langer zo maar een Unie van 15 hoofdsteden.
Zij is tevens een netwerk van regio’s en steden. In het
vooruitzicht van de uitbreiding van de Unie zijn institutionele
hervormingen onafwendbaar geworden.
Als woordvoerder van de gemeenten en regio’s van Europa
wenst het Comité van de Regio’s te worden betrokken bij het
invallen van de structuur van de Europese Unie van de 21e
eeuw.
Het Comité van de Regio’s dringt erop aan dat de kandidaatlanden nauw bij dit proces worden betrokken, aangezien ook
zij op een goede dag onze partners in de Unie zullen zijn.
3.4.2. Europese regelingen beperken soms ook de beleidsmarge van regio’s, steden en gemeenten. Terwijl in het
EG-Verdrag (artikel 6 nieuw) met betrekking tot de naties
wordt bepaald dat de Unie de nationale identiteit van haar
lidstaten eerbiedigt, ontbreken dienovereenkomstige beschermende voorschriften voor de regionale en de gemeentelijke
instanties.
Het Comité van de Regio’s heeft al meermalen verzocht om in
het Verdrag waarborgen hieromtrent op te nemen (bijlage).
3.4.3. Inachtneming van de regionale bevoegdheden en
van het lokaal zelfbestuur houdt in dat aan de territoriale
autoriteiten enerzijds waarborgen worden geboden, en dat er
anderzijds op wordt toegezien dat deze waarborgen volgens
de regels worden geïmplementeerd, en dat anders sancties
worden getroffen.
Het Comité van de Regio’s heeft al meermalen verzocht deze
waarborgen op te nemen in het Verdrag, met name in artikel
3 B van het EG-Verdrag (zie bijlage, hoofdstuk 2).
Ook de waarborg van lokaal zelfbestuur zou moeten worden
opgenomen in artikel F van het EU-Verdrag, dat als volgt luidt:
„De Unie eerbiedigt de nationale identiteit van haar lidstaten,
waarvan de regeringsstelsels op democratische beginselen
gebaseerd zijn.”
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In lid 2 van dit artikel, waarin sprake is van de grondrechten,
moet worden verwezen naar het handvest van de plaatselijke
autonomie van de Raad van Europa.
3.4.4. In afwachting van de institutionele hervormingen die
in Amsterdam niet zijn verwezenlijkt, verzoekt het Comité de
staatshoofden en regeringsleiders om een politieke verklaring
waarin zij hun bereidheid bevestigen om de regio’s en de
gemeenten in het kader van een volledige uitvoering van het
subsidiariteitsbeginsel hieromtrent waarborgen te geven.
Het Comité van de Regio’s bevestigt opnieuw de eisen die het
stelt en waarmee in het Verdrag van Amsterdam geen rekening
is gehouden; het staat op het standpunt dat in het kader
van het noodzakelijke institutionele overleg ondermeer moet
worden nagedacht over passende middelen om te waarborgen
dat het subsidiariteitsbeginsel wordt geëerbiedigd.
Zij zouden er zich derhalve in die zin toe kunnen verbinden dat
elk gemeenschappelijk beleid c.q. bepaling — van financiële,
economische, of milieutechnische aard, dan wel de sociale
cohesie of de mensenrechten betreffend — verplicht overleg
van de territoriale autoriteiten veronderstelt, zowel bij de
vaststelling van de beleidsstrategie, alsook bij de omzetting
daarvan.

3.5. Grensoverschrijdende interregionale en intercommunale samenwerking
3.5.1. Wil het subsidiariteitsbeginsel zich zo krachtig en
breed mogelijk kan ontwikkelen, moeten de regio’s en de
gemeenten daadwerkelijk in staat zijn om in het kader van hun
bevoegdheden zelf en, zonodig, in samenwerking met naburige
regio’s of gemeenten, de vraagstukken op te lossen die zich op
het terrein voordoen.
3.5.2. Tot op heden stuit de grensoverschrijdende interregionale samenwerking nog steeds op juridische en bestuursrechtelijke belemmeringen die verband houden met de prerogatieven van de lidstaten op het gebied van het buitenlands
beleid. In de meeste lidstaten kan deze samenwerking slechts
door de centrale overheid worden opgezet. In het algemeen zijn
diplomatieke akkoorden nodig wanneer juridisch bindende
overeenkomsten worden aangegaan, ook al blijven deze binnen
een regionaal of plaatselijk kader.
3.5.3. Derhalve moet worden geconstateerd dat een groot
aantal dagelijkse problemen waarmee de burgers in grensstreken worden geconfronteerd op het gebied van b.v. werk,
vervoer en huisvesting, niet bevredigend of snel kunnen
worden opgelost.
3.5.4. Volgens het Comité van de Regio’s moet daarom al
wat een doeltreffende interregionale samenwerking belemmert,
uit de weg worden geruimd; het vindt dat deze eis ten volle
aansluit bij scrupuleuze toepassing van het subsidiariteitsbeginsel zoals dit in het Verdrag is opgenomen. Het Comité verzoekt
de lidstaten de noodzakelijke inspanningen te leveren om de
interregionale samenwerking te doen erkennen als een gebied
van gemeenschappelijk belang met een Europees juridisch
kader.
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3.6. Resultaat
3.6.1. Teneinde controle uit te oefenen op het subsidiariteitsbeginsel nog voordat de Europese Unie optreedt, is het
van belang dat het Comité van de Regio’s, wanneer het
voorbereidende besluiten en voorstellen voor EU-besluiten
bestudeert, zich uitspreekt over de wijze waarop de Commissie
het subsidiariteitsbeginsel heeft geëerbiedigd. Het Comité van
de Regio’s verzoekt de Europese Commissie haar jaarverslag
over subsidiariteit voor te leggen aan het Comité van de
Regio’s, dat bereid is een jaarlijks advies over subsidiariteit uit
te brengen. Voorts bevestigt het Comité van de Regio’s zijn
verzoek om een echte, preventieve controle te organiseren op
de grondslagen van de juridische teksten en de mate waarin
het subsidiariteitsbeginsel hierin wordt gerespecteerd; de subsidiariteit zou gewaarborgd moeten zijn in het stadium dat
aan de wetgevingsbesluiten van de Europese Instellingen
voorafgaat.
3.6.2. Het Comité van de Regio’s adviseert de Europese
Raad met klem een Europa op te bouwen dat op het
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subsidiariteitsbeginsel gebaseerd is en waarin de karaktertrekken en de identiteit van de Europese volkeren — die de
grootste rijkdom van Europa vormen — versterkt worden; op
die manier wordt een vruchtbare concurrentie bevorderd
zonder de solidariteit en de sociale samenhang aan te tasten.
Het Comité van de Regio’s verzoekt de lidstaten bij hun interne
wetgeving te trachten het subsidiariteitsbeginsel als leidraad te
hanteren voor de verdeling van de bevoegdheden, niet alleen
om hun eigen bevoegdheidsterreinen te omschrijven, maar
ook om de lokale en regionale overheden actief te betrekken
bij de omschrijving van de voorwaarden waaronder zij hun
bevoegdheden uitoefenen.
3.6.3. De toepassing van het subsidiariteitsbeginsel gaat
verder dan de wet- en regelgevende activiteiten van de Unie,
en dus ook verder dan de betrekkingen tussen de Unie en haar
lidstaten. Dit beginsel speelt ook een rol in het nationale
besluitvormingsproces, zowel bij de omzetting van het Europees recht binnen de lidstaten als bij de toepassing van dit
recht. Op Europees niveau wordt tot op heden niet de
vereiste aandacht geschonken aan deze dimensie van het
subsidiariteitsbeginsel.

Brussel, 11 maart 1999.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Manfred DAMMEYER

BIJLAGE

bij het advies om het Comité van de Regio’s

1. Het subsidiariteitsbeginsel en de Europese teksten
1.1. Het idee van subsidiariteit was impliciet aanwezig in art 95 van het EGKS-Verdrag van Parijs van 18 april
1951 en in artikel 235 van het Verdrag van Rome van 25 maart 1957; het werd al expliciet verwoord in een verslag
van de Europese Commissie over de Europese Unie van 1975, dat geïnspireerd was door Commissielid A. Spinelli,
en waarin werd gepreciseerd: „Evenmin als de huidige Gemeenschappen mag de Europese Unie ertoe leiden dat er
een centraliserende superstaat ontstaat. Derhalve worden, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, aan de Unie
slechts die taken toegekend die de lidstaten niet doeltreffend kunnen uitvoeren”.
1.2. De eerste Europese juridische tekst waarin het subsidiariteitsbeginsel werd geëxpliciteerd, nl. het Handvest
van de plaatselijke autonomie van de Raad van Europa, werd op 15 oktober 1985 in Straatsburg ondertekend.
Bekrachtigd door 30 lidstaten van de Raad van Europa, waaronder 12 lidstaten van de Europese Unie van 15, is dit
handvest thans een Verdrag van de Raad van Europa, dat door de lidstaten die het Verdrag hebben bekrachtigd, moet
worden omgezet in de nationale wetgeving.
1.3. Met name zij geattendeerd op de artikelen 3 en 4, vooral op alinea 4.3, die een goede illustratie vormt van
het subsidiariteitsbeginsel, en die als volgt luidt: „De uitoefening van de overheidsverantwoordelijkheden moet in het
algemeen bij voorkeur toevallen aan de autoriteiten die het dichtst bij de burger staan. Bij toekenning van een
verantwoordelijkheid aan een andere autoriteit moet rekening worden gehouden met de omvang en de aard van de
taak en met de eisen op het punt van doeltreffendheid en economie”.
1.4. Het subsidiariteitsbeginsel is vrij duidelijk ingevoerd in de Europese Verdragen bij de Europese Akte van
1987, waarin het hoofdstuk Milieu (art. 130 R par. 4) als volgt luidt: „Op milieugebied treedt de Gemeenschap op
wanneer de in lid 1 vermelde doelstellingen beter op het niveau van de Gemeenschap dan op dat van de lidstaten
afzonderlijk kunnen worden verwezenlijkt.”
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1.5. Dit subsidiariteitsbeginsel, dat oorspronkelijk was opgenomen in artikel 3 B van het Verdrag van Maastricht,
heeft sindsdien aanleiding gegeven tot tal van opmerkingen, met name tijdens de voorbereiding van de
intergouvernementele conferentie van 1997, alvorens het in een protocol bij het Verdrag van Amsterdam van
2 oktober 1997 nader werd uitgewerkt.
1.6. De gouvernementele verklaring van Duitsland, Oostenrijk en België betreffende subsidiariteit is een
uitnodiging tot erkenning en toepassing van het subsidiariteitsbeginsel binnen de lidstaten.

2. Het Verdrag van Maastricht en het Verdrag van Amsterdam: tussentijdse ontwikkeling
2.1. Tijdens de periode waarin de intergouvernementele conferentie en het Verdrag van Amsterdam werden
voorbereid, heeft het Comité van de Regio’s een standpunt ingenomen (1): het wenste een betere redactie van
verscheidene artikelen van het Verdrag van Maastricht over de inspraakmechanismen van regio’s en gemeenten in
het bestuur van Europa en over de uitvoering van het subsidiariteitsbeginsel, en wenste ontwikkeling van zijn eigen
positie, zijn organisatie, zijn actieveld en zijn domeinen van optreden.
2.2. Met name zij gememoreerd dat het Comité van de Regio’s heeft voorgesteld artikel 3 B te herschrijven en er
expliciet de plaats in te vermelden van de regio’s en de gemeenten waaraan volgens het nationale recht van de staten
bevoegdheden zijn verleend, en heeft verzocht om een duidelijke definitie van de bevoegdheden van de Europese
Unie en van de lidstaten en om een recht van de Regio’s om op grond van de schending van het subsidiariteitsbeginsel
een beroep tot nietigverklaring te formuleren.
2.3. De voorstellen van het Comité van de Regio’s convergeerden met vele andere voorstellen, die met name
afkomstig waren van de vergadering van Regio’s van Europa, de Raad van Gemeenten en Regio’s van Europa; men
wenst wijziging van de tekst van de Verdragen, daar waar het gaat om plaatselijke autonomie, transparantie,
partnerschap, de representativiteit van het Comité van de Regio’s, het niet discrimineren tussen mannen en vrouwen
en de gelijkheid van kansen.

3. Het Verdrag van Amsterdam en de vooruitgang
3.1. Verscheidene wijzigingen die de vertegenwoordigers van de Regio’s en de gemeenten wensten, zijn
opgenomen in het Verdrag van Amsterdam, waaraan het protocol betreffende het subsidiariteitsbeginsel werd
gehecht.
Er kon vooruitgang worden geconstateerd met betrekking tot de positie en de organisatie van het Comité van de
Regio’s, over partnerschap, over gelijke kansen en over transparantie.
Daarentegen hebben verschillende wijzigingsvoorstellen betreffende plaatselijke autonomie het Verdrag niet gehaald.
3.2. Het is duidelijk dat de regio’s en gemeenten nog steeds wensen dat hun plaats beter wordt omschreven, dat
in tal van artikelen van het Verdrag meer rekening wordt gehouden met hun rol en dat de dialoog, die lange tijd
beperkt is gebleven tot twee niveaus, dat van Europa en dat van de lidstaten, zich uitbreidt tot een meer volledige
dialoog waaraan alle territoriale niveaus deelnemen.
4. De Europese Raad van Cardiff van 15 en 16 juni 1998 heeft besloten de vraagstukken te bespreken die verband
houden met de praktische toepassing van het subsidiariteitsbeginsel.

(1) CDR 136/95 + bijlagen — PB C 100 van 2.4.1996, blz. 1.
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Resolutie van het Comité van de Regio’s over „De arrestatie van Abdullah Öcalan en de noodzaak
van een politieke oplossing voor het probleem van de Koerden”
(1999/C 198/15)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S
spoort de Turkse regering ertoe aan een politieke oplossing
voor het Koerdenprobleem te zoeken. Het dringt er zowel bij
de PKK als bij de andere Koerdische organisaties op aan de
rechtsorde te eerbiedigen;
hoopt dat de Turkse regering zich bewust is van het onderscheid tussen culturele autonomie, waaraan de vertegenwoordigers van de lokale en regionale overheden in de Europese
Unie bijzonder belang hechten, en separatisme, dat de onschendbaarheid van het Turkse grondgebied in gevaar brengt;
roept Turkije op, de tenuitvoerlegging van de nodige sociaaleconomische hervormingen voort te zetten, zodat de Koerdische minderheid de gelegenheid krijgt haar culturele eigenheid
binnen de Turkse staat tot uiting te brengen;
herinnert eraan dat de kandidaat-lidstaten moeten voldoen aan
de bepalingen van Kopenhagen, volgens dewelke „zij moeten
voorzien in stabiele instellingen die de democratie verzekeren,

in een rechtsstaat, eerbiediging van de mensenrechten en
respect voor en bescherming van de minderheden”;
verwacht dat de Turkse autoriteiten de nodige garanties
verstrekken voor een menselijke behandeling van Abdullah
Öcalan en dat deze een eerlijk en openbaar proces krijgt,
overeenkomstig de internationale verbintenissen die Turkije,
met name als lid van de Raad van Europa, heeft aangegaan;
roept de Turkse overheid op de nodige maatregelen te nemen
om de aanwezigheid van internationale waarnemers op het
proces mogelijk te maken; het dringt aan op een openbaar
proces van Abdullah Öcalan, in aanwezigheid van advocaten
van zijn keuze;
veroordeelt met klem iedere vorm van geweld of andere acties
zoals gijzeling van personen of aanvallen op ambassades van
lidstaten van de Europese Unie;
stemt volledig in met de Verklaring van de Raad van
22 februari 1999 en de resolutie van het Europees Parlement
van 25 februari 1999.

Brussel, 11 maart 1999.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Manfred DAMMEYER

