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II
(Voorbereidende besluiten)

COMITÉ VAN DE REGIO’S

Advies van het Comité van de Regio’s over de „Mededeling van de Commissie en het Parlement
„Productiviteit: de sleutel tot het concurrentievermogen van de Europese economieën en
ondernemingen””
(2003/C 128/01)

HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gezien de mededeling van de Europese Commissie „Productiviteit: de sleutel tot het concurrentievermogen
van de Europese economieën en ondernemingen”, COM(2002) 262 def.;
gezien het besluit van de Europese Commissie van 4 maart 2002 om overeenkomstig art. 265, 1e alinea,
van het EG-Verdrag tot raadpleging over te gaan;
gezien het besluit van het bureau van 12 maart 2002 om de commissie „Economisch en sociaal beleid”
met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden te belasten;
gezien de conclusies van het Voorzitterschap van de Europese Raad van Lissabon (23/24 maart 2000);
gezien de conclusies van het Voorzitterschap van de Europese Raad van Barcelona (15/16 maart 2002);
overwegende dat de Unie zich tijdens de Europese Raad van Lissabon (maart 2000) een nieuw strategisch
doel voor het komende decennium heeft gesteld: de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie
van de wereld te worden die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een
hechtere sociale samenhang;
overwegende dat twee jaar later blijkt dat de productiviteitsstijging onvoldoende is om tussen nu en 2010
de doelstellingen van de strategie van Lissabon te bereiken;
overwegende dat de oorzaken van en de remedies voor de achterblijvende productiviteitsstijging bekend
zijn: onvoldoende bereidheid en vermogen tot verandering zijn de werkelijke obstakels voor het
doorvoeren van hervormingen en het bereiken van de doelstellingen van Lissabon;
overwegende dat hervormingen nog urgenter worden in het licht van de komende uitbreiding van de
Unie;
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overwegende dat de lokale en regionale autoriteiten niet alleen direct worden geraakt door de strategie
van Lissabon, maar tevens een sleutelrol vervullen bij het realiseren van de doelstellingen van deze
strategie;
gezien het ontwerpadvies (CDR 224/2002 rev.) van de commissie „Economisch en sociaal beleid”, dat op
25 september 2002 werd goedgekeurd (rapporteur: de heer Moore, lid van de gemeenteraad van Sheffield
VK/ELDR),
heeft tijdens zijn 48e zitting van 12 en 13 februari 2003 (vergadering van 12 februari) het volgende
advies goedgekeurd.

DE OPVATTINGEN EN AANBEVELINGEN
VAN HET COMITÉ

1.

Algemene opmerkingen

Het Comité van de Regio’s
1.1.
is van mening dat de zwakke groei van de arbeidsproductiviteit in de EU en het onvermogen om de noodzakelijke
hervormingen door te voeren om de strategie van Lissabon te
concretiseren, tot zorg stemmen. De EU en de lidstaten moeten
hun inspanningen om deze strategie ten uitvoer te leggen
substantieel opvoeren en dienen de nodige ambitie en moed
aan de dag te leggen om tot hervormingen over te gaan,
hetgeen overigens al lang had moeten gebeuren;
1.2.
benadrukt dat de lokale en regionale autoriteiten de
sleutel vormen tot de succesvolle uitvoering van de strategie
van Lissabon. De in dit verband te nemen maatregelen bepalen
op hun beurt tot op zekere hoogte de handelingsruimte van
deze autoriteiten. Het valt daarom te betreuren dat hun rol in
de mededeling onvermeld wordt gelaten, met name op gebieden als ICT, onderwijs en opleiding en O&O. De strategie dient
dusdanig ten uitvoer te worden gelegd dat de behoeften en
specificiteiten van de lokale en regionale autoriteiten het best
mogelijk in aanmerking worden genomen. Daarom moet
onderzoek worden gedaan naar hun rol bij het opvoeren van
productiviteit en concurrentievermogen;
1.3.
blijft erbij dat de komende uitbreiding een significante
impact zal hebben op de productiviteit binnen de gehele EU.
De huidige en toekomstige lidstaten verschillen echter nogal
qua structuur, sterkte van de economie, samenstelling van de
beroepsbevolking en het vermogen tot omschakeling en
innovatie. Daarom zou het een goede zaak zijn geweest
wanneer de Commissie in haar mededeling aandacht aan de
toetredingslanden zou hebben besteed.

2.

Productiviteit en levensstandaard in de EU

Het Comité van de Regio’s
2.1.
schaart zich achter de door de Europese Raad van
Barcelona als prioritair aangemerkte doelstelling: verdere uitwerking van het werkgelegenheidsbeleid waarbij speciale aandacht naar arbeidsmarkthervormingen uitgaat;

2.2.
wijst op het belang van arbeidsmarktflexibiliteit in de
EU en dringt aan op een diepgaandere analyse van de dimensies
daarvan: arbeidspatronen, lonen, numerieke, functionele en
geografische aspecten, en vaardigheden. Daarbij moet de
relevantie van ieder element voor economische prestaties en
nieuwe banen worden aangegeven. Weliswaar noopt het
uiteenlopen van nationale sterke en zwakke punten tot op de
individuele lidstaten toegesneden oplossingen, maar toch is
een geïntegreerde en synergie losmakende aanpak geboden
om de doelstellingen van Lissabon (sterke groei en volledige
werkgelegenheid) te realiseren, zonder afbreuk aan het streven
naar duurzame ontwikkeling te doen. Wil men dat werkgelegenheidsstrategieën soelaas bieden, dan dienen deze te zijn
gecentreerd op inzetbaarheid en nieuwe banen. Subsidies aan
noodlijdende bedrijven om bestaande werkgelegenheid te
behouden mogen structurele veranderingen niet in de weg
staan.

2.3.
vindt dat in het bijzonder moet worden nagegaan
welke strategieën in de kandidaat-lidstaten ten uitvoer moeten
worden gelegd, zodat deze landen zo spoedig mogelijk dezelfde
werkgelegenheidsniveaus kunnen bereiken als in de andere
EU-landen; ook in deze context zullen de lokale en regionale
overheden een cruciale rol spelen.

3. De rol van ICT en innovatie in de groei van de
productiviteit

Het Comité van de Regio’s

3.1.
is van mening dat verspreiding van ICT cruciaal is en
afhangt van de juiste randvoorwaarden. Een grootschalig ICTproductieapparaat vormt een noodzakelijke noch voldoende
voorwaarde voor positieve groei-effecten in de sector. De
lokale en regionale autoriteiten vervullen een wezenlijke taak
bij de verspreiding van ICT, onderwijs en opleiding. Daarom
stelt het Comité voor dat de Commissie in haar voorstellen de
taken van deze autoriteiten meeneemt en bij de autoriteiten
aandringt op verspreiding van ICT in gebieden met een
ontwikkelingsachterstand;
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3.2.
benadrukt dat er meer vaart achter het initiatief
e-Europe moet worden gezet en kan zich vinden in het
tijdens de Europese Raad van Sevilla gepresenteerde uitvoerige
actieplan e-Europe 2005. Gegeven het belang van dit plan voor
de ontwikkeling van ICT en de gevolgen ervan voor de
productiviteit wijst het Comité er in bijzonder op dat in alle
EU-regio’s, dus ook in de achtergebleven en perifere regio’s,
gezorgd dient te worden voor een zo ruim mogelijke toegang
tot breedband tegen competitieve prijzen. Op die manier
kan er, tot op zekere hoogte, voor worden gezorgd dat
laatstgenoemde gebieden de aansluiting met de rest van de
Unie niet verliezen;

3.3.
Voorts dringt het er bij de Commissie op aan dat deze
op basis van artikel 299, lid 2, de nodige bijstellingen
doorvoert, zodat de ultraperifere regio’s kunnen profiteren van
de mogelijkheden die worden geboden door programma’s
voor ITC en O&O. Tevens dienen zij projectvoorstellen te
kunnen doen in het kader van reeds bestaande innovatieve
instrumenten als Interreg III, het Zesde Kaderprograma, ERANET enz. Veelal bleken deze programma’s ontoereikend toegesneden op de specifieke situatie van de ultraperifere regio’s;

3.4.
acht het urgent dat het tekort aan gekwalificeerde
arbeidskrachten tijdens sleutelfasen van technologische modernisering wordt weggewerkt. Het is zonder meer noodzakelijk
dat alle in de conclusies van het Voorzitterschap van de Top
van Barcelona genoemde initiatieven dienaangaande door de
lidstaten ten uitvoer worden gelegd;

3.5.
dringt erop aan, eindelijk het Gemeenschapsoctrooi in
te voeren om innovatie te stimuleren. Verder wijst het erop,
hoe belangrijk het is om de nationale wetgevingen betreffende
de octrooieerbaarheid van software-uitvindingen te harmoniseren;

3.6.
wijst er andermaal op dat meer in onderzoek en
ontwikkeling moet worden geïnvesteerd. Het schaart zich
daarbij achter de doelstelling dat aan het einde van dit
decennium 3 % daarvoor moet worden vrijgemaakt, waarvan
2/ afkomstig uit de particuliere sector en echter het uitdrukke3
lijke streven om de deelname van mkb’s aan O&O te bevorderen (conform de top van Barcelona). Verder pleit het voor
betere samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap op
zowel nationaal niveau als tussen de lidstaten, alsook binnen
en buiten de EU. De lokale en regionale autoriteiten hebben
een spilfunctie op dit gebied. Zo is het van het grootste belang
dat alle regio’s in de Europese onderzoeksruimte worden
geïntegreerd en dat hierbij speciale aandacht aan de ultraperifere gebieden wordt besteed, zoals de Europese Commissie in
haar mededeling over de regionale dimensie van de Europese
onderzoeksruimte (1) poneert;

( 1) COM(2001) 549 def.
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3.7.
stelt voor, een actieplan op te stellen naar aanleiding
van de Commissiemededeling „Biowetenschappen en biotechnologie — een strategie voor Europa” (2) en daarbij rekening te
houden met maatschappelijke en ethische kwesties en het
voorzorgsbeginsel. Daartoe wordt aanbevolen aandachtig te
kijken naar de belemmeringen en stimuleringsmaatregelen
voor biotechnologie die in de volgende documenten in kaart
zijn gebracht en passende uitvoeringsmaatregelen te nemen:
European Competitiveness Report 2001 (3) en Innovation and
Competitiveness in European Biotechnology ( 4);
3.8.
verzoekt de Commissie, een voortgangsverslag op te
stellen over haar voornemen om innovatie beter in de Europese
kennisruimte te integreren ten einde de intellectuele eigendomsbescherming in heel Europa te verbeteren.

4. Productiviteitsgroei in de Europese industrie in de
afgelopen jaren
Het Comité van de Regio’s
4.1.
beveelt aan, meer onderzoek te doen naar het verband
tussen arbeidskosten en productiviteit in de industrie, en is het
met de Commissie eens dat het aandeel van sterk op technologie georiënteerde bedrijven moet worden vergroot;
4.2.
adviseert dat meer prikkels tot en programma’s voor
de modernisering van productieprocédés en niet-menselijk
kapitaal in de lidstaten worden ingevoerd c.q. gelanceerd;
4.3.
beveelt aan het verstrekken van participatieleningen,
risico- en startkapitaal voor het opstarten van een bedrijf —
met name in de technologie- en ICT-sector — te bevorderen,
de opleiding in het beheer van dergelijke financiële instrumenten te stimuleren en lokale actoren uit de particuliere en
openbare sector ertoe aan te zetten tot de financiering van
deze maatregelen bij te dragen.

5. Productiviteitsgroei in de Europese dienstensector in
de afgelopen jaren
Het Comité van de Regio’s
5.1.
pleit ervoor dat meer wordt gedaan aan verzameling,
verwerking en analyse van vergelijkbare nationale gegevens
over productiviteit;

(2 ) COM(2002) 27 def.
(3 ) COM(2002) 27 def., chapter V and in A. Allansdottir et. al.
(2002).
(4 ) Enterprise Papers No 7, Enterprise DG, European Commission.
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5.2.
benadrukt dat er aan een ondernemersvriendelijker
klimaat moet worden gewerkt. De regelingen voor het oprichten van bedrijven in distributie en detailhandel dienen te
worden versoepeld. Ook schaart het Comité zich achter de
roep om prikkels voor innovatie in de dienstensector en
het terugdringen dan wel elimineren van bureaucratische/
systeemgebonden belemmeringen voor ondernemerschap. Het
CvdR staat evenwel niet achter een eventuele deregulering van
de regelingen betreffende indienstneming en ontslag in Europa,
aangezien dit in zowel economisch als sociaal opzicht een
averechts effect zou hebben, in strijd zou zijn met het Europees
Sociale Model en af zou doen aan het streven van de plaatselijke
en regionale overheden om het welzijn van hun burgers veilig
te stellen;

5.3.
steunt het energieke streven naar marktliberalisering
en een interne markt voor financiële diensten, alsook het
Actieplan voor financiële diensten;

5.4.
is er zonder meer van overtuigd dat de hindernissen
op de interne dienstenmarkt moeten worden weggenomen. De
Europese, nationale, regionale en lokale autoriteiten dienen
hun inspanningen op te voeren om juridische en andere
obstakels uit te bannen.

6.

Menselijk kapitaal en productiviteitsgroei

Het Comité van de Regio’s

6.1.
beseft dat kwaliteit en samenstelling van de beroepsbevolking bepalende factoren voor de productiviteit vormen.
Daarom dienen zaken als gelijke kansen, immigratie, levenslang leren en mobiliteit een belangrijke plaats in te nemen in
de discussie over productiviteit. Nieuwe modellen en methoden
voor opleiding en onderwijs moeten worden onderzocht. Zo
moet e-learning een vaste plaats krijgen in de opleiding van
arbeiders, technisch en kaderpersoneel, met name wanneer
deze mensen zich willen specialiseren, bijscholen of van baan
willen veranderen. Bovendien moet de ontwikkeling van
software die qua pedagogische aanpak en gebruiksvriendelijkheid aan de laatste stand van de techniek voldoet, worden
gestimuleerd;

6.2.
vindt dat sterker de nadruk moet worden gelegd op
verhoging van de arbeidsparticipatie. Het Comité vindt dat de
Europese Raden van Lissabon en Barcelona en de Commissie
meer belang hadden moeten hechten aan verhoogde deelname
aan het arbeidsproces van vrouwen, evenals van achtergestelde
groepen zoals ouderen, gehandicapten, etnische minderheden,
en lesbische, homoseksuele of biseksuele werknemers. Er
bestaat over de gehele linie enorm veel behoefte aan toename
van de arbeidsparticipatie. De productiviteit kan worden
aangewakkerd wanneer onbenut potentieel wordt gemobili-
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seerd, d.w.z. alle groepen die momenteel van de arbeidsmarkt
zijn uitgesloten. Verder kunnen productiviteit en concurrentievermogen substantieel toenemen wanneer managers worden
opgeleid om efficiënt in een door diversiteit gekenmerkt milieu
te kunnen functioneren;

6.3.
blijft van mening dat verdere maatregelen geboden zijn
om mobiliteitsbelemmeringen op te heffen. Voorts moeten de
lidstaten werk maken van het elimineren van obstakels voor
de erkenning van beroepskwalificaties. ICT- en talenkennis zijn
cruciaal voor mobiliteit. De lokale en regionale autoriteiten
zijn vaak verantwoordelijk op deze gebieden en de Commissie
moet dan ook in al haar voorstellen aandacht aan hun
werkzaamheden besteden. Daarnaast verdient het actieplan
van de Commissie voor de opheffing van belemmeringen
tegen 2005 bijval.

7. Ondernemingsbeleid, concurrentiebeleid en productiviteitsgroei

Het Comité van de Regio’s

7.1.
is het met de Commissie eens dat moet worden
gedecentraliseerd, dat staatssteun dient te worden teruggedrongen en dat er tegelijkertijd (vervolg)maatregelen dienen te
worden genomen om economische groei te stimuleren. Het
kan zich vinden in vermindering van steun en concentratie
ervan op meer horizontaal gedeelde doelstellingen en duidelijk
geïdentificeerd marktfalen. In het staatssteunbeleid moet prioriteit worden verleend aan bedrijven die innovatief bezig zijn
en daardoor risico’s lopen, en aan het MKB;

7.2.
is van mening dat in de mededeling uitvoeriger had
moeten worden ingegaan op risicokapitaalvoorziening en
ondernemerschap, alsook vooral op de rol van de lokale en
regionale autoriteiten in dit verband. Beleid, het verwijderen
van structurele hindernissen, vergemakkelijking van de toegang tot kapitaal, prikkels voor innovatie en O&O zijn
adequate manieren om particuliere investeringen te stimuleren
en een levendig startersklimaat in de EU te creëren;

7.3.
vindt dat de corporate governance in het bedrijfsleven
moet worden verbeterd d.m.v. maatregelen om de transparantie van management en financiële verslaglegging te verhogen
en om aandeelhouders en andere stakeholders als werknemers
te beschermen tegen de gevolgen van wanbeheer;

7.4.
steunt het voornemen van de Commissie om bij de
herziening van de Concentratieverordening na te gaan of de
bestaande instrumenten kunnen worden verbeterd ten einde
bij fusies meer ruimte te creëren voor controleerbare specifieke
efficiëntievoordelen en minder ruimte te laten voor negatieve
effecten als prijsverhogingen die het gevolg zijn van de creatie
of versterking van een dominante positie.
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Ondernemingsbeleid en duurzame ontwikkeling in
de industrie

Het Comité van de Regio’s
8.1.
ondersteunt de implementatie van structurele economische hervormingen en milieumaatregelen om te voorkomen
dat groei ten koste van vooruitgang op milieugebied gaat.
Milieubeleid kan zeker bijdragen tot meer concurrentievermogen en groei doordat milieumaatregelen, ook al zadelen
deze het bedrijfsleven met extra kosten op, tot efficiënter
produceren leiden en nieuwe markten kunnen ontsluiten;

C 128/5

8.2.
steunt ten slotte het voorstel van de Top van Barcelona
om alle belangrijke beleidsvoorstellen en initiatieven vergezeld
te doen gaan van een verslag over de duurzaamheidsimpact
ervan. Daarin moeten de economische, maatschappelijke en
milieuconsequenties worden verwerkt zodat het EU-beleid en
de uitvoering ervan ook in de toekomst kunnen worden
bijgesteld.
8.3.
beveelt aan dat er een comparatieve studie wordt
verricht naar de (oorzaken van de) verschillen in kosten die
ondernemingen moeten maken voor het gebruik van voor
de bedrijfsactiviteiten essentiële infrastructuurvoorzieningen.
Doel hiervan is het verbeteren van het concurrentievermogen
van ondernemingen die mogelijk benadeeld worden omdat zij
hogere infrastructuurkosten hebben.

Brussel, 12 februari 2003.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Albert BORE
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—

het „Voorstel voor een Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG)
nr. 2792/1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor structurele
acties van het Gemeenschappelijk visserijbeleid”, en

—

het „Voorstel voor een Verordening van de Raad tot vaststelling van een noodmaatregel van
de Gemeenschap voor de sloop van vissersvaartuigen”
(2003/C 128/02)

HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gezien de mededeling van de Commissie betreffende de hervorming van het gemeenschappelijk
visserijbeleid (de „Roadmap”) (COM(2002) 181 def.);
gezien de mededeling van de Commissie Actieplan van de Gemeenschap ter bestrijding van illegale, nietaangegeven en niet-gereglementeerde visserij (COM(2002) 180 def.);
gezien het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de instandhouding en de duurzame
exploitatie van de visserijhulpbronnen in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2002)
185 def. — CNS/2002/0114);
gezien de mededeling van de Commissie tot vaststelling van een actieplan van de Gemeenschap om
milieubeschermingseisen in het gemeenschappelijk visserijbeleid te integreren (COM(2002) 186 def.);
gezien het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2792/
1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor structurele acties van het
Gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2002) 187 def. — 2002/0116 (CNS));
gezien het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een noodmaatregel van de
Gemeenschap voor de sloop van vissersvaartuigen (COM(2002) 190 def. — 2002/0115 (CNS));
gezien het besluit van de Commissie van 28 mei 2002 om het Comité van de Regio’s, overeenkomstig
art. 265, lid 1, van het EG-Verdrag, over dit onderwerp te raadplegen;
gezien het besluit van zijn bureau van 6 februari 2002 om de commissie „Duurzame ontwikkeling” met
het opstellen van het advies te belasten;
gezien zijn op 14 november 2001 uitgebrachte advies over de mededeling van de Commissie „Groenboek
over de toekomst van het gemeenschappelijk visserijbeleid” (COM(2001) 135 def.), CDR 153/2001 fin ( 1);
gezien het door de commissie „Duurzame ontwikkeling” op 12 december 2002 goedgekeurde
ontwerpadvies (CDR 189/2002 rev. 2 — rapporteur: de heer Simon Day, VK/EVP);
overwegende dat het Comité van de Regio’s de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid van
fundamenteel belang acht voor de toekomst van de sector en voor een ieder die afhankelijk is van de
visserij;
(1 ) PB C 107 van 3.5.2002, blz. 44.
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overwegende dat de visserijsector duurzaam moet zijn en geen schade mag toebrengen aan het milieu.
Hiervoor kunnen pijnlijke kortetermijnmaatregelen noodzakelijk zijn die op de langere termijn echter
positief uitwerken;
overwegende dat degenen die in de visserijsector werkzaam zijn en gemeenschappen die van de visserij
afhankelijk zijn, door sociale en economische maatregelen op passende wijze schadeloos moeten worden
gesteld wanneer sprake is van vermindering van capaciteit, visserij-inspanning en/of vangsten;
overwegende dat de prioritaire doelstelling van een duurzame communautaire visserijsector pas kan
worden bereikt als beheersmaatregelen worden ingevoerd die niet alleen gericht zijn op duurzame
instandhouding van de communautaire visserijbestanden, maar evenzeer op het voortbestaan van de
communautaire visserij-activiteit — m.a.w. de vissersbevolking — zelf. De in het kader van een nieuw
GVB voorgestelde beheersmaatregelen moeten beide aspecten even sterk belichten,
heeft tijdens zijn 48e zitting van 12 en 13 februari 2003 (vergadering van 12 februari) het volgende
advies uitgebracht, dat is goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
STANDPUNTEN EN AANBEVELINGEN

1.

Instandhouding van de hulpbronnen en visserijbeheer

1.5.
Het CvdR heeft met genoegen kennis genomen van het
initiatief van de Fisheries partnership group van de North Sea
Commission en de Europese visserijorganisaties om een goede
dialoog met de wetenschappers te starten. Deze dialoog heeft
inmiddels al geleid tot een samenwerkingsproject waaraan veel
vissers deelnemen. Dit komt de betrouwbaarheid van het
onderzoek en het draagvlak onder de vissers ten goede.

Wetenschappelijke gegevens en het voorzorgsbeginsel
1.1.
Het Comité van de Regio’s (CvdR) heeft eerder gewezen
op het belang van degelijke wetenschappelijke onderbouwing
van de maatregelen die de Europese Commissie wil nemen.
1.2.
De voorstellen van de Europese Commissie omvatten
onder meer een meerjarig kader voor de instandhouding van
de visbestanden en het beheer van de visserijsector. Hierbij is
uitgegaan van het voorzorgsbeginsel. Aangezien er verschillende definities van het voorzorgsbeginsel bestaan verzoekt het
CvdR de Europese Commissie helder aan te geven wat daarmee
precies bedoeld wordt. Het ontbreken van wetenschappelijke
gegevens mag niet worden aangegrepen als excuus om maatregelen voor het behoud van visbestanden of het milieu uit te
stellen of niet te nemen. De Commissie kiest voor een te
voorzichtige aanpak, waardoor wellicht nog meer visserijbedrijven verdwijnen.
1.3.
Het CvdR wil er zeker van zijn dat voldoende financiële
middelen ter beschikking worden gesteld om een doelmatige
wetenschappelijke inbreng te waarborgen.
1.4.
Het Comité staat volledig achter het door de Commissie
voorgestelde actieplan om de wetenschappelijke informatie te
verbeteren, de communautaire wetenschappelijke adviesstructuren te versterken en een Europees Centrum voor visserijonderzoek en -beheer op te richten. Het verzoekt de Commissie
daarom bij de goedkeuring van deze maatregelen meteen ook
termijnen voor de besteding van de desbetreffende begrotingsmiddelen vast te leggen, een en ander te laten samenvallen met
de goedkeuring van de andere GVB-hervormingen en binnen
de termijn voor de herziening van het GVB te blijven.

Meerjarige beheersplannen

1.6.
Het CvdR is het eens met het Commissievoorstel voor
meerjarige beheersplannen (MJBP’s) voor het beheer van
commerciële visbestanden of groepen van bestanden op basis
van wetenschappelijk advies, mits dit goed is onderbouwd.

1.7.
Het CvdR stelt vast dat pas beperkte ervaring is
opgedaan met meerjarige beheersplannen. De effecten daarvan
kunnen voor de verschillende visbestanden en in verschillende
omstandigheden uiteenlopen. Daarom dringt het CvdR er bij
de Commissie op aan zeer voorzichtig te werk te gaan,
zodat de visbestanden in de EU voor toekomstige generaties
behouden blijven.

1.8.
Meerjarige beheersplannen zijn ook bedoeld om stabiliteit in bedrijfsresultaten te krijgen. Daarom is het belangrijk bij
vaststelling van meerjarige beheersplannen de TAC’s en quota
per jaar niet meer te laten fluctueren dan binnen een marge
van circa 15 %. Dit komt vooral de prijsvorming te goede.

1.9.
Het Comité heeft er eerder op gewezen dat bij het
formuleren van instandhoudingsmaatregelen bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de ultraperifere gebieden.
Het CvdR is dan ook ingenomen met de expliciete verklaring
in de „roadmap” dat rekening zal worden gehouden met de
specifieke behoeften van de ultraperifere gebieden van de Unie,
overeenkomstig artikel 299 van het Verdrag.
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Technische maatregelen
1.10.
Het CvdR verwelkomt in beginsel het voornemen om
door middel van strengere technische maatregelen de jonge vis
te beschermen en de visbestanden op een duurzaam peil te
brengen. Het voorstel voor selectiever vistuig, in combinatie
met beperkingen ten aanzien van de vangst van jonge vis, zal
echter, met name wanneer sprake is van gemengde visserij,
niet leiden tot bescherming van alle jonge vis. In dit kader
pleit de Europese Commissie voor invoering van bepaalde
minimummaten voor aangevoerde vis, wat in de praktijk
betekent dat sommige ondermaatse vis legaal aan land mag
worden gebracht. Dit draagt niet bij tot ontmoediging van de
vangst van ondermaatse vis en is derhalve niet in overeenstemming met de hoofddoelstelling van de Europese Commissie,
voor duurzame visbestanden te zorgen.
1.11.
De visserijsector moet ertoe worden aangespoord om
een eigen, vrijwillig te volgen gedragscode ter beperking van
teruggooi te ontwikkelen. Ook zal een actieplan worden
opgesteld. Dit actieplan voor integratie van milieuaspecten
voorziet in een nieuw pakket van vóór 31 december 2003 te
nemen technische maatregelen die met name moeten leiden
tot beperking van de teruggooi. Het Comité wijst er nogmaals
op dat de oplossing van de huidige beheersproblemen van het
GVB in de invoering van economische prikkels ligt. Het denkt
daarbij zowel aan individuele als collectieve visserijrechten (cobeheer), die de vissers ertoe zouden kunnen aanzetten over te
stappen op een verantwoorde vorm van visserij.

Industriële visserij
1.12.
Het CvdR is ingenomen met de voostellen van de
Europese Commissie om de industriële visserij te onderwerpen
aan instandhoudings- en beheersmaatregelen — waaronder
MJBP’s — en met haar voornemen om de Internationale Raad
voor het Onderzoek van de Zee (ICES) te verzoeken een
evaluatie te verrichten van de effecten van de industriële visserij
op de mariene ecosystemen. Dit sluit aan bij de eerdere oproep
van het Comité om de effecten van de industriële visserij —
het produceren van vismeel en visolie — op de voor de
menselijke consumptie bestemde vissoorten tot een absoluut
minimum te beperken.

Visserijbeheer in de Middellandse Zee
1.13.
Volgens de „roadmap” zal het beleid inzake instandhouding en beheer van de visbestanden met enkele aanpassingen eveneens gelden voor het Middellandse-Zeegebied. Dit
beleid zal worden vastgelegd in een apart actieplan.

Opneming van milieuoverwegingen in het visserijbeheer
1.14.
Overeenkomstig de eerdere oproep van het CvdR om
milieuaspecten sterker in het GVB te betrekken, streeft het
voorgestelde actieplan naar opneming van milieuoverwegingen in het GVB en onderkent het de verplichting hiertoe
krachtens artikel 6 van het Verdrag. Het Comité verwelkomt
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de integratie van milieuaspecten in het GVB, mits de sociale en
economische doelstellingen van het GVB hierdoor niet in
gevaar komen.
1.15.
Het CvdR heeft in het verleden gepleit voor de
invoering van een milieukeurmerk en certificering van bepaalde visserijactiviteiten.
1.16.
In het actieplan wordt expliciet vermeld dat de
lidstaten en de Commissie de mogelijkheid tot invoering
van milieukeuren zullen overwegen om milieuvriendelijke
visserijpraktijken te bevorderen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de verwerkende industrie medeverantwoordelijk zou
moeten zijn voor de naleving van strenge milieunormen en
zou moeten deelnemen aan discussies over milieukeuren, met
name in het kader van de aangekondigde Mededeling van de
Commissie.
1.17.
Noch in de „roadmap”, noch in het actieplan wordt
gesproken over certificering van verantwoorde visserijactiviteiten als onderdeel van milieubeschermingsmaatregelen. Het is
echter mogelijk dat dit aspect wordt opgenomen in de
gedragscode voor verantwoorde visserijpraktijken in Europa,
die eind 2002 moet verschijnen.
1.18.
Het Comité is verder van mening dat invoering van
een ecokeurmerk in de visserijsector een passend instrument
is om het maatschappelijk draagvlak voor de visvangst te
vergroten. Invoering van een ecokeurmerk zou vissers sterker
van de betekenis van milieu en kwaliteit kunnen doordringen.
1.19.
Certificering van verantwoorde vormen van visserij is
een van de meest veelbelovende beheersinstrumenten. Hiervan
moet dan ook onverwijld werk worden gemaakt. Het Comité
dringt erop aan dat de Commissie een publiek certificeringorgaan in het leven roept dat door de communautaire instellingen
wordt gecontroleerd.
1.20.
Het CvdR heeft in het verleden beklemtoond dat
vis en visserijproducten moeten voldoen aan eisen inzake
verontreinigende stoffen, maar dat deze regels tevens moeten
gelden voor uit derde landen ingevoerde producten. Noch in
de „roadmap”, noch in het actieplan voor de integratie van
milieuaspecten wordt hierover specifiek iets gezegd. Deze
lacune moet worden opgevuld.

2. Weerslag van het instandhoudingbeleid op de visserijvloot
2.1.
Inspanningsbeperkingen vormen een essentieel onderdeel van de MJBP’s en zullen het belangrijkste beheersinstrument van de gemengde visserij worden. In verschillende
visserijzones kan een inspanningsbeperking tot 60 % nodig
zijn. Deze beperking kan worden gerealiseerd door het aantal
dagen op zee terug te brengen of de vloot in te krimpen. In de
„roadmap” wordt voorgesteld om de verantwoordelijkheid
voor de inspanningsbeperkingen bij de lidstaten te leggen.
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2.2.
Rentabiliteit en duurzame visserij kunnen het beste
worden gewaarborgd door beperking van de visserij-inspanning. Zo dienen de beheersinstrumenten te worden toegespitst
op de vlootsegmenten, zodat de beperking zoveel mogelijk op
vrijwillige basis verloopt, volgens de eigen maatstaven van elk
afzonderlijk visserijbedrijf. De sector moet bij de besluitvorming ter zake worden betrokken.
2.3.
Het CvdR heeft ook in het verleden gepleit voor een
efficiënter vlootbeleid, mits hiertoe de noodzaak bestaat en dit
wordt onderbouwd met degelijk wetenschappelijk onderzoek.
Een ongedifferentieerd beleid dat gekant is tegen overheidssteun kan ernstige economische gevolgen hebben voor bepaalde regio’s en voor bepaalde marktsegmenten.

Verlening van steun voor de bouw van nieuwe vaartuigen of
vlootvernieuwing
2.4.
De Europese Commissie stelt dat er geen overheidssteun moet worden toegekend om nieuwe vaartuigen te
bouwen of bestaande vaartuigen efficiënter te maken, als
het niet gaat om veiligheid, selectievere vangsttechnieken of
verbetering van de kwaliteit van producten. Het Comité dringt
er bij de Commissie op aan alleen toestemming te geven
voor voortzetting van steun wanneer deze is bedoeld ter
waarborging van behoorlijke levensomstandigheden en de
veiligheid aan boord van ambachtelijke vissersschepen, en op
voorwaarde dat de vlootcapaciteit niet toeneemt.
2.5.
Vaartuigen die ingevolge de meerjarige beheersplannen
hun activiteit met meer dan 25 % moeten inkrimpen, ontvangen een hogere vergoeding. Hiertoe worden de in het kader
van het FIOV beschikbare middelen voor de periode 20032006 verhoogd. Het CvdR stelt vast dat de voorwaarden die
de Europese Commissie stelt om voor de regeling in aanmerking te komen het voor veel vissers wellicht lastig maken om
gebruik van de regeling te maken. Met deze voorwaarden
creëert de Commissie zelf een grote belemmering voor de door
haar wenselijk geachte terugdringing van de vangstcapaciteit.
2.6.
Het CvdR is van mening dat alleen steun moet worden
verleend in voor bepaalde segmenten van de ambachtelijke
vloot, mits deze is bedoeld ter waarborging van behoorlijke
levensomstandigheden en de veiligheid aan boord, en ter
bevordering van milieuvriendelijke visserijtechnieken, en op
voorwaarde dat de visserij-inspanning op een enkele manier
toeneemt.

Maatregelen voor het uit de vaart nemen van vaartuigen
2.7.
De Europese Commissie erkent dat er behoefte bestaat
aan extra prikkels voor de eigenaren van vissersvaartuigen om
vaartuigen uit de vaart te nemen wanneer volgens MJBP’s
sprake is van overcapaciteit van de vloot. Vaartuigen die
ingevolge de meerjarige beheersplannen hun activiteit met
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meer dan 25 % moeten inkrimpen, komen in aanmerking voor
een 20 % hogere slooppremie uit het FIOV, mits de betreffende
lidstaat volledig heeft voldaan aan de voorwaarden van MOP
IV.
2.8.
Het CvdR juicht deze tegemoetkoming en de voor
2003 geplande verhoging van de FIOV-fondsen om deze
uitgaven op te vangen toe. Hoewel het Comité het ermee eens
is dat de regelgeving in ieder geval tot 2006 moet worden
gehandhaafd, plaatst het vraagtekens bij de wenselijkheid van
een herprogrammering na de „mid term review” van bestaande
structuurfondsen om de in 2004-2006 ontstane bijkomende
kosten te dekken.
2.9.
Het Comité dringt er bij de Commissie op aan na te
gaan of vanaf de periode 2004-2006 naast de reeds begrote
middelen extra middelen beschikbaar kunnen worden gesteld,
zonder dat dit gevolgen heeft voor de reeds goedgekeurde
fondsen

3. Toegang tot wateren en hulpbronnen
3.1.
Het beginsel van gelijke toegang tot de wateren van de
Gemeenschap is expliciet terug te vinden in het GVB en is
vastgelegd in artikel 17 van het voorstel voor een verordening
van de Raad inzake de instandhouding en de duurzame
exploitatie van de visserijhulpbronnen in het kader van
het gemeenschappelijk visserijbeleid. Hierop zijn een aantal
tijdelijke uitzonderingen, die worden genoemd in de artikelen 18-20 en hieronder worden besproken.
3.2.
De eerste uitzondering heeft betrekking op de mogelijkheid van lidstaten om de visserij in de wateren tot 12 mijl
vanaf hun kustlijn te beperken tot vissersvaartuigen die
van oudsher in deze wateren vissen vanuit havens aan de
aangrenzende kust, en tot vissersvaartuigen van andere lidstaten die historische rechten bezitten. Laatstgenoemde regeling wordt uiteengezet in Bijlage 1 van het verordeningsvoorstel. Dit sluit aan bij het standpunt dat het CvdR eerder heeft
ingenomen en moet beschouwd worden als een uitzondering
die geldt zolang de Unie niet over specifieke beheersinstrumenten beschikt die de ambachtelijke visserij de mogelijkheid
bieden om op duurzame wijze te vissen en de concurrentie
met de industriële visserij op de communautaire visserijmarkt
aan te gaan.
3.3.
In de „roadmap” wordt gesproken van algemene toegangsbeperkingen die gelden voor gebieden als de Shetland
Box. Er wordt voorgesteld om uitzonderingen op het beginsel
van vrije toegang tot de Gemeenschapswateren (b.v. de Shetland Box) te herzien om te garanderen dat uitsluitend uitzonderingen worden gehandhaafd die uit het oogpunt van instandhouding noodzakelijk zijn.
3.4.
De formulering suggereert dat uitzonderingen op het
beginsel van gelijke toegang behouden blijven. Het CvdR
verwelkomt de voorgenomen herziening zoals die wordt
beschreven in artikel 19 en op grond waarvan elke beheersmaatregel die in het licht van de doelstellingen op het gebied
van instandhouding en duurzame exploitatie wordt genomen,
gerechtvaardigd is, wat niet wegneemt dat de basisbeginselen
van de Verdragen in acht moeten worden genomen.

C 128/10

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

3.5.
Het CvdR is absoluut tegen elke maatregel die leidt tot
een toename van de visserij-inspanning in de door de EU
op wetenschappelijke grondslag erkende kwetsbare gebieden,
zoals de Noordzee, de Shetland Box en de Ierse Zee. Het dringt
erop aan dat de beginselen van gelijke en billijke toegang in
acht worden genomen, overeenkomstig de instandhoudingsvereisten voor deze gebieden.
3.6.
De laatste uitzondering betreft het beginsel van relatieve stabiliteit; volgens dit beginsel worden nationale quota
vastgesteld op basis van vangsten op een bepaald tijdstip in
het verleden. Het CvdR heeft eerder aangegeven dat het
beginsel van relatieve stabiliteit waarschijnlijk moet worden
gehandhaafd, maar dat de Commissie tegelijkertijd moet
nagaan of er realistische alternatieven zijn.
3.7.
De Commissie bevestigt dat het beginsel van relatieve
stabiliteit op korte termijn gehandhaafd wordt, maar dat de
Raad moet beslissen over de toewijzingsmethode. De lidstaten
moeten vervolgens de quota en de visserij-inspanning toewijzen aan vaartuigen die onder hun vlag varen.

4.

Controle en rechtshandhaving

4.1.
In de „roadmap” worden voorstellen gedaan voor een
nieuw regelgevingkader voor controle en rechtshandhaving.
Een actieplan met een nadere uitwerking hiervan wordt
gepubliceerd in de tweede helft van 2002, evenals een
mededeling inzake een gezamenlijke inspectiestructuur. Hoewel hierop pas nader kan worden ingegaan als de betreffende
ontwerpdocumenten verschijnen, is duidelijk dat zal worden
gepleit voor een krachtiger en efficiënter systeem van controle
en rechtshandhaving.
4.2.
Het CvdR steunt harmonisering van sancties en oprichting van een onafhankelijke Europese visserij-inspectie. Om
van de visserij een duurzame sector te maken, moet worden
voorzien in enigerlei vorm van controle en rechtshandhaving,
en in sancties die niet alleen in overeenstemming zijn met de
overtreding maar ook een afschrikwekkende werking hebben.
Het Comité wijst de Commissie erop dat een controlesysteem
dat enkel op sancties berust, niet werkt. De vissers moeten
door middel van collectieve en economische stimuleringsmaatregelen worden betrokken bij de controle op de visvangst,
zodat zij ook hun verantwoordelijkheid ter zake zullen opnemen. Uit onderzoek in de visserijsector is gebleken dat de
oplossing erin ligt de vissers te betrekken bij het vastleggen en
toekennen van de visserijrechten.
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5.2.
Het CvdR is ingenomen met alle maatregelen die
illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij bemoeilijken.
5.3.
Het Comité heeft er eerder zijn bezorgdheid over
uitgesproken dat bepaalde soorten drijfnetten, bijvoorbeeld die
welke worden gebruikt bij de tonijnvangst, schadelijk zijn voor
het ecosysteem, en heeft dan ook gepleit voor een volledig
verbod hierop. Hoewel al is begonnen met de gefaseerde
uitbanning hiervan, vormt de bijvangst van dolfijnen in andere
belangrijke visserijgebieden nog steeds een probleem, dat de
Europese Commissie zou moeten aanpakken.
5.4.
Het Comité onderschrijft nadrukkelijk de verklaring
van de Raad van oktober 1997, waarin wordt erkend dat
de visserijsector van sociaal-economisch belang is voor de
Gemeenschap, met name gezien het streven naar een hoge
werkgelegenheid in de gebieden die afhankelijk zijn van de
visserij, en waarin wordt herbevestigd dat de visserijovereenkomsten onlosmakelijk deel uitmaken van het gemeenschappelijk visserijbeleid — en dat in de toekomst ook zullen blijven
doen.
5.5.
Voor haar visserijovereenkomsten met derde landen
moet de Unie ervoor zorgen dat ontwikkelingslanden hun
visserijsector verder kunnen uitbouwen. Bovendien moeten
deze overeenkomsten niet door de EU-begroting maar door de
visserijsector worden gefinancierd. Alleen aan de visserij
gerelateerde activiteiten zouden voor steun in aanmerking
mogen komen.
5.6.
Het Comité vindt dat er gebruik moet worden gemaakt
van „gemengde vennootschappen” en dat deze moeten worden
ontwikkeld tot een krachtig instrument van het GVB. Dit
instrument heeft de visserijsector helpen ontwikkelen in verschillende derde landen, waar visserijhulpbronnen duurzaam
worden beheerd. Gemengde vennootschappen dragen bij tot
het scheppen van welvaart en werkgelegenheid in zowel de EU
als in derde landen, zij garanderen bevoorrading van de
interne markt en vormen het instrument bij uitstek om
samenwerkingsprojecten tot stand te brengen ter ontwikkeling
van de visserijsector in derde landen.
5.7.
Het Comité spoort de Commissie ertoe aan op mondiaal niveau een leidende rol te spelen bij de ontwikkeling en
expansie van de regionale visserijorganisaties (RVO’s) als ideaal
instrument voor het beheer van internationale visserijtakken.
Het dringt er bij de Commissie op aan de vertegenwoordiging
van de Gemeenschap in de regionale visserijorganisaties te
versterken door meer personeel in te schakelen en ervoor te
zorgen dat deze ambtenaren kunnen rekenen op de nodige
wetenschappelijke ondersteuning.
6. Aquacultuur

5.

Internationale visserij

5.1.
De Commissie pleit voor internationale samenwerking
om dezelfde duurzame, verantwoorde visserij buiten de Gemeenschapswateren als in de eigen wateren te garanderen.
Verder neemt de Commissie deel aan een international actieplan om illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde
visserij (IUU) te voorkomen, te ontmoedigen en uit te bannen.

6.1.
De „roadmap” beklemtoont het belang van een milieuvriendelijke en duurzame aquacultuursector en van gezonde
producten. In de tweede helft van 2002 wordt naar verwachting een strategie voor de ontwikkeling van de Europese
aquacultuur gepubliceerd. Het Comité van de Regio’s is van
mening dat de Europese Commissie bij de formulering van de
strategie voor de aquacultuursector duidelijk rekening moet
houden met de volgende randvoorwaarden:
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1)

Uitgangspunt voor het beleid vormt het behoedzaam
omgaan met het ecosysteem bij het meervoudig gebruik
van natuurlijk rijkdommen en bij inschattingen van
marktkansen voor de verschillende onderdelen van de
aquacultuursector.

2)

Een grotere financiële ondersteuning van vooral innovatieve ontwikkelingen bij (startende) bedrijven en bij
onderzoekcentra krijgt prioriteit.

3)

Extra accent wordt gegeven aan de doorvoering van een
meer integrale en gebiedgerichte benadering van de tot
nu toe, in de sector als geheel, gescheiden opererende
werelden.

4)

Speciale aandacht wordt geschonken aan het creëren van
een grotere voedselveiligheid en dierenwelzijn en aan een,
zo mogelijk, beperkter medicijngebruik, het trachten te
voorkomen van negatieve milieueffecten en aan de wijze
waarop een groter maatschappelijk draagvlak voor het
geheel kan worden verkregen.

5)

De onevenwichtige wijze waarop aquacultuur zich —
zonder toedoen van het bedrijfsleven — in de regio’s
van Europa ontwikkelt, moet worden aangepakt door
prioriteit toe te kennen aan projecten in gebieden waarin
deze sector betrekkelijk klein is.

6.2.
De Commissie moet in deze strategie duidelijk onderscheid maken tussen voorstellen die op intensieve aquacultuur
gericht zijn en voorstellen die extensieve aquacultuur (zoals de
mosselteelt) betreffen. Intensieve aquacultuur kan namelijk
negatieve gevolgen hebben voor het milieu, maar extensieve
aquacultuur kent dat probleem niet.
6.3.
Bij het vaststellen van de steun voor de ontwikkeling
van de aquacultuur moet de Commissie rekening houden met
het grote verschil tussen intensieve en extensieve aquacultuur
en met de verschillende subsidiebehoeften afhankelijk van de
vraag of het om intensieve dan wel extensieve teelt gaat en
afhankelijk van de soort die geteeld wordt. Er dient in dit
verband voorrang te worden gegeven aan onderzoek naar
nieuwe soorten waarvan reproductie en teelt bevorderd moeten worden, in tegenstelling tot die van „klassieke” species
waarvan de markt al min of meer verzadigd is.
6.4.
Het Comité dringt er bij de Commissie op aan in te
gaan op het verzoek van de sector om een apart raadgevend
comité voor de aquacultuur in te stellen, los van het bestaande
Raadgevend Comité voor de visserij en de aquacultuur.

7.
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7.2.
Het CvdR wijst er opnieuw op dat voldoende financiële
steun beschikbaar moet worden gesteld om individuele vissers,
bedrijven, visverwerkende industrie en gemeenschappen die
op de visserij zijn aangewezen in staat te stellen zich aan te
passen aan de veranderingen die verdere beperking van quota
en vlootcapaciteit met zich meebrengt.
7.3.
Het Comité plaatst echter vraagtekens bij herprogrammering van de structuurfondsen om deze problemen op te
lossen. De voorgestelde hervorming van het GVB zal op korte
tot middellange termijn leiden tot verslechtering van de
omstandigheden van gemeenschappen die van de visserij
afhankelijk zijn. Het verwacht weinig heil van het herprogrammeren van structuurfondsmiddelen voor gebieden waar steun
gerechtvaardigd is (gebieden van doelstelling 1 en 2), om
recentelijk onderkende problemen die samenhangen met de
visserij-industrie op te lossen.
7.4.
Het Comité is ingenomen met de verklaring in de
„roadmap” dat voldoende rekening zal worden gehouden met
de behoeften van de ultraperifere regio’s, maar zou graag zien
dat dit in het aangekondigde actieplan concreet tot uitdrukking
wordt gebracht.

8. Economisch beheer
8.1.
In principe zou de Commissie graag zien dat binnen
de visserijsector vrije concurrentie mogelijk is, zoals in andere
sectoren ook het geval is. De Commissie erkent echter dat dit
een langetermijndoelstelling is.
8.2.
De Commissie gaat ervan uit dat op langere termijn
een alternatief systeem van — individuele of collectieve —
verhandelbare visrechten of een toegangsheffing moet worden
ingevoerd om te komen tot normale economische voorwaarden. Een en ander zal later dit jaar worden besproken
tijdens een studiebijeenkomst met vertegenwoordigers van de
visserijsector.
8.3.
Het overwegen van alternatieve procedures sluit aan
bij de standpunten die het CvdR eerder heeft ingenomen. Het
Comité is er voorstander van om marktkrachten in het
gemeenschappelijk visserijbeleid te laten meespelen. Het wijst
er evenwel op dat een aantal beschermende maatregelen moet
worden genomen om te voorkomen dat de visvangst wordt
geconcentreerd bij grote visserijbedrijven, ten koste van de
kleinschaligere visserij.

De sociale dimensie van het GVB

7.1.
Dit is een van de belangrijkste aspecten van het GVB;
naar verwachting zal in de tweede helft van 2002 een actieplan
verschijnen dat de sociaal-economische en regionale gevolgen
van de herstructurering van de visserijsector moet helpen
opvangen. Hoewel de publicatie hiervan moet worden afgewacht alvorens nadere uitspraken te kunnen doen, bevat
de „roadmap” voldoende gegevens voor enkele voorzichtige
opmerkingen.

8.4.
De resultaten van de studiebijeenkomst zullen in de
loop van 2003 worden meegenomen in een verslag over het
economisch beheer van de visserij in de Unie. Mogelijk
resulteert dit in formele voorstellen of aanbevelingen.
8.5.
Het CvdR zal het verslag, zodra dit is gepubliceerd,
kritisch bekijken en van commentaar voorzien. Hetzelfde geldt
voor voorstellen of aanbevelingen die hieruit voortvloeien.
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Doeltreffende en participatieve besluitvorming

9.1.
Het CvdR is ingenomen met het streven van de
Commissie om de governance van het GVB te verbeteren en
transparanter te maken, en om de verantwoordingsplicht en
de verantwoordelijkheid uit te breiden. Het Comité is echter
van mening dat de in de „roadmap” gedane voorstellen
onvoldoende voorzien in de actievere inspraak van visserijorganisaties die was bepleit in het Groenboek. Het Comité hoopt
dat dit wordt rechtgezet in documenten over dit onderwerp
die door de Commissie in het vooruitzicht zijn gesteld.
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Delegatie van bevoegdheden en vereenvoudiging van regels

9.6.
Volgens het Comité wordt met het Commissievoorstel
om meer met Commissievoorschriften te werken een gevaarlijk
precedent geschapen. Dan zou de Commissie namelijk nader
uitgewerkte technische en procedurele voorschriften vaststellen voor bijvoorbeeld een breed pakket aan doelstellingen,
beginselen en regels met betrekking tot een bepaald aspect van
het GVB (zoals instandhouding, beheer en controle). Hoewel
de Commissie zou worden bijgestaan door een uit vertegenwoordigers van lidstaten bestaand comité, is niet duidelijk of
alle belanghebbenden hierin zitting zullen hebben.

Regionale adviesraden
9.2.
Het CvdR hecht er sterk aan dat regio’s bij het
besluitvormingsproces worden betrokken en een groter
stempel kunnen drukken op het beleid. Deze betrokkenheid
van de belanghebbende partijen is van essentieel belang en zou
bijdragen tot een intensievere samenwerking en een grotere
eensgezindheid in de visserijsector.
9.3.
Het CvdR pleit voor de invoering van een medebeheerssysteem, waarin de Europese visserijautoriteiten, de vissers zelf
en visserijdeskundigen constructief met elkaar samenwerken.
Het CvdR is een groot voorstander van de bottom-up-aanpak
waarbij de vissers in alle stadia en op alle niveaus bij het
besluitvormingsproces worden betrokken. Daarnaast vindt het
Comité dat de Commissie regelmatig regionale workshops
moet blijven houden. Maar het dringt ook aan op behoud
van de mogelijkheid vertegenwoordigers uit de visserijsector
inspraak te geven in het communautaire besluitvormingsproces. Op deze manier wordt namelijk met zoveel mogelijk
Europese vissers een consensus bereikt. Dit zou m.a.w. dus
neerkomen op een communautair medebeheerssysteem waarbij zowel de Europese visserijautoriteiten als de vissers en
wetenschappers zijn betrokken. De eerste stap op weg naar de
invoering van een dergelijk systeem zou de omvorming
kunnen zijn van het huidige Raadgevend Comité voor de
Visserij en de Aquacultuur tot een kader voor dit communautaire medebeheer.
9.4.
Volgens het CvdR zou elk medebeheerssysteem waarover overeenstemming is bereikt, ook raadpleging moeten
omvatten van de betrokken regio’s over voor hen relevante
instandhouding- en beheerskwesties. Hun aanbevelingen, verslagen en adviezen zullen een belangrijke inbreng vormen
voor het visserijbeleid van de betreffende lidstaten en de
Europese Commissie. In elk geval zal regelmatig door de
Commissie worden aangegeven in hoeverre rekening is gehouden met de verstrekte aanbevelingen en adviezen.
9.5.
Het Comité schaart zich achter het voorstel om het
engagement van vissers voor een verantwoorde visserij te
vergroten en daarbij verder te gaan dan de regelgeving, door
— onder auspiciën van het Raadgevend Comité voor de
Visserij en de Aquacultuur — belanghebbende partijen op te
roepen mee te werken aan de opstelling van een eind dit jaar
te verschijnen gedragscode en door regionale workshops te
organiseren, waar ideeën worden aangedragen om deze code
aan te vullen met beste praktijken op regionaal niveau.

9.7.
Het CvdR verwelkomt de mededeling in de „roadmap”
dat verplichte nationale medefinanciering van projecten die
worden gesubsidieerd door het FIOV niet langer zal zijn
onderworpen aan controle volgens de regels betreffende
staatssteun, en dat de aanmelding van bepaalde soorten
staatssteun eventueel kan worden versoepeld, aangezien middelen dan sneller en efficiënter kunnen worden toegekend.

10. Samenvatting van de aanbevelingen

Het Comité van de Regio’s blijft zich grote zorgen maken over
de voorstellen voor hervorming van het GVB zoals die
zijn beschreven in de „roadmap” en hieraan gerelateerde
documenten, maar beziet deze desondanks als een poging om
tegemoet te komen aan de behoefte aan een duurzame
visserijsector in de Unie. Het CvdR is het met de Europese
Commissie eens dat de problemen waarvoor het GVB zich
geplaatst ziet aanzienlijk zijn en dringend moeten worden
aangepakt. Duurzaamheid vormt de sleutel voor de toekomst
van de visserij. Als er meer vis wordt gevangen dan langs
natuurlijke weg kan worden aangevuld, zal de situatie in de
visserijsector blijven verslechteren. Indien echter uitsluitend
een beroep wordt gedaan op onomkeerbare maatregelen als
de sloop van vissersvaartuigen, bestaat het gevaar dat er geen
enkele visser meer overblijft; daarom moet naar een evenwicht
tussen biologische en sociaal-economische factoren worden
gestreefd. De in het GVB voorgestelde maatregelen vormen
een instrument waarmee de sector zich kan instellen op
veranderingen. Het Comité vraagt zich evenwel af of deze
maatregelen voldoende zijn om het hoofd te bieden aan de
problemen van het GVB. Deze aanpassing zal echter tijd
vergen.

Niettemin stelt het Comité de volgende wijzigingen voor:
a)

Gezien het belang van goed onderbouwd wetenschappelijk advies voor het vaststellen van GVB-maatregelen
moeten er voldoende financiële middelen beschikbaar
worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek naar
de situatie van de visbestanden en andere visstand
beïnvloedende factoren.
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b)

De verwerkende industrie moet worden betrokken bij alle
toekomstige discussies over milieukeuren.

c)

Er moet specifieke regelgeving komen om te waarborgen
dat vis en visproducten voldoen aan de eisen inzake
verontreinigende stoffen. Hetzelfde geldt voor uit derde
landen ingevoerde producten.

d)

Er moet alleen worden voorzien in de mogelijkheid tot
het verlenen van overheidssteun, wanneer deze is bedoeld
ter waarborging van de veiligheid en ter verbetering van
de arbeidsomstandigheden aan boord van schepen die
deel uitmaken van de ambachtelijke vissersvloot, en op
voorwaarde dat de vlootcapaciteit niet toeneemt.

e)

Hoewel het Comité intensievere prikkels voor het uit de
vaart nemen van vaartuigen toejuicht, heeft het zijn
twijfels bij de herprogrammering van bestaande structuurfondsen in het kader van de tussentijdse herziening om
de hiermee verbonden kosten op te vangen.

f)

g)

h)

i)

De bestaande uitzonderingen die de toegang tot gebieden
als de Shetland Box moeten beperken, moeten worden
gehandhaafd voor de duur van de herziening als bedoeld
in artikel 19 van het voorstel voor een verordening van
de Raad inzake de instandhouding en de duurzame
exploitatie van de visserijhulpbronnen in het kader van
het GVB. Artikel 18 van hetzelfde verordeningsvoorstel
moet dienovereenkomstig worden aangepast.
Artikel 20 van het voorstel voor een verordening van de
Raad inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visserijhulpbronnen in het kader van het GVB
moet voorzien in actualisering en regelmatige herziening
van de verdeelsleutels (referentiepunten), zodat de veranderingen die in de loop der tijd in de visserijactiviteiten
optreden, kunnen worden meegenomen.
Op internationaal niveau moeten maatregelen worden
genomen om het gebruik van drijfnetten geleidelijk uit te
bannen. De Europese Commissie moet passende maatregelen nemen om het probleem van de bijvangst van
dolfijnen op te lossen.
Ten aanzien van sociaal-economische maatregelen ter
ondersteuning van gebieden die afhankelijk zijn van de
visserij, heeft het CvdR bedenkingen bij de voorstellen die
voorzien in de verplichting voor lidstaten tot herprogrammering van structuurfondsen (met uitzondering van het
FIOV) om de financiële tekorten van deze gebieden op
te vangen. Lidstaten moeten onderkennen dat van de
visvangst afhankelijke gebieden in toenemende mate
behoefte hebben aan steun en moeten hiervoor middelen
beschikbaar stellen.
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j)

In het aangekondigde actieplan moeten specifieke maatregelen worden opgenomen om de sociaal-economische
en regionale gevolgen van de herstructurering van de
visserijsector op te vangen en om, overeenkomstig
art. 299, lid 2, van het Verdrag, rekening te houden met
de behoeften van de ultraperifere regio’s.

k)

Hoewel het CvdR het in principe toejuicht dat in de
toekomst zal worden gezocht naar alternatieven voor het
beginsel van relatieve stabiliteit, merkt het op dat er
risico’s zijn verbonden aan marktgerichte procedures
voor de toewijzing van quota en dat deze zonder
beschermende maatregelen nadelige gevolgen kunnen
hebben voor sommige kustgebieden. Voorstellen voor
alternatieven moeten dan ook uiterst zorgvuldig worden
bekeken.

l)

Het Comité juicht de voorgestelde oprichting van regionale adviesraden in principe toe, maar vindt dat deze dan
wel de bevoegdheid moeten krijgen om beheersplannen
voor de visserij op te stellen en voor te leggen.

m) De bepaling dat het de lidstaten of de Commissie vrij
staat om al dan niet aan te geven in hoeverre ze rekening
hebben gehouden en zijn omgegaan met aanbevelingen
of verslagen van de regionale adviesraden, moet worden
vervangen door een bindende verplichting daartoe.
n)

In visserijovereenkomsten met derde landen moet rekening worden gehouden met de behoefte en de wens
van ontwikkelingslanden om hun eigen visserijsector
te ontwikkelen. Bovendien moeten de vissers uit de
Gemeenschap zorg dragen voor de financiering van
dergelijke overeenkomsten en moet hiervoor geen beroep
op de EU-begroting worden gedaan.

o)

Aangezien visserijbeheer een sleutelinstrument is om de
doelstellingen van het GVB te verwezenlijken, moeten er
communautaire beheersmaatregelen worden vastgesteld
om een op duurzame instandhouding en gebruik gebaseerde visserijactiviteit tot stand te brengen.

p)

Er moet een communautair netwerk voor visserijbeheer
in het leven worden geroepen, dat belast is met de
coördinatie van de actie die door de verschillende instanties met bevoegdheden op het gebied van visserijbeheer
wordt ondernomen.

q)

In het kader van het GVB moeten maatregelen worden
genomen om de bij de beheersprogramma’s betrokken
partijen te informeren over de geldende procedures,
alsook om ervoor te zorgen dat er voldoende materiële
middelen voorhanden zijn om de verschillende stadia van
de visserijactiviteit, van vangst tot verkoop, te volgen en
te controleren.

Brussel, 12 februari 2003.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Albert BORE
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Advies van het Comité van de Regio’s over:
—

de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Het eEurope-Benchmarkingverslag”, en

—

de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s inzake eEurope 2005: Een informatiemaatschappij voor iedereen”
(2003/C 128/03)

HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gezien de mededeling van de Europese Commissie over het eEurope-Benchmarkingverslag (COM 2002/
62 def.) en de mededeling van de Europese Commissie over eEurope 2005: Een informatiemaatschappij
voor iedereen (COM(2002) 263 def.);
gezien de besluiten van de Europese Commissie van 6 februari en 29 mei 2002 om het Comité van de
Regio’s, overeenkomstig art. 265, eerste alinea, van het EG-Verdrag, over dit onderwerp te raadplegen;
gezien het besluit van zijn bureau van 6 februari 2002 om de commissie „Cultuur en opleiding” te
belasten met de voorbereiding van een desbetreffend advies;
gezien zijn advies over het werkdocument van de diensten van de Commissie over het onderwerp
Informatiemaatschappij en regionale ontwikkeling — EFRO-bijstandspakketten 2000-2006: Criteria voor
de beoordeling van de programma’s (SEC(1999) 1217) (CDR 124/2000 fin) (1);
gezien zijn advies over Het MKB helpen om digitaal te gaan werken (COM(2001) 136 def.) (CDR 198/
2001 fin) ( 2);
gezien zijn advies over het eLearning-actieplan — Het onderwijs van morgen uitdenken (COM(2001) 172
def.) (CDR 212/2001 fin) ( 3);
gezien zijn advies over Netwerk- en informatieveiligheid: Voorstel voor een Europese beleidsaanpak
(COM(2001) 298 def.) (CDR 257/2001 fin) ( 4);
gezien zijn advies over e-Europa 2002: Toegankelijkheid van Websites van de Overheid en de Inhoud
daarvan (COM(2001) 529 def.) (CDR 397/2001 fin) (5);
gezien zijn advies over het Vervolg op het actieplan ter bevordering van een veiliger gebruik van Internet
en het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Beschikking nr. 276/1999/EG tot vaststelling van een Communautair meerjarenactieplan ter bevordering
van een veiliger gebruik van Internet door het bestrijden van illegale en schadelijke inhoud op mondiale
netwerken (COM(2002) 152 def.) (CDR 140/2002 fin (6);
gezien het door de rapporteur, de heer Myllyvirta (gemeentesecretaris van Mikkeli — FIN/EVP) opgestelde
en door de commissie „Cultuur en opleiding” op 28 november 2002 goedgekeurde ontwerpadvies (CDR
136/2002 rev. 2),
heeft tijdens zijn 48e zitting van 12 en 13 februari 2003 (vergadering van 12 februari) het volgende
advies uitgebracht, dat is goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

PB C 22 van 24.1.2001, blz. 32.
PB C 19 van 22.1.2002, blz. 14.
PB C 19 van 22.1.2002, blz. 26.
PB C 107 van 3.5.2002, blz. 89.
PB C 278 van 14.11.2002, blz. 24.
PB C 73 van 26.3.2003, blz. 34.
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Standpunten en aanbevelingen van het Comité van
de Regio’s

C 128/15

Moderne on-line overheidsdiensten
Het Comité van de Regio’s

Resultaten van de benchmarking en uitgangspunten van het actieplan
Het Comité van de Regio’s
1.1.
hecht er nog altijd bijzonder veel belang aan dat de
informatiemaatschappij in Europa zodanig tot ontwikkeling
wordt gebracht dat zij gelijkelijk over alle sociale groepen en
regio’s wordt verdeeld en dat alle burgers kunnen profiteren
van de geboden mogelijkheden, dit om te voorkomen dat
nieuwe groepen het slachtoffer worden van uitsluiting;
1.2.
acht het positief dat het actieplan „eEurope 2005”
voortbouwt op het voorafgaande actieplan „eEurope 2002” en
op de resultaten die de monitoring daarvan heeft opgeleverd;
dit komt de consistentie van het EU-beleid ten goede en draagt
aldus bij tot de ontwikkeling van instrumenten waarmee het
beleid in de praktijk kan worden verwezenlijkt;
1.3.
kan zich vinden in de beleidsconclusies die de Commissie trekt uit de benchmarking binnen de context van het
actieplan „eEurope 2002”, waarbij het er wel op wil wijzen dat
er alleen een succesvol beleid kan worden uitgestippeld als er
oog is voor de regionale verschillen binnen lidstaten;
1.4.
stelt vast dat de regionale en lokale overheden niet
alleen een cruciale rol en verantwoordelijkheid hebben als het
aankomt op de ontwikkeling van interactieve elektronische
transacties op het gebied van openbare dienstverlening, maar
ook op andere terreinen zoals: benutting van informatie- en
communicatietechnologie in de gezondheidszorg en in het
onderwijs, met name in het kader van levenslang leren (waarbij
digitale cultuur zou moeten worden beschouwd als een nieuw
basisvak); bevordering van gegevensbeveiliging; ontwikkeling
van inhoudsdiensten in de culturele en toeristische sector;
verschillende projecten ter bevordering van de gebruiksmogelijkheden van on-line diensten, en uiteraard de ontwikkeling
van de interoperabiliteit tussen de systemen die bij de overheid
en andere organisaties in gebruik zijn;
1.5.
roept de regionale en lokale overheden in Europa op,
zich meer in te zetten voor het verbreiden van goede praktijken
en het verder ontwikkelen daarvan, er zorg voor te dragen dat
ook intern op grote schaal gebruik wordt gemaakt van de
door de informatie- en communicatietechnologie geboden
mogelijkheden, en zich verder te kwijten van hun primaire
taak, nl. er met alle ter beschikking staande middelen toe bij te
dragen dat de Europese informatiemaatschappij gelijke kansen
schept voor iedereen, dat alle regio’s worden bestreken en dat
alle burgers profiteren van de geboden dienstverlening;
1.6.
wijst erop dat er, ter ondersteuning van het informatiemaatschappijbeleid van de EU, behoefte bestaat aan meer
diepgaande en van verschillende scenario’s uitgaande analyses,
waarin wordt getracht te bepalen in welke richting de technologiemarkt zich de komende jaren zal ontwikkelen;
1.7.
is van mening dat de kandidaat-lidstaten zich de
afgelopen jaren in snel tempo hebben ontwikkeld en dat, als
de uitbreiding haar beslag krijgt, de doelstellingen van het
actieplan in gelijke mate zullen moeten gelden voor zowel de
oude als de nieuwe lidstaten.

1.8.
constateert dat de in het actieplan nagestreefde interoperabiliteit tussen alle overheidsniveaus de transparantie ten
goede komt en ertoe bijdraagt dat de besluitvorming dichter
bij de burgers komt te liggen;
1.9.
is van mening dat een bevredigende on-line dienstverlening door de overheid aan de burger niet kan worden
ontwikkeld zonder een vorm van samenwerking die zich
uitstrekt tot alle regio’s en gemeenten, die het hele spectrum
aan bestuurlijke en andere dienstverlenende functies bestrijkt
en waarbij daadwerkelijk wordt gestreefd naar één-loketdienstverlening;
1.10.
benadrukt dat naast mogelijkheden voor on-line
dienstverlening als zodanig de informatie- en communicatietechnologie tevens kansen biedt om de administratieve rompslomp in het overheidsapparaat terug te dringen, het functioneren van de overheid efficiënter te maken en de dienstverlening,
ook als deze plaatsvindt via de traditionele platforms, beter af
te stemmen op de behoeften van de burgers, zaken die in het
actieplan onvoldoende worden belicht;
1.11.
wijst erop dat on-line diensten van de overheid
gemakkelijk te vinden moeten zijn en de gebruiker echt meer
voordelen zullen moeten bieden dan traditionele vormen van
dienstverlening; verder bestaat er behoefte aan wetenschappelijke studie naar de factoren die het gebruik van on-line
diensten in de weg staan;
1.12.
is van mening dat de in het actieplan voorgestelde
aansluiting van overheidsdiensten, medische instanties, tal van
culturele instellingen en scholen op breedbandnetten (een
proces dat tegen 2005 zou moeten zijn afgerond), afgaande
op gegevens uit het benchmarkingsverslag „eEurope 2002”,
goed op gang is gekomen, maar dat als men de doelstelling
daadwerkelijk wil verwezenlijken, verdere doelgerichte maatregelen op alle niveaus moeten worden genomen;
1.13.
zou graag willen dat in de programma’s van de EU
voldoende aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van
technologieën gebaseerd op digitale televisie en 3G waardoor
interactieve dienstverlening van de overheid (zoals die voor
Internet al bestaat en in de toekomst nog verder zal worden
ontwikkeld) gemakkelijker wordt gemaakt;
1.14.
vindt dat de ontwikkeling van interactieve overheidsdiensten hand in hand dient te gaan met een uitbreiding van
de mogelijkheden die burgers hebben om te participeren;
1.15.
merkt op dat naast de actoren op nationaal niveau
ook de regionale en lokale overheden een belangrijke taak
hebben als het aankomt op de benutting van de door de
informatie- en communicatietechnologie geboden mogelijkheden in onderwijs en leerprocessen, omdat voor het bereiken
van resultaten een nauw contact met de doelgroep vereist is en
onderwijs in tal van landen een centraal onderdeel is van de
activiteiten van het regionale en lokale bestuur; het is dan ook
aan de nationale, regionale en lokale overheden om erop toe
te zien dat kinderen en jongeren veilig gebruik kunnen maken
van internet, opdat hun ontwikkeling daardoor niet negatief
beïnvloed wordt;
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1.16.
herinnert eraan dat bij het ontwikkelen van op de
behoeften van de burger toegesneden diensten het over het
algemeen niet aangaat, onderscheid te maken tussen de
openbare en de particuliere sector, omdat beide sectoren
toegankelijk zouden moeten zijn via dezelfde portalen of
andere technische oplossingen, zoals smart cards;
1.17.
benadrukt dat er, om het hoofd te kunnen bieden
aan de uitdagingen van levenslang leren, naast de door
de Commissie voorgestelde prioritaire maatregelen behoefte
bestaat aan ontwikkeling van het interne beleid van zowel
particuliere als overheidsorganisaties;
1.18.
is van mening dat zowel in de openbare als de
particuliere sector, met name bij het management, niet alleen
behoefte bestaat aan know how op het gebied van informatietechnologie, maar ook aan meer kennis t.a.v. de mogelijke
toepassingen van informatie- en communicatietechnologieën;
1.19.
is van mening dat in plaats van een apart Europees
ziekteverzekeringsbewijs in te voeren, het beter zou zijn, ter
bevordering van de interoperabiliteit en terugdringing van het
totale aantal benodigde kaarten, de Europese ziekteverzekeringen van dusdanige gegevenskenmerken te voorzien dat deze
gemakkelijk kunnen worden toegevoegd aan reeds bestaande
smart cards;
1.20.
staat positief tegenover de plannen om mensen via
internet diensten op het vlak van de gezondheidszorg aan te
bieden; daarbij is het van belang dat de Commissie zich in
eerste plaats richt op ondersteuning van initiatieven van de
uitvoerende schakels ter zake — meestal het lokale en nationale
niveau — in de vorm van uitwisseling van ervaringen, steun,
informatie over beste praktijken en benchmarking;
1.21.
verzet zich onder meer om redenen van gegevensbeveiliging tegen een gemeenschappelijk Europees systeem
voor de identificatie van patiënten en meent dat de benodigde
interoperabiliteit ook verwezenlijkt kan worden door gebruik
te maken van reeds bestaande nationale, regionale en lokale
oplossingen.
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Een veilige informatie-infrastructuur
Het Comité van de Regio’s
1.24.
stelt vast dat de regionale en lokale overheden o.g.v.
hun brede werkterrein een belangrijke rol te spelen hebben bij
het toepassen en verder ontwikkelen van goede praktijken op
het gebied van gegevensbeveiliging en dat het voor een
adequate gegevensbeveiliging bij de overheid noodzakelijk is
dat op alle bestuursniveaus compatibele systemen worden
toegepast;
1.25.
dringt aan op adequatere maatregelen ter bevordering
van de invoering van goede praktijken op het gebied van
gegevensbeveiliging, waarbij de gedachten in de eerste plaats
uitgaan naar dienstverlening aan burgers, kleine ondernemingen en overheidsinstanties die geïnformeerd willen worden
over gegevensbeveiliging en alle mogelijke daaraan verbonden
gevaren;
1.26.
dringt er bij banken en andere financiële instellingen
op aan om betaling met credit cards en andere elektronische
betaalmethoden veiliger te maken, omdat de burgers huiverig
zullen blijven staan tegenover eCommerce zolang er geen
afdoende waarborgen voor een veilig gebruik zijn;
1.27.
wijst erop dat op het gebied van elektronische
transacties het belang van een degelijke authentificatie niet
overschat moet worden, maar dat alle zaken die op dit moment
bijv. telefonisch geregeld kunnen worden, ook in de toekomst
mogelijk moeten blijven zonder elektronische handtekening;
1.28.
wijst erop dat de Commissie meer moet investeren in
de ontwikkeling van technologieën waarmee het gebruik van
schadelijke Internetinhoud, met name op computers waar
vooral kinderen en jongeren gebruik van maken, kan worden
verhinderd.

Breedband
Het Comité van de Regio’s

Een dynamische e-business-omgeving

1.22.
hoopt dat ook in Europese projecten ter ontwikkeling
van eCommerce meer dan tot nu toe het geval is geweest, zal
worden geprofiteerd van de nauwe banden die de regionale en
lokale overheden hebben met het plaatselijke MKB;

1.29.
gaat akkoord met de in beide mededelingen terug te
vinden constatering van de Commissie dat het marktmechanisme niet in alle regio’s van de EU heeft gezorgd voor het
gewenste aanbod aan breedbandverbindingen, en is buitengewoon bezorgd dat dit een ernstig obstakel kan zijn voor het
verwezenlijken van de doelstellingen, omdat het ernaar uitziet
dat er in tal van dunbevolkte en perifere regio’s van de EU geen
voorzieningen zullen komen voor breedbandkabelnetten;

1.23.
roept de Commissie op om de procedures voor
eCommerce en on-line dienstverlening door de overheid,
alsmede de daarmee gepaarde ontwikkelingsprojecten, op
elkaar af te stemmen, waarbij met name aandacht dient te zijn
voor maatregelen die het onderlinge vertrouwen tussen de
betrokkenen versterken.

1.30.
stelt vast dat ter verbetering van de Europese concurrentiepositie een beroep moet worden gedaan op het gehele
potentieel aan know how dat in Europa voorhanden is, hetgeen
alleen mogelijk is als burger, bedrijfsleven en overheid in alle
regio’s van de EU kunnen beschikken over telecommunicatiediensten die toegesneden zijn op hun behoeften;

Het Comité van de Regio’s

29.5.2003

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

1.31.
verzoekt de Commissie haast te maken met de in het
actieplan beloofde grondige analyse van de verschillende
beleidsopties m.b.t. breedband en van de obstakels die verspreiding daarvan in de weg staan; niet alleen de lidstaten maar ook
de regionale en lokale overheden hebben deze gegevens nodig
om hun eigen strategieën te kunnen uitstippelen;

1.32.
is van mening dat met name digitale televisie nieuwe
groepen burgers de mogelijkheid kan bieden om actief gebruik
te maken van communicatienetwerken;

1.33.
wijst erop dat de komst van digitale televisie en 3G
op zich geen oplossing is voor het probleem van de slechte
beschikbaarheid van interactieve diensten in afgelegen regio’s,
omdat deze net zo min als andere technologieën kunnen
functioneren zonder de nodige infrastructuurinvesteringen;

1.34.
benadrukt dat de uniforme technische MHP-norm
een belangrijke rol kan spelen bij de invoering en verspreiding
van digitale televisie in Europa;

1.35.
stelt voor bij de besluitvorming over het gebruik
van radiofrequenties en het transmissievermogen rekening te
houden met de behoefte aan draadloze Internet-toegangsdiensten, vooral met het oog op de benutting van WLANtechnologieën in dunbevolkte regio’s en kleine gemeentes;

1.36.
geeft er de voorkeur aan dat bij het bepalen van
lokaties voor masten en andere breedband-infrastuctuurinvesteringen ter plaatse overleg wordt gevoerd tussen
bedrijfsleven en overheid;

1.37.
eist realistische plannen ter beëindiging van analoge
televisie-uitzendingen en wenst dat in het kader van de
digitalisering waarborgen worden geschapen dat de belangrijkste regionale en lokale televisiemaatschappijen voort kunnen
gaan met hun uitzendingen, die met name van vitaal belang
zijn voor de plaatselijke cultuur en vanuit het oogpunt van
andere vormen van inhoud;

1.38.
wijst op de verantwoordelijkheid van de centrale
overheden bij het opzetten van een omvattend modern
communicatienetwerk in alle regio’s, waarbij ze bijv. gebruik
kunnen maken van speciale fondsen, voorwaarden kunnen
verbinden aan het verstrekken van vergunningen of verplichtingen kunnen opleggen aan ondernemingen met een dominante marktpositie;

1.39.
benadrukt hoe belangrijk het is dat, vooral m.b.t.
breedband, flexibiliteit wordt betracht bij de op basis van het
actieplan op te stellen concrete nationale en communautaire
programma’s, zodat deze met succes kunnen worden ingepast
in regionale en lokale ontwikkelingsstrategieën.

C 128/17

Ontwikkeling, analyse en verspreiding van goede praktijken
Het Comité van de Regio’s
1.40.
wil graag dat bij het organiseren van conferenties en
seminars en het nemen van andere initiatieven ter verbreiding
van goede praktijken rekening wordt gehouden met de belangrijke rol die de regionale en lokale overheden spelen bij het
verwezenlijken van de doelstellingen van het actieplan en de
daadwerkelijke opbouw van de Europese informatiemaatschappij;
1.41.
spreekt de hoop uit dat de programma’s van de EU
doorzichtiger worden gemaakt en dat er procedures worden
ontwikkeld om bekendheid te geven aan goede ervaringen,
zonder dat men zich laat leiden door het financieringsinstrument dat gebruikt is bij de verwezenlijking van projecten;
1.42.
wijst op het belang van een goede praktische samenwerking tussen de huidige en toekomstige lidstaten, zoals dat
op regionaal en lokaal niveau reeds ingang heeft gevonden,
want op die manier wordt de verwezenlijking van de operationele doelstellingen uit het actieplan „eEurope” bevorderd en
wordt het beter mogelijk om ervaringen uit te wisselen;
1.43.
constateert dat het voorstel om goede praktijken
zodanig verder te ontwikkelen dat deze o.a. kunnen worden
gebruikt als een op open source software gebaseerde show case,
ertoe zal bijdragen dat deze oplossingen gemakkelijker kunnen
worden verbreid, in het bijzonder onder kleinere organisaties.

Benchmarking
Het Comité van de Regio’s
1.44.
is van oordeel dat er een fundamenteel nieuw inzicht
in de ontwikkeling van het Europese concurrentievermogen
kan worden verworven, als bij de monitoring van de ontwikkeling van de on-line diensten ook wordt nagegaan in hoeverre
de overheid over het algemeen genomen in staat is, profijt
te trekken van informatie- en communicatietechnologie ter
vernieuwing van haar diensten en structuren;
1.45.
hoopt dat alle mogelijkheden worden aangewend om
de kandidaat-lidstaten in de gelegenheid te stellen, al voor hun
toetreding deel te nemen aan de verwezenlijking van eEurope,
wat in ieder geval betekent dat ze moeten worden betrokken
bij de benchmarking;
1.46.
stelt vast dat de voorgestelde nieuwe regionale indicatoren interessante mogelijkheden bieden om de ontwikkelingen in de verschillende Europese regio’s onderling te vergelijken, zodat beter kan worden bepaald waar de werkelijke
speerpunten van de regionale strategieën dienen te liggen.
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Een coördinatiemechanisme voor e-beleid

ontwikkelingsstrategieën, zoals deze is opgedaan bij de uitvoering van de structuurfondsenprogramma’s.

Het Comité van de Regio’s

Financiering
Het Comité van de Regio’s

1.47.
vraagt aandacht voor de cruciale rol van de regionale
en lokale overheden bij de uitvoering van het actieplan en wijst
erop dat in de op te richten eEurope-stuurgroep op adequate
wijze rekening moet worden gehouden met de situatie en
behoeften van de regionale en lokale overheden;
1.48.
acht het van belang dat in de eEurope-stuurgroep
gebruik wordt gemaakt van de kennis van zaken inzake de
behoeften op lokaal en regionaal niveau en de regionale

1.49.
stelt voor om een adequaat aandeel van de financieringsinstrumenten uit het actieplan te bestemmen voor het
ontwikkelen van producten en diensten die toegepast kunnen
worden in regio’s en gemeenten die vanwege hun ligging of
maatschappelijke opbouw een uitzonderlijke positie innemen;
deze hebben immers hun eigen specifieke behoeften en een
positieve ontwikkeling van alle delen van de Europese Unie is
een voorwaarde voor de verwezenlijking van de algemene
maatschappelijke en economische doelstellingen van het actieplan.

Brussel, 12 februari 2003.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Albert BORE
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Advies van het Comité van de Regio’s over het „Voorstel voor een beschikking van de Raad tot
vaststelling van een meerjarenprogramma (2003-2005) voor de monitoring van eEurope,
verspreiding van goede praktijken en de verbetering van de netwerk- en informatieveiligheid
(MODINIS)”
(2003/C 128/04)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gezien het voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma
(2003-2005) voor de monitoring van eEurope, verspreiding van goede praktijken en de verbetering van
de netwerk- en informatieveiligheid (MODINIS) COM(2002) 425 def. — 2002/0187 (CNS);
gezien het besluit van de Europese Commissie van 26 juli 2002 om het Comité hierover te raadplegen,
overeenkomstig artikel 265, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;
gezien het besluit van zijn bureau van 14 mei 2002 om de commissie „Cultuur en opleiding” te belasten
met de voorbereiding van een desbetreffend advies;
gezien zijn advies over de Informatiemaatschappij en regionale ontwikkeling — EFRO -bijstandspakketten
2000-2006: Criteria voor de beoordeling van de programma’s, rapporteur de heer Tögel (CDR 124/2000
fin) (1);
gezien zijn advies over de Mededeling van de Commissie: Netwerk- en informatieveiligheid: Voorstel voor
een Europese beleidsaanpak, rapporteur mevrouw Barrero-Florez (CDR 257/2001 fin) (2);
gezien zijn advies over het „Vervolg op het communautair meerjarenactieplan ter bevordering van een
veiliger gebruik van internet door het bestrijden van illegale en schadelijke inhoud op mondiale
netwerken” en het „Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Beschikking nr. 276/1999/EG tot vaststelling van een communautair meerjarenactieplan ter
bevordering van een veiliger gebruik van internet door het bestrijden van illegale en schadelijke inhoud
op mondiale netwerken”, rapporteur de heer Ricca (CDR 140/2002 fin) ( 3);
gezien het op 28 november 2002 door de commissie „Cultuur en onderwijs” goedgekeurde ontwerpadvies
(CDR 252/2002 rev. 2), rapporteur de heer Schiffmann, lid van het parlement van Rijnland — Palts (D/
PSE)),
heeft tijdens de 48e zitting van 12 en 13 februari 2003 (vergadering van 12 februari) het volgende advies
met algemene stemmen goedgekeurd.

1.

Standpunt van het Comité van de Regio’s

Het Comité van de Regio’s
1.1.
spreekt opnieuw zijn overtuiging uit dat het noodzakelijk is het actieplan eEurope 2005 uit te voeren, wijst op de
speciale betekenis van de prioriteiten voor elektronische
overheidsdiensten, elektronisch leren, online gezondheidszorg
en elektronisch zakelijk verkeer, alsook voor de veiligheid
van de informatie-infrastructuur en de uitbreiding van de
breedbandfaciliteiten en pleit met name voor de tenuitvoerlegging van een ondersteunend programma met het oog op de
implementatie van de doelstellingen van het actieplan en het
toezicht daarop;

( 1) PB C 22 van 24.1.2001, blz. 32.
( 2) PB C 107 van 3.5.2002, blz. 89.
( 3) PB C 73 van 26.3.2003, blz. 34.

1.2.
herhaalt zijn in het advies over de informatiemaatschappij en regionale ontwikkeling ( 4) vervatte mening dat het
hoofdzakelijk lokale en regionale overheden zijn die in heel
Europa de concrete werkzaamheden voor de totstandbrenging
van de informatiemaatschappij plannen, uitvoeren, garanderen
en financieren, bijv. via het ontwikkelen van regionale initiatieven;

1.3.
pleit er daarom voor, gezien het belang van deze taken,
de regionale en lokale overheid sterker bij de procedures voor
het controleren en volgen van eEurope te betrekken dan in het
programma is voorzien;

(4 ) CDR 124/2000 fin.
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1.4.
is met de Commissie van oordeel dat de resultaten bij
de tenuitvoerlegging van eEurope, met name met het oog op
de bevordering van diensten, toepassingen en inhoud, alsook
met betrekking tot de uitbreiding van de breedbandinfrastructuur en de aandacht voor veiligheidskwesties, moeten
worden vergeleken en dat er voor deze vergelijking een
procedure moet worden vastgesteld;

1.13.
herhaalt met klem dat er op grote schaal
breedbandverbindingen dienen te komen en onderschrijft het
standpunt dat uitgebreide beschikbaarheid van breedbandaansluitingen positieve gevolgen heeft voor de economie en
dat met behulp van eEurope met name ook overheidsdiensten,
scholen en de gezondheidszorg van breedbandaansluitingen
dienen te worden voorzien;

1.5.
benadrukt derhalve de noodzaak om een mechanisme
voor de monitoring en uitwisseling van ervaringen te scheppen
waarmee de lidstaten hun prestaties kunnen vergelijken, maar
beveelt aan in dit mechanisme een sterke lokale en regionale
component op te nemen, aangezien de succesvolle invoering
op regionaal en lokaal niveau een belangrijke voorwaarde voor
het welslagen van eEurope is;

1.14.
legt de nadruk op het grote belang van netwerk- en
informatieveiligheid voor de economische en maatschappelijke
ontwikkeling, alsook op de handhaving van netwerk- en
informatieveiligheid en wijst in dit kader op de conclusies van
zijn advies over de Mededeling van de Commissie: Netwerken informatieveiligheid: Voorstel voor een Europese beleidsaanpak (1) en zijn advies over de Mededeling over het
Vervolg op het communautair meerjarenactieplan ter bevordering van een veiliger gebruik van internet door het bestrijden
van illegale en schadelijke inhoud op mondiale netwerken en
het Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement
en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 276/1999/EG tot
vaststelling van een communautair meerjarenactieplan ter
bevordering van een veiliger gebruik van internet door het
bestrijden van illegale en schadelijke inhoud op mondiale
netwerken (2);

1.6.
hecht grote waarde aan een vergelijkende beoordeling
(benchmarking) om de resultaten bij de uitvoering en vergelijking van de afzonderlijke procedures beter te kunnen volgen
en te bevorderen;
1.7.
is van mening dat een benchmarking voor eEurope
2005 ook gericht moet zijn op toepassing van een voor alle
lidstaten gelijke methode, aandacht voor actuele gegevens,
gebruik van in de lidstaten bestaande gegevensbronnen, en is
er voorstander van om ter vergelijking ook Amerikaanse
gegevens te gebruiken om tot een beter oordeel te komen;

1.15.
wijst in het bijzonder op de noodzaak om nationale
maatregelen te ondersteunen voor een verbeterde netwerk- en
informatieveiligheid;

1.8.
meent dat behalve de initiatieven van de lidstaten ook
de door regio’s en lokale overheden ontplooide initiatieven in
verband met eEurope in de benchmarking moeten worden
meegenomen;

1.16.
herinnert er tegelijkertijd aan dat ook de lokale en
regionale overheden verantwoordelijkheid dragen voor de
ontwikkeling van politieke initiatieven op het gebied van
netwerk- en informatieveiligheid;

1.9.
benadrukt de noodzaak om maatregelen van de lidstaten te ondersteunen in het kader van de uitvoering van
het eEurope-programma d.m.v. vergelijking van resultaten,
verspreiding van goede praktijken, en beveelt aan bij de
maatregelen de lokale en regionale overheden te betrekken;
1.10.
meent dat het programma ook een rol kan spelen
met het oog op het verminderen van regionale verschillen bij
de totstandbrenging van de informatiemaatschappij en is ervan
overtuigd dat vooral de verspreiding van goede praktijken
door de regio’s ten goede zal komen aan regio’s met een
ontwikkelingsachterstand en regio’s met een teruglopende
industriële ontwikkeling;
1.11.
benadrukt dat bij de gegevensverzameling en -analyse
ook regionale indicatoren aan bod moeten komen, aangezien
het regionale niveau niet over het hoofd mag worden gezien;
1.12.
acht de deelname van de lidstaten aan de financiering
van plaatselijke projecten voor de ontwikkeling van lokale
breedbandinfrastructuren zinvol en dringt erop aan dat de
Commissie in dit verband de lokale en regionale uitwisseling
van ervaringen ondersteunt ten behoeve van de verspreiding
van goede praktijken;

1.17.
bepleit tegen deze achtergrond dat met het programma ook gestreefd moet worden naar verbetering van regionale
en lokale initiatieven ter verhoging van de netwerk- en
informatieveiligheid en naar snellere uitbreiding van
breedbandnetwerken;
1.18.
benadrukt dat met het oog op een grotere netwerken informatieveiligheid ook op regionaal en lokaal niveau
bewustmakingsacties moeten worden ondersteund;
1.19.
wijst met klem op de noodzaak de economische en
sociale gevolgen te analyseren van de informatiemaatschappij,
o.m. de economische en sociale gevolgen van de informatiemaatschappij, o.m. de economische en sociale gevolgen van de
informatiemaatschappij voor regionale en lokale ontwikkelingen;
1.20.
meent dat ook lokale en regionale vertegenwoordigers deel uit moeten maken van het geplande comité dat de
Commissie bijstaat bij de uitvoering van het programma en de
coördinatie ervan met andere communautaire programma’s;
(1 ) CDR 257/2001 fin.
(2 ) CDR 140/2002 fin.
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1.21.
vraagt zich af of de voor de uitvoering van het
programma uitgetrokken middelen toereikend zijn, en is van
mening dat dit op basis van de opgedane ervaring gecontroleerd moet worden en dat daarbij ook het vraagstuk van
deelname van de kandidaat-lidstaten aan de orde dient te
komen;

C 128/21

rein van groot belang is voor de aansluiting van deze landen
op het EU-niveau;

1.23.
is van mening dat het na afsluiting van het programma voorziene evaluatieverslag over de resultaten van het
programma ook moet worden voorgelegd aan het Comité van
de Regio’s.

1.22.
pleit in het algemeen voor uitbreiding van de maatregelen tot de kandidaat-lidstaten, aangezien dit gehele beleidster-

2. Aanbevelingen van het Comité van de Regio’s

Aanbeveling 1
Overweging (8)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijziging CvdR

(8)
Er is behoefte aan de introductie van een mechanisme voor monitoring en uitwisseling van ervaringen dat de lidstaten in staat stelt prestaties te vergelijken
en te analyseren, en een beoordeling te maken van de
vooruitgang van het actieplan eEurope. Een dergelijk
mechanisme maakt het de lidstaten mogelijk het economisch en industrieel potentieel van de technologische
vooruitgang beter te benutten, met name op het gebied
van de informatiemaatschappij.

(8)
Er is behoefte aan de introductie van een mechanisme voor monitoring en uitwisseling van ervaringen dat de lidstaten, regio’s en lokale overheden in staat
stelt prestaties te vergelijken en te analyseren, en een
beoordeling te maken van de vooruitgang van het
actieplan eEurope. Een dergelijk mechanisme maakt het
de lidstaten, regio’s en lokale overheden mogelijk het
economisch en industrieel potentieel van de technologische vooruitgang beter te benutten, met name op het
gebied van de informatiemaatschappij.

Motivering

In een dergelijk mechanisme mag de regionale en lokale dimensie niet ontbreken. Het succes van het actieplan hangt
af van de doeltreffende uitvoering van maatregelen op regionaal en lokaal niveau.

Aanbeveling 2
Overweging (9)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijziging CvdR

(9)
Dankzij benchmarking kunnen de lidstaten beoordelen of de door hen in het kader van het actieplan
eEurope ontplooide nationale initiatieven resultaten opleveren die vergelijkbaar zijn met die van andere lidstaten
en of zij ten volle profijt trekken uit de technologie.

(9)
Dankzij benchmarking kunnen de lidstaten, regio’s en lokale overheden beoordelen of de door hen in
het kader van het actieplan eEurope ontplooide nationale
initiatieven en de initiatieven van regio’s en lokale
overheden resultaten opleveren die vergelijkbaar zijn
met die van andere lidstaten en of zij ten volle profijt
trekken uit de technologie.
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Motivering
Hier wordt rekening gehouden met de rol die regio’s en lokale overheden spelen bij de uitvoering van het programma.

Aanbeveling 3
Overweging (10), eerste zin
Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijziging CvdR

De activiteiten van de lidstaten in het kader van het
actieplan eEurope kunnen verder worden gesteund door
het verspreiden van goede praktijken.

De activiteiten van de lidstaten en van het lokale en
regionale bestuur in het kader van het actieplan eEurope
kunnen verder worden gesteund door het verspreiden
van goede praktijken.

Motivering
Juist de maatregelen op regionaal en lokaal niveau dienen op deze wijze te worden ondersteund.

Aanbeveling 4
Overweging (12), tweede zin
Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijziging CvdR

De complexiteit van netwerk- en informatieveiligheid
impliceert dat de lokale, nationale en, waar nodig,
Europese overheden bij de ontwikkeling van beleidsmaatregelen op dit gebied rekening dienen te houden met een reeks politieke, economische, organisatorische en technische aspecten en zich bewust moeten zijn
van het gedecentraliseerde en wereldwijde karakter van
communicatienetwerken.

De complexiteit van netwerk- en informatieveiligheid
impliceert dat de lokale, regionale, nationale en, waar
nodig, Europese overheden bij de ontwikkeling van
beleidsmaatregelen op dit gebied rekening dienen te
houden met een reeks politieke, economische, organisatorische en technische aspecten en zich bewust moeten
zijn van het gedecentraliseerde en wereldwijde karakter
van communicatienetwerken.

Motivering
De regionale overheden dienen eveneens hun inbreng te hebben.

Aanbeveling 5
Overweging (13), tweede zin
Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijziging CvdR

Er dient steun te worden verleend voor bewustmakingsactiviteiten van de lidstaten die gericht zijn op de
verbetering van de netwerk- en informatieveiligheid,
in het bijzonder door de inzameling en analyse van
gegevens,de verspreiding van goede praktijken, en de
preventieve maatregelen tegen bestaande en nieuwe
veiligheidsrisico’s in Europees verband te organiseren.

Er dient steun te worden verleend voor bewustmakingsactiviteiten van de lidstaten, regionale en lokale overheden die gericht zijn op de verbetering van de netwerken informatieveiligheid, in het bijzonder door de inzameling en analyse van gegevens,de verspreiding van goede
praktijken, en de preventieve maatregelen tegen bestaande en nieuwe veiligheidsrisico’s in Europees verband te
organiseren.
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Motivering
Bij de noodzakelijke steun aan bewustmakingsactiviteiten dienen tevens de regionale en lokale overheden te worden
betrokken.

Aanbeveling 6
Artikel 1 c)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijziging CvdR

de economische en maatschappelijke consequenties van
de informatiemaatschappij analyseren teneinde het beleid daarop af te stemmen, met name in termen van het
concurrentievermogen van de industrie en de cohesie;

de economische en maatschappelijke consequenties van
de informatiemaatschappij analyseren teneinde regionale
en lokale ontwikkelingen en het beleid daarop af te
stemmen, met name in termen van het concurrentievermogen van de industrie en de cohesie;

Motivering
De consequenties van de informatiemaatschappij komen juist op regionaal en lokaal niveau naar voren.

Aanbeveling 7
Artikel 1 d)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijziging CvdR

de nationale en Europese inspanningen gericht op de
verhoging van de netwerk- en informatieveiligheid opvoeren en de introductie van breedbandnetwerken stimuleren.

de nationale, regionale, lokale en Europese inspanningen
gericht op de verhoging van de netwerk- en informatieveiligheid opvoeren en de introductie van breedbandnetwerken stimuleren.

Motivering
De inspanningen op regionaal en lokaal niveau zijn van bijzonder belang.

Aanbeveling 8
Artikel 1, lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijziging CvdR

Het programma dient tevens een gemeenschappelijk
raamwerk te bieden voor complementaire interactie
tussen de diverse nationale, regionale en lokale instanties
op Europees niveau.

Het programma dient tevens een gemeenschappelijk
raamwerk te bieden voor complementaire interactie
tussen de diverse nationale, regionale en lokale instanties
op Europees niveau. Ook de kandidaat-lidstaten dienen
bij het programma te worden betrokken.
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Motivering
Het vraagstuk van de informatiemaatschappij is van groot belang voor de voorbereiding op de toetreding tot de EU.
De kandidaat-lidstaten dienen derhalve in een vroeg stadium hierbij te worden betrokken.

Aanbeveling 9
Artikel 2 a)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijziging CvdR

inzameling en analyse van gegevens op basis van een
nieuwe reeks benchmarking-indicatoren, waaronder,
voor zover van toepassing, regionale indicatoren; bijzondere nadruk moet worden gelegd op gegevens die
verband houden met de hoofddoelstellingen van het
actieplan eEurope 2005;

inzameling en analyse van gegevens op basis van een
nieuwe reeks benchmarking-indicatoren, waaronder,
voor zover van toepassing, regionale indicatoren; bijzondere nadruk moet worden gelegd op gegevens die
verband houden met de hoofddoelstellingen van het
actieplan eEurope 2005; de inzameling en analyse van
gegevens dient ook betrekking te hebben op de kandidaat-lidstaten;

Motivering
Gezien het belang van de informatiemaatschappij voor de kandidaat-lidstaten dient hiermee vroegtijdig rekening te
worden gehouden.

Aanbeveling 10
Artikel 6, 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijziging CvdR

De Commissie wordt bijgestaan door een comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.

De Commissie wordt bijgestaan door een comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten, regio’s
en lokale overheden en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.

Motivering
Hier wordt rekening gehouden met het belang van lokale en regionale acties voor de succesvolle uitvoering van het
programma.

Aanbeveling 11
Artikel 7, 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijziging CvdR

Na afloop van het programma dient de Commissie bij
het Europees Parlement, de Raad en het Economisch en
Sociaal Comité een evaluatierapport in over de resultaten
die bij de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde
activiteiten zijn bereikt.

Na afloop van het programma dient de Commissie bij
het Europees Parlement, de Raad, het Comité van de
Regio’s en het Economisch en Sociaal Comité een
evaluatierapport in over de resultaten die bij de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde activiteiten zijn bereikt.
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Motivering
Met het oog op de betekenis van het regionale en lokale niveau voor een geslaagde uitvoering mag het CvdR hierbij
niet buitenspel blijven staan.

Brussel, 12 februari 2003.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Albert BORE

Verslag van het Comité van de Regio’s over het „Communautair beleid voor berggebieden”
(2003/C 128/05)
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Inleiding

Omschrijving van berggebieden

Er bestaan momenteel tal van definities van berggebieden, maar
geen enkele daarvan wordt unaniem aanvaard of stelselmatig
toegepast. In elke definitie wordt één (of meer) specifiek aspect
benadrukt waaraan een bijzonder belang wordt toegeschreven.
Op sommige van deze omschrijvingen wordt hierna nader
ingegaan.

1.1.1. D o e l s t e l l i n g e n v a n R i c h t l i j n 7 5 / 2 6 8 /
E EG
Richtlijn 75/268/EEG is uitgevaardigd om de inkomensongelijkheid in de landbouw in achtergestelde en berggebieden
terug te dringen ten opzichte van de andere Europese regio’s.
In grote lijnen ging het erom de permanente, natuurlijke
handicaps te compenseren van regio’s die 25 % uitmaken van
de in de Gemeenschap gebruikte landbouwgrond, 15 % van de
geregistreerde landbouwbedrijven en 12 % van de communautaire landbouwproductie, en om de landbouw in deze regio’s
in stand te houden en, voorzover mogelijk, verder te moderniseren.
Er werd daarom in het kader van het structuurbeleid een
diversificatie van de financiële stimulansen voorgesteld om te
voorkomen dat de structurele verbeteringen voornamelijk
zouden worden doorgevoerd in de welvarendste en meest
dynamische regio’s. Hooggelegen berggebieden kennen moeilijke klimaatomstandigheden en een korte vegetatieperiode en
hebben hellingen die minder geschikt zijn voor gemechaniseerde landbouw. Daarentegen is de grond in achtergestelde
gebieden vaak schraler en staan de haalbare resultaten staan
niet altijd in verhouding tot de inspanningen om deze gebieden
rendabeler te maken.
De voortzetting van landbouwactiviteiten op lange termijn in
deze streken hangt dus uiteindelijk af van het doorzettingsvermogen van de ondernemers. De hun toegekende steun blijft
overigens niet beperkt tot landbouw alleen, maar is ook
bedoeld voor het behoud van het landschap, bescherming
tegen erosie, het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden
voor toerisme, alsook de handhaving van een toereikende
bevolkingsdichtheid in leeglopende regio’s.

1.1.2. V e r o r d e n i n g ( E G ) n r . 1 2 5 7 / 1 9 9 9 v a n
d e R aad
In artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1257/1999 inzake steun
voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) staat de volgende
definitie van berggebieden:
„1. Bergstreken zijn gebieden die worden gekenmerkt
door in aanzienlijke mate beperkte mogelijkheden voor
grondgebruik en veel hogere kosten van werkzaamheden
als gevolg van:

29.5.2003

—

hetzij met de hoogteligging samenhangende zeer
ongunstige klimatologische omstandigheden die de
groeiperiode sterk bekorten,

—

hetzij, op geringere hoogte, over het grootste gedeelte
van de betrokken oppervlakte voorkomende hellingen die te steil zijn om er machines te kunnen
gebruiken of die het gebruik van zeer duur speciaal
materieel vereisen,

—

hetzij een combinatie van deze twee factoren als elke
factor afzonderlijk een minder groot nadeel oplevert,
maar de combinatie een nadeel van vergelijkbare
omvang veroorzaakt.

2.
Gebieden ten noorden van 62° noorderbreedte en
sommige aangrenzende gebieden worden op dezelfde
wijze als bergstreken behandeld.”
Deze verordening vervangt Verordening (EG) nr. 950/97 van
de Raad van 20 mei 1997 inzake de verbetering van de
doelmatigheid van de landbouwstructuren, die op haar beurt
in de plaats was gekomen van Verordening (EEG) nr. 2328/91
van de Raad van 15 juli 1991 betreffende de verbetering
van de doelmatigheid van de landbouwstructuren en van
Richtlijn 75/268/EEG van de Raad van 28 april 1975 inzake
de landbouw in berggebieden en sommige probleemgebieden.
Verder dient deze verordening als aanvulling op verklaring 37,
die als bijlage is gevoegd bij de Toetredingsakten van Finland
en Zweden en waarin het bestaan wordt onderkend van
permanente, natuurlijke handicaps in zeer noordelijk gelegen
streken — die voor de landbouw korte groeiperioden behelzen
—, vergelijkbaar met die van hooggelegen gebieden.
Deze verordening omschrijft de algemene indelingscriteria
(hoogte, steile hellingen, combinatie van deze twee factoren),
maar noemt geen minimumniveau dat de lidstaten moeten
hanteren. In het kader van een breder toegepaste subsidiariteit
is het thans dan ook de taak van de nationale en/of regionale
overheden om de in acht te nemen niveaus vast te stellen en
aan de hand van de communautaire basiscriteria de indeling
van deze gebieden ter hand te nemen.
In de meeste lidstaten en/of regio’s worden de eerste twee
criteria in de praktijk als volgt uitgelegd:
—

hooggelegen gebieden: hoger dan 600-800 meter (voor
elke gemeente of delen hiervan) met soms bijzonder
nadelige klimatologische omstandigheden;

—

de hellingen waar het gebruik van machines onmogelijk
is of waar het gebruik van zeer duur, speciaal materieel
vereist is, zijn gemiddeld per km2 steiler dan 20 %
(11°18').

In onderstaande tabel zijn in oppervlakte cultuurgrond (OC)
gegevens uit 1996 opgenomen over berggebieden en probleemgebieden waarbij zij opgemerkt dat de oppervlakten zijn
ingedeeld volgens Richtlijn 75/268/EEG. Daarom zijn in
Finland en Zweden het grootste deel van de als „berggebied”
ingedeelde streken koude, noordelijk gelegen zones, terwijl
slechts circa 150 000 ha daarvan daadwerkelijk overeenkomt
met berggebieden:
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Lidstaat

-1Totaal OC
(Mha)
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-2-3-4-5OC in
% van 2) op 1)
OC berg% van 4) op 1)
achtergestelde
gebieden (Mha)
gebieden (Mha)

België

1,357

0,3

22,1

—

—

Denemarken

2,770

—

—

—

—

17,015

8,5

50,0

0,34

1,8

6,408

5,3

82,7

3,91

60,9

Spanje

26,330

19,5

74,1

7,50

28,5

Frankrijk

30,011

13,9

46,3

5,30

17,7

4,892

3,5

71,6

—

—

16,496

8,8

53,4

5,22

31,5

Luxemburg

0,127

0,1

78,7

—

—

Nederland

2,011

0,1

5,0

—

—

Portugal

3,998

3,4

85,0

1,23

30,0

18,658

8,3

44,5

—

—

Oostenrijk

3,524

2,4

68,1

2,0

56,8

Finland

2,549

2,2

86,3

1,41

54,9

Zweden

3,634

1,9

52,3

0,53

13,8

139,780

78,2

56,0

27,44

19,5

Duitsland
Griekenland

Ierland
Italië

Verenigd Koninkrijk

Totaal

1.1.3. I n i t i a t i e f a d v i e s v a n h e t E c o n o m i s c h
e n So c i a a l Co m i té ( CE S 46 1 /8 8 )

„...wordt met bergstreek bedoeld: een geografische, ecologische, sociaal-economische en culturele eenheid waar de
sociaal-economische omstandigheden, het gebrek aan territoriaal evenwicht en de milieuproblemen een gevolg zijn
van de hoogteligging en nog een aantal andere natuurlijke
factoren.”

In het informatieve verslag van de afdeling voor regionale
ontwikkeling over een „bergstrekenbeleid” is het Economisch
en Sociaal Comité erin geslaagd aan het begrip „bergstreek”
één en dezelfde semantische omschrijving te geven die alle
geofysische, klimatologische, ecologische en sociaal-economische omstandigheden die de Europese bergstreken kenmerken,
omvat. Zo is een methodologische en praktische definitie
vastgesteld, die openbaar gemaakt is in initiatiefadvies
CES 461/88:

Hiervan uitgaande heeft het Economisch en Sociaal Comité de
in elke lidstaat gehanteerde criteria tegen de achtergrond van
voornoemde Richtlijn 75/268/EEG samengevoegd en getracht
de betekenis van het begrip te verfijnen door, indien mogelijk,
onderscheid te maken tussen hoofdzakelijk bergachtige gebieden, „in strikte zin” (regio’s of gemeenten met meer dan 66 %
bergachtig gebied) en gedeeltelijk bergachtige zones, „in brede
zin” (regio’s of gemeenten met 33 % tot 66 % bergachtig
gebied).
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criteria
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representativiteit (***)

hoogte

helling

andere criteria

bergachtige
gebieden

hoofdzakelijk
bergachtige
gebieden
(>66 %)

B

300 m

—

—

—

—

D (*)

700 m

—

geografische en
klimatologische handicaps

27,3 %

6,5 %

E

1 000 m

< 20 %

hoogteverschil > 400 m

26,0 %

—

F

700 m
Vogezen 600 m

< 20 %

—

21,0 %

—

200 m

—

—

—

—

600/700 m

steile helling

—

49,4 %

28,2 %

240 m

—

—

23,3 %

—

IRL
I
UK (**)

(*) Duitsland, met uitzondering van de voormalige DDR.
(**) Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van Noord-Ierland.
(***) Aandeel van het gebied in verhouding tot de oppervlakte van de lidstaat.

Op grond van dit verslag heeft het Economisch en Sociaal
Comité het volgende advies uitgebracht:

b)

„De door de Gemeenschap en de lidstaten toegepaste
methodes voor de indeling van de bergstreken moeten
absoluut geharmoniseerd worden, o.m. om eventuele
concurrentiedistorsies tussen bedrijven van verschillende
lidstaten te voorkomen. Om een dergelijke harmonisatie te
kunnen doorvoeren, moet de Gemeenschap een aantal
criteria en een lijst van natuurlijke en sociaal-economische
handicaps vaststellen (zie de definitie in par. 1.1).
Daarbij moet met de volgende aspecten rekening worden
gehouden:
a)

natuurlijke handicaps: behalve de in Richtlijn 75/268/
EEG genoemde factoren (hoogteligging, hoogteverschil en de combinatie hiervan) moeten ook de
volgende aspecten in aanmerking worden genomen:
—

niet alleen de hoogte, maar ook andere factoren
die bepalend zijn voor het klimaat, zoals de
breedtegraad en de geografische ligging;

—

niet alleen het hoogteverschil, maar ook andere
morfologische en pedologische aspecten, zoals
het reliëf, de bodemgesteldheid, enz.;

c)

sociaal-economische handicaps:
—

geringe bevolkingsdichtheid;

—

afstand t.o.v. steden en t.o.v. politieke en economische centra, en het daaruit voortvloeiende
„isolement”;

—

al te grote afhankelijkheid van de landbouw;

—

beperkte afzetmogelijkheden in de laagvlakte,
als gevolg van het feit dat de bergstreken in
kwestie aan de rand van de Gemeenschap liggen
en niet over goede verkeersverbindingen met het
buurland beschikken;

omvang van de milieuproblemen
Ieder gebied dat met bovengenoemde handicaps te
kampen heeft, moet als „bergstreek” worden beschouwd, eventueel moet het criterium „hoogteligging” dan worden aangepast. Welke handicaps daarbij
in aanmerking worden genomen, kan niet voor de
Gemeenschap als geheel worden bepaald, maar is
afhankelijk van de specifieke situatie in elke bergstreek. (...)
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In de meeste nationale wetten en in Richtlijn 75/268/
EEG wordt bij de afbakening van de bergstreken
uitgegaan van de administratieve indeling in gemeenten of delen van gemeenten. Daardoor komt men in
vele gevallen tot een grote verbrokkeling van het
bergland. In het bergstrekenbeleid moet worden gewerkt met compacte „gebiedsblokken” waarbij de
eigenlijke bergstreken met de aangrenzende gebieden
worden samengevoegd tot een geografisch en sociaaleconomisch geheel (o.m. om tot een betere integratie
tussen de bergstreken als zodanig en de gebieden aan
de voet van het gebergte te komen).”

De recentelijk door het Europees Bodembureau opgestelde
kaart van de bodemgesteldheid kan eventueel gebruikt worden
om nieuwe criteria vast te leggen voor de afbakening van het
begrip „berggebied”.
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—

hoogte van 2 500 tot 3 500 meter;

—

hoogte van 3 500 tot 4 500 meter;

—

hoogte van 4 500 meter of meer.

1.2. Belang van berggebieden in Europa
In vergelijking met andere continenten beschikt de Europese
Unie over een breed scala van zeer verschillende bergstreken,
van de arctische regio’s via de Alpen en andere gematigde
massieven in gebieden met een gematigd klimaat tot het
Middellandse-Zeegebied. Berggebieden maken 38,8 % uit van
de totale oppervlakte van de EU en vormen een zeer specifiek
erfgoed met vitale natuurlijke rijkdommen voor heel Europa:
water, bossen, zeldzame soorten en habitats, unieke cultuurbronnen, gebieden met natuurlijke rijkdommen, recreatiegebieden, enz.
In de EU kunnen voornamelijk vier groepen berggebieden
worden onderscheiden:

1.1.4. M i l i e u p r o g r a m m a v a n d e V e r e n i g d e
N at ies

Met het oog op het jaar 2002, het internationale jaar van
berggebieden, is in het Milieuprogramma van de Verenigde
Naties getracht het begrip berg en berggebied te omschrijven:

„De hoogte, de helling en de bijbehorende verschillen in
natuurlijke omgeving zijn de sleutelbegrippen voor zo’n
definitie, maar de combinatie ervan leidt tot problemen.
Bij een simpele hoogtegrens worden de oude massieven
uitgesloten en de minder hoge gebergten, terwijl gebieden
die relatief hoog zijn maar geen of weinig reliëf of verschil
in natuurlijke omgeving hebben, worden meegerekend.
Uitsluitend uitgaan van de helling of deze combineren met
de hoogte kan dit laatste probleem oplossen, maar niet het
eerste...”

Op basis van de wereldwijd beschikbare gegevens zijn op
proefondervindelijke wijze de volgende categorieën voor berggebieden omschreven:

—

de berggebieden en soortgelijke gebieden (arctische
streken) in Noord-Europa (Finland, Zweden, Schotland);

—

de berggebieden in de delen van Europa met een gematigd
klimaat, zoals het Cantabrisch gebergte, de Pyreneeën,
het Centraal Massief, de Jura, de Vogezen en het Zwarte
Woud, de Alpen, de Ardennen en Wales;

—

de bergen in het Middellandse-Zeegebied, zoals het
Iberisch Massief en de Apennijnen en het gebergte op het
vasteland en de eilanden van Griekenland en de grote
eilanden Kreta, Sicilië, Sardinië, Corsica en Mallorca;

—

de perifere bergeilanden en enkele ultra-perifere regio’s,
zoals de Atlantische archipels (Macaronesië) — de Canarische eilanden, de Azoren en Madeira, en de overzeese
departementen — Guadaloupe, Martinique, Réunion en
Frans Guyana.
Belang van berggebieden

B
D

360 000 ha; ofwel ca. 4 % van de probleemgebieden

GR

50 % van het nationale grondgebied
90,8 % van de bossen ligt in berggebieden

—

—

—

hoogte van 200 tot 1 000 meter en een hoogteverschil
van meer dan 300 meter;

hoogte van 1 000 tot 1 500 meter en een helling
van meer dan 5° of een hoogteverschil van meer dan
300 meter;

hoogte van 1 500 tot 2 500 meter en een helling van
meer dan 2°;

79,5 % van de weidegronden ligt in berggebieden
46 % van de landbouwgronden ligt in berggebieden
3 293 gemeenten in berggebieden (59,8 % van alle Griekse
gemeenten)
10,2 % van de totale bevolking woont in berggebieden
bevolkingsdichtheid in berggebieden: 36 inw./km2 (nationaal
gemiddelde: 74 inw./km2 )
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Belang van berggebieden

E

38 % van het nationale grondgebied

Belang van berggebieden

FIN

88 % van de bossen op nationaal grondgebied

151 313 km 2 (45 % van het nationale grondgebied)
95 % van de bossen op nationaal grondgebied

16 % van de landbouwgronden

85 % van de landbouwgronden ligt in probleemgebieden en
6 % in berggebieden

35,7 % van de gemeenten ligt in berggebieden

F

29.5.2003

ca. 6,3 miljoen inwoners wonen in berggebieden (ofwel 16 %
van de totale bevolking)

441 gemeenten in afgelegen probleemgebieden, 94 steden in
probleemgebieden en 10 steden in afgelegen gebieden

bevolkingsdichtheid in berggebieden: 32,7 inw./km2

3,5 miljoen inwoners in probleemgebieden (ofwel 68 % van
de totale bevolking, 9 % in berggebieden)

17,4 % van het nationale grondgebied

bevolkingsdichtheid in berggebieden: 2,6 inw./km2 (nationaal
gemiddelde: 16 inw./km2 )

33,7 % van de bossen op nationaal grondgebied
31,4 % van de landbouwgronden

S

bevolkingsdichtheid in berggebieden: 2 inw./km2

6 128 gemeenten (17 %) en 92 steden in berggebieden
3,6 miljoen inwoners wonen in berggebieden (ofwel 7,7 %
van de totale bevolking)
bevolkingsdichtheid in berggebieden: 31 inw./km2 (< 2/ 3 van
het nationale gemiddelde)

5 % van de bevolking in woont berggebieden

UK
Bron: diverse inlichtingen ontleend aan de publicatie van het Europees
Parlement over de problemen, gevolgen van maatregelen en noodzakelijke aanpassingen in het streven naar een Europees beleid voor berggebieden.

IRL

I

106 107 km 2 (35,2 % van het nationale grondgebied)
58,1 % van de bossen op nationaal grondgebied
24,4 % van de landbouwgronden
2 605 gemeenten (32,1 %) in berggebieden
7,5 miljoen inwoners in berggebieden (ofwel 13,1 % van de
totale bevolking)
bevolkingsdichtheid in berggebieden: 70,7 inw./km2

A

70 % van het nationale grondgebied
57 % van de landbouwgronden
circa 3 miljoen inwoners in berggebieden (37,5 % van de
totale bevolking)
circa 1 170 gemeenten in berggebieden (bijna 50 %)

P

40 % van het nationale grondgebied
50 % van de bossen en weidegronden ligt in berggebieden

1.3. Economische overwegingen
De economische activiteit van berggebieden vindt voornamelijk plaats in de dalen die natuurlijke doorgangen vormen,
hoewel vele hiervan tegenwoordig verworden zijn tot flessehalzen voor het transport en het toegenomen verkeer van
personen en goederen steeds meer risico’s voor de veiligheid
en het milieu, en gedeeltelijk ook voor de levensomstandigheden van de bevolking, met zich meebrengt. In veel bergstreken
is de economie waar mogelijk gebaseerd op landbouw, toerisme en andere vormen van dienstverlening. In andere gebieden
is de economie vaak zeer zwak. Hoewel sommige bergstreken
economisch gezien ontwikkeld kunnen worden en in de
economie van de rest van de Unie geïntegreerd zijn, vertoont
het merendeel diverse problemen: 61,5 % van de berg- en
arctische gebieden kunnen worden aangemerkt als doelstelling1- en 24,7 % als doelstelling-2-gebied (Tweede verslag over de
economische en sociale cohesie (1).
Door de natuurlijke factoren en de sociaal-economische indicatoren met elkaar in verband te brengen, kan een beknopte
typologie van de berggebieden worden vastgesteld. Deze
indeling is slechts een benadering, maar nuttig om een
adequaat beeld van de situatie te geven.

50 % van de landbouwgronden ligt in berggebieden
23 % van de totale bevolking woont in berggebieden
(1 ) COM(2001) 24 def.
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Indeling van berggebieden en arctische zones volgens de EU-definitie en de prioritaire doelstellingsgebieden
van de Structuurfondsen
Doelstelling 1

Doelstelling 2

Komen niet in aanmerking

Gebieden waar de hoogte
klimatologisch zeer nadelige
omstandigheden met zich
meebrengt
(minimumhoogte van 600 tot 800 meter).

Hoge bergketens in het
zuiden, midden en noordwesten van Spanje, in Corsica, in Zuid-Italië (inclusief
Sicilië) en in Griekenland
(inclusief Kreta). De hoogste bergen in Zweden en
Finland (Lapland).

Centrale delen van de Pyreneeën, het Centraal Massief, de Jura en de Vogezen,
het zuiden van de Franse
Alpen, noorden van de
Apennijnen en de oostelijke en westelijke Alpen in
Italië, alsook een groot deel
van de Alpen in Oostenrijk.

Enkele gebieden in het
noordwesten van de Franse
Alpen (in de Dauphiné-Savooie), de centrale Alpen in
Italië (in Piëmonte en Lombardije), en een groot deel
van de Alpen in Duitsland.

Lager gelegen gebieden en/
of gebieden met een gemiddeld sterk hoogteverschil
(over het algemeen meer dan
20 %).

Andere berggebieden in
Portugal, in het zuiden,
midden en noordwesten
van Spanje, in Corsica, in
Zuid-Italië (inclusief Sardinië en Sicilië) en in Griekenland (inclusief Kreta).
Berggebieden in Zweden en
Finland (Lapland).

Perifere delen van de Pyreneeën, het Centraal Massief, de Jura, de Vogezen.
Het noorden van de Apennijnen en de westelijke en
oostelijke Alpen in Italië.

Enkele gebieden in het
noordwesten van de Franse
Alpen (in de Dauphiné-Savooie), de centrale Alpen in
Italië (in Piemonte en Lombardije). Een groot deel van
de Alpen in Duitsland.

Andere gebieden ten noorden van de 62e breedtegraad
en enkele aangrenzende
streken.

Laagland in Zweden en Finland ten noorden van de
62e breedtegraad (betreft
voornamelijk gebieden in
het binnenland).

Ander laagland in Zweden
en Finland ten noorden van
de 62e breedtegraad (voornamelijk de kustzones in
Zweden en gebieden in het
binnenland van Zuid-Finland.

Voor een duurzame ontwikkeling van de berggebieden is
een doeltreffende economie, sociale billijkheid, territoriale
samenhang en milieu-integriteit geboden. De belangrijkste

problemen en mogelijkheden voor de berggebieden in Europa
zijn in de volgende tabel weergegeven:

Problemen en mogelijkheden voor berggebieden

Problemen

Mogelijkheden

sociaal niveau

—

grote kans op geleidelijke, maar onomkeerbare
ontvolking

—

grotere afstanden en daarom een ten opzichte
van de vlaktes ongelijkmatiger verdeling van
basisvoorzieningen

—

gebrek aan diensten voor personen, gezinnen en
boerenbedrijven

—

te weinig compensatie voor de door de bewoners
van berggebieden aan de samenleving verleende
diensten in de vorm van beheer en bescherming
van natuurlijke rijkdommen, landschappen en
ecosystemen

—

ontspanning en recreatie voor stedelingen, inspelend op de groeiende behoefte om andere
levensstijlen te ontdekken in qua natuur of cultuur beschermde omgevingen
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Problemen
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Mogelijkheden

economisch niveau
—

toenemende onzekerheid voor traditionele activiteiten, zoals land- en bosbouw en toerisme

—

voor berggebieden kenmerkende nieuwe
bronnen van inkomsten en werkgelegenheid
dankzij de ontwikkeling van nieuwe technologieën, met name op het gebied van informatie en
communicatie

milieuniveau
—

1.4.

toenemende druk op het milieu in gevoelige
gebieden: braakliggende landbouwgrond, slecht
waterbeheer, omvang van seizoengebonden bezoekersstrooom, overbelasting van het wegennet

Impact van communautair en nationaal beleid

Sommige beleidsvormen hebben nu al veel invloed op de
ontwikkeling van de berggebieden. Hierbij kan gedacht worden
aan:
—

gemeenschappelijk landbouwbeleid: de inkomenstoeslag
voor probleemgebieden, milieumaatregelen voor de landbouw, marktordening voor producten uit berggebieden
(melk, vlees) enz.;

—

structuur- (doelstelling 1 en 2) en cohesiebeleid;

—

communautaire initiatieven voor de plattelandsontwikkeling (Leader +) en grensoverschrijdende, transnationale en
interregionale (Interreg III A, B en C) samenwerking
— cfr. het samenwerkingsprogramma Interreg III B
„Alpengebied”, waaraan Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk,
Italië, Zwitserland, Slovenië en Liechtenstein meedoen;

—

bosbouwbeleid;

—

beleid voor de ruimtelijke ordening waarover de discussie
is gestart n.a.v. de in het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (EROP) vervatte beleidslijn en de uitvoering daarvan;

—

gemeenschappelijk milieubeleid: de „kernrichtlijnen” voor
water, natuurlijke habitats, bosflora en -fauna, bodemsoorten, enz.;

—

OTO-beleid en de ingrijpende verbeteringen die daarvan
worden verwacht voor het dagelijkse bestaan van de
burgers.

—

nieuwe perspectieven dankzij geavanceerde technologie (hernieuwbare energie, multimodaal vervoer, geografische-informatiesystemen)

—

algemene tendens naar dynamische wisselwerking tussen milieu en ontwikkeling

2. Overwegingen van de instellingen over berggebieden

De afgelopen jaren zijn er door de bevoegde ministers, de
Permanente Conferentie van Lokale en Regionale Overheden
in Europa, de Raadgevende Vergadering en het Comité van
Ministers van de Raad van Europa (tegenwoordig: het Congres
van Lokale en Regionale overheden in Europa) tal van resoluties
en aanbevelingen over berggebieden goedgekeurd.

Gezien de politieke en technische inhoud daarvan dient in dat
verband met name op de volgende documenten te worden
gewezen:
—

het ESC-advies (1988) over een „Bergstrekenbeleid”;

—

het CvdR-advies (1995) over het „Europees handvest voor
bergstreken”;

—

het ESC-advies (1996) over „Het Alpengebied — een kans
voor ontwikkeling en integratie”;

—

het CvdR-advies (1997) over „Een beleid voor de landbouw in de bergstreken van Europa”;

—

verslag van de commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement (1998) over „Een
nieuwe strategie voor de berggebieden”, dat verwijst naar
een studie van het Directoraat-generaal Studies van het
Parlement naar een Europees beleid voor berggebieden;

—

de resolutie van het Europees Parlement over 25 jaar
toepassing van de communautaire regelgeving ten gunste
van de landbouw in de berggebieden.
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Ten slotte heeft het EESC momenteel een zeer omvangrijk
advies (rapporteur Bastian) over „De toekomst van berggebieden in de EU” in voorbereiding.

2.1.

De overeenkomst inzake de bescherming van de Alpen

Het Alpenverdrag is in oktober 1991 ondertekend door
regeringsvertegenwoordigers van de door de Alpen bestreken
landen en vertegenwoordigers van de Europese Unie om een
gemeenschappelijk beleid uit te stippelen voor de gehele
Alpenregio, overeenkomstig de beginselen voor duurzame
ontwikkeling. Voor het eerst werd het volledige Alpengebied,
opgevat als een ondeelbaar „unicum”, beschouwd als gemeenschappelijk Europees erfgoed.
De algemene doelstelling is de economische en sociale behoeften van de Alpenbevolking in overeenstemming te brengen
met de vereisten voor het behoud van het leefmilieu.
Dit verdrag is in maart 1995 in werking getreden na ratificatie
door Oostenrijk, Duitsland, Liechtenstein, Slovenië en de
Europese Unie; naderhand hebben de andere Alpenlanden het
verdrag geratificeerd. Het daaraan verbonden onderzoeksprogramma is hoofdzakelijk gewijd aan vier onderwerpen (behoud
van luchtkwaliteit, hydro-economie, afvalverwerking, bevolking en cultuur), terwijl de uitvoeringsprotocollen van het
verdrag stimulansen moeten bieden voor de uitvoering van
beleid inzake vervoer, toerisme, bodembescherming, bosbeheer, energie, landbouw enz.
Tot de instrumenten van de overeenkomst behoren organen
die regelmatig bijeenkomen en die zich bezighouden met de
implementatie. Van de kant van de Europese Unie blijken er
overigens geen politieke besluiten of operationele instrumenten te zijn waarin expliciet naar het Alpenverdrag of de
bijbehorende uitvoeringsprotocollen wordt verwezen, hoewel
zij verdragsluitende partij is. Ook heeft zij de gelegenheid om
deel te nemen aan de werkzaamheden van deze organen
voorbij laten gaan. Het is jammer dit te moeten vaststellen
aangezien het Alpenmassief in Europa het qua bevolkingsgrootte en aantal betrokken landen het belangrijkste berggebied is: de Commissie had hier dus een concrete aanzet
kunnen geven tot communautair beleid voor bergstreken.

2.2.

Het Europees Handvest van berggebieden

Tijdens de Tweede Europese conferentie voor berggebieden,
die plaatsvond in Trento in 1988, is de noodzaak verwoord
van een „Europees Handvest van berggebieden”, gericht op de
formulering van de uitgangspunten voor planning, ontwikkeling en bescherming van de bergstreken. Maar pas zes jaar
later, tijdens de Derde conferentie, die plaatsvond in Chamonix,
15 tot 17 september 1994, is het desbetreffende document
goedgekeurd door de ruim 200 beleidsmedewerkers die de bij
de Raad van Europa aangesloten landen vertegenwoordigden.
Het traject voor de definitieve goedkeuring van het handvest
door de lidstaten is nog niet geheel afgerond. Het handvest,
gericht op de uitstippeling van een Europees beleid voor
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berggebieden, is globaal en breed van opzet en houdt rekening
met de tijdens de conferentie van Rio de Janeiro over milieu
en ontwikkeling (1992) goedgekeurde aanbevelingen.
Van belang is voorts het subsidiariteitsbeginsel, waardoor de
lokale en regionale autoriteiten worden betrokken bij de
uitwerking en het beheer van Europees beleid. Op deze manier
wordt de rol die de bergbevolking dient te vervullen, concreet
erkend, ook met betrekking tot het evenwicht dat er tussen
economische activiteiten en milieu-eisen moet heersen. Het is
nuttig hier de in art. 6 van het handvest omschreven doelstellingen aan te halen:
„De verdragsluitende partijen dienen bij de formulering
van hun beleid, wetgeving en acties voor het berggebied
van de volgende doelstellingen uit te gaan:
I.

uitdrukkelijke erkenning van de berggebieden en hun
specifieke karakter;

II.

respect voor en erkenning van elke bergstreek als
geografische eenheid, om te vermijden dat bestaande
of toekomstige administratieve diensten een belemmering zullen zijn voor de uitvoering van bergbeleid;

III. behoud van de plaatselijke bevolking; bestrijding van
het wegtrekken van jongeren;
IV. aanbrengen of modernisering van infrastructuur en
noodzakelijke voorzieningen voor de levenskwaliteit
van de bevolking en voor de ontwikkeling van de
berggebieden;
V.

behoud en verbetering van openbare buurtdiensten;

VI. bescherming van landbouw- en weidegronden, behoud en modernisering van de landbouw, aan de
hand van een speciale benadering van berglandbouw;
VII. bevordering van het gebruik van plaatselijke energiebronnen;
VIII. behoud van industriële en ambachtelijke activiteiten,
vestiging van industrieën die van nieuwe technologieën uitgaan;
IX. ontwikkeling van de tertiaire sector, met name toerisme, ter aanvulling op traditionele activiteiten;
X.

bescherming van de identiteit en verspreiding van
culturele waarden die specifiek zijn voor gebergten
en soortgelijke bergstreken.

Deze doelstellingen dienen gestalte te krijgen met inachtneming en behoud van het milieu, aan de hand van een
evaluatie van alle menselijke en natuurlijke hulpbronnen,
waarbij de gebruikelijke scheiding tussen economische
ontwikkeling en milieubescherming wordt opgeheven en
een evenwicht wordt gezocht tussen menselijke activiteit
en milieueisen.”
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Uit het bovenstaande blijkt dat het programma heel adequaat
en modern van opzet is.

2.3.

Het tweede verslag over de economische en sociale cohesie

Recentelijk heeft de Europese Commissie het tweede verslag
over de economische en sociale cohesie goedgekeurd.

De Commissie heeft voorts de discussies van het in mei 2001
gehouden tweede Europese Forum over de cohesie geëvalueerd
en is tot de slotsom gekomen ( 1) dat de Unie behoefte heeft
aan een cohesiebeleid dat gericht is op drie soorten regio’s:
—

regio’s met een ernstige ontwikkelingsachterstand, die
zich hoofdzakelijk maar niet uitsluitend in de kandidaatlidstaten bevinden;

—

EU-regio’s waar het convergentieproces nog niet is voltooid,

—

overige regio’s die te kampen hebben met ernstige
structurele moeilijkheden, met name stedelijke gebieden,
plattelandsgebieden die nog sterk afhankelijk zijn van
de landbouw, berggebieden, insulaire gebieden en alle
mogelijke andere regio’s met natuurlijke of demografische
handicaps.

Geheel nieuw en van groot belang is dat in dit verslag in de
„Synthese — Deel I: Situaties en tendensen”„specifieke zones”
uitdrukkelijk worden genoemd en dat daarbij het volgende
wordt gesteld:
„Eilanden en eilandgroepen, bergstreken en perifere gebieden — met inbegrip van de ultraperifere gebieden —
maken een belangrijk deel van de Unie uit en hebben
zowel veel fysische en geomorfologische aspecten als
economische nadelen gemeen. Dergelijke gebieden hebben
veelal te kampen met problemen van bereikbaarheid die
de economische integratie ervan met de rest van de Unie
tot een extra lastige opgave maken. Daarom ontvangen
veel van deze gebieden al regionale steun — 95 % van
zowel de berggebieden als de eilanden vallen onder
Doelstelling 1 of 2. Anderzijds zijn de verschillen in
maatschappelijke en economische omstandigheden tussen
die gebieden erg groot.”
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Het specifieke karakter van berggebieden lijkt dan toch, hoewel
uitsluitend bij de Commissie, te zijn erkend als onderwerp van
studie en nadere aandacht.
Dat de Commissie met hernieuwde interesse naar de bergstreken in Europa kijkt, blijkt ook uit de conferentie die de
commissarissen voor regionaal beleid en landbouw op 17 en
18 oktober 2002 in Brussel hebben georganiseerd en waaraan
ook voorzitter Prodi en andere commissarissen hebben deelgenomen. Hoewel de conferentie zonder slotverklaring is
afgesloten, kunnen het niveau van de discussies en de aangesneden onderwerpen slechts geïnterpreteerd worden als sprankjes
hoop dat de ingeslagen weg tot doorslaggevende en positieve
resultaten leidt.

Verderop in het verslag, bij de formulering van de prioriteiten
voor economische en sociale cohesie, worden de „gebieden
met zwaarwegende geografische of natuurlijke handicaps”
aangeduid, waar de tot nu toe verrichte inspanningen voor een
hoog integratieniveau, stuiten op problemen als gevolg van de
specifieke kenmerken van die gebieden. Dit wordt als volgt
nader toegelicht:

Voorts is er van diverse zijden aandacht gevraagd voor de
berggebieden. In de afgelopen weken heeft het Europees
Economisch en Sociaal Comité opnieuw een belangrijk document goedgekeurd waarin wordt gepleit voor een gemeenschappelijk standpunt over berggebieden en voor erkenning in
de Verdragen van het specifieke karakter van deze streken.

„Deze gebieden — ultraperifere regio’s, eilanden, bergstreken, perifere gebieden, streken met een zeer lage bevolkingsdichtheid — zijn voor behoud van het ecologische en
culturele erfgoed van de Unie veelal van cruciale betekenis.
Vaak hebben deze gebieden grote moeilijkheden om het
wegtrekken van de bevolking te voorkomen. Extra kosten
voor basisvoorzieningen, waaronder vervoerskosten, kunnen de economische ontwikkeling in de weg staan.”

Er wordt ook een strategie voorgesteld die uitgaat van het
compenseren van handicaps die niet kunnen worden overwonnen, de actieve terugdringing van omstandigheden die tot
handicaps leiden en de exploitatie van de identiteit en natuurlijke hulpbronnen van berggebieden. Het document bevat tot
slot een oproep om van het Europees bergstrekenbeleid
een duurzaam en rechtvaardig ontwikkelingsmodel voor de
bevolking in deze regio’s te maken.

Klaarblijkelijk stelt de Commissie zelf de bergstreken op één
lijn met de in artikel 158 van het Verdrag genoemde gebieden.

In het vervolg op de discussies over het tweede verslag heeft
de Commissie het initiatief genomen om een reeks studies over
de gebieden met ernstige geografische of natuurlijke handicaps
te laten uitvoeren. Aan twee studies wordt gewerkt: één over
insulaire gebieden en één over berggebieden (met inbegrip van
de arctische gebieden). Ook de afbakeningscriteria zullen nader
worden bekeken.

2.4. Het internationale jaar van berggebieden
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op
10 november 1998 met algemene stemmen het jaar 2002
uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de berggebieden,
teneinde:
I.

in berggebieden duurzame groei te bevorderen;

(1 ) COM(2002) 46 def.
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verbetering te brengen in de kwaliteit van het bestaan van
bewoners van berggebieden;

III. het wankele ecosysteem van berggebieden te beschermen.
In een groot aantal landen van Europa worden nu al de nodige
voorbereidingen getroffen voor de voor dat jaar geplande VNwereldconferentie over berggebieden.
De Europese Gemeenschap heeft echter tot dusverre nog geen
enkele officiële politieke daad gesteld, noch wetsvoorstellen
geformuleerd die aansluiten bij de doelstellingen van de
Verenigde Naties.

2.5.

Hoofdstuk 13 van Agenda 21 en de Wereldtop te Johannesburg

Tijdens de op 14 juni 1992 in Rio de Janeiro gehouden
Wereldconferentie over de aarde is Agenda 21 goedgekeurd.
Talrijke hoofdstukken van de Agenda hebben uitdrukkelijk te
maken met bergstreken, waaronder o.m.:
hoofdstuk 2: Internationale samenwerking
hoofdstuk 3: Armoedebestrijding
hoofdstuk 6: Gezondheidsbescherming en -bevordering
hoofdstuk 7: Duurzame menselijke nederzettingen
hoofdstuk 8: Integratie van duurzame ontwikkeling in de
besluitvorming
hoofdstuk 11: Bestrijding van ontbossing
hoofdstuk 12: Bestrijding van woestijnvorming
hoofdstuk 14: Duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling
hoofdstuk 15: Behoud van biodiversiteit
hoofdstuk 18: Bescherming en beheer van zoetwatervoorraden

C 128/35

hoofdstuk 36: Onderwijs, opleiding en bewustmaking van de
publieke opinie
hoofdstuk 37: Scheppen van faciliteiten voor duurzame ontwikkeling
hoofdstuk 39: Internationale juridische instrumenten
hoofdstuk 40: Informatie voor het besluitvormingsproces.

In hoofdstuk 13 wordt ingegaan op de omschrijving van
bergstreken als samenhangend systeem. Hiervoor is op uitzonderlijke wijze samengewerkt tussen VN-instanties, nationale
regeringen, internationale organisaties, NGO’s en onderzoeksinstituten. Het is nuttig in dat verband de verklaring te citeren
waarmee hoofdstuk 13 begint:
„Berggebieden zijn een belangrijke bron voor water, energie
en biodiversiteit. Zij zijn tevens de bron van fundamentele
rijkdommen zoals mineralen, producten van land- en
bosbouw, en dienen ook als recreatieplaats. Als belangrijk
ecosysteem en als exponent van de complexe en onderling
verweven ecologie van de planeet is het bergmilieu essentieel voor het voortbestaan van het wereldwijde ecosysteem. De ecosystemen in de bergen zijn echter snel aan het
veranderen. Ze zijn onderhevig aan hevige bodemerosie,
aardverschuivingen en verliezen in hoog tempo habitats
en genetische diversiteit. Uit antropologisch oogpunt is er
sprake van wijdverbreide armoede onder de bergbewoners
en een verlies aan traditionele kennis. Het gevolg hiervan
in de meeste bergstreken is een verslechtering van het
milieu. De aandacht moet dus onmiddellijk gericht worden
op zorgvuldig beheer van de natuurlijke rijkdommen van
de bergen en op de sociaal-economische ontwikkeling van
de bevolkingsgroepen.”

Een ander zeer recent gevolg (september 2002) van de
Conferentie van Rio is de in Johannesburg gehouden Wereldtop over duurzame ontwikkeling. De hierbij volgende par. 40
is gewijd aan de berggebieden:

hoofdstuk 24: Vrouwen en duurzame ontwikkeling
hoofdstuk 26: Versterking van de rol van inheemse bevolkingsgroepen
hoofdstuk 27: Samenwerking met de NGO’s
hoofdstuk 28: Initiatieven van lokale autoriteiten ter ondersteuning van Agenda 21

„(40) De ecosystemen in de bergen zijn bijzondere middelen van bestaan en vormen een belangrijk erfgoed van
natuurlijke hulpbronnen, in verband met regenbekkens,
biologische verscheidenheid en unieke flora en fauna. Veel
systemen zijn zeer fragiel en kwetsbaar voor de negatieve
gevolgen van klimaatverandering en vereisen speciale
bescherming. Op alle gebieden is actie vereist ten behoeve
van:

hoofdstuk 32: Versterking van de rol van landbouwers
a)
hoofdstuk 33: Financiering van duurzame ontwikkeling
hoofdstuk 34: Overdracht van milieuvriendelijke technologie
hoofdstuk 35: Inbreng van de wetenschap voor duurzame
ontwikkeling

ontwikkeling en bevordering van programma’s, beleid
en benaderingen die economische, sociale en milieuaspecten van duurzame ontwikkeling van berggebieden verenigen en internationale samenwerking aanmoedigen, voor een maximaal effect op de programma’s voor armoedebestrijding, met name in ontwikkelingslanden;
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b)

implementatie, waar nodig, van programma’s voor de
aanpak van vraagstukken als ontbossing, erosie en
bodemverschraling, verlies van biodiversiteit, verstoring van watersystemen en terugtrekking van gletsjers;

c)

ontwikkeling en implementatie, waar nodig, van
„gender sensitive”-beleid en -programma’s, waartoe
ook overheids- en particuliere investeringen behoren,
en waarmee de ongelijkheid in berggemeenschappen
wordt bestreden;

d)

e)

f)

2.6.

NL

uitvoering van programma’s voor het stimuleren
van de diversificatie en de traditionele economie in
bergstreken, duurzame middelen voor levensonderhoud en kleinschalige productiesystemen, inclusief
specifieke opleidingsprogramma’s, betere toegang tot
nationale en internationale markten, betere planning
van markten, vervoer en communicatie, rekening
houdend met de kwetsbaarheid van deze gebieden;
bevordering van volwaardige deelname en betrokkenheid van de bergbevolking bij hen betreffende besluiten, alsook integratie van kennis, erfgoed en plaatselijke waarden in alle initiatieven voor ontwikkeling;
nationale en internationale steunverlening voor toegepast onderzoek en „capacity building”, verlening van
technische en financiële bijstand voor de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van duurzame ontwikkeling
van ecosystemen in berggebieden in ontwikkelingslanden, in landen met een overgangseconomie, aanpak van armoede in bergstreken aan de hand van
concrete plannen, projecten en programma’s, ondersteund door alle betrokkenen, in de geest van „2002
— het internationale jaar van berggebieden”.”

Het internationaal handvest voor de bevolking van bergstreken

Tijdens het Eerste Wereldforum voor berggebieden is op 9 juni
2000 in Chambéry het internationaal handvest voor de
bevolking van bergstreken goedgekeurd door vertegenwoordigers van 70 landen.
Dit handvest vormt een concept dat nadere discussie behoeft
voordat het als basis en doelstelling kan dienen voor de
internationale organisatie van bergbevolkingen, die voor de
uitvoering daarvan zal worden opgericht. Het project, dat zich
voorlopig tot de formulering van algemene principes beperkt,
zal worden uitgebreid met meer sectorgerichte suggesties,
aanbevelingen en bijdragen die naar verwachting het resultaat
zullen zijn van het volgende Forum, in september 2002 te
Quito in Ecuador.

3.

De rechtspositie van berggebieden in Europa

Steeds is er bij de Europese Unie op aangedrongen haar
aandacht op berggebieden te vestigen.
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Een groot deel van de in de afgelopen jaren door diverse
instanties opgestelde documenten was gericht op de goedkeuring van een verordening (of een richtlijn) van de Raad of de
Commissie, met specifieke maatregelen voor deze gebieden,
die zouden uitmonden in een integraal en multisectoraal
beleid.

Meer recentelijk hebben andere betrokken partijen getracht
een specifieke „Doelstelling” voor berggebieden goedgekeurd
te krijgen, die zou moeten worden toegevoegd aan de tot 2000
geldende doelstellingen van het cohesiebeleid.

De Gemeenschap kan echter duidelijk geen enkel specifiek
initiatief ontwikkelen (behalve de reeds bestaande bescheiden
en sectorgerichte maatregelen voor landbouw in berggebieden)
zolang de bevoegdheid hiertoe niet is vastgelegd in een speciale
bepaling van het EG-Verdrag.

Het is daarom zaak dat de Unie het specifieke karakter van
de bergstreken erkent en daarmee de noodzaak om, met
inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, een specifiek en
samenhangend Europees beleid te ontwikkelen. Ongeacht de
uiteenlopende economische omstandigheden zijn de specifieke
kenmerken van bergen overal te herkennen en doorslaggevend
voor de bijzondere levensomstandigheden van de bevolking
van bergen als het gaat om organisatie en beheer van diensten,
informatie, toegankelijkheid en mobiliteit. Van bijzonder en
dringend belang voor de Europese berggebieden is het beleid
inzake bescherming en behoud van het milieu, het landschap,
de biodiversiteit, het beleid voor bescherming van specifieke
landbouwtechnieken van traditionele culturen van eeuwenlang
gewortelde en uit afgelegen streken afkomstige bevolkingsgroepen, het behoud van plaatselijke culturen met uitzonderlijke reikwijdte en van historische en kunstzinnige monumenten.

De officiële erkenning van het specifieke karakter van bergstreken is een absolute voorwaarde voor de toepassing van voor
vele sectoren nog goed te keuren maatregelen.

In Titel XVII van het Verdrag (economische en sociale samenhang) staat in art. 158 vermeld:
„Teneinde de harmonische ontwikkeling van de Gemeenschap in haar geheel te bevorderen, ontwikkelt en vervolgt
de Gemeenschap haar optreden gericht op de versterking
van de economische en sociale samenhang.

De Gemeenschap stelt zich in het bijzonder ten doel,
de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de
onderscheiden regio’s en de achterstand van de minst
begunstigde regio’s of eilanden, met inbegrip van de
plattelandsgebieden, te verkleinen.”

29.5.2003

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Teneinde voor de Europese instellingen de voorwaarden
te scheppen om voortaan beleid of specifieke acties voor
berggebieden te kunnen formuleren, is het onontbeerlijk dat
deze gebieden samen met de reeds genoemde uitdrukkelijk
vermeld worden in het laatste deel van het geciteerde artikel 158. De berggebieden vallen niet onder de in de huidige
versie daarvan vermelde „plattelandsgebieden”: beide termen
dekken ieder een andere lading, en het is inmiddels absoluut
noodzakelijk dat het „specifieke karakter van de berggebieden”
officieel wordt erkend.
4.
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Is een Europa van „sterke gebieden”, onderling bijeengehouden
door de „beenderen”, zinvol, om de beeldspraak van Fortunato
nog eens te gebruiken? Zeker niet. Maar dan is er dus een
Europees bergbeleid nodig. Niet om de term „berggebied” toe
te voegen aan de lijst streken die om diverse redenen en in
diverse mate uit Brussel voorrechten en subsidies ontvangen,
maar omdat het gebergte het model bij uitstek is voor de
Europese integratie. In de bergstreken van Europa heeft zich
allang een pluralistisch politiek concept gevormd, dat in wezen
verdraagzaam is, en openstaat voor discussie en harmonieuze
programmering. Het zit de bergen als het ware „in het bloed”.

Berggebieden in het toekomstige Europa

De toekomst van Europa is tegenwoordig voor het gehele
grondgebied een vraagstuk van centraal en essentieel belang,
omdat het hier gaat om de vraag hoe het Oude Continent in
het derde millennium bestuurd zal worden.
Wat aanvankelijk een gemeenplaats leek, tekent zich nu steeds
duidelijker af, namelijk dat Europa niet gebouwd wordt met
behulp van eenvoudige en mechanische modellen, noch
met Verlichtingsidealen, waarbij alles vanuit de studeerkamer
gepland wordt, en evenmin met uitsluitend overeenkomsten
tussen de lidstaten.
Het nieuwe Europa zal het resultaat zijn van een complex
proces, waarbij de eenwording van het maatschappelijk middenveld en de integratie van de verschillende belangen en
functies, alsook van de politieke subjectiviteit en de betrekkingen met het buitenland geleidelijk plaats moet vinden, en
waarbij op uitgebreide schaal en op hoog niveau bemiddeld
moet worden volgens een politiek in plaats van een technocratisch model.
Als dit juist is, dan moet het nieuwe Europa veel aandacht
besteden aan de elementen die vanuit historisch, antropologisch, cultureel en fysisch oogpunt het bindmiddel van het
continent vormen. En wat zijn de gebergten anders dan al deze
dingen bij elkaar?
Is er in het derde millennium een Europa denkbaar zonder een
beleid voor de streken die de meest ontwikkelde gebieden op
het continent met elkaar verbinden, ook in natuurlijk opzicht?
Maar weinig mensen beseffen dat het juist de bergketens zijn
die de meest ontwikkelde gebieden van het nieuwe Europa
samenvoegen; het spreekt vanzelf dat dit niet alleen geldt voor
het vervoer, maar in het algemeen voor de verbinding tussen
economische ruimten. De Povlakte is via de Alpen verbonden
met het Rijndal, het economisch florerende Catalonië gaat
langs de Pyreneeën over in Zuid-Frankrijk, Italië heeft in de
Alpen-Apennijnse keten het geraamte waarop, volgens de
geslaagde beeldspraak van de Italiaanse econoom Giustino
Fortunato, de beenderen (het gebergte) en het vlees (de
laagvlakten) rusten. Om maar te zwijgen van de integratie met
Oost-Europa, waar de Balkan de schakel met de Slavische
wereld vormt, en het Tatra-gebergte Polen en Hongarije
bijeenhoudt, nieuwe regio’s in het Europa van 2004. Ook mag
niet worden vergeten dat ook in de bergstreken sommige van
Europa’s in sociaal en economisch opzicht zeer ontwikkelde
gebieden gelegen zijn (om bij de Alpen te blijven: langs de
ideale lijn die van Grenoble naar Bratislava loopt, stuit men op
gebieden als Vorarlberg, Tirol, Karinthië, Salzburg, nog afgezien van de bekende regio’s in Italië ...).

Maar ook deze gebieden worden geconfronteerd met globalisatie en de toename van het omgekeerde verschijnsel, nl. dat van
een groeiend gevoel van heimwee naar de „eigen plek” dat,
als het niet beteugeld wordt, uitmondt in provincialisme,
particularisme en versplintering. Dit is precies het omgekeerde
van integratie en zet, niet toevallig, aan tot anti-Europees
beleid. En het is evenmin toevallig dat dit fenomeen terrein
wint in de berggebieden, omdat een Europees bergbeleid
ontbreekt en in EU-beleid voor specifieke bedrijfstakken dikwijls geen recht wordt gedaan aan de bijzondere omstandigheden in berggebieden.

De Commissie en het Europees Parlement moeten volgens het
Comité meer oog hebben voor de potentiële rol van de
bergstreken als bindende factor voor de gehele Unie. Veel is er
niet voor nodig: een geschikte leidraad, een misschien weinig
gebruikelijke keuze, de vastbeslotenheid om in een keer
technocratie en bureaucratie te overwinnen. In één woord:
beleid. Beleid dat ervan uitgaat dat er voor de opbouw van
Europa een nieuwe staatsidee vereist is die afwijkt van de
opvatting die tot dusverre de nationale staat heeft gekenmerkt,
en die op nieuwe, overtuigende elementen haar fundamenten
grondvest. De berggebieden zijn er hier zeker één van.

Geen enkel model is volledig, zeker in het licht van de
komende decennia waarin belangenverstrengeling en het spel
van politieke en culturele entiteiten de samenleving sterk
zullen beïnvloeden. Daarom zal de noodzaak van een hoogwaardig beleid waarbij voor de opbouw van het nieuwe model
van Europa wordt uitgegaan van alle samenstellende delen
daarvan, zich nog sterker doen gevoelen.

Daarom zijn de berggebieden een grote uitdaging voor Europa.
Daarom verwachten wij veel van Europa, waarin het politieke
debat niet alleen gaat over kwaliteit en kwantiteit van vlees en
melk en waaraan het berggebied zijn bijdrage kan leveren, mits
wordt afgestapt van het versleten stereotype van de keuterboer
op de Alpenwei, en zonder ten prooi te vallen aan de verleiding
om het berggebied af te doen als een simpele milieu- of
landbouwkwestie, zoals menigeen op het oude continent doet.
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Berggebieden en stedelijke gebieden

Het spreekt vanzelf dat dit verslag en de bijbehorende overwegingen en voorstellen in het teken staan van het belang van de
in de bergstreken wonende en werkende bevolking die daar
sociale en politieke gemeenschappen vormt.
Maar iedereen erkent ondertussen dat deze bevolkingen niet
alleen een nuttige rol spelen voor de eigen regio, maar ook om
de hierna volgende redenen van toenemend belang zijn
voor de bewoners in de laagvlakten, de steden, de grote
dichtbevolkte en industriële gebieden: beheersing van de
bodembenutting; milieu-, landschaps- en bodembescherming;
aanbod aan ruimte en tijd voor cultuur, gezondheid, sport en
ontspanning; beschikking over strategische zaken zoals hout,
water en energie; bakermat van bijzonder waardevolle en
gezonde producten, berustend op eeuwenoude kennis om
het juiste evenwicht te vinden tussen natuur en menselijke
behoeften; mijnbouwactiviteiten.
Een Europees bergbeleid is dus niet alleen nuttig voor bergbewoners. Het is daadwerkelijk een beleid voor alle Europeanen.

6.

Slotopmerkingen en voorstellen

Het Comité van de Regio’s
1.
merkt op dat in Europa geen enkel gebied marginaal
mag zijn of blijven, of geleidelijk aan zijn lot mag worden
overgelaten;
2.
onderstreept dat al jarenlang tevergeefs dringende verzoeken gericht worden aan de besluitvormingsorganen van de
Unie om erkenning te geven aan de specifieke kenmerken van
de Europese berggebieden, die met zgn. „natuurlijke handicaps”
te maken hebben: hoge ligging, hellingshoek, moeilijke klimatologische omstandigheden en unieke geomorfologie, grote
afstanden en specifieke problemen en daarmee gepaard gaande
hogere kosten voor aanleg en onderhoud van de vervoersinfrastructuur. De natuurlijke omstandigheden in deze gebieden
hebben geleid tot ontwikkeling van een flora en fauna die
niet alleen uniek, maar ook zeer divers is. De bijzondere
levensomstandigheden van de bevolking hebben tevens gevolgen voor de bevoorrading en het beheer van diensten, informatie, toegankelijkheid en mobiliteit;
3.
benadrukt dat de Europese berggebieden, die al duizenden jaren bewoond worden, bevolkt moeten blijven door
mensen die zich niet in de steek gelaten mogen voelen, maar
die in concreto de volgende zaken moeten krijgen toegezegd:
adequate en moderne sociale en civiele levensomstandigheden,
mogelijkheden voor en ondersteuning van een duurzame
economische ontwikkeling met een groot bereik, respect voor
en bescherming van lokale en regionale culturen;
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4.
stelt vast dat in de Europese berggebieden een groot deel
van de biodiversiteit te vinden is en dat de aanwezigheid van
een voldoende grote actieve bevolking borg staat voor water-,
bodem- en milieubescherming, beheer van bossen en cultuurgoederen, voortbrenging van hoogwaardige producten en
diensten voor de gehele Europese bevolking;

5.
verklaart dat bergstreken specifieke kenmerken hebben
en dat, hoewel een groot deel van de „berggebieden” ook
„plattelandsgebieden” zijn, de twee termen elkaar niet dekken,
en acht het ontoelaatbaar dat de aandacht van de Unie voor
berggebieden zich beperkt tot hun economische moeilijkheden, ook al is het waar dat deze gebieden zeker moeten worden
gezien als „achtergestelde gebieden”;

6.
is ervan overtuigd dat „territoriale samenhang” in het
Verdrag moet worden toegevoegd als aanvullend bestanddeel
van de „economische en sociale samenhang”;

7.
meent dat met de uitdrukkelijke vermelding van berggebieden in het Verdrag de communautaire bevoegdheid
op dit gebied wordt toegekend, waardoor, met de officiële
erkenning van het specifieke karakter van bergstreken,
structurele evaluaties en beleidsmaatregelen voor deze streken
en hun inwoners eindelijk tot de mogelijkheden gaan behoren,
hetgeen de coördinatie van de afzonderlijke beleidsgebieden
van de Gemeenschap ten goede komt, maar waarbij steeds het
subsidiariteitsbeginsel in acht moet worden genomen;

8.
verzoekt derhalve om wijziging van art. 158 van het
Verdrag en de desbetreffende Titel, door daarin „berggebieden”
uitdrukkelijk te vermelden, samen met de reeds genoemde
minst begunstigde regio’s of eilanden, met inbegrip van de
plattelandsgebieden, en door het begrip „territoriaal” toe te
voegen waar nu slechts sprake is van „economische en sociale
samenhang”;

9.
acht, behalve de juridische vastlegging van het specifieke
karakter van berggebieden, Europese wetgeving inzake mededinging nodig die op deze erkenning gebaseerd is en die tot
doel heeft de economische en structurele nadelen voor het
bedrijfs- en sociale leven waarmee berggebieden in vergelijking
met andere streken te kampen hebben, zoveel mogelijk terug
te dringen door middel van financiële en economische steun,
en structurele en blijvende belastingfaciliteiten;

10.
constateert dat er in de berggebieden cultureel erfgoed
aanwezig is, alsmede een sociale en politieke structuur bestaat
die in de schijnwerpers dienen te worden gezet en bevorderd
moeten worden. De geheel eigen identiteit van hun bevolkingen is een kleinood van niet te onderschatten waarde voor de
voor elke natie en Europa kenmerkende rijke verscheidenheid,
dat behouden moet worden;
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11.
spreekt zich krachtig uit voor duurzame voorschriften
voor vervoersbeleid die uniforme kadervoorwaarden waarborgen voor de beheersing van vervoersstromen op het (spoor)wegennet in de bergstreken. Laatstgenoemde mogen niet
simpelweg tot doorgangswegen gereduceerd worden. Er moeten intelligente oplossingen komen die een evenwicht tot
stand brengen tussen economische groei en bescherming van
volksgezondheid en milieu. Dit omvat ook uitbreiding van
infrastructuur en een breder aanbod van grensoverschrijdende
spoorwegverbindingen. Voor de financiering van bijzonder
kostbare infrastructuurprojecten in kwetsbare omgevingen,
zou communautaire wetgeving transversale financiering van
spoorweginfrastructuur mogelijk moeten maken op basis van
inkomsten uit parallel lopende wegen, om de noodzakelijke
overschakeling van het vrachtvervoer van vrachtauto naar
trein te bevorderen;

12.
merkt op dat het huidige, in heel Europa vigerende
beleid van rationalisatie van overheidsbegrotingen en privatisering van dienstverlening, vaak onomkeerbare schade berokkent
aan de bergbevolkingen. Bijna overal wordt er bezuinigd op
scholen, gezondheidszorg, vervoer, post en telecommunicatie.
Een kwantitatief en kwalitatief toereikend dienstenaanbod is
niet alleen een essentiële levensvoorwaarde voor de plaatselijke
bevolking, maar ook van doorslaggevend belang voor de
ontwikkeling en groei van berggebieden als geheel. De overheid
dient dan ook bij iedere verandering in het dienstenaanbod
rekening te houden met de situatie van deze gebieden en
ervoor te zorgen dat de diensten niet alleen gehandhaafd,
maar ook verder ontwikkeld worden. In ieder geval dient
ondubbelzinnig in het EG-Verdrag te worden vastgelegd dat
een ieder gelijke toegang heeft tot de in het gehele gebied
verleende, op het algemeen welzijn gerichte diensten voor
sociale zekerheid in berggebieden. In de aankondigingen
van aanbestedingen voor privatiseringen dienen dan ook
waarborgen te worden opgenomen voor het behoud van het
dienstenniveau in die gebieden;

13.
meent dat de economie in berggebieden de nodige
voorwaarden moet worden geboden om levensvatbaar te
blijven en dat daartoe de communautaire programma’s zich
op het volgende moeten richten:
—

de ontwikkeling van nabije dienstennetwerken en met
name van IT-diensten voor bedrijven, gezinnen, scholen,
instellingen en NGO’s;

—

beleid voor de integratie van jongeren in bedrijven uit alle
sectoren, waarbij vooral jonge ondernemers worden
begunstigd;

—

bevordering en vereenvoudiging van de uitoefening van
diverse verschillende activiteiten;

—

bevordering van bijdetijdse beroepskwalificaties;
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14.
acht het zinvol de Commissie voor te stellen dat er bij
de uitvoering van het Zesde kaderprogramma voor onderzoek
en ontwikkeling voldoende aandacht wordt besteed aan de
problemen van bergstreken en dat de oprichting wordt
bevorderd van een Europees netwerk van onderzoeksinstituten
die in berggebieden werkzaam zijn;
15.
herhaalt met klem dat er voor de verschillende berggebieden in Europa een communautair beleid nodig is dat
de bevolking steunt bij het beheren van samenhangende,
gecoördineerde en geïntegreerde acties tegen de achtergrond
van een ontwikkelde en uitgebouwde vorm van zelfbestuur die
in de lokale en regionale democratie verankerd is. Dit is
tevens een vereiste voor een onverkorte toepassing van het
subsidiariteitsbeginsel;
16.
roept de Commissie op om, met het oog op de
aanstaande uitbreiding, te werken aan een alomvattende
communautaire strategie voor de duurzame ontwikkeling van
de bergstreken van de Unie en van de kandidaat-lidstaten,
waartoe ook de ontwikkeling van het platteland en het behoud
van de berglandbouw behoort; zo’n strategie dient met name
de grensoverschrijdende samenwerking tussen bergregio’s te
omvatten. Ook zouden daarin specifieke maatregelen moeten
worden uitgevaardigd in het kader van de programma’s
Interreg, Phare, Tacis en Sapard, zodat de kandidaat-lidstaten
en de overige aan de EU grenzende regio’s bij de acties voor de
berggebieden worden betrokken. Dit is met name ook belangrijk voor de Samen, de oorspronkelijke bevolking in het
noorden en midden van Zweden, Finland en Noorwegen en in
het noorden van Rusland;
17.
acht het van essentieel belang dat de Commissie
bevordert dat onderzoek wordt gedaan naar de Europese
berggebieden om tot een gemeenschappelijk indeling ervan te
komen en achter de gevolgen van de klimaatveranderingen
voor deze gebieden te komen. Tevens wordt verlangd dat de
Commissie de totstandbrenging ondersteunt van een communautair keurmerk voor producten uit Europese bergstreken,
overeenkomstig de desbetreffende Europese regelgeving;
18.
spoort de Commissie aan om een heldere definitie van
berggebieden op te stellen, uitgaande van criteria in verband
met de natuurlijke kenmerken daarvan, zoals hoogte, hellingshoek, en korte vegetatieperiode en samenstelling van de
bodem, alsook van sociaal-economische criteria zoals bevolkingsdichtheid, demografische ontwikkeling, leeftijdsopbouw,
kleinschaligheid en mogelijkheden voor de economische ontwikkeling van gebieden, en de combinatie van deze criteria,
zodat berggebieden bij het formuleren van ontwikkelingsstrategieën en steunregelingen, gegeven de verschillende aard
van hun problemen, duidelijk van andere probleemgebieden
kunnen worden onderscheiden;
19.
acht het absoluut noodzakelijk dat permanente natuurlijke handicaps financieel gecompenseerd worden; daarom
dienen deze vergoedingen te worden behouden als primair
onderdeel van het bergbeleid, samen met een diversificatie
van economische activiteiten aan de hand van verschillende
financiële schadeloosstellingen;
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20.
houdt vast aan de eis dat de economie van de berggebieden, behalve van de tweede pijler van het GLB, aanvullende
steun ontvangt uit de Structuurfondsen, met bijzondere aandacht voor vervoer, telecommunicatie en de ondersteuning
van de ontwikkeling van bedrijven die niet rechtstreeks in de
landbouw of het toerisme actief zijn, en wijst bovendien op de
noodzaak — als één van de prioriteiten voor ontwikkeling —
om deze gebieden geleidelijk aan te voorzien van essentiële
infrastructuur en basisdienstverlening, zowel op het gebied
van onderwijs, gezondheidszorg en vervoer, als op terreinen
die verband houden met de nieuwe informatie- en communicatietechnologie;
21.
onderstreept dat steunverlening via de tweede pijler
van het GLB geïntegreerd moet kunnen worden met de
steunverlening via de Structuurfondsen. Het Comité stelt
daarom voor de tweede pijler van het GLB, (plattelandsontwikkeling), de vorm te geven van een keuzemenu, waarbij de steun
gecombineerd kan worden met de steun uit het keuzemenu dat
voor de toekomstige Structuurfondsen wordt overwogen. Voor
optimale resultaten is een vergaande lokale en regionale
invloed op de steunverlening onontbeerlijk;
22.
verzoekt de Commissie te overwegen of kan worden
toegestaan dat aan kwaliteitsproducten uit de bergstreken die
afkomstig zijn uit overeenkomstig de voorschriften afgebakende gebieden, naast de beschermde oorsprongsbenaming of de
beschermde geografische aanduiding, een vermelding wordt
toegevoegd waaruit de herkomst uit de bergstreek blijkt;
23.
staat achter het sluiten van regionale overeenkomsten,
ook in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking,
naar het model van de Alpenovereenkomst, om samenwerking
bij de oplossing van specifieke regionale en grensoverschrijdende problemen te institutionaliseren en te intensiveren, en aldus
een concrete bijdrage aan de verwezenlijking van het Europa
van de regio’s te leveren;
24.
vindt dat meer moet worden gedaan om gelijke kansen
voor mannen en vrouwen te bevorderen. Uit recent onderzoek
blijkt dat het gelijkekansenbeleid een ontwikkelingsfactor op
zich is. Om te voorkomen dat vrouwen en jongeren plattelands- en berggebieden verlaten moet een goede sociale
ondersteuning en toegang tot een breder cultureel aanbod
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worden geboden. Met name voor jongeren, waaronder jonge
boeren, moeten er voldoende opleidings- en bijscholingsprogramma’s zijn om hun de mogelijkheid te bieden in hun
levensonderhoud te voorzien;
25.
meent dat er op nationaal en regionaal niveau compenserende maatregelen dienen te komen voor de berggebieden
en tevens dat er voor deze gebieden mag worden afgeweken
van de communautaire regelgeving inzake staatssteun, zodat
er in deze gebieden diensten van algemeen belang kunnen
worden verleend en tegenwicht wordt geboden voor de
inkrimping van de structurele steun waarmee deze gebieden
geconfronteerd zullen worden vanwege het toenemend aantal
verzoeken om structurele hulp die na de uitbreiding kunnen
worden verwacht;
26.
wijst nogmaals op de noodzaak om berggebieden ook
na 2006 op passende wijze te voorzien van instrumenten voor
structureel beleid en deze instrumenten te handhaven zolang
de specifieke problemen bestaan;
27.
dringt er bij de Commissie op aan om, in het kader van
deze overkoepelende strategie voor berggebieden en met
respect voor milieu en landschap, specifieke ondersteuningsregelingen te treffen voor de preferentiële toepassing in die
gebieden van hernieuwbare energiebronnen, met name met
het oog op de exploitatie van de watervoorraden en een
duurzaam bosbeheer in berggebieden;
28.
roept de Commissie op om regelmatig deel te nemen
aan de werkzaamheden van de organen van het Alpenovereenkomst;
29.
stelt voor dat de Europese instellingen de aanduiding
en verspreiding van goede praktijken voor het beheer van
bergstreken stimuleren, alsmede van maatregelen voor duurzame ontwikkeling en initiatieven die bijdragen tot een beter
dienstenbeheer. Verder benadrukt het Comité het belang
van de internationale uitwisseling van lokale en regionale
methoden en ervaringen;
30.
meent dat de melkveehouderij in berggebieden bijzondere aandacht verdient, omdat moet worden getracht om de
kleinschalige landbouw voor het gehele gebied van deze regio’s
te behouden.

Brussel, 12 februari 2003.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Albert BORE
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C 128/41

Advies van het Comité van de Regio’s over het „Voorstel voor een verordening van het Europees
Parlement en de Raad inzake de bewaking van bossen en milieu-interacties in de Gemeenschap
(Forest Focus)”
(2003/C 128/06)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bewaking van
bossen en milieu-interacties in de Gemeenschap (Forest Focus); (COM(2002) 404 def. — 2002/
0146 (COD));
gezien het besluit van de Raad d.d. 26 juli 2002 om het Comité, overeenkomstig artikel 175, lid 1, van
het EG-Verdrag, over het hierboven vermelde voorstel te raadplegen;
gezien het besluit van de voorzitter van het Comité d.d. 23 september 2002 om de commissie „Duurzame
ontwikkeling” met het opstellen van een advies hierover te belasten;
gezien de resolutie van de Raad van 15 december 1998 over een bosbouwstrategie voor de Europese
Unie (1);
gezien de resolutie van het Europees Parlement van 31 januari 1997 over een bosbouwstrategie voor de
Europese Unie ( 2);
gezien de aanbevelingen in het CvdR-advies over „Beheer, gebruik en bescherming van bossen in de EU”
(CDR 268/1997) ( 3);
gezien het CvdR-advies van 18 november 1999 over de Mededeling van de Commissie over een
bosbouwstrategie voor de Europese Unie (CDR 184/1999) ( 4);
gezien het ontwerpadvies van het CvdR (CDR 345/2002 rev.), dat op 12 december 2002 door de
commissie „Duurzame ontwikkeling” is goedgekeurd (Rapporteur: de heer Durnwalder, gouverneur van
de autonome provincie Bolzano/Zuid-Tirol (I/EVP)),
heeft tijdens zijn 48e zitting van 12 en 13 februari 2003 (vergadering van 12 februari) het volgende
advies uitgebracht.

Inleiding

3.
De instanties die de gegevens aanleveren, d.w.z. de
lidstaten en de lokale en regionale overheden, moeten controle
kunnen uitoefenen op het gebruik en de verspreiding ervan.

Standpunten van het Comité van de Regio’s

1.
De Commissie streeft er terecht naar om ter bescherming
van de bossen in de EU een systeem voor de bewaking
van bossen en milieu-interacties in te voeren waarmee de
doelstellingen van Verordening (EEG) nr. 3528/86 verder
worden uitgebouwd.

2.
Een systeem voor de bewaking op de lange termijn van
bosecosystemen dient zeker ook betrekking te hebben op het
hele scala aan schade-oorzaken, dus niet alleen op antropogene
factoren (luchtvervuiling), maar ook op natuurlijke factoren
(parasieten, ziekten, weersinvloeden).

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

PB C 56 van 26.2.1999, blz. 1.
PB C 55 van 24.2.1997, blz. 22.
PB C 64 van 27.2.1998, blz. 25.
PB C 57 van 29.2.2000, blz. 96.

4.
Voor een succesvolle, wetenschappelijk te toetsen bewaking zijn gelijkwaardige, internationaal vastgelegde normen
nodig.
5.
De definitie van bosecosystemen (art. 3, lid 1, sub a
van het verordeningsvoorstel) sluit helaas niet aan op de
belangrijkste doelstellingen van het verordeningsvoorstel.

6.
Voor een efficiënte, succesvolle langetermijnbewaking
zou een looptijd van slechts 6 jaar voor het bewakingssysteem
wel eens te kort kunnen zijn. Een looptijd van 12 jaar zou
beter zijn (zie ook par. 13).

7.
Het nieuwe systeem brengt kostbaar onderzoek met zich
mee waarvoor flinke extra investeringen moeten worden
gedaan op de proefterreinen die met voldoende financiële
middelen gedekt moeten worden. Wat de in het verordeningsvoorstel genoemde bedragen betreft, gaat het Comité ervan
dat met het bovenstaande rekening is gehouden.
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8.
De ter plekke bevoegde lokale overheden moeten nauw
bij de uitwerking en toepassing van het bewakingssysteem
worden betrokken, en dan vooral bij de zorg voor de
bewakingspercelen op hun grondgebied. Het subsidiariteitsbeginsel indachtig moet dit duidelijk worden geregeld.

Aanbevelingen van het Comité van de Regio’s
9.
Het Comité beveelt aan om artikel 1, 1e alinea, sub a, als
volgt aan te vullen:
„a)
bewaking en bescherming van bossen tegen luchtverontreiniging en tegen schadeveroorzakende natuurlijke
factoren (zoals parasieten, ziekten, weersinvloeden)”.
10.
Het beveelt aan om artikel 2, lid 2, als volgt aan te
vullen:
„2. De in lid 1 beschreven acties dienen ter aanvulling
van de communautaire onderzoekprogramma’s, waarbij
de internationaal vastgelegde normen moeten worden
gerespecteerd”.
11.

Het beveelt met betrekking tot artikel 3, lid 1, aan om:
„in de definities onderscheid te maken tussen (a) „bossen”
en (b) „bosecosystemen”, waarbij een aantoonbare bosbodem als doorslaggevend criterium van een bosecosysteem dient te gelden”.

12.
Het beveelt aan om artikel 4, lid 1, sub a, als volgt aan
te vullen:
„b)
een systematisch netwerk van waarnemingspunten
gecontinueerd en ontwikkeld — waarbij al bestaande, aan
de voorwaarden beantwoordende waarnemingspercelen
(key-plots) uit verschillende Europese onderzoeksprogramma’s (ICP-Forests, ICP-IM, CARBOEUROPE) in dit netwerk
worden ingepast — om periodieke inventarissen van de
gesteldheid van bosecosystemen te kunnen opmaken en
zodoende representatieve informatie over de gesteldheid
van bosecosystemen te verkrijgen”.
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13.
Het beveelt met betrekking tot artikel 4, lid 2, aan dat
aan de hand van de in de uitvoeringsbepalingen vast te leggen
criteria voor de selectie van de waarnemingspunten voor het
intensieve-bewakingsnetwerk ook die plaatsen in aanmerking
komen waarover relatief veel informatie m.b.t. essentiële
chemische en natuurlijke factoren als klimaat, immissie van
schadelijke stoffen en lokale variabelen beschikbaar is en
waarvoor de financiële en logistieke ondersteuning op de lange
termijn door de bevoegde lokale of regionale overheden
gegarandeerd is.
14.
Het staat afwijzend tegenover de verplichting die in
artikel 8, lid 4, aan de lidstaten wordt opgelegd om een
evaluatie ex ante bij de Commissie in te dienen.
15.
Het beveelt met betrekking tot artikel 12, lid 1, aan om
voor het systeem een looptijd van ten minste 10 jaar vast te
stellen, aangezien het om een langetermijnbewaking gaat.
16.
Het dringt er met betrekking tot artikel 13 op aan om
meer financiële middelen uit te trekken voor de uitvoering van
het programma op de lange termijn, waarbij investeringen
als voor medefinanciering in aanmerking komende uitgaven
moeten worden beschouwd.
17.
Het dringt er bij de Commissie met betrekking tot
artikel 8 en artikel 14 op aan om de lidstaten er in de
voorgestelde verordening toe te verplichten de bevoegde lokale
en regionale overheden nauwer bij hun werkzaamheden in
kwestie te betrekken.
18.
Het beveelt met betrekking tot artikel 6, lid 1, en
artikel 7, lid 1, aan om deze als volgt in te leiden: „Om de
in artikel 1, onder d) beschreven doelstellingen te kunnen
verwezenlijken, voeren de lidstaten en de Europese Commissie
in samenspraak met de lokale en regionale overheden ...”.
19.
Het beveelt met betrekking tot paragraaf 5.2 van de
bijlage aan om aan de doelgroepen regio’s met soortgelijke
problemen toe te voegen (interregionale studies, demonstratieprojecten, experimenten).
20.
Het beveelt met betrekking tot artikel 17, lid 1, aan dat
de Commissie bij het formuleren van aanbevelingen op het
vlak van bosbewaking de standpunten van het Permanent
Comité voor de bosbouw laat meewegen.

Brussel, 12 februari 2003.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Albert BORE
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C 128/43

Advies van het Comité van de Regio’s over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees
Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s „Naar een
thematische strategie inzake bodembescherming””
(2003/C 128/07)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gezien de mededeling van de Commissie „Naar een thematische strategie inzake bodembescherming”
(COM(2002) 179 def.);
gezien het besluit van de Europese Commissie van 12 april 2002 om het Comité van de Regio’s
overeenkomstig art. 265(1) van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap over dit
onderwerp te raadplegen;
gezien het besluit van het CvdR-bureau van 12 maart 2002 om de commissie „Duurzame ontwikkeling”
een advies over dit onderwerp te laten opstellen;
gezien het advies van het Comité van de Regio’s over het zesde milieuactieprogramma (CDR 36/2001
fin) (1);
gezien het ontwerpadvies (CDR 190/2002 rev. 2), dat op 12 december 2002 is goedgekeurd door de
commissie „Duurzame ontwikkeling” (rapporteur: de heer McChord, voorzitter van de gemeenteraad van
Stirling, Viewforth, VK/ESP),
heeft tijdens zijn 48e zitting van 12 en 13 februari 2003 (vergadering van 12 februari) het volgende
advies uitgebracht, dat is goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

1.

Inleiding

1.1.
Het Comité van de Regio’s is ingenomen met het
voorstel voor een thematische strategie inzake bodembescherming, die de Commissie op grond van het zesde
Europese milieuactieprogramma „Milieu 2010: onze toekomst,
onze keuze” dient uit te werken.

1.2.
Het CvdR zal in dit advies commentaar leveren op de
mededeling; het stelt voor de strategie beter te structureren,
waarbij het vooral belangrijk is om:
—

een visie op de duurzaamheid van de Europese bodem uit
te werken;

—

een aantal in de praktijk beproefde kwaliteitsindicatoren
en bijbehorende doelstellingen vast te stellen en een
pragmatisch, op lokale problemen gericht en kosteneffectief programma op te zetten;

—

maatregelen te coördineren met behulp van bestaande
regels en stimuleringsmaatregelen; en

—

na te gaan of in de komende jaren extra controles
mogelijk zijn om historisch gegroeide problemen stap
voor stap op te lossen.

( 1) PB C 357 van 14.12.2001, blz. 44.

1.3.
De Europese bodem is van essentieel belang voor ons
levensonderhoud en dat van andere, niet-Europese landen: in
de landbouw wordt immers voedsel geproduceerd. In de
bodem zitten grondstoffen die kunnen worden gewonnen en
die bosbouw mogelijk maken. De bodem is een van de
belangrijkste componenten van het landschap, is cruciaal voor
de terrestrische biodiversiteit, vervult een essentiële functie
voor grond- en oppervlaktewater, en heeft een grote invloed
op de atmosfeer. Bovendien speelt hij een belangrijke rol als
bron van grondstoffen. Ook zijn culturele en sociale waarde is
enorm. Maar door een combinatie van egoïsme van de mens
en verwaarlozing is de kwaliteit van de bodem achteruitgegaan.

1.4.
Een van de oorzaken hiervan is dat een groot gedeelte
van de Europese bodem onvoldoende door regelgeving wordt
beschermd aangezien hij niet zoals rivieren, meren, zeeën en
de atmosfeer wordt beschouwd als een gemeenschappelijke
hulpbron. Als gevolg hiervan krijgen (vrijwillige) beschermingsmaatregelen onvermijdelijk iets controversieels en dient
er bij de ontwikkeling van een efficiënte strategie rekening te
worden gehouden met twee factoren: enerzijds is er de correcte
en onvermijdelijke exploitatie van de bodem en anderzijds zijn
er degenen die land als gemeenschappelijke hulpbron willen
beschermen.

1.5.
De tijd is rijp om dit probleem aan te pakken en ervoor
te zorgen dat de bodem een gezonde toekomst tegemoet gaat.
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Standpunten van het CvdR

Definitie (par. 2 van de mededeling)

2.1.1.
Het CvdR is voor een zo ruim mogelijke definitie van
het begrip „bodem”. In het verleden hebben te beperkte
definities namelijk moeilijkheden opgeleverd, bijvoorbeeld
toen veen vanwege zijn volledig organische samenstelling niet
als een bodemsoort werd beschouwd. Een goede definitie van
het begrip „bodem” is van groot belang voor de bescherming
van het hele oppervlak van Europa. (Definities van andere
milieu-elementen kunnen hierbij als voorbeeld dienen, bijv.
het onderscheid tussen grondwater en oppervlaktewater in de
Duitse bodembeschermingswet, par. 2, deel 1).

2.2.

Specifieke kenmerken van de bodem (par. 2.3 van de
mededeling)

2.2.1.
Volgens de mededeling zijn er in Europa meer dan
320 verschillende bodemtypes en dienen lokale problemen
dan ook ruime aandacht te krijgen in het bodembeschermingsbeleid. Dit is zeker waar, maar de bodem is ook
erg heterogeen van aard, met grote verschillen in samenstelling
en ecologische structuur en functie op kleine horizontale en
verticale schaal. Men moet zich daarom bewust zijn van
de onderlinge afhankelijkheid van verschillende bodemtypes,
vooral bij het uitwerken van de beschermingsstrategie.

2.2.2.
De biodiversiteit van de bodem is meestal groot. Het
gaat hierbij vooral om micro-organismen zoals bacteriën en
schimmels, die in nauwe wisselwerking leven met de vegetatie
en de wortelsystemen erboven en een complex voedselnetwerk
vormen met hogere soorten. Samen staan al deze organismen
garant voor essentiële milieufuncties als de stroom van energie,
koolstof en voedingsstoffen en leveren zij een bijdrage aan
de bodemstructuur. Uit onderzoek blijkt dat de bodem in
ecologisch opzicht wel enige veerkracht bezit, zodat natuurlijke of door de mens veroorzaakte schade aan belangrijke
soorten kan worden opgevangen door andere soorten en de
milieufuncties dus behouden blijven. Uit nieuw onderzoek
blijkt echter ook dat bepaalde essentiële soorten zoals de
aardworm (lumbricus terrestris) onmisbaar zijn voor de bodemstructuur in semi-natuurlijke systemen. Beschermingsstrategieën moeten altijd leiden tot bodems die hun milieufuncties
en vooral hun natuurfuncties behouden.

2.2.3.
De veerkracht van ecologische structuren in bodems
is een evolutionair gevolg van de extreme omstandigheden
waaraan zij zijn blootgesteld, zoals overstromingen, droogte,
vorst en dooi. In een praktische, uitvoerbare beschermingsstrategie moet rekening worden gehouden met deze natuurlijke
processen.
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2.3. Belangrijkste bedreigingen voor de bodem (par. 3 van de
mededeling)
2.3.1.
De belangrijkste bedreigingen worden goed samengevat in de mededeling, al moet worden opgemerkt dat het
verlies aan organisch materiaal en de achteruitgang van de
bodemstructuur in belangrijke mate bijdragen aan erosie.
Voorts moet de in punt 3.2 genoemde grenswaarde van 3,6 %
organische stof als indicator voor een voorstadium van
woestijnvorming opnieuw onder de loep worden genomen.
Ook het verdwijnen van permafrostgebieden baart steeds meer
zorgen, en hetzelfde geldt voor de aanwijzingen dat het weer
aan het veranderen is, met als gevolg meer droogteperioden en
overstromingen en daardoor wellicht ook meer erosie in het
hoogland.
2.3.2.
De gevolgen van de fall-out van de Tsjernobyl-ramp
lijken te worden onderschat. In veel gebieden zijn de bodem
en de vegetatie nog steeds vervuild met radioactief cesium, dat
veel langzamer verdwijnt dan aanvankelijk was voorspeld,
vooral in veen- en zandgronden met een laag kaliumgehalte.
Er is veel meer in de vegetatie en in de voedselketens
terechtgekomen dan verwacht, met alle gevolgen van dien
voor de veeteelt en voor bepaalde sportactiviteiten, zoals de
hertenjacht in de bergen. Het effect op de biodiversiteit is
onbekend.
2.3.3.
Verkeerde beheerspraktijken voor grond en bodem
kunnen ertoe leiden dat er ziekteverwekkers in de bodem, in
de voedselketen en uiteindelijk dus in het menselijk lichaam
terechtkomen. Als onderdeel van een bodembeschermingsstrategie moet dus ook aandacht worden besteed aan bioveiligheid en voedselveiligheid.
2.3.4.
Ook de introductie van exoten verdient meer aandacht. Men dient zich zekerheid te verschaffen over de
mogelijke gevolgen van de introductie van GGO’s in het milieu
en de kans op verspreiding van genetisch materiaal in de
bodem. Bovendien lijken sommige geïntroduceerde soorten
zoals de Nieuw-Zeelandse platworm in staat te zijn om de
populatie van de normale aardworm uit te dunnen, wat
ernstige gevolgen heeft voor de structuur en dus ook voor de
functie en de vorm van de bodem. De verspreiding van de
Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is daarnaast grotendeels het gevolg van de verplaatsing van grond.
2.3.5.
Diffuse verontreiniging kan misschien beter diffuse
bodemvervuiling worden genoemd, aangezien de effecten
duidelijk waarneembaar zijn. Uitgestrekte gebieden kampen
met verzuring en eutrofiëring, wat leidt tot veranderingen van
de natuurlijke vegetatie en de flora en fauna en tot een
geringere zoetwaterkwaliteit. Hoewel er veel is gedaan om de
emissie en neerslag van zwavel terug te dringen, vormen de
stikstofemissies van vervoer en landbouw nog altijd een
groot probleem. Van de zware metalen die in de VK in
landbouwgronden terechtkomen is tussen de 38 en 97 %
afkomstig uit de atmosfeer. Er is dan ook meer onderzoek
nodig naar de atmosferische neerslag van verzurende stoffen,
stikstof en zware metalen in de bodem.
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2.3.6.
Grote delen van de Europese bodem zijn rijk aan
koolstof. Om het klimaat beter te kunnen beheersen moet
deze koolstof worden beschermd, vooral ook omdat door de
wereldwijde stijging van de temperatuur het sneeuwbaleffect
van méér CO2 in de lucht dreigt te verergeren. Een en ander is
een belangrijke bijdrage aan één van de prioriteiten van het
zesde milieuactieprogramma, namelijk klimaatbeheersing.

2.3.7.
De Commissie besteedt onvoldoende aandacht aan
het verlies van land door de uitbreiding van steden (bodemafdekking) en de herinrichting van braakliggende terreinen.
In dit verband leveren de pre-toetredingsfondsen voor de
kandidaat-lidstaten enige problemen op. Bodemafdekking kan
en moet worden teruggedraaid waar dat haalbaar is. Bij het
streven naar een geïntegreerde grondbeschermingsstrategie
moet het Europees ruimtelijke-ontwikkelingsperspectief meer
aandacht krijgen.

2.3.8.
In het hoofdstuk dat gewijd is aan overstromingen
en aardverschuivingen, zegt de Commissie niets over de
voortschrijdende leegloop van berg- en plattelandsgebieden,
vooral onder de land- en bosbouwers en de veetelers. De
gevolgen van neerslag worden steeds minder goed opgevangen
door landbouwpraktijken en een rationeel bodembeheer.

2.4.

Door de lidstaten ontplooide initiatieven (par. 5 van de
mededeling)

2.4.1.
In de lidstaten en de kandidaat-lidstaten bestaan
grote verschillen wat bescherming van de bodem betreft. In
het rapport „Soil Protection Policies within the European
Union” (december 1998) staat een samenvatting van de
verschillende systemen. Deze roept de vraag op of de voordelen
van een beter gecoördineerde Europese aanpak wel worden
benut. Zo’n aanpak zou namelijk gepaard gaan met beter op
elkaar afgestemde normen, een gecoördineerde bescherming
van watersystemen in grensoverschrijdende reservoirs, gecoördineerde maatregelen om diffuse en grensoverschrijdende
verontreiniging tegen te gaan, en een gecoördineerde aanpak
van mondiale problemen zoals klimaatveranderingen.

2.4.2.
Er bestaan vooral grote verschillen tussen de diverse
maatregelen om een oplossing te vinden voor historisch
gegroeide problemen in verband met verontreinigde en ook
verwaarloosde onbeheerde grond. De op handen zijnde richtlijn over milieuaansprakelijkheid zal wel betrekking hebben op
nieuwe, maar niet op oude verontreinigde terreinen. In een
voorstel voor een bodembeschermingstrategie dient hier aandacht aan te worden besteed, waarbij gemeenschappelijke, aan
de ernst van de risico’s gerelateerde doelstellingen moeten
worden vastgesteld. Voor het schoonmaken van in het verleden
verontreinigde locaties dienen geschikte stimulerings- en coör-

C 128/45

dinatiemaatregelen te worden genomen — voor de coördinatie
tussen overheid en particulieren — waarbij vormen van
objectieve aansprakelijkheid met terugwerkende kracht moeten worden vermeden. Met deze processen moet worden
gestreefd naar de compatibiliteit van de economische en
milieubelangen van de saneringsactie, die in ieder geval moet
zijn gebaseerd op een risicoanalyse.

2.5. Voor de bodembescherming relevant communautair beleid
(par. 6 van de mededeling)

2.5.1.
Procesregulering en afvalbeheer hebben een rechtstreeks bodembeschermend effect, hoe klein het stuk grond
in kwestie ook is, terwijl wetgeving op het gebied van
watervervuiling en habitats slechts een indirecte bescherming
biedt.

2.5.2.
Met de richtlijn inzake zuiveringsslib als zodanig
kunnen niet alle schadelijke gevolgen voor bodems worden
voorkomen, aangezien de nadruk daarin ligt op het voorkomen
van bodemverontreiniging en de verspreiding van ziekten.
Door slib, vooral in combinatie met organische en anorganische meststoffen, kunnen bodems eutroof worden. Bovendien
kan op onjuiste wijze uitgereden rioolslib ertoe leiden dat de
bodemstructuur compacter wordt en er in kwaliteit op achteruit gaat. De richtlijn heeft geen betrekking op ander afval
dat op landbouwgronden wordt verspreid, zoals papierafval,
voedselafval, ongebluste kalk, gips en compost, die bij een
slecht beheer stuk voor stuk kunnen leiden tot verontreiniging
en verspreiding van ziekten.

2.5.3.
Ook de zwemwaterrichtlijn heeft geleid tot een beter
bodembeheer in gebieden waar de bodemkwaliteit niet aan de
normen voldoet als gevolg van de diffuse afvloeiing van
afvalwater van landbouwgronden en ondergrondse stromen
van faecale indicatororganismen.

2.5.4.
Het CAFE-programma, de GLB-hervorming en de
waterkaderrichtlijn bieden goede kansen om de uitvoeringsmechanismen op het gebied van bodembescherming te versterken. Met name de mededeling over ruimtelijke ordening
en milieu zal volledig aan de eis voldoen van het zesde
milieuactieprogramma dat milieubescherming ook een integrerend onderdeel moet zijn van andere beleidsmaatregelen.

2.5.5.
Bij een goed beheer kunnen vervoerscorridoren de
biodiversiteit ten goede komen. Lange ecologisch beschermde
stroken kunnen de trek van bepaalde dieren vergemakkelijken.
Vooral in gebieden met intensieve landbouw ontbreekt het
nog vaak aan deze stroken.
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2.5.6.
Diverse beleidsmaatregelen dragen bij aan bodembescherming, maar vaak valt deze bijdrage tegen en bovendien
zijn de maatregelen niet goed op elkaar afgestemd. Zo is het
de vraag of de beoordeling van nieuwe en bestaande stoffen
een bijdrage levert aan de bodembescherming, aangezien
slechts een gering aantal chemicaliën wordt onderzocht en er
niet genoeg rekening wordt gehouden met het effect van deze
stoffen op de bodem met al zijn complexe ecologische
systemen.

aantal gefaseerde maatregelen waarmee deze visie kan worden
verwezenlijkt. In combinatie hiermee is een programma nodig
om vorderingen en resultaten te meten.

2.5.7.
De Commissie beschrijft in haar mededeling „goede
landbouwpraktijken” en „milieumaatregelen in de landbouw”
die positief zijn voor de bescherming van de bodem. Er
ontbreken echter duidelijke richtsnoeren waarmee ervoor kan
worden gezorgd dat via het GLB een beter toezicht op de
bodem kan worden uitgeoefend.

3.3.
De toekomstige situatie van de Europese bodem komt
in de mededeling echter niet aan de orde. Dit zou niet erg
moeilijk of gecompliceerd hoeven te zijn, ondanks de eerder
genoemde verschillen wat functie en vorm van de bodem
betreft.

2.6.

Bestaande systemen voor de vergaring van gegevens over de
bodem (par. 7 van de mededeling)

2.6.1.
De traditionele methode, waarbij monsters uit de
bodem worden genomen en geanalyseerd, is arbeidsintensief
en soms tijdrovend. Dit komt enerzijds door de uiteenlopende
bodemsoorten (zie par. 3.2 van de mededeling) en anderzijds
door het nog gebrekkige inzicht in de complexe fysicochemische en ecologische processen die er mede toe bijdragen
dat bodems „leven”. Daarom zouden voortdurend monsters
moeten worden genomen om de bodem te analyseren op
een potentieel zeer groot aantal determinanten. Hiervoor
is dringend een fundamentele herziening nodig, zodat het
eenvoudiger, kosteneffectiever en ecologisch relevanter wordt
om hierover rapporten op te stellen die stroken met duidelijke,
pan-Europese doelstellingen. De kennis van bestaande controlesystemen, en de ervaringen die hiermee zijn opgedaan,
moeten echter in een Europees systeem worden verwerkt.

2.7.

3.4. Visie
3.4.1.
Het komt erop aan om verdere achteruitgang van de
bodemkwaliteit te voorkomen en binnen één generatie een
doelgericht bodembeschermingsbeleid in Europa uit te voeren,
zodat de bodem daarna op een volledig duurzame wijze kan
worden beheerd. Met de term „doelgericht” krijgt de strategie
het pragmatische, realistische karakter dat nodig is om haar te
kunnen uitvoeren.
3.4.2.
vatten:

2.7.2.
De maatregelen op het gebied van milieu, landbouw
en andere beleidsterreinen moeten absoluut op elkaar worden
afgestemd om een systematischere, coherentere en uitgebreidere bescherming mogelijk te maken. Hiertoe is de instelling
van een interdisciplinaire stuurgroep binnen de Commissie
van essentieel belang.

Aanbevelingen van het CvdR

3.1.
In essentie moet een strategie het volgende omvatten:
een analyse van de huidige situatie, een toekomstvisie en een

De doelstellingen zouden het volgende kunnen om-

—

bescherming van de biodiversiteit, d.w.z. van de verschillende organismen die in de bodem leven er hiervan
afhankelijk zijn;

—

functie van de bodem als buffer voor grond- en oppervlaktewater om de milieukwaliteit hiervan te behouden
en ervoor te zorgen dat het ook als zwemwater en voor
andere recreatiedoeleinden kan worden gebruikt en tot
drinkwater kan worden verwerkt;

—

landbouw en bosbouw;

—

behoud van in de bodem opgeslagen koolstof;

—

sociale ontwikkelingen;

—

woongebieden;

—

bron van grondstoffen.

Hoe het verder moet (par. 8 van de mededeling)

2.7.1.
Het CvdR kan zich vinden in het voorstel om de
bijlagen van de habitatrichtlijn zo uit te breiden dat ook
bodembescherming er voortaan onder valt. Er loopt een
grootschalig onderzoeksprogramma naar de biodiversiteit van
bodems in het VK, waar het meest bestudeerde stuk bodem ter
wereld de komende vijf jaar verder zal worden onderzocht.

3.

3.2.
De mededeling geeft een samenvatting van vele van de
krachten en invloeden waaraan de bodem blootstaat en van de
huidige beschermingsmaatregelen, en biedt zo een redelijke
analyse van de huidige situatie.

3.4.3.
Aan alle grond in Europa moeten doelstellingen
worden verbonden, waarbij de meest veeleisende doelstellingen
of combinatie van doelstellingen de basis dienen te vormen.
Als onderdeel van de strategie dienen de verschillende soorten
land in kaart te worden gebracht en moet aan de hand van
grondsoort, ligging, klimaat, hoogte, oriëntatie en hellingshoek
worden nagegaan voor welk gebruik de grond in kwestie
geschikt is.
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Maatregelen om de visie te verwezenlijken

3.5.1.
De benaming „bodembeschermingsstrategie” wekt de
indruk dat er alleen gestreefd wordt naar een situatie waarin
de bodemkwaliteit in Europa niet langer achteruitgaat. Dit is
op zichzelf een goed streven. In de strategie moet duidelijk
komen te staan of dit de enige, ietwat beperkte ambitie is, of
dat het ambitieniveau hoger ligt. In het laatste geval zou de
Commissie aan moeten geven hoe zij actief aan kwaliteitsverbetering wil werken en hoe oude problemen, zoals verontreinigde grond, uiteindelijk kunnen worden opgelost. Een
strategie die enigszins de moeite waard is moet in ieder
geval zo zijn opgezet dat zij ook ruimte biedt aan deze
langetermijndoelstellingen, waarvan de verwezenlijking aan de
hand van in te zamelen gegevens moet worden beoordeeld. Bij
het opstellen van een bodembeschermingsstrategie en van
nieuwe regelingen moet het subsidiariteitsbeginsel nauwlettend
worden gerespecteerd. Een groot aantal problemen in dit
verband kan immers ook door de betrokken lidstaat of tussen
de desbetreffende lidstaten of regio’s worden opgelost, of door
andere lokale instanties die rechtstreeks bevoegd zijn op dit
gebied.

3.5.2.
De strategie moet alomvattend zijn. Het is onverstandig om, zoals de Commissie voorstelt, aparte initiatieven te
ontwikkelen voor erosie, de daling van het gehalte aan
organisch materiaal en verontreiniging (vooral door rioolslib,
compost en mijnafval).

3.5.3.
Bodemgebruik moet zo gedefinieerd worden dat er
geschikte, op lokale omstandigheden afgestemde kwaliteitsnormen uit kunnen worden afgeleid. Voor sommige specifieke
vormen van gebruik, zoals wonen en werken, zouden deze
normen kunnen neerkomen op criteria voor de mate waarin
de bevolking door haar activiteiten aan chemische risico’s
wordt blootgesteld. Dit zou stroken met het zesde milieuactieprogramma, waarin milieu en volksgezondheid met elkaar
in verband worden gebracht. Voor andere vormen van gebruik,
bijvoorbeeld maatregelen tot behoud van de biodiversiteit,
zouden via een Europees onderzoeksprogramma kwaliteitscriteria van meer algemene aard moeten worden ontwikkeld. Er
dienen eenvoudige, kosteneffectieve en ecologisch relevante
onderzoekstechnieken beschikbaar te komen. Er zijn mogelijkheden voor eenvoudige „bait tests”, fysiologisch onderzoek
naar microbiologische gemeenschappen, biosensoren en biomarkers, oftewel een serie snelle gestandaardiseerde tests die
in heel Europa met behulp van bijna natuurlijke bodems
kunnen worden geijkt. Op die manier krijgt men een systeem
in handen waarmee de milieukwaliteit van bodems kan worden
gemeten. In de waterkaderrichtlijn wordt deze voorbeeldige
aanpak al gehanteerd: men streeft naar een goede of uitstekende kwaliteit van oppervlaktewater, behalve als er door menselijke activiteit sprake is van grote veranderingen; dan wordt een
potentieel goede milieukwaliteit verwacht.
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3.5.4.
Voor gecoördineerde beoordelingen van de bodemkwaliteit in Europa zijn gestandaardiseerde methoden met
goede kwaliteitscontroles een absolute voorwaarde.

3.5.5.
Nadat is vastgesteld hoe bodems gebruikt mogen
worden en de kwaliteit ervan aan de hand van de juiste normen
is vastgesteld, moet een lokale risicoanalyse bepalen welke
bodems met voorrang beschermd dienen te worden en welke
bodems op een meer kosteneffectieve manier beschermd
kunnen worden, waarbij rekening wordt gehouden met de
diverse invloeden waaraan deze blootstaan.

3.5.6.
Zo’n Europees kader zal zorgen voor gelijke voorwaarden voor iedereen en — dankzij meer lokaal gerichte
actieplannen — voor een efficiënter gebruik van schaarse
hulpbronnen, zodat de gevolgen voor het milieu zoveel
mogelijk worden beperkt.

3.5.7.
Daarna moet de Commissie de momenteel beschikbare instrumenten in kaart brengen en aangeven hoe deze
het best gebruikt kunnen worden, zodat de lidstaten goede
praktijken gaan ontwikkelen en gezamenlijk onderzoeken
welke methoden het meest praktisch en efficiënt zijn. Voor
de uitvoering van de waterkaderrichtlijn zijn bijvoorbeeld
maatregelen nodig om de diffuse verontreiniging van
stroomgebieden aan te pakken. Veel van deze maatregelen
zullen onvermijdelijk invloed hebben op de bodem en kunnen
dus mede gebruikt worden om de kwaliteit hiervan te behouden of te verbeteren (bijvoorbeeld de bodembeheercontracten
van landbouwers in Frankrijk). Deze vorm van synergie moet
zoveel mogelijk worden uitgebuit voordat nieuwe regels
worden ingevoerd om eventuele lacunes aan te vullen.

3.5.8.
Voor een succesvolle strategie is de actieve deelname
van de diverse betrokken partijen nodig. Aangezien het
grootste gedeelte van het land in particuliere handen is, is het
adagium van het zesde milieuactieprogramma — „samenwerken met de markt” — van groot belang. Voor goede resultaten
zijn nieuwe manieren om bodem- en landbeheerders en andere
maatschappelijke sectoren bij een en ander te betrekken
cruciaal. Dit dient een belangrijk onderdeel te zijn van de
strategie.

3.6. Werkplan en tijdschema

3.6.1.
Het lijkt haalbaar om de strategie of de voorgestelde
onderdelen hiervan in 2004 te publiceren, ook al zijn bepaalde
ondersteunende onderzoeksresultaten dan waarschijnlijk nog
niet beschikbaar. Het CvdR benadrukt nogmaals dat een
geïntegreerde strategie in zijn ogen beter is dan een aantal
losse onderdelen die betrekking hebben op invloeden/bodem/
regio/maatregelen. In dit verband dient rekening te worden
gehouden met de bestaande regionale en gemeentelijke regelingen en de daaraan ten grondslag liggende criteria.
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3.6.2.
De Commissie zegt niets over de looptijd van de
strategie. Deze zou ten minste tien jaar moeten bedragen,
zodat een langetermijnplanning mogelijk is en er niet alleen
gezorgd kan worden voor bescherming, maar ook eventueel
voor herstelmaatregelen en voor de voorbereiding van nieuwe
adviezen of nieuwe regels, mocht de analyse van de effectiviteit
van de maatregelen daar aanleiding toe geven. Een tienjarenstrategie zou daarom zeker halverwege kritisch beoordeeld
moeten worden.

29.5.2003

3.6.3.
Met een strategisch kader voor bodembescherming
en op de langere termijn bodemherstel krijgen de kandidaatlidstaten de mogelijkheid om de in milieuopzicht waardevolle
elementen van hun bodem- en landbeheersmethoden te behouden en tegelijkertijd te voorkomen dat er een verslechtering
optreedt als gevolg van het hogere ontwikkelingstempo dat
hun toetreding met zich meebrengt. Ook zij hebben te maken
met een verontreinigde, in slechte toestand verkerende bodem,
waarvoor een doorlopend, op de risico’s gebaseerd meerjarenprogramma nodig is.

Brussel, 12 februari 2003.

De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Albert BORE

Advies van het Comité van de Regio’s over „De interne-marktstrategie voor de periode
2003-2006”
(2003/C 128/08)

HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gezien het verzoek van de Europese Commissie om advies over de meerjarige interne-marktstrategie die
zij in het voorjaar van 2003 zal presenteren;
gezien het op 9 oktober 2002 door zijn bureau genomen besluit om overeenkomstig artikel 265,
5e alinea, van het EG-verdrag de commissie „Economisch en sociaal beleid” te belasten met het opstellen
van een advies over dit onderwerp;
gezien zijn advies over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: over de „Evaluatie van de strategie voor de
interne markt — 2000” (CDR 311/2000 fin) (1);
gezien zijn advies over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over
„Een interne-marktstrategie voor de dienstensector” (CDR 134/2001 fin) (2);
gezien zijn advies over de mededeling van de Commissie „Behoud van de dynamiek door samenwerking
— Bijstelling van de strategie voor de interne markt — 2001” (CDR 200/2001 fin) (3);
verwijzend naar zijn advies over de mededeling van de Commissie „Productiviteit: de sleutel tot het
concurrentievermogen van de Europese economieën en ondernemingen” (CDR 224/2002 fin);
(1 ) PB C 148 van 18.5.2001, blz. 16.
(2 ) PB C 357 van 14.12.2001, blz. 65.
(3 ) PB C 107 van 3.5.2002, blz. 68.
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gezien het door de commissie „Economisch en sociaal beleid” op 6 december 2002 goedgekeurde
ontwerpadvies (CDR 341/2002 rev.) (rapporteur: mevrouw Rodust, lid van het parlement van de deelstaat
Sleeswijk-Holstein, D/PSE),
heeft tijdens zijn 48e zitting van 12 en 13 februari 2003 (vergadering van 12 februari) het volgende
advies uitgebracht.

1.

De standpunten van het Comité van de Regio’s

Perspectieven na tien jaar interne markt
Het Comité van de Regio’s
1.1.
is het met de Commissie eens, alle betrokkenen tot
extra inspanningen op te roepen om de interne markt te
voltooien. De Commissie heeft in dit verband tot genoegen
van het Comité aangekondigd, in april 2003 een strategie of
programma voor de middellange termijn (zeer waarschijnlijk
drie jaar) te willen goedkeuren ten behoeve van de uitbouw
van de markt. In vergelijking met eerdere mededelingen zal
het desbetreffende document meer gericht, ambitieuzer en
samenhangender van aard zijn, en wordt er met name ingegaan
op competitiviteit in het Europa van na de uitbreiding en beter
functionerende goederen- en dienstenmarkten;
1.2.
kan zich vinden in dit ambitieuze streven. Het acht het
echter evenals de Commissie noodzakelijk om een nieuwe,
meerjarige strategie voor de interne markt nauwer aan de
verschillende economische processen te koppelen en op de
algemene doelstelling voor 2010 te richten, te weten de Unie
tot de meest competitieve en dynamische kenniseconomie ter
wereld uit te bouwen. Tot deze processen behoren vooral
het proces van Luxemburg (1997) met betrekking tot de
ontwikkeling van een Europees werkgelegenheidsbeleid, het
proces van Cardiff (1998) ter hervorming van de Europese
economie, het proces van Lissabon (2000) ter versterking van
het concurrentievermogen en het proces van Göteborg (2001)
ten behoeve van duurzaamheid en de milieudimensie. Deze
processen zijn sinds het begin van de interne-marktwetgeving
opgestart om de respectieve segmenten van de Europese
economie te versterken;
1.3.
schaart zich achter het in de voortgangsverslagen van
de Commissie genoemde streven om de tenuitvoerlegging
van de nieuwe interne-marktstrategie samen met de andere
genoemde processen via één enkele globale strategie te vereenvoudigingen en op de gemeenschappelijke doelstelling voor
2010 te richten;
1.4.
is van mening dat in deze toekomstige meerjarenstrategie vooral aandacht aan verdere marktliberalisering moet
worden besteed. In belangrijke sectoren in de EU (vooral de
energie- en vervoerssector en de financiële en dienstenmarkten)
staat de interne markt nog in de kinderschoenen. Verder is het
inmiddels onontbeerlijk voor de toekomst van die markt dat
aandacht wordt besteed aan het bedrijfsklimaat (onder meer
ondernemingsrecht, octrooirecht, steun en mededinging,
universele diensten, fiscale harmonisatie, de Europese arbeidsmarkt en de verenigbaarheid van de sociale stelsels van de
lidstaten);

1.5.
schaart zich achter deze absoluut noodzakelijke uitbreiding van het interne-marktconcept: de strategie moet de
komende jaren op oplossingen worden gericht die in de eerste
plaats op de behoeften van de markt zijn georiënteerd,
maar waarbij tegelijkertijd de nadruk wordt gelegd op de
verantwoordelijkheid en de initiatieven op economisch terrein
van de lidstaten en de regionale en lokale lichamen, alsook op
de kwaliteit van het Europees sociaal model.

2. De aanbevelingen van het Comité van de Regio’s

Samenvoeging van de verschillende economische processen
Het Comité van de Regio’s
2.1.
acht het noodzakelijk een strategie voor de langere
termijn (t/m 2010) voor de interne markt te ontwikkelen, de
desbetreffende doelstellingen nauwer dan tot op heden op de
hoofddoelstelling voor 2010 af te stemmen en de koppeling
aan andere economische processen te vergemakkelijken.
Voorts moet de strategie tussentijds kunnen worden bijgesteld,
zodat de verschillende processen beter kunnen worden samengevoegd en alle betrokkenen meer transparantie en planningszekerheid wordt geboden;
2.2.
is ingenomen met extra ruimte voor mededinging als
basis voor verdere liberaliseringsmaatregelen om gesloten
markten te openen, de competitiviteit op de Europese en
wereldmarkten te verhogen en onnodig gedetailleerde regelingen te vermijden. Daarbij benadrukt het echter dat de interne
markt weliswaar prioritair, maar niet uitsluitend op mededinging moet worden toegesneden. Bij de toepassing van het
concurrentiebeginsel als harmonisatie-instrument dient zorgvuldig te worden gelet op de in het Europese recht getrokken
grenzen, de economische, sociale en territoriale aspecten van
het cohesiebeginsel, de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel en de externe effecten waarmee economisch handelen
gepaard gaat. Zo dient er ook rekening mee te worden
gehouden dat sommige goederen en diensten slechts in
beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn of in gebieden met
natuurlijke handicaps (kleine eilanden, bergen, afgelegen gebieden) met hogere kosten gepaard gaan en dus de concurrentie
met de goederen en diensten van andere, meer begunstigde
regio’s niet aankunnen;
2.3.
pleit ervoor dat de verdere werkzaamheden in de
lidstaten op basis van Europese regelgeving plaatsvinden. Het
acht noch de open-coördinatiemethode noch tussenstaatse
samenwerking geschikt om tot tijdige en uniforme toepassing
in de lidstaten te komen.
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Liberalisering en bedrijfsklimaat

Het Comité van de Regio’s

2.4.
is zich ervan bewust dat verdere marktliberalisatie
synergie-effecten oproept en dat een multidimensionale interne
markt ook in betere dienstverlening resulteert. Bij de verdere
liberalisering van marktsegmenten en het bedrijfsklimaat dient
voor de sectoren die vooral voor de regionale en lokale
lichamen van belang zijn op de volgende aanbevelingen te
worden gelet;

2.5.
wijst met klem op de samenhang tussen liberalisering
en territoriale cohesie. Belangrijk in dit verband is de nagestreefde vrijmaking van de vervoersector (goederenvervoer per
spoor, nationaal en grensoverschrijdend streekvervoer). Het
vestigt er wel de aandacht op dat het liberaliseringsbeleid niet
mag leiden tot inperking van het recht van lidstaten om zelf te
bepalen welke diensten op nationaal niveau beschouwd kunnen worden als universele diensten resp. diensten zonder
winstoogmerk, noch tot beperking of blokkering van de
ontwikkelingskansen van afzonderlijke regio’s of gemeenten.
Dit geldt met name voor het openbare personenvervoer, dat
van groot belang is voor de universele dienstverlening;

2.6.
is van mening dat de liberalisering van de transportsector op de volgende doelstellingen moet worden gericht: gelijke
kansen voor alle vervoerders, gecontroleerde mededinging,
voldoende ruimte voor ondernemersinitiatieven, adequate en
tijdig en duidelijk aangegeven overgangs- en vergunningstermijnen, geen onnodige arbeidsrechtelijke voorschriften en
bureaucratische rompslomp voor werknemers, alsook het
beschikbaar stellen aan alle burgers van vervoersdiensten;

2.7.
kan zich vinden in het uitvoerige actieplan eEuropa
2005 en roept op tot invoering van gemeenschappelijke regels
en procedures voor het gebruik van informatiediensten voor
de publieke sector: voor alle actoren op de Europese informatiemarkt moeten dezelfde basisvoorwaarden gelden. Ongewettigde scheeftrekkingen op de markt dienen uit de wereld te
worden geholpen en de voorwaarden voor het functioneren
van markten moeten transparanter worden. Technische vooruitgang mag niet in nieuwe beperkingen of codering (bijv.
digitale TV) bij grensoverschrijdende operaties resulteren.
Renationalisatie en belemmeringen voor de interne markt
dienen te worden vermeden;

2.8.
is van opvatting dat de regelingen voor de verschillende
media (internet, TV en digitale TV, UMTS) meer op elkaar
moeten worden afgestemd en met elkaar dienen te worden
verbonden om marktdistorsies te vermijden en tot werkelijk
vrije dienstverlening te komen. In het kader van de reclamevoorschriften en de jeugdbescherming dienen daartoe
uniforme minimum-normen te worden ontwikkeld die op
dezelfde wijze voor alle media zouden moeten gelden;
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2.9.
dringt er met klem op aan dat obstakels in de
dienstensector worden geëlimineerd. Het pleit in dit verband
voor vastberaden marktliberalisering die zelfs strekt tot verwezenlijking van een interne markt voor financiële diensten;

2.10.
benadrukt dat een Europese arbeidsmarkt een onmisbaar onderdeel van de interne markt vormt. Inmiddels worden
reeds tien jaar interne-marktregelingen uitgevaardigd maar het
vrije verkeer van werknemers stuit nog altijd op praktische
problemen;

2.11.
wijst erop dat bij de flexibilisering van de arbeidsmarkt vooral op kwalificaties en mobiliteit moet worden
gelet. Het dringt aan op verdere, beslissende stappen om
mobiliteitsobstakels uit de weg te ruimen. Dit geldt met name
voor de erkenning van beroepskwalificaties, vaardigheden op
ICT-gebied in heel Europa en talenkennis;

2.12.
wenst dat in de nieuwe interne-marktstrategie de
mogelijkheden worden verruimd om ook vanuit een andere
lidstaat een beroep op sociale voorzieningen te doen zonder
dat zulks kosten met zich mee mag brengen voor de lidstaten
en de regio’s. Het is ingenomen met de initiatieven om de
coördinatieregelingen op het gebied van sociaal recht te
herzien, te vereenvoudigen en transparanter te maken, alsook
om de uitvoering ervan te vergemakkelijken;

2.13.
vindt dat de samenwerking tussen de lidstaten op het
terrein van de gezondheidszorg, met actieve betrokkenheid
van de lokale en regionale autoriteiten, vanuit het perspectief
van patiënten en andere betrokkenen gestalte dient te krijgen
ter bevordering van vrij grensoverschrijdend verkeer;

2.14.
beklemtoont dat de ontwikkelingsverschillen tussen
de stelsels van de lidstaten en de aan de Unie grenzende
toetredingslanden zo snel mogelijk moeten worden geëlimineerd. Daartoe dient te worden gewerkt aan uniforme
initiatieven en maatregelen (best practices, uitwisseling van
informatie, enz.);

2.15.
is ingenomen met de plannen van de Commissie om
een einde te maken aan de rechtsonzekerheid waarmee de
universele dienstverlening in Europa wordt omgeven. De
universele diensten moeten een belangrijke pijler van het
Europese maatschappelijk model blijven. Bij marktliberalisatie
dient het algemeen belang dan ook te worden beschermd,
maar tegelijkertijd moet er daarbij oog zijn voor de specifieke
situatie per lidstaat;

2.16.
benadrukt dat de burgers ook op een functionerende
interne markt hoe dan ook tegen betaalbare prijzen toegang
moeten hebben tot een breed assortiment van kwalitatief
hoogwaardige universele diensten;
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2.17.
deelt de opvatting dat staatssteun moet worden
teruggedrongen omdat deze op termijn de mededinging kan
scheeftrekken en een negatieve uitwerking op de interne markt
kan hebben. Het zou een goede zaak zijn wanneer gerichter
wordt gesteund en meer nadruk wordt gelegd op geïntegreerde
doelstellingen en gevallen van duidelijk marktfalen;
2.18.
dringt erop aan dat het EG-steunbeleid in het kader
van de nieuwe strategie ruimte laat voor regionale doelstellingen en decentrale initiatieven voor regionaal beleid, alsmede
garanties bevat voor faire mededinging;
2.19.
benadrukt het belang van duurzaamheid, het belang
van opstellen van Europese standaardcriteria en -normen op
milieugebied en stimulering door de overheid om economische, sociale en milieudoelstellingen beter met elkaar in
overeenstemming te brengen. Invoering van een de-minimisregeling en/of een specifieke vrijstellingsverordening zou hier
reeds soelaas bieden. Een dergelijke regeling zou ook in de
overeenkomsten met de kandidaat-lidstaten moeten worden
opgenomen;
2.20.
acht het onontbeerlijk dat de interne-goederenmarkt
verder wordt uitgebouwd. Dit geldt met name voor wederzijdse
erkenning, een nieuw harmonisatieconcept, een Europees
merkrecht, markttoezicht, standaardisering en uniforme toepassing van de desbetreffende regelingen in het kader van
zeker ook de uitbreiding, en een Europees octrooirecht met
een gedecentraliseerde rechterlijke structuur. Het wederzijdseerkenningsbeginsel heeft zich in dit verband vooral bij het
behoud van de regionale diversiteit bewezen en daarom
mag niet aan dat principe worden getornd. Doelmatige en
regelmatige prijsvergelijkingen behoren tot de instrumenten
waarmee de belangstelling van zowel het bedrijfsleven als de
consumenten voor de interne markt duurzaam kan worden
verhoogd. De door de diensten van de EG (Eurostat) uitgebrachte prijsoverzichten moeten in deze zin aangepast en benut
worden.

Tenuitvoerlegging van de toekomstige strategie
Het Comité van de Regio’s
2.21.
roept ertoe op, de tenuitvoerlegging van de nieuwe
meerjarige strategie bovenaan de politieke agenda te plaatsen,
en wijst op de voorstellen die het in dat verband vorig jaar
heeft gedaan. Het heeft bijv. voorgesteld om met rondetafelbijeenkomsten vergelijkbare regionale conferenties met deelname van alle betrokkenen te organiseren om de tussen de
lidstaten bestaande grote verschillen in kennis over de interne
markt (scorebord voor de interne markt) terug te dringen,
verder te werken aan de voltooiing van deze markt en door
het uitwisselen van ervaringen in kaart te brengen welke
regelingen nog moeten worden uitgevaardigd;
2.22.
stelt voor om de nieuwe strategie om te vormen tot
een echt actieplan dat is gecentreerd op de in het witboek over
Europese governance gedane voorstellen om de betrokken
sectoren van de civiele samenleving bij de operatie te betrekken
en tot betere regelgeving te komen. Afgezien van toezicht op
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de ontwikkeling van de interne markt behoren daar onder
meer toe gerichte voorlichtingscampagnes over regelingen
betreffende en functioneren van de interne markt in die
lidstaten waar de bedrijven en burgers het minst in staat blijken
om op de interne markt actief te zijn. Het regionaal en het
lokaal niveau zijn hierbij onontbeerlijk. Via sectorspecifieke
deskundigenconferenties dient te worden gezorgd voor een
systematische dialoog met de betrokken verbanden, zodat
vaststaat dat bij de toekomstige wetgeving voor de interne
markt rekening zal worden gehouden met de regionale en
lokale ervaringen en situaties. Concentratie, vereenvoudiging,
duidelijke prioriteiten en meer transparantie dragen bij tot
betere regelgeving en meer planningszekerheid;

2.23.
roept ertoe op, om met de nieuwe strategie eindelijk
tot een programma voor vermindering en vereenvoudiging
van de interne-marktregels te komen, zoals de Commissie
overigens reeds lang beoogt. Daarvoor moeten vooral de in
het kader van het proefproject SLIM (vereenvoudiging van de
regels voor de interne markt) ontwikkelde technieken worden
gebruikt;

2.24.
stelt voor een „Interne-markt-codex” te publiceren.
Daarin zouden de belangrijkste bepalingen van de internemarktwetgeving moeten worden samengevat. Verder moet
het document dienen als een eenvoudig instrument voor
bedrijfsleven en bestuur om de interne-marktvrijheden te
benutten. Het document zou in alle officiële talen van de Unie
moeten worden uitgebracht en gemeengoed voor alle Europese
ondernemingen moeten worden;

2.25.
is ermee ingenomen dat de Commissie Solvit in de
vorm heeft gegoten van een volstrekt nieuw, praktijkgericht
instrument waarmee ondernemingen snel en zonder bureaucratische rompslomp over hun rechten op de interne markt
kunnen worden geïnformeerd. Het Comité verzoekt de lidstaten, de Commissie bij de invoering van het instrument actief
en in de gehele Unie te ondersteunen. De Commissie zou op
haar beurt het aanbod van de regionale en lokale lichamen
moeten accepteren om de kennis omtrent de interne markt te
vergroten en om via een speciaal voorlichtingsprogramma
informatie over Solvit te verspreiden. Slechts wanneer plaatselijk in brede kring kennis aanwezig is over bestaan en
functioneren van Solvit kan dit nieuwe instrument zijn taak
vervullen. Hiervoor kan alleen op regionaal en lokaal niveau
worden gezorgd;

2.26.
verzoekt de lidstaten om de omzetting en tenuitvoerlegging van de interne-marktwetgeving niet uitsluitend op
politieke opportuniteit en/of andere prioriteiten te stoelen.
Momenteel voldoen slechts vijf lidstaten aan de door de
Europese Raad van Barcelona (2002) geformuleerde doelstelling om tegen het voorjaar 2003 een omzettingsachterstand
van maximaal 1,5 % te hebben. Er lopen 1 500 inbreukprocedures en daaruit blijkt wel dat de lidstaten heel anders met
hun Verdragsverplichtingen zullen moeten omgaan dan tot op
heden het geval is.
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De bijdrage van het regionaal en lokaal niveau

3.1.
acht het cruciaal voor de nieuwe strategie dat via
nauwere samenwerking met de betrokken segmenten van de
civiele samenleving en de overheid meer transparantie op dit
gebied (een centrale doelstelling bij de verbetering van de
Europese governance) en daarmee op alle niveaus meer besef
van de vereisten van de interne markt wordt gecreëerd;
3.2.
roept ertoe op de regionale en lokale lichamen direct
bij de ontwikkeling van de nieuwe strategie te betrekken,
omdat hun grote verscheidenheid aan bevoegdheden nauw
verband houden met de interne markt. Hierbij valt onder
andere te denken aan regionaal en lokaal economisch en
infrastructuurbeleid, steunmaatregelen, streekvervoer, arbeidsmarkten, de dienstensector en uniforme toegang tot en gebruik
van moderne ICT-instrumenten. Voor deze betrokkenheid kan
worden gezorgd via het Comité, maar tevens kan worden
gewezen op recente overwegingen betreffende meer betrokkenheid voor de civiele samenleving om tot een betere
Europese governance te komen. Beide kanalen moeten worden
benut;
3.3.
benadrukt opnieuw dat de voorstellen en maatregelen
van de Commissie voor interactieve informatie en oplossingen
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voor interne-marktproblemen onmisbaar maar nog altijd
ontoereikend zijn. Ondanks het succes bij de tenuitvoerlegging
van eEurope blijft vooral voor het MKB en bedrijven in
afgelegen gebieden de elektronische toegang tot gegevensbestanden en informatienetwerken een probleem. Deze sector
kan nog altijd niet zonder concrete advisering op lokaal niveau
over de toepassing van de interne-marktregels. Het Comité
verwijst ook hier naar zijn voorstellen, de regionale en lokale
actoren veel intensiever dan voorheen bij het uitwerken van de
strategie te betrekken en hen met de tenuitvoerlegging daarvan
te belasten. Deze actoren moet dan ook een centrale rol in de
nieuwe strategie worden toegekend;
3.4.
verzoekt de regionale en lokale lichamen om in het
kader van hun bi- en multilaterale samenwerking met partners
uit toekomstige lidstaten en bij hun deelname aan twinningprojects vooral aandacht te besteden aan de omzetting en de
tenuitvoerlegging van interne-marktregelingen. Hierbij dient
met name te worden gewerkt via Phare, dat een (verlengd)
programma ter voorbereiding van de toetreding is en tot
Institution Building strekt;
3.5.
beveelt de lokale en regionale autoriteiten aan, bij
te dragen tot de interne-marktstrategie door hun markten
overeenkomstig de opmerkingen van par. 1.4 voor mededinging open te stellen.

Brussel, 12 februari 2003.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Albert BORE
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Resolutie van het Comité van de Regio’s over het „Werkprogramma van de Europese Commissie
en de prioriteiten van het Comité van de Regio’s voor 2003”
(2003/C 128/09)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gezien het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2003 (COM(2002) 590 def.);
gezien de door het bureau op 13 september 2002 goedgekeurde beleidsstrategie van het CvdR voor 2003
(R/CDR 232/2002 pt. 7);
gezien de prioriteiten van het Griekse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie;
gezien het ontwerpwerkprogramma van de Raad voor 2003 (14944/02);
gezien de resolutie van het Europees Parlement over het wetgevings- en werkprogramma voor 2003, die
tijdens de plenaire vergadering van 5 december 2002 werd aangenomen (P5-TA-PROV(2002)592);
gezien het protocol betreffende de samenwerking tussen de Europese Commissie en het Comité van de
Regio’s (DI CDR 81/2001 rev. 2);
overwegende dat het CvdR bij het opstellen van zijn beleidsprioriteiten terdege rekening tracht te houden
met die van de andere EU-instellingen;
overwegende dat de lokale en regionale overheden een belangrijk deel van de uitvoering van het EUbeleid op zich nemen;
overwegende dat de democratische legitimiteit van het EU-beleid sterk zou toenemen als de lokale en
regionale overheden zouden worden betrokken bij het vaststellen van de prioriteiten van de EU,
heeft het Comité van de Regio’s tijdens zijn 48e zitting op 12 en 13 februari 2003 (vergadering van
13 februari) met algemene stemmen de volgende resolutie aangenomen.

1.

Het Comité van de Regio’s is te spreken over de nieuwe
thematische en strategische aanpak die de Commissie bij
de jaarlijkse planning van haar werkzaamheden hanteert.

Uitbreiding

2.

Het herhaalt dat het betrokken wenst te worden bij de
interinstitutionele dialoog over de jaarlijkse beleidsstrategie en het werkprogramma.

4.

3.

Het adviseert de 580 onderdelen van het werkprogramma te beperken door meer prioriteiten te stellen, onderdelen samen te voegen en in een nieuwe vorm te gieten.

Het CvdR steunt de belangrijkste initiatieven van de
Commissie op dit vlak, maar is bezorgd over het feit dat
de Commissie en de nationale overheden het oor
onvoldoende te luisteren leggen bij de lokale en regionale
overheden, en zich niet bewust zijn van wat de uitbreiding voor hen betekent.

5.
3.a

Het CvdR moedigt de Commissie aan om nu reeds werk
te maken van de door de Conventiewerkgroep over het
subsidiariteitsbeginsel geformuleerde aanbeveling om bij
ieder wetgevingsvoorstel een „subsidiariteitsmemorandum” te voegen dat uitvoerige informatie bevat op basis
waarvan kan worden beoordeeld of het subsidiariteitsbeginsel in acht is genomen. Zo’n memorandum moet het
mogelijk maken na te gaan wat het Commissievoorstel
voor financiële gevolgen zal hebben en, indien het om
een voorstel voor een richtlijn gaat, in hoeverre de
lidstaten en hun subnationale overheden hun regelgeving
moeten aanpassen.

Het is teleurstellend dat het werkprogramma van de
Commissie in alle talen zwijgt over raadpleging van het
Comité van de Regio’s over de meeste onderwerpen die
met de uitbreiding hebben te maken.

6.

Gelukkig wordt wel veel aandacht geschonken aan het
kwalitatieve aspect van de uitbreiding. Het CvdR bepleit
in dit verband dat het begrip Europees burgerschap
verder wordt uitgewerkt en dat de culturele en taalkundige diversiteit wordt gestimuleerd.
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Een openbaar debat over deze uitbreiding en mogelijke
toekomstige uitbreidingen is een essentiële voorwaarde
om hiervoor een maatschappelijk draagvlak te creëren.
Het is derhalve van groot belang dat de burgers over de
uitbreiding worden voorgelicht en er bij betrokken
worden. Om deze reden verzoekt het CvdR de politici
op alle bestuursniveaus in heel Europa samen een brede
maatschappelijke discussie over de uitbreiding en de
toekomstige contouren van de EU aan te zwengelen.

8.

De Commissie en de regeringen van de kandidaatlidstaten zouden veel meer werk moeten maken van het
raadplegen en informeren van de lokale en regionale
overheden tijdens de pretoetredingsperiode en hiervoor
de noodzakelijke middelen moeten reserveren.

9.

Er is behoefte aan capaciteitsopbouw op lokaal en
regionaal niveau, omdat toetreding weinig kans van
slagen heeft als de lokale en regionale overheden er niet
goed op voorbereid zijn. Daarom zou de Commissie
hiertoe na afloop van het Phare-programma de nodige
regelingen moeten treffen.

10.

Er moeten financiële middelen worden vrijgemaakt voor
samenwerkingsprojecten met kandidaat-lidstaten, met
name projecten inzake de uitwisseling van ervaring en
capaciteitsopbouw. Daarnaast moeten ook de samenwerkingsprojecten met andere landen, met name in de
buurlanden van de EU na de uitbreiding verder worden
ontwikkeld. In dit verband dient prioriteit te worden
verleend aan het Euro-mediterrane partnerschap en aan
de betrekkingen met de Westelijke Balkan, Rusland,
Oekraïne en Moldavië, in het bijzonder door de gevolgen
van de EU-uitbreiding voor de economie en handel van
deze landen te evalueren.

Stabiliteit en veiligheid

11.

Het CvdR is het met de Commissie eens dat stabiliteit en
veiligheid de hoogste prioriteit verdienen, en vindt het
een goede zaak dat de Commissie dit vraagstuk in een
ruimer verband heeft geplaatst. De geschiedenis leert dat
Europese integratie de beste manier is om de burgers
vrede, stabiliteit, welvaart en vrijheid te brengen. Het
CvdR blijft er daarom op hameren dat naast veiligheidsmaatregelen ook maatregelen op het vlak van economische en sociale samenhang, onderwijs en cultuur, eerlijke
handel en duurzame ontwikkeling ertoe kunnen bijdragen een veilige leefomgeving voor de burgers te creëren.

12.

Juist met het oog op de totstandbrenging van een veilige
leefomgeving acht het CvdR het gezien de natuur- en
milieurampen van de afgelopen jaren en maanden
noodzakelijk om ook milieubescherming als een priori-
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tair beleidsterrein aan te merken. Het juicht de geplande
geïntegreerde risicostrategie dan ook toe als een eerste
stap in de juiste richting.
13.

De beginselen die aan de Europese ruimte van vrijheid,
veiligheid en rechtvaardigheid ten grondslag liggen,
moeten voor alle mensen op dezelfde wijze gelden.

14.

Lokale en regionale overheden zijn als eerste betrokken
als het erom gaat voor stabiliteit en veiligheid te zorgen.
De hernieuwde aandacht voor dit thema zal voor
hen dan ook belangrijke gevolgen hebben. Des te
betreurenswaardiger is het dat zij in de werkprogramma’s van Commissie en Raad helemaal niet worden
genoemd. Het CvdR verzoekt geraadpleegd te worden
over alle ter zake doende onderwerpen op dit terrein,
bv. de Euro-mediterrane samenwerking, de Mededeling
over misdaadpreventie, een Europees grensbeheerssysteem, fraudebestrijdingsmaatregelen, drugsbestrijding, de betrekkingen met de buurlanden van de EU, en
immigratie- en asielbeleid.

15.

Aangezien een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid dringend noodzakelijk is, juicht het CvdR iedere
stap in deze richting toe. Het wijst er wel op dat deze
problematiek niet alleen vanuit veiligheidsoogpunt mag
worden benaderd.

Een duurzame en integratiegerichte economie
16.

Het CvdR beveelt aan om reeds in het hoofdstuk „Een
duurzame op integratie gerichte economie” uit het
werkprogramma van de Commissie voor 2003 rekening
te houden met de toetreding van tien nieuwe landen in
2004.

17.

In het licht van de economische terugval enerzijds en de
toetreding van nieuwe lidstaten anderzijds is het van
cruciaal belang dat het proces van Lissabon niet in het
slop geraakt.

17.a Het CvdR juicht de nieuwe gecoördineerde aanpak t.a.v.
de Europese werkgelegenheidsstrategie en de richtsnoeren voor het economisch beleid toe. De uitvoering van
de strategie van Lissabon dient volgens het Comité
aanzienlijk te worden geïntensiveerd, zodat de voor
2010 vastgestelde doelstellingen nog kunnen worden
gerealiseerd. De noodzakelijke structurele hervormingen
mogen echter niet ten koste gaan van de sociale
samenhang en dienen bijgevolg te worden gecombineerd
met forse investeringen op economisch en sociaal gebied
en op het terrein van scholing. In dit verband is het
CvdR het ermee eens voor het stabiliteits- en groeipact
gedetailleerdere criteria vast te stellen, zodat rekening
kan worden gehouden met investeringen van overheden,
waarbij met name moet worden gedacht aan uitgaven
voor infrastructuur en steun voor projecten in het kader
van arbeidsmarkt- en maatschappelijke integratie.
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18.

De plaatselijke en regionale autoriteiten krijgen rechtstreeks te maken met de strategie van Lissabon, en zijn
verantwoordelijk voor de praktische tenuitvoerlegging
van veel van de voorgestelde maatregelen, soms zelfs als
hoofdverantwoordelijke. Daarom zou het goed zijn als
het CvdR nauw bij de beleidsvorming op dit terrein werd
betrokken.

19.

Voorts dient in de Europese Monetaire Unie meer
aandacht uit te gaan naar het verband tussen monetair
beleid, begrotingsbeleid en de toepassing van het
stabiliteits- en groeipact. Daar de plaatselijke en regionale
overheden verantwoordelijk zijn voor een behoorlijk
gedeelte van de overheidsuitgaven (in sommige landen
zelfs voor het grootste gedeelte) zou dit thema ook
vanuit subnationaal oogpunt moeten worden bekeken.
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24.

Het is dus positief dat de rol van de lokale en regionale
overheden in de EU nu vast op de politieke agenda staat.
Er dienen methoden te worden ontwikkeld om de
plaatselijke en regionale autoriteiten adequaat te kunnen
betrekken bij de EU-besluitvorming, met name met het
oog op de kandidaat-lidstaten, waar de desbetreffende
overheidsstructuren nog in de kinderschoenen staan.

25.

De institutionele rol van het Comité van de Regio’s moet
verder worden vergroot. Het is immers de natuurlijke
hoeder van subsidiariteit, proportionaliteit en nabijheid.

Strategie inzake communicatie en voorlichting
20.

21.

22.

Het CvdR verzoekt de EU, de lidstaten, de lokale en
regionale overheden en de sociale partners territoriale
werkgelegenheidspacten op te zetten, het wettelijke
kader voor particuliere bedrijven, met name het MKB, te
verbeteren, en de noodzakelijke hervormingen door te
voeren in de socialezekerheidsstelsels, teneinde gunstige
voorwaarden te scheppen voor sociale stabiliteit, een
solide economie en maatschappelijk welzijn.
Het CvdR is er voorstander van dat sociale en milieuaspecten in de werkprogramma’s van Commissie en
Raad niet worden beschouwd als een kostenfactor of
een aparte beleidstak, maar als wezenlijk onderdeel van
de economie.
Van groot belang voor het dagelijks leven van de burgers
is gelijke toegang tot diensten van algemeen belang.
Het CvdR ziet dan ook met belangstelling naar de
desbetreffende voorstellen van de Commissie uit. Met
name lokale en regionale overheden hebben er behoefte
aan dat er duidelijkheid wordt geschapen ten aanzien
van de staatssteunregels en de definitie van commerciële
en niet-commerciële diensten (laatstgenoemde vallen
niet binnen het bereik van de GATS-onderhandelingen).

26.

De Europese burgers kunnen pas echt integreren als zij
zich met het integratieproces kunnen identificeren. Nu
zij zich minder bewust lijken te zijn van de EU en de
publieke steun voor de integratie lijkt af te kalven, zou
de EU een algemene communicatie- en voorlichtingsstrategie moeten uitwerken. Het CvdR roept politici in alle
bestuurslagen op, hun verantwoordelijkheid te nemen
waar het gaat om het debat over Europese aangelegenheden.

27.

Daar het CvdR het lokale en regionale bestuur vertegenwoordigt, is het bij uitstek geschikt om met de burgers
te communiceren. Het zou bij de tenuitvoerlegging van
de communicatie- en voorlichtingsstrategie dan ook
nauw betrokken moeten worden.

Regionaal beleid

28.

Het CvdR ziet belangstellend uit naar het debat over de
afbakening van een nieuw cohesiebeleid en de vaststelling van de prioriteiten voor de toekomst. Aangezien
het CvdR in beleidsmatig, administratief en technisch
opzicht over grote kennis van zaken beschikt en zijn
leden als geen ander op de hoogte zijn van het lokale en
regionale bestuur, gaat het ervan uit dat het in deze
discussie een vooraanstaande rol zal spelen.

29.

Een eerste vereiste voor de burgers en voor het CvdR is
dat de structuurfondsen vereenvoudigd, gedecentraliseerd en efficiënter worden.

30.

In het Verdrag zou rekening moeten worden gehouden
met het begrip territoriale samenhang, dat immers in het
verlengde ligt van de economische en sociale samenhang.

Overige CvdR-prioriteiten

Constitutionele aangelegenheden en het debat over de toekomst van
de Unie
23.

Het CvdR juicht het toe dat het debat over de toekomst
van de Europese Unie een prominente plaats heeft
gekregen in het werkprogramma van de Raad. Het wijst
er nogmaals op dat er behoefte is aan een discussie over
de rol van de lokale en regionale overheden in de EU en
vindt het daarom een goede zaak dat dit thema op de
agenda van de Conventie is geplaatst.
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31.

32.
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Daarnaast hecht het CvdR groot belang aan een evenwichtige, gecoördineerde en duurzame ontwikkeling van
stedelijke en plattelandsgebieden, eilandregio’s, bergstreken en perifere gebieden. In het geval van de EU-regio’s
die vanwege bepaalde territoriale kenmerken extra
kwetsbaar zijn, is de ontwikkeling van een geïntegreerde
territoriale strategie in het kader van het toekomstige
structuurbeleid een bijzonder zware opdracht.
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niveau van de beleidsmaatregelen inzake ruimtelijke
ordening.
33.

Regionale samenwerking bevordert integratie en verleent
het regionaal beleid een aanzienlijke communautaire
meerwaarde.

34.

Tot slot draagt het CvdR zijn voorzitter op deze resolutie
te doen toekomen aan de Europese Commissie, het
Europees Parlement, de Raad, het Griekse en het Italiaanse voorzitterschap en de regeringen en parlementen van
de kandidaat-lidstaten.

Het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief
(EROP) zou moeten fungeren als politiek en wetgevend
referentiekader voor de coördinatie op communautair

Brussel, 13 februari 2003.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Albert BORE

Advies van het Comité van de Regio’s over:
—

het „Strategisch document: Naar een grotere Europese Unie” en het „Verslag van de Europese
Commissie over de vorderingen van elk van de kandidaat-lidstaten op de weg naar het EUlidmaatschap”, en

—

het „Verslag van de Commissie aan de Raad — De Europese uitbreiding toegelicht”
(2003/C 128/10)

HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gelet op het „Strategisch document: Naar een grotere Europese Unie” en het „Verslag van de Europese
Commissie over de vorderingen van elk van de kandidaat-lidstaten op de weg naar het EU-lidmaatschap”
(COM(2002) 700 def.);
gelet op het „Periodiek verslag 2002 over de vorderingen van Bulgarije op de weg naar het EUlidmaatschap” (SEC(2002) 1400);
gelet op het „Periodiek verslag 2002 over de vorderingen van Cyprus op de weg naar het EU-lidmaatschap”
(SEC(2002) 1401);
gelet op het „Periodiek verslag 2002 over de vorderingen van Tsjechië op de weg naar het EUlidmaatschap” (SEC(2002) 1402);
gelet op het „Periodiek verslag 2002 over de vorderingen van Estland op de weg naar het EUlidmaatschap” (SEC(2002) 1403);
gelet op het „Periodiek verslag 2002 over de vorderingen van Hongarije op de weg naar het EUlidmaatschap” (SEC(2002) 1404);
gelet op het „Periodiek verslag 2002 over de vorderingen van Letland op de weg naar het EUlidmaatschap” (SEC(2002) 1405);
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gelet op het „Periodiek verslag 2002 over de vorderingen van Litouwen op de weg naar het EUlidmaatschap” (SEC(2002) 1406);
gelet op het „Periodiek verslag 2002 over de vorderingen van Malta op de weg naar het EU-lidmaatschap”
(SEC(2002) 1407);
gelet op het „Periodiek verslag 2002 over de vorderingen van Polen op de weg naar het EU-lidmaatschap”
(SEC(2002) 1408);
gelet op het „Periodiek verslag 2002 over de vorderingen van Roemenië op de weg naar het EUlidmaatschap” (SEC(2002) 1409);
gelet op het „Periodiek verslag 2002 over de vorderingen van Slowakije op de weg naar het EUlidmaatschap” (SEC(2002) 1410);
gelet op het „Periodiek verslag 2002 over de vorderingen van Slovenië op de weg naar het EUlidmaatschap” (SEC(2002) 1411);
gelet op het „Periodiek verslag 2002 over de vorderingen van Turkije op de weg naar het EU-lidmaatschap”
(SEC(2002) 1412);
gelet op het „Verslag van de Commissie aan de Raad — De Europese uitbreiding toegelicht”
(COM(2002) 281 def.);
gelet op het besluit van het bureau van het Comité van 9 oktober 2002 om, overeenkomstig artikel 265,
vijfde alinea, van het Verdrag tot Oprichting van de Europese Gemeenschap, over dit onderwerp een
advies uit te brengen en de commissie „Externe betrekkingen” met het opstellen van dit advies te belasten;
gelet op het advies van het Comité van 11 maart 1999 over „Eurotraining voor plaatselijke en regionale
overheden in Europa” (CDR 404/98 fin) ( 1);
gelet op het advies van het Comité van 16 mei 2002 over de „Mededeling van de Commissie over de
financiering van de uitbreiding in de periode 2004-2006” (CDR 71/2002 fin) (2);
gelet op het ontwerpadvies van het Comité over de „Mededeling van de Commissie over de actieplannen
voor bestuurlijke en gerechtelijke capaciteit en de monitoring van toezeggingen van de landen waarmee
toetredingsonderhandelingen worden gevoerd” (CDR 244/2002 fin) (3);
gelet op de resolutie van het Comité van 17 november 1999 over „De Europese Unie en het
uitbreidingsproces” (CDR 424/1999 fin) (4);
gelet op het ontwerpadvies van het Comité (CDR 325/2002 rev.) dat op 29 november 2002 door de
commissie „Externe betrekkingen” werd goedgekeurd (rapporteur was mevrouw Lund (DK/PSE), raadslid
van de gemeente Farum);
overwegende dat de uitbreiding altijd de volle steun van het Comité van de Regio’s heeft gekregen omdat
de toetreding van de kandidaat-lidstaten de Europese bevolking meer vrede, politieke stabiliteit, sociale
samenhang en welvaart zal brengen;
overwegende dat de nieuwe uitbreidingsronde generaties lang het aanzien van Europa zal bepalen en haar
stempel zal drukken op de hele verdere discussie over de toekomst van de Europese Unie;
overwegende dat het welslagen van de nieuwe uitbreidingsronde grotendeels zal afhangen van de bijdrage
van de lokale en regionale overheden, aangezien de praktische uitvoering van de in het acquis vervatte
regelingen voornamelijk een lokale en regionale aangelegenheid is;
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

PB C 198 van 14.7.1999, blz. 68.
PB C 278 van 14.11.2002, blz. 40.
PB C 73 van 26.3.2003, blz. 20.
PB C 57 van 29.2.2000, blz. 1.
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overwegende dat de grondbeginselen van de Unie — zoals het beginsel dat besluiten zo dicht mogelijk bij
de burger moeten worden genomen (zie art. 1 van het EU-Verdrag) en het subsidiariteits- en het
evenredigheidsbeginsel (zie art. 5 van het EG-Verdrag en het bij het Verdrag van Amsterdam gevoegde
Protocol betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel) — formeel
gezien in eerste instantie voor de betrekkingen tussen de Unie en haar lidstaten gelden, maar in de praktijk
ook van toepassing zijn op het besluitvormingsproces binnen de lidstaten, op de overname van EU-regels
en -voorschriften in de nationale wetgevingen en op de toepassing van die regels en voorschriften op
nationaal, regionaal en lokaal niveau;
overwegende dat bijgevolg ook bij de toetredingsonderhandelingen met de kandidaat-lidstaten van deze
beginselen dient te worden uitgegaan; dat de Unie, zonder afbreuk te willen doen aan de interne
bevoegdheidsverdeling in de kandidaat-lidstaten, alles in het werk dient te stellen om te bereiken dat de
uitvoering van de communautaire regels en voorschriften in de toekomstige lidstaten zo efficiënt mogelijk
en zo dicht mogelijk bij de burger geschiedt,
heeft tijdens zijn 48e zitting op 12 en 13 februari 2003 (vergadering van 13 februari) met algemene
stemmen het volgende advies goedgekeurd.

1.

Het standpunt van het Comité van de Regio’s

Het Comité van de Regio’s
1.1.
is verheugd over het feit dat de onderhandelingen met
de eerste tien kandidaat-lidstaten op de Top van Kopenhagen
van 12 en 13 december 2002 werden afgesloten, waardoor
het toetredingsverdrag met deze landen op 16 april 2003 in
Athene ondertekend kan worden;
1.2.
stelt met tevredenheid vast dat de Europese Raad het
eens is met het oordeel van de Commissie dat Cyprus, Tsjechië,
Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije
en Slovenië beschikken over stabiele instellingen die de
democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten alsook het
respect voor en de bescherming van minderheden waarborgen,
en daarmee voldoen aan de politieke voorwaarden voor het
EU-lidmaatschap;
1.3.
stelt met tevredenheid vast dat de Europese Raad het
eens is met het oordeel van de Commissie dat de tien
kandidaat-lidstaten in staat zijn de uit het EU-lidmaatschap
voortvloeiende verplichtingen, waaronder het streven naar een
politieke, economische en monetaire Unie, aan te gaan en
beschikken over een functionerende markteconomie die de
concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Europese
Unie in 2004 zal aankunnen, en daarmee voldoen aan de
economische voorwaarden;
1.4.
kan zich erin vinden dat de Europese Raad gezien de
aanbevelingen van de Commissie in het strategisch document
over de uitbreiding besloten heeft de toetredingssteun voor
Bulgarije en Roemenië te verhogen zodat deze landen in 2007
volledig lid van de EU kunnen worden;
1.5.
is het ermee eens dat de Europese Raad gezien de
aanbevelingen van de Commissie in het strategisch document
over de uitbreiding besloten heeft dat na de ondertekening van
het toetredingsverdrag voortdurend toezicht moet blijven
bestaan op het nakomen van de verplichtingen die tijdens de
toetredingsonderhandelingen zijn aangegaan;

1.6.
stelt vast dat capaciteitsopbouw absoluut de grootste
uitdaging voor de kandidaat-lidstaten vormt en is dan ook
verheugd dat de Europese Raad gezien de aanbevelingen van
de Commissie in het strategisch document over de uitbreiding
besloten heeft een speciale overgangsfaciliteit in te stellen om
de bestuurlijke en gerechtelijke capaciteit van de kandidaatlidstaten te verbeteren;
1.7.
steunt het voorstel van de Commissie om vertegenwoordigers van de kandidaat-lidstaten na de ondertekening
van het toetredingsverdrag als waarnemers bij het Europese
besluitvormingsproces en de werkzaamheden van de Europese
instellingen te betrekken totdat de kandidaat-lidstaten in 2004
definitief toetreden. Het Comité van de Regio’s zal daarom de
nodige besluiten nemen om de lokale en regionale vertegenwoordigers van de kandidaat-lidstaten tot de definitieve toetreding in 2004 als waarnemers bij zijn werkzaamheden te
betrekken;
1.8.
stelt tot zijn voldoening vast dat de EU en de lidstaten
bij de onderhandelingen over de nog resterende hoofdstukken,
waarbij nog een aantal belangrijke hindernissen moest worden
genomen, blijk hebben gegeven van verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit en begrip voor de moeilijke situatie van de
kandidaat-lidstaten, die niet alleen aan de toetredingscriteria
moeten voldoen, maar daarnaast ook een oplossing moeten
zien te vinden voor hun aanzienlijke sociaal-economische
problemen. Solidariteit blijft een absolute vereiste voor een
succesvolle uitbreiding.

Specifieke opmerkingen ten aanzien van de regionale en lokale
overheden
Het Comité van de Regio’s
1.9.
stelt vast dat de regionale en lokale overheden in de
kandidaat-lidstaten zich op geëngageerde en competente wijze
bezighouden met de praktische uitvoering van die onderdelen
van het acquis die een verschuiving of uitbreiding van het
takenpakket van de regionale en lokale overheden alsook een
verandering van de politieke besluitvormingsprocedures in de
kandidaat-lidstaten met zich mee brengen;
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1.10.
stelt vast dat de overname van de EU-wetgeving niet
alleen van de regionale en lokale overheden in de kandidaatlidstaten, maar ook van de lokale en regionale instanties in
de huidige lidstaten grote inspanningen op het vlak van
administratie en opleiding vergt;
1.11.
is tevreden over de grote belangstelling van de
regionale en lokale overheden van de kandidaat-lidstaten, die
zeer bewust en doelgericht informatie en kennis willen vergaren over de gevolgen van het EU-lidmaatschap voor hun
dagelijks functioneren;
1.12.
kijkt met genoegen naar de vele succesvolle grensoverschrijdende en andere samenwerkingsprojecten tussen
regionale en lokale overheden van EU-landen en kandidaatlidstaten, die een vruchtbare bijdrage tot de saamhorigheid
binnen Europa leveren;
1.13.
pleit voor maatregelen ter bevordering van de uitwisseling van ervaringen en de oprichting van nieuwe bedrijven
buiten de primaire sector;
1.14.
is verheugd over de grote bereidheid en belangstelling
van de regionale en lokale overheden in de huidige lidstaten
om hun ervaringen met o.m. het EU-lidmaatschap te delen
met de regionale en lokale overheden in de kandidaat-lidstaten;
1.15.
benadrukt dat met de toelating van de nieuwe lidstaten tot de Structuurfondsen voortgebouwd moet worden
op de goede resultaten die in het kader van het regionaal beleid
met de pretoetredingsfondsen ISPA, Sapard en Phare zijn
behaald.

2.

Dialoog met de burgers over de uitbreiding van de
EU

Het Comité van de Regio’s

2.1.
is het met de Commissie eens dat de publieke opinie in
de Unie en de kandidaat-lidstaten een doorslaggevende rol zal
spelen bij de afronding van de toetredingsonderhandelingen
en bij de referenda die in de meeste kandidaat-lidstaten
gehouden zullen worden. Daarom moet nog meer doelgerichte
informatie worden gegeven over de achtergrond, het verloop
en het einddoel van het uitbreidingsproces — zowel aan het
algemene publiek als aan specifieke doelgroepen;
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2.3.
verheugt zich daarom over de inspanningen van de
Commissie om een samenhangende communicatiestrategie op
langere termijn uit te werken teneinde de steun van de burgers
van de Unie en de kandidaat-lidstaten door middel van
informatie over en deelname aan het uitbreidingsproces te
verwerven;

2.4.
verzoekt de regionale en lokale overheden in de huidige
lidstaten ruimere mogelijkheden te geven om de bekendheid
van hun burgers met de toekomstige lidstaten te vergroten.
Samenwerking tussen de regionale en lokale overheden van de
lidstaten en de kandidaat-lidstaten is een belangrijk instrument
om het wederzijdse begrip bij de burgers te bevorderen;

2.5.
is het met de Commissie eens dat een geslaagde
communicatiestrategie niet alleen voorlichting van het centrale
niveau in de (kandidaat-)lidstaten en van de EU-instellingen
omvat, maar ook een open discussie met alle maatschappelijke
niveaus en groeperingen — regionale en lokale overheden,
ngo’s, bedrijven, boeren, vakbonden, enz.;

2.6.
onderstreept in dit verband dat de regionale en lokale
overheden een bijzondere rol spelen als het politieke en
bestuurlijke niveau dat in rechtstreeks contact met de burgers
staat en daarom bij uitstek geschikt zijn om de gewenste
dialoog met de burgers te bevorderen en de gevolgen van het
uitbreidingsproces op regionaal en lokaal niveau uiteen te
zetten;

2.7.
voegt hieraan toe dat de regionale en lokale overheden
in de praktijk een goede democratische leerschool voor de
burgers vormen en aldus een belangrijke bijdrage leveren tot
een goed functionerende en stabiele democratie, zowel in de
huidige als in de toekomstige lidstaten;

2.8.
roept de landelijke overheden van de kandidaat-lidstaten en lidstaten op de regionale en lokale overheden bij de
uitvoering van de communicatiestrategie te betrekken en
doet daarnaast een beroep op de Commissie, die bij de
voorbereiding van de toetreding een unieke rol vervult, om
samenwerking met alle in aanmerking komende niveaus in
kandidaat-lidstaten en lidstaten te steunen.

3. Voorbereiding van de bestuurlijke en gerechtelijke
capaciteit op de uitbreiding

Het Comité van de Regio’s
2.2.
stelt vast dat er zeker iets gedaan moet worden om de
steun voor de uitbreiding onder de Europese bevolking te laten
toenemen. Zowel in de kandidaat-lidstaten als in de huidige
lidstaten vinden burgers dat zij onvoldoende geïnformeerd
worden, met als gevolg dat in verscheidene landen onder de
bevolking grote onzekerheid over de uitbreiding heerst;

3.1.
stelt vast dat verbetering van de bestuurlijke en gerechtelijke capaciteit in alle kandidaat-lidstaten het belangrijkste
terrein is waarop met het oog op de toetreding tot de EU actie
ondernomen moet worden;
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3.2.
stelt vast dat de verantwoordelijkheid jegens de EU
voor de implementatie van de communautaire wetgeving
volledig bij de lidstaten berust, maar dat deze taak in verscheidene lidstaten door de centrale overheid en de regionale en
lokale overheden samen wordt vervuld, en wijst erop dat een
goede uitvoering van de in het acquis vervatte regels zonder
de regionale en lokale overheden niet mogelijk is;

3.3.
erkent dat er in zowel de lidstaten als de kandidaatlidstaten op het vlak van bevoegdheden grote verschillen
bestaan tussen de regionale en lokale overheden, maar onderstreept dat de verantwoordelijkheid voor de implementatie
van communautaire regels in de kandidaat-lidstaten naar
verwachting grotendeels bij de regionale en lokale overheden
zal komen te liggen;

3.4.
stelt vast dat de regionale en lokale overheden over een
grotere capaciteit moeten beschikken voor de toepassing van
het toezicht op en de handhaving van EU-regels op gebieden
die in uiteenlopende mate onder de lokale en regionale
verantwoordelijkheid vallen of waarop van de regionale en
lokale overheden wordt verwacht dat zij de centrale overheid
bijstaan en ondersteunen. Het gaat met name om het communautaire regionale en structuurbeleid, milieubeleid, landbouwbeleid, sociale en werkgelegenheidsbeleid, openbare aankopen
en aanbestedingen, IT-strategieën en -instrumenten — gebieden waarop ook de regionale en lokale overheden in de huidige
lidstaten voor een uitdaging staan;

3.5.
benadrukt dat de lokale en regionale overheden in de
kandidaat-lidstaten — al naar gelang hun bevoegdheden en rol
— vanaf de eerste fase van programmering en gebruik een
zekere mate van verantwoordelijkheid moeten krijgen bij het
beheer en de benutting van de structuurfondsen;
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3.8.
stelt vast dat de bestuurlijke en gerechtelijke capaciteit
op gebieden die onder de verantwoordelijkheid van de regionale en lokale overheden zullen vallen of die voor de welvaart en
ontwikkeling van de gemeenten en regio’s van doorslaggevend
belang zijn, in sommige kandidaat-lidstaten aanzienlijk vergroot moet worden;

3.9.
steunt in dit verband het voorstel van de Commissie
om een speciale overgangsfaciliteit in te stellen om de bestuurlijke en gerechtelijke capaciteit dusdanig te verbeteren dat
de nieuwe lidstaten de communautaire regelgeving kunnen
uitvoeren en handhaven;

3.10.
onderkent de actieplannen van de Commissie ter
versterking van het bestuur en het rechtswezen van de
kandidaat-lidstaten en de inspanningen die in het kader van
het Phare-programma sinds het begin van de jaren ’90 tot
opbouw van het institutionele bestel zijn gedaan;

3.11.
vindt echter dat de rol van de regionale en lokale
overheden in het uitbreidingsproces bij de steunverlening ten
behoeve van de bestuurlijke en gerechtelijke capaciteit van de
kandidaat-lidstaten meer gewicht moet krijgen en beter belicht
moet worden;

3.12.
onderstreept dat verbetering van de bestuurlijke capaciteit op lokaal en regionaal niveau een langdurig proces is,
dat samenwerking tussen de Commissie en de landelijke
overheid en de regionale en lokale overheden in de kandidaatlidstaten vereist in de vorm van informatie, overleg, feedback
en op maat gemaakte opleidingsprogramma’s.

4. Concrete aanbevelingen van het Comité van de Regio’s

Het Comité van de Regio’s
3.6.
stelt vast dat de regionale en lokale overheden behoefte
hebben aan meer economische, toezichts- en verslagleggingsinstrumenten op die gebieden waarop hun bijdrage tot de
inspanningen van de lidstaat van essentieel belang is;

3.7.
wijst erop dat er in veel kandidaat-lidstaten duidelijker
zou moeten worden aangegeven welke onderdelen van de in
het acquis vervatte regels door de regionale en lokale overheden
worden uitgevoerd en welke onderdelen zowel direct als
indirecte invloed op hun zelfbestuur en het politieke besluitvormingsproces hebben; hieraan zou ook meer aandacht
geschonken moeten worden. Dit zal per kandidaat-lidstaat
verschillen naar gelang van de taakverdeling en de manier
waarop de regels van het acquis momenteel worden uitgevoerd;

4.1.
roept op tot een intensieve dialoog en nauwe samenwerking tussen alle overheidsniveaus van de kandidaat-lidstaten in verband met de toetreding tot de EU;

4.2.
stelt voor dat in de kandidaat-lidstaten een geïnstitutionaliseerde procedure wordt opgezet om de regionale en
lokale overheden op beleidsterreinen waar zij verantwoordelijk
zijn voor de praktische uitvoering van de in het acquis vervatte
regels bij de voorbereiding hiervan te betrekken;

4.3.
pleit ervoor dat centrale/nationale instanties en de
regionale en lokale overheden op gelijke voet samenwerken.
Concreet zou deze samenwerking kunnen plaatsvinden via
landelijke verenigingen van regionale en lokale overheden;
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4.4.
wijst erop dat vele EU-lidstaten positieve ervaringen
hebben opgedaan met het betrekken van de regionale en lokale
overheden bij de besluitvorming rond de praktische uitvoering
van de regels in het acquis, en dat de burgers de EUsamenwerking eerder als legitiem zullen aanvaarden wanneer
de regionale en lokale overheden tijdig bij het nationale
besluitvormingsproces rond de EU worden betrokken. Bovendien beïnvloeden de centrale overheden en de regionale en
lokale overheden elkaar en leren zij van elkaar, met als
voordeel dat zij met betrekking tot de afzonderlijke onderdelen
van het acquis dezelfde opvattingen over doelstellingen en
wijze van uitvoering zullen hebben;

4.10.
wijst op de goede ervaringen met de vele uitwisselingen in het kader van de stedenbanden en de partnerschaps- en
samenwerkingsverbanden op lokaal en regionaal niveau. Op
deze betrekkelijk goedkope manier wordt vele burgers in de
EU een uniek inzicht in het dagelijkse leven van de bevolking
in de kandidaat-lidstaten geboden, bijvoorbeeld op school, in
plaatselijke verenigingen of in het leven van lokale en regionale
politici, ambtenaren van lokale en regionale instanties, personeel in de gezondheidszorg, verplegend personeel en vele
anderen. Het is dan ook van belang de administratieve
procedures te actualiseren, te versnellen en te vereenvoudigen,
en vast te stellen hoe de programma’s ook na de toetreding
van de kandidaat-lidstaten kunnen worden voortgezet;

4.5.
onderstreept dat de ervaring leert dat de EU-regels het
best worden geïmplementeerd via een verplichtend samenwerkingsverband. De centrale, regionale en lokale overheden
kunnen dan elk — binnen het kader van hun bevoegdheden
— hun specifieke ervaring met het aanpakken van dagelijkse
problemen en hun wetgevingsbevoegdheid inbrengen;

4.11.
is verheugd over de inbreng en inzet van de Europese
Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, maar zou graag
zien dat deze meer middelen investeert in projecten op
regionaal en lokaal niveau, en met name in projecten die de
dienstverlening en daarmee de prijs/kwaliteit-verhouding in de
sector diensten van algemeen belang ten goede komen;

4.6.
hecht er groot belang aan dat de regionale en lokale
overheden in de kandidaat-lidstaten over de nodige middelen
beschikken om de regels in het acquis uit te voeren. Principieel
dienen er bij het overhevelen van taken naar de regionale en
lokale overheden berekeningen van de betrokken uitgaven te
worden gemaakt, om te waarborgen dat verantwoordelijkheid
en financiering hand in hand gaan;

4.12.
pleit ervoor dat de huidige mogelijkheden voor
interregionale en met name grensoverschrijdende samenwerking verder worden verruimd, vooral om de banden tussen de
regionale en lokale overheden aan weerszijden van de nieuwe
buitengrenzen van de EU met bijvoorbeeld Rusland en de
voormalige Sovjetrepublieken te versterken. De ervaring heeft
geleerd dat samenwerking op lokaal en regionaal niveau een
locomotieffunctie kan vervullen voor intensievere samenwerking tussen buurlanden en daardoor de stabiliteit in de
grensgebieden verhoogt;

4.7.
pleit ervoor dat de regionale en lokale overheden in de
kandidaat-lidstaten een betere toegang krijgen tot de ervaringen die worden uitgewisseld over en de bijstand die wordt
verleend bij de uitvoering van de regels in het acquis op
regionaal en lokaal niveau. In de kandidaat-lidstaten bestaat
vooral behoefte aan zeer specialistische en concrete ervaring
op specifieke gebieden; algemene kennis over de EU is
grotendeels reeds aanwezig en toegankelijk;

4.8.
onderstreept dat samenwerking tussen regionale en
lokale overheden niet alleen mag inhouden dat de huidige
lidstaten de kandidaat-lidstaten hun ervaringen doorgeven,
maar dat de ervaringen die de regionale en lokale overheden
in de kandidaat-lidstaten in hun streven om aan het acquis te
voldoen hebben opgedaan, ook ten goede komen aan de
regionale en lokale overheden in de lidstaten en de andere
kandidaat-lidstaten;

4.9.
verheugt zich er in dit verband over dat het Europees
Parlement in zijn rapport over de uitbreidingsonderhandelingen benadrukt dat de regionale samenwerking tussen de
kandidaat-lidstaten van het grootste belang is. Het Comité van
de Regio’s steunt de oproep van het Parlement aan de
Commissie om verdere maatregelen te nemen ter bevordering
van de regionale samenwerking tussen de kandidaat-lidstaten
en om de nodige financiële voorzieningen daartoe te treffen;

4.13.
benadrukt dat met name bij de regionale en lokale
overheden grote behoefte bestaat aan gemakkelijk toegankelijke programma’s en steunmogelijkheden die met weinig administratieve rompslomp gepaard gaan;
4.14.
pleit ervoor om nog meer EU-programma’s open te
stellen voor de kandidaat-lidstaten;
4.15.
pleit ervoor dat invulling aan het partnerschapsbeginsel wordt gegeven in de vorm van decentrale toegang tot
programma’s en steunmogelijkheden;
4.16.
roept op tot versterking en ondersteuning van de
netwerken van opleidingsinstanties, die een forum kunnen
vormen waarop ervaringen met en kennis over het acquis en
de gevolgen daarvan voor het dagelijkse werk van de regionale
en lokale overheden uitgewisseld kunnen worden;
4.17.
pleit ervoor dat de beginselen van Eurotraining (1)
worden toegepast om snel te kunnen overgaan tot training en
de uitwisseling van ervaringen;

(1 ) CDR 404/98 fin.
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4.18.
pleit voor instrumenten om de vele activiteiten van
Europese instellingen en landen, waaronder de EU en het
Comité van de Regio’s, de Raad van Europa en de CPLRE,
CCRE, AER, Eurocities, ESC, OESO, EUMC, enz. te coördineren.
Zo kunnen de inzet van middelen en de kwaliteit van
de inspanningen geoptimaliseerd worden, omdat bij nieuwe
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activiteiten wordt uitgegaan van de ervaringen die reeds zijn
opgedaan. In dit verband roept het Comité de Commissie op
een werkgroep met vertegenwoordigers van de betrokken
instanties op te richten, die onderzoekt hoe deze coördinatie
op flexibele wijze en zonder bureaucratische procedures
gestalte kan worden gegeven.

Brussel, 13 februari 2003.

De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Albert BORE

Advies van het Comité van de Regio’s over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, het
Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — De
programmering van de bijstandsverlening uit de Structuurfondsen in de periode 2000-2006: een
eerste beoordeling van het initiatief Urban”
(2003/C 128/11)

HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de Regio’s — De programmering van de bijstandsverlening uit de
Structuurfondsen in de periode 2000-2006: een eerste beoordeling van het initiatief Urban (COM(2002)
308 def.);
gezien het besluit van de Commissie van 14 juni 2002 om het krachtens artikel 265, eerste alinea, van
het verdrag tot oprichting van de Europese over dit onderwerp te raadplegen;
gezien het besluit van zijn voorzitter van 23 september 2002 om over dit onderwerp een advies op te
stellen en de commissie „Beleid inzake territoriale samenhang” met de voorbereidende werkzaamheden te
belasten;
gezien zijn advies over de mededeling van de Commissie aan de lidstaten tot vaststelling van de
richtsnoeren voor een communautair initiatief voor economische en sociale rehabilitatie van in crisis
verkerende steden en voorsteden met het oog op een duurzame stadsontwikkeling (Urban) (COM(1999)
477 def.; CDR 357/1999 fin) (1);
gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 15 juni 2000 over het voorstel voor een besluit van
het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautair samenwerkingskader ter bevordering
van duurzame ontwikkeling in het stedelijk milieu (COM(1999) 557 def.; CDR 134/2000 fin) ( 2);
gezien zijn advies van 4 april 2001 over het eindrapport van de Europese Commissie over de stadsaudit
(CDR 190/2000 fin) (3);
(1 ) PB C 156 van 6.6.2000, blz. 29-32.
(2 ) PB C 317 van 6.11.2000, blz. 33.
(3 ) PB C 253 van 12.9.2001, blz. 12.
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gezien zijn advies van 15 februari 2001 over „Opzet en doelstellingen van het Europees regionaal beleid
tegen de achtergrond van de uitbreiding en de mondialisering: een aanzet tot discussie” (CDR 157/2000
fin) (1);
gezien zijn advies over het tweede verslag over de economische en sociale samenhang van 31 januari
2001 (COM(2001) 24 def.; CDR 74/2001 fin) (2);
gezien zijn advies over het eerste voortgangsverslag over de economische en sociale cohesie —
samenvatting en volgende stappen (COM(2002) 46 def.; CDR 101/2002 fin) ( 3);
gezien het op 4 december 2002 door de commissie „Beleid inzake territoriale samenhang” goedgekeurde
ontwerpadvies (CDR 322/2002 rev.); rapporteur: mevrouw S. Powell (lid van de Hammersmith en Fulham
London Borough Council, belast met stadsvernieuwing) (UK/PSE);
overwegende dat de stedelijke dimensie cruciaal is voor de economische, sociale en territoriale samenhang
in de EU;
overwegende dat er een duidelijk besef is dat steden weliswaar voor een aanzienlijke economische groei
kunnen zorgen, maar tegelijkertijd te kampen hebben met ernstige achterstands- en milieuproblemen;
overwegende dat steden een belangrijke rol spelen bij de verwezenlijking van de belangrijkste EUdoelstellingen op het gebied van economische en sociale samenhang, werkgelegenheid, concurrentievermogen en een duurzaam milieu;
overwegende dat de EU erop aandringt dat de betrokken partijen zich inzetten voor de verwezenlijking
van haar doelstellingen zoals duurzame ontwikkeling, de agenda van Lissabon en gelijke behandeling,
heeft tijdens de 48e zitting van 12 en 13 februari 2003 (vergadering van 13 februari) het volgende advies
met algemene stemmen goedgekeurd.

1.
Het CvdR is ingenomen met de eerste beoordeling van
het initiatief Urban II, dat een bruikbaar overzicht bevat van
de eerste fasen van dit programma. Samen met de voor 2003
geplande tussentijdse beoordeling is deze beoordeling van
groot belang voor de verdere ontwikkeling van het cohesiebeleid van de EU.
2.
Het CvdR is het met de Commissie eens dat problemen
in steden steeds hoger op de agenda van de EU moeten komen
te staan en dat Urban van groot belang is voor de aanpak van
de problemen die zich voordoen in achterstandswijken.
3.
Het CvdR is het ook met de Commissie eens dat een
geïntegreerde aanpak die zowel sociale, economische als
milieu-aspecten omvat de beste manier is om lokale problemen
te lijf te gaan.
4.
De toegevoegde intrinsieke waarde van het initiatief
Urban is, zoals de Commissie terecht opmerkt, groot; het zorgt
ervoor dat uiterst innovatieve en duurzame strategieën om
steden in economisch en sociaal opzicht nieuw leven in te
blazen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Een pluspunt van
deze EU-maatregelen is dat ze niet onopgemerkt blijven voor
de EU-bevolking.
5.
Het CvdR juicht de hechte samenwerking toe waarnaar
voor de uitvoering van het initiatief Urban wordt gestreefd; dit
is de beste manier om te bereiken dat voor lokale problemen
de juiste lokale oplossingen worden ontwikkeld. Bij de ontwik( 1) PB C 148 van 18.5.2001, blz. 25.
( 2) PB C 107 van 3.5.2002, blz. 27.
( 3) PB C 66 van 19.3.2003, blz. 11.

keling van lokale Urban-maatregelen voor stadsvernieuwing in
achterstandwijken zijn al met succes groeperingen betrokken
die deel uitmaken van de plaatselijke gemeenschap.

6.
Veel stedelijke gebieden die met ernstige problemen van
uiteenlopende aard te maken hebben ontberen echter de
infrastructuur die voor een dergelijke aanpak noodzakelijk is.
Er is mogelijk aanzienlijke steun nodig om lokale gemeenschappen tot het uitvoeren van projecten in staat te stellen.
Willen stedelijke gebieden in dit verband de nodige capaciteit
kunnen opbouwen, dan is het van groot belang dat zij de tijd
krijgen om de infrastructuur te ontwikkelen waarmee de per
definitie complexe programma’s tot een goed einde kunnen
worden gebracht.

7.
De sterk gedecentraliseerde uitvoering van het Urbaninitiatief is een goede zaak. Bij het beheer van programma’s is
voor lokale en regionale overheden een cruciale, vaak zelfs
sturende, rol weggelegd.

8.
De Commissie zou hier rekening mee moeten houden
en als eis dienen te stellen dat lokale en regionale overheden
via partnerschappen worden betrokken bij de voorbereiding
en uitvoering van programma’s ter bevordering van de economische en sociale samenhang. Overeenkomstig de governancebeginselen zouden hiertoe bijvoorbeeld tripartiete overeenkomsten kunnen worden gesloten. Dit is niet alleen van belang
voor de tot nu toe besproken lokale bevoegdheden, maar ook
voor de strategische planning van grote gebieden met stedelijke
kenmerken die niet onder Urban II vallen.
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9.
Het CvdR is het met de Commissie eens dat er meer
steun moet gaan naar gebieden met grote achterstandsproblemen, maar vindt ook dat er samenwerkingsverbanden moeten
komen tussen kansarme en succesvolle stedelijke gebieden. De
huidige aanpak, waarbij het geld alleen binnen het betrokken
gebied mag worden besteed, werpt weinig vruchten af.
10.
De samenwerking tussen een klein Urban-gebied en het
grotere grondgebied van de lokale overheid/stad/regio is
bovendien van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat niet
alleen in de strikt lokale behoeften wordt voorzien, maar ook
de mogelijkheden van de wijdere omgeving worden benut.
11.
Aan het einde van de programmeringsperiode zou de
Commissie meer nadruk op duurzaamheid moeten leggen. De
concentratie van financiële middelen in een klein gebied
stimuleert gemeenschappen weliswaar om samen te werken
en capaciteit op te bouwen, maar als deze financiële ondersteuning wegvalt lopen deze samenwerkingsverbanden gevaar.
12.
De Commissie besteedt terecht aandacht aan EUonderwerpen zoals de bestrijding van sociale uitsluiting, een
probleem waarmee vooral immigranten, vluchtelingen en
etnische minderheden te maken hebben. Deze thematische
aanpak zou waardevolle inzichten moeten opleveren voor de
toekomstige ontwikkeling van het cohesiebeleid en van de
structuurfondsen.
13.
Het CvdR is het ermee eens dat er bij de selectie van
gebieden flexibiliteit betracht moet worden en dat er gebruik
moet worden gemaakt van een breed scala aan indicatoren.
Op deze manier kunnen de EU en de lidstaten overeenkomstig
hun prioriteiten te werk gaan, en kan tevens rekening worden
gehouden met de specifieke kenmerken van de afzonderlijke
gebieden. Ook blijkt zo eens te meer hoe belangrijk het is dat
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de lidstaten en lokale en regionale overheden betrokken
worden bij de selectie van gebieden die in aanmerking komen
voor steun uit de structuurfondsen, zonder dat dit leidt tot een
hernationalisering van regionale ontwikkelingsmaatregelen.
14.
Er moet echter wel worden gezorgd voor de nodige
samenhang en de Commissie dient duidelijke richtsnoeren en
objectieve selectiecriteria vast te stellen.
15.
Voor een efficiënte uitvoering van de programma’s en
dus succesvolle resultaten is het van cruciaal belang dat eerst
de administratieve procedures worden vereenvoudigd. Mocht
het gebruik van slechts één fonds voor de steunverlening
aan Urban-gebieden vrucht afwerpen, dan moet dat als een
vingerwijzing worden gezien. De Commissie zou daarom
moeten nagaan of deze aanpak ook gehanteerd kan worden
bij toekomstige programma’s.
16.
Het programma voor netwerken en de uitwisseling van
ervaringen en goede praktijken is erg waardevol. Het is een
goede zaak dat voor het eerst een als communautair programma gestructureerde uitwisseling van ervaringen tussen steden
zal worden gesteund. Wel moet de Commissie ervoor zorgen
dat lokale en regionale overheden nauw bij deze activiteiten
worden betrokken.
17.
De Commissie wijst er terecht op dat de intensieve
Urban-II-steun een essentiële rol speelt bij de aanpak van de
problemen in achterstandswijken. De kleinschalige Urbanaanpak is echter niet genoeg om de structurele problemen van
steden aan te pakken of om het economische potentieel
ervan te vergroten en zo de agenda van Lissabon te helpen
verwezenlijken. In 2006 zou de aanpak van problemen in
steden dan ook een prominentere plaats moeten krijgen op de
begroting voor regionaal beleid.

Brussel, 13 februari 2003.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Albert BORE

