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II
(Voorbereidende besluiten)

COMITÉ VAN DE REGIO’S

Advies van het Comité van de Regio’s over „De voorstellen van het CvdR
voor de intergouvernementele conferentie”
(2004/C 23/01)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gezien het besluit van het CvdR-bureau van 1 juli 2003 om overeenkomstig art. 265, lid 5, van het EGVerdrag de commissie „Constitutionele aangelegenheden en Europese governance” de opdracht te geven
een advies over dit onderwerp op te stellen;
gezien het ontwerp-verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, dat op 18 juli 2003 te Rome
aan de voorzitter van de Europese Raad is voorgelegd (CONV 850/03);
gezien de door de Europese Raad van Nice aangenomen Verklaring over de toekomst van de Unie;
gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Laken (14 en 15 december 2001)
en met name de Verklaring van Laken over de toekomst van de Europese Unie;
gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Thessaloniki (19 en 20 juni
2003);
gezien de resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp-verdrag tot vaststelling van
een grondwet voor Europa en het advies van dezelfde instelling over de samenroeping van de
intergouvernementele conferentie (A5-0299/2003);
gezien het advies van de Commissie uit hoofde van artikel 48 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie over het bijeenroepen van een conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen van de
lidstaten met het oog op een wijziging van de Verdragen [COM(2003) 548 def.];
gezien de CvdR-resolutie van 3 juli 2003 over de aanbevelingen van de Europese Conventie (CDR 198/
2003 fin) (1) (CONV 827/03);
gezien de door het CvdR aan de Europese Conventie voorgelegde voorstellen die niet in de
ontwerpgrondwet zijn overgenomen (zie bijlage I);
gezien het op 26 september 2003 door de CvdR-commissie „Constitutionele aangelegenheden en
Europese governance” aangenomen ontwerpadvies (CDR 169/2003 rev.); [rapporteurs: de heren Bore,
voorzitter van het Comité van de Regio’s en burgemeester van Birmingham (UK/PSE), en Bocklet, eerste
vice-voorzitter van het Comité van de Regio’s en Beiers minister voor federale en Europese zaken (D/
EVP)],
(1) PB L 256 van 24.10.2003, blz. 62.
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overwegende
1)

dat in de tijdens de Europese Raad van Nice aangenomen Verklaring over de toekomst van de Unie
richting werd gegeven aan het proces dat nu de slotfase heeft bereikt en meteen de opmaat vormt
tot de volgende IGC. Krachtens de Verklaring dienden in dat proces de volgende vier onderwerpen
centraal te staan: de precieze afbakening van bevoegdheden tussen Unie en lidstaten overeenkomstig
het subsidiariteitsbeginsel, en het toezicht daarop; de status van het in Nice afgekondigde Handvest
van de grondrechten van de EU, overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Keulen; de
vereenvoudiging van de Verdragen, met als doel deze duidelijker en inzichtelijker te maken zonder
aan de inhoud ervan te raken, en de rol van de nationale parlementen in het Europese bestel;

2)

dat de staatshoofden en regeringsleiders in de Verklaring van Laken van december 2001 een
Conventie over de toekomst van Europa de opdracht hebben gegeven om de IGC voor te bereiden
en zich hiertoe in een zo breed en open mogelijk proces te buigen over de volgende vier
onderwerpen: een betere verdeling en afbakening van de bevoegdheden in de Europese Unie,
vereenvoudiging van de instrumenten van de Unie, bevordering van het democratisch gehalte, de
transparantie en de doeltreffendheid van de Europese Unie en een grondwet voor de Europese
burgers;

3)

dat de toenemende erkenning van de lokale en regionale dimensie in het nieuwe EU-bestel een
positieve impact zal hebben op de doeltreffendheid van de Unie en op de band tussen Unie en
burger;

4)

dat de door de Europese Conventie aan de staatshoofden en regeringsleiders voorgelegde
ontwerpgrondwet de fundering legt voor het toekomstige verdrag tot vaststelling van een grondwet
voor Europa, waaraan door de intergouvernementele conferentie de laatste hand moet worden
gelegd.

heeft tijdens zijn op 9 oktober 2003 gehouden 51e zitting het volgende advies aangenomen, dat met
algemene stemmen is goedgekeurd.

1. Standpunten van het Comité van de Regio’s

Het algemene kader
1.1.
Als tegenwicht voor en aanvulling op de algemene
tendens naar globalisering moeten besluiten dicht bij de burger
worden genomen.
1.2.
Wil de Unie werk maken van de Europese integratie,
dan zal zij zich na de uitbreiding niet langer mogen beperken
tot economische samenwerking, maar steeds meer ook op
politiek vlak besluiten moeten nemen waarin de standpunten
van de lokale en regionale overheden — die per slot van
rekening de gevolgen van deze besluiten ondervinden — zijn
meegenomen.
1.3.
Lokale en regionale overheden kunnen alleen op een
volwaardige manier deelnemen aan de Europese besluitvorming over het beleid dat zij later ten uitvoer moeten leggen,
indien zij goed geïnformeerd zijn over de lopende activiteiten
en vooraf voldoende worden geraadpleegd.
1.4.
Het Comité vindt het een positieve ontwikkeling dat
sinds het begin van de jaren ’90 in de besluitvorming op EUniveau steeds meer rekening wordt gehouden met de lokale en
regionale dimensie, zoals blijkt uit de oprichting van het CvdR
en het stijgend aantal taken en bevoegdheden die in bepaalde
lidstaten in het kader van de decentralisatie aan de subnationale
bestuursniveaus worden toegekend.

1.5.
Met het Witboek over Europese governance erkent de
Europese Commissie dat in de EU een meerlagig bestuurssysteem ingang heeft gevonden en de lokale en regionale
overheden dus ook een belangrijkere rol toebedeeld moeten
krijgen; bovendien moeten de bevoegdheden van deze overheden beter in acht worden genomen.

1.6.
De Europese Commissie, de lokale en regionale overheden en de representatieve verenigingen van deze overheden
moeten op gezette tijden met elkaar van gedachten wisselen.
Het CvdR is in staat om als facilitator voor een efficiënte
dialoog over essentiële beleidskwesties op te treden.

1.7.
Gezien de rol van het CvdR als behartiger van het
algemene belang van Europa’s lokale en regionale overheden
moet de samenwerking tussen Europese Commissie en CvdR,
zoals die in het desbetreffende protocol is verankerd, worden
verdiept.

1.8.
Het CvdR wordt terecht meer bij informele Raadsvergaderingen betrokken.

1.9.
Het Comité dringt er nogmaals op aan dat in de
financiële en administratieve evaluatie van de belangrijkste
Commissievoorstellen de impact van de voorstellen in kwestie
op de lokale en regionale overheden gehandhaafd blijft.
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De Europese Conventie

—

de nieuwe definitie van het subsidiariteitsbeginsel;

1.10. De erkenning door de Europese Conventie van de rol
en plaats van de lokale en regionale overheden in de Europese
integratie blijkt met name uit het feit dat zij een volledige
plenaire vergadering aan dit onderwerp heeft gewijd.

—

het vervroegen van de raadpleging van de representatieve
organisaties en de civiele samenleving over wetgevingsvoorstellen;

—

de rol van het Comité in de procedure voor ex-postcontroles op de toepassing van de beginselen subsidiariteit
en evenredigheid;

—

1.12. Tijdens de voorbereiding van het EP-verslag over de
rol van de regionale en lokale overheden bij de Europese
opbouw zijn ook de banden met het Europees Parlement
aangehaald. Het CvdR hoopt dat deze contacten in de toekomst
nog verder zullen worden verdiept.

het recht van het Comité om bij het Europese Hof van
Justitie in beroep te gaan als zijn prerogatieven worden
aangetast;

—

de verlenging van het mandaat van zijn leden van vier tot
vijf jaar, naar analogie van de situatie in het Europees
Parlement en de Europese Commissie.

1.13. Het moment is aangebroken om de tijdens de Conventievergadering van 7 februari 2003 bereikte consensus in
de praktijk te brengen en de lokale en regionale dimensie een
belangrijker plaats te geven in de Europese governance en het
institutionele bestel van de EU.

1.17. Het Comité kan zich vinden in de rechten en plichten
die in de ontwerpgrondwet en in het protocol inzake subsidiariteit aan het Comité worden toegekend en is bereid om intern
de nodige aanpassingen door te voeren, teneinde de extra
taken naar behoren te kunnen vervullen.

1.11. Het Comité vindt het positief dat het CvdR en de
verenigingen van lokale en regionale besturen in het kader van
de Conventie goed hebben samengewerkt.

Beoordeling van de nieuwe grondwet
1.14. Tijdens de Europese Conventie is een consensus ten
gunste van een grondwet voor de burgers van Europa tot stand
gebracht en een historische mijlpaal op de weg naar een
verenigd Europa bereikt.
1.15. Er is in de Conventie aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van de afbakening en verdeling van
bevoegdheden in de Europese Unie, de vereenvoudiging van
het EU-instrumentarium en de versterking van de democratische legitimiteit, transparantie en doeltreffendheid van de EUinstellingen. Voor de verdere ontwikkeling van de EU blijft het
desalniettemin noodzakelijk om na te gaan en vast te leggen
welke taken de met een groot aantal landen uitgebreide Unie
gemeenschappelijk kan vervullen.
1.16. De rol van de lokale en regionale overheden in
de Europese Unie heeft in de ontwerpgrondwet erkenning
gekregen, met name door:
—

het belang dat daarin is gehecht aan de fundamentele
waarden en rechten;

—

de eerbiediging van de lokale en regionale autonomie;

—

de erkenning van de culturele en taalverscheidenheid;

—

de toevoeging van de territoriale samenhang aan de
doelstellingen van de Europese Unie;

—

de erkenning van het belang van de op het nabijheidsbeginsel gebaseerde democratie in de Europese Unie;

1.18. Het Comité moet zijn werkmethoden stroomlijnen,
wil het in staat zijn om niet alleen advies uit te brengen
over de verwachte nieuwe beleidsterreinen voor verplichte
raadpleging, maar ook op verzoek van de Europese Commissie
verkennende adviezen en impactverslagen op te stellen én —
waar nodig — zinvolle contacten met het Europees Hof van
Justitie te onderhouden.
1.19. Ervan uitgaande dat het CvdR, zoals in de ontwerpgrondwet wordt voorgesteld, over meer beleidsterreinen verplicht moet worden geraadpleegd en rekening houdend met
de reeds toegenomen medebeslissingsbevoegdheden van het
Europees Parlement, is het niet meer dan logisch dat het
Comité de banden met het Parlement aanhaalt en deze
instelling van het belang van de lokale en regionale dimensie
probeert te doordringen. Het Europees Parlement zou in dit
verband bovendien vaker gebruik moeten maken van de
mogelijkheden die het krachtens de verdragen heeft om het
CvdR te raadplegen.
1.20. Het Comité kijkt ernaar uit om op regelmatige basis
deel te nemen aan vergaderingen van de Raad van Ministers en
informele Raadsvergaderingen die voor het Comité relevant
zijn, en daar de lokale en regionale belangen te verdedigen.

2. Aanbevelingen van het Comité van de Regio’s

2.1.
Om het institutionele evenwicht dat na nauwgezet
onderhandelen in de Europese Conventie is bereikt, niet te
verstoren, wordt de staatshoofden en regeringsleiders verzocht
het ontwerp-verdrag tot vaststelling van een grondwet voor
Europa als basis voor de IGC te aanvaarden.
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2.2.
Het Comité dringt er echter op aan dat een aantal
kleine, maar daarom niet minder belangrijke, in dit advies
toegelichte aanpassingen wordt doorgevoerd om ongerijmdheden tussen de verschillende delen van het constitutioneel
verdrag weg te werken, zonder dat hierbij het interinstitutioneel evenwicht wordt verstoord.
2.3.
Conform de grotere rol voor het CvdR in deel I en in
het protocol inzake subsidiariteit moet de in deel III opgenomen lijst met beleidsterreinen waarover het Comité verplicht
moet worden geraadpleegd, worden uitgebreid met landbouw,
overheidssteun, diensten van algemeen belang, onderzoek en
ontwikkeling, industrie en immigratie, sociale bescherming en
veiligheid en rechtvaardigheid: stuk voor stuk beleidsterreinen
met een rechtstreekse impact op het lokale en regionale niveau.
2.4.
De huidige adviesfunctie van het CvdR moet worden
versterkt door middel van een horizontale bepaling op grond
waarvan het Comité moet worden geraadpleegd over terreinen
waarvoor gedeelde bevoegdheden gelden, over beleidslijnen
ter coördinatie van het economisch en werkgelegenheidsbeleid
en over ondersteunende, coördinerende of aanvullende maatregelen.
2.5.
Het Comité deelt het standpunt van de Commissie dat
de ontwerpgrondwet een gebrek aan samenhang vertoont
tussen de doelstellingen van de Unie en sommige, niet herziene,
beleidsterreinen. De IGC zou dan ook samenhang moeten
brengen in alle bepalingen van de grondwet.
2.6.
Aangezien de leden van het Comité van de Regio’s het
democratische nabijheidsbeginsel in het hart van de Unie in de
praktijk brengen, verdient het CvdR een plaats in artikel 45
(„Het beginsel van de representatieve democratie”) van Titel VI
(„Het democratisch bestel van de Unie”), naast het Europees
Parlement, de Raad en de nationale parlementen.

27.1.2004

2.7.
Regioministers moeten het recht krijgen om overeenkomstig art. 203 van het EG-Verdrag aan Raadsvergaderingen
deel te nemen. Dit recht dient tevens in de toekomst te worden
gewaarborgd.
2.8.
Er moet ingegaan worden op het door de CvdRvertegenwoordigers en tal van vertegenwoordigers van lidstaten, Europees Parlement en nationale parlementen aan de
Conventie voorgelegde verzoek om grensoverschrijdende en
interregionale samenwerking in deel III op te nemen. De regio’s
in de huidige en toekomstige lidstaten hechten hier in het
kader van de Europese integratie bijzonder veel belang aan.
Het Comité doet een beroep op de IGC om ervoor te zorgen
dat de grondwet een duidelijk kader schept voor dergelijke
financiële steun voor jumelages.
2.9.
In de ontwerpgrondwet moet glashelder worden gemaakt dat de EU ervoor moet instaan dat de bevoegdheden
van de lokale, regionale en nationale overheden op het stuk
van diensten van algemeen belang gehandhaafd blijven.
2.10. Voorzitter Giscard d’Estaing van de Europese Conventie heeft erop aangedrongen dat de IGC net zo transparant te
werk gaat als de Conventie. Dit houdt in dat voorstellen die tot
doel hebben de ontwerpgrondwet ingrijpend te wijzigen,
openbaar moeten worden gemaakt, zodat de burger weet wat
er aan de hand is en zo nodig kan reageren.
2.11. Het voorstel om de open „Conventie”-methode in de
procedure voor de herziening van het verdrag tot vaststelling
van een Europese grondwet te verankeren, is positief. De
procedure kan nog kracht worden bijgezet, indien vertegenwoordigers van het Comité er volwaardig bij worden betrokken
en de stroom van informatie over de besprekingen ván en náár
de nationale parlementen wordt versterkt.

Brussel, 9 oktober 2003.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Albert BORE
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BIJLAGE
bij het advies van het Comité van de Regio’s

Samenvatting van de belangrijkste voorstellen die door het CvdR aan de Europese Conventie zijn voorgelegd
en niet in de ontwerpgrondwet (CONV 850/03 van 18 juli 2003) zijn opgenomen

— STATUS VAN HET COMITÉ IN HET NIEUWE CONSTITUTIONELE BESTEL:
Met betrekking tot deel I van de ontwerpgrondwet heeft het Comité, naast het voorstel om in art. 18, 2 bij de EUinstellingen te worden vermeld, de volgende wijzigingsvoorstellen ingediend:

Artikel 31: Het Comité van de Regio’s
1.

Het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie worden bijgestaan door een Comité
van de Regio’s, dat erop toeziet dat de lokale, regionale en territoriale dimensie en de diversiteit aan culturen en
tradities van de Europese volkeren aandacht krijgen bij het opstellen, vaststellen en evalueren van het EU-beleid.
Het Comité van de Regio’s wordt tevens betrokken bij het toezicht op de naleving van het subsidiariteits-,
nabijheids- en evenredigheidsbeginsel.

2.

Het Comité van de Regio’s bestaat uit vertegenwoordigers van de regionale en lokale gemeenschappen die in een
regionaal of lokaal lichaam gekozen zijn of politiek verantwoording verschuldigd zijn aan een gekozen
vergadering. De leden van het Comité van de Regio’s mogen niet gebonden zijn door enig imperatief mandaat.
Zij oefenen hun ambt volkomen onafhankelijk uit in het algemeen belang van de Unie.

3.

Het Comité van de Regio’s moet onder de in deel III opgenomen voorwaarden door het Europees Parlement, de
Raad of de Commissie worden geraadpleegd over de in de artikelen 13, 14 en 16 vermelde beleidsterreinen. Als
waarnemer oefent het Comité toezicht uit op de wetgevingsprocedure die op deze beleidsterreinen van toepassing
is (1).

4.

Het Europees Parlement, de Raad of de Commissie kunnen, indien zij dit wenselijk achten, het Comité van de
Regio’s raadplegen over alle niet in het vorige lid vermelde beleidsterreinen, met name waar het grensoverschrijdende samenwerking betreft.

5.

Het Comité mag, indien het dit wenselijk acht, op eigen initiatief advies uitbrengen.

6.

De regels betreffende de samenstelling van dit comité, de benoeming van de leden, de bevoegdheden en de
werking ervan worden vastgesteld in de artikelen III-292 tot en met III-294. De regels betreffende de
samenstelling worden door de Raad van Ministers op voorstel van de Europese Commissie en na raadpleging
van het Europees Parlement en het Comité van de Regio’s op gezette tijden opnieuw bezien, opdat zij in
overeenstemming blijven met de demografische ontwikkeling van de Unie.

Voor III- 294 heeft het CvdR de volgende wijzigingen voorgesteld:
Het Comité van de Regio’s wordt door het Europees Parlement, door de Raad van Ministers of door de Europese
Commissie geraadpleegd in de door de Grondwet voorgeschreven gevallen en in de in artikelen 13, 14 en 16
opgenomen gevallen, in het bijzonder die welke grensoverschrijdende samenwerking betreffen, waarin een van deze
instellingen zulks wenselijk oordeelt.
Indien het Comité overeenkomstig deze Grondwet moet worden geraadpleegd en de raadplegende instelling de
aanbevelingen van het Comité niet overneemt, moet deze instelling haar handelswijze motiveren.
Het Comité van de Regio’s heeft het recht schriftelijke en mondelinge vragen aan de Commissie voor te leggen.
(1) Zie CvdR-bijdrage aan de Conventie CONV 618/03.
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— UITBREIDING VAN DE BELEIDSTERREINEN WAAROVER HET CvdR MOET WORDEN GERAADPLEEGD

Door het CvdR bij de Europese Conventie ingediende wijzigingsvoorstellen m.b.t. deel III van de
ontwerpgrondwet
Nieuwe prioritaire beleidsterreinen waarover het Comité geraadpleegd wenst te worden:
—

regelingen inzake actief en passief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen III-10

—

verslag van de Commissie over burgerschap III-13

—

liberalisering van de diensten III-32

—

harmonisatie van de wetgeving inzake indirecte belastingen III-62

—

onderlinge aanpassing van de wetgeving inzake de interne markt III-64, III-65

—

staatssteun III-56, III-57, III-58

—

samenwerking op het vlak van sociale bescherming III-116

—

landbouw III-127

—

onderzoek en technologische ontwikkeling III-149, III-150, III-151, III-152, III-154

In de beschrijving van de volgende prioritaire beleidsterreinen dient volgens het Comité verwezen te
worden naar de lokale en regionale overheden:
—

diensten van algemeen belang III-6

—

staatssteun III-56, 57

—

interne veiligheid (gebied van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid) III-158-178

—

onderlinge aanpassing van de wetgeving inzake de interne markt III-64, III-65

— SAMENSTELLING VAN HET CvdR
Het CvdR heeft een wijzigingsvoorstel over de verplichte raadpleging van het Comité in dit verband ingediend, maar
heeft m.b.t. de toekomstige samenstelling geen voorstellen gedaan.

Artikel III-292
Het aantal leden van het Comité van de Regio’s bedraagt ten hoogste 350. De Raad van Ministers stelt met
eenparigheid van stemmen en na raadpleging van het Comité van de Regio’s een Europees besluit vast waarbij de
samenstelling van het Comité wordt vastgelegd.

— ONTWERPPROTOCOL INZAKE DE TOEPASSING VAN HET SUBSIDIARITEITS- EN EVENREDIGHEIDSBEGINSEL
De oorspronkelijke versie van het protocol is inmiddels ingrijpend gewijzigd. In één van zijn wijzigingsvoorstellen
dringt het CvdR erop aan dat de Europese Commissie het Comité over een breed gamma beleidsterreinen raadpleegt
en dat de officiële teksten die naar de EU-instellingen en de nationale parlementen worden gestuurd, tevens aan het
CvdR worden toegezonden.
Met name wil het Comité op gelijke voet worden geplaatst met de nationale parlementen, die zes weken de tijd
krijgen om bij een vermoede inbreuk op het subsidiariteitsbeginsel aan de bel te trekken, en het recht krijgen om een
met redenen omkleed advies in te dienen indien een bepaald voorstel niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel.
Tot slot dient het verslag van de Commissie inzake de toepassing van artikel 9 van de grondwet niet alleen naar de
andere instellingen en de nationale parlementen van de lidstaten te worden gestuurd (zoals het nu in de tekst staat),
maar ook naar het Comité van de Regio’s.
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— HET DEMOCRATISCH BESTEL VAN DE UNIE

Artikel 45, 2
De burgers worden op het niveau van de Unie rechtstreeks vertegenwoordigd in het Europees Parlement. De lidstaten
worden in de Europese Raad en in de Raad van Ministers vertegenwoordigd door hun regeringen, die zelf
verantwoording verschuldigd zijn aan de door hun burgers verkozen nationale parlementen. De lokale en regionale
overheden worden vertegenwoordigd door het Comité van de Regio’s; de leden van het Comité moeten door de
burgers verkozen zijn of politiek verantwoording verschuldigd zijn aan een gekozen vergadering.

— GRENSOVERSCHRIJDENDE EN INTERREGIONALE SAMENWERKING
Europa kan bogen op een lange traditie in grensoverschrijdende en interregionale samenwerking. Om dergelijke
vormen van samenwerking te faciliteren, heeft de Unie absoluut een rechtsgrondslag nodig.

Artikel 3
3.

(...) De Unie bevordert de economische, sociale en territoriale samenhang, de interregionale en grensoverschrijdende samenwerking en de solidariteit tussen de lidstaten. (...)

Artikel 13 („Gedeelde-bevoegdheidsgebieden”)
Aan de lijst hoofdgebieden moet grensoverschrijdende en interregionale samenwerking worden toegevoegd.

Artikel 56
Grensoverschrijdende en interregionale samenwerking kan een belangrijke component van goed nabuurschap
vormen.

Artikel III-116
Teneinde de harmonische ontwikkeling van de Unie in haar geheel te bevorderen, ontwikkelt en vervolgt de Unie
haar optreden ter versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang. De Unie 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 en grensoverschrijdende en interregionale samenwerking te bevorderen.

— HERZIENING VAN HET VERDRAG
Tot slot heeft het CvdR erop aangedrongen als volwaardig lid betrokken te worden bij de procedure voor de
herziening van het verdrag tot vaststelling van de grondwet (artikel IV-7).
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Advies van het Comité van de Regio’s over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad en
het Europees Parlement — Handel en ontwikkeling: hulp aan ontwikkelingslanden om de
voordelen van handel te benutten”
(2004/C 23/02)

HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gelet op de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Handel en
ontwikkeling: hulp aan ontwikkelingslanden om de voordelen van handel te benutten [COM(2002) 513
def.];
gelet op het besluit van de Europese Commissie van 11 februari 2003 om het CvdR overeenkomstig
art. 265, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap hierover te raadplegen, en
de op dezelfde datum verstuurde brief van mevrouw De palacio, vice-voorzitster van de Europese
Commissie, aan de heer Bore, voorzitter van het Comité van de Regio’s, waarin mededeling wordt gedaan
van het besluit om het CvdR o.g.v. het in 2001 gesloten samenwerkingsprotocol over dit onderwerp te
raadplegen;
gelet op het Protocol betreffende de wijze van samenwerking tussen de Europese Commissie en het
Comité van de Regio’s, dat op 20 september 2001 door beide voorzitters is ondertekend (DI CDR 81/
2001 rev.);
gelet op het besluit van zijn bureau van 9 oktober 2002 om de commissie „Externe Betrekkingen” te
belasten met het opstellen van een advies over dit onderwerp (punt 7 b van de agenda, 2002/DEV/5);
gelet op de artikelen 177 en 178 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;
gelet op de op 23 juni 2000 in Cotonou ondertekende Partnerschapsovereenkomst tussen de Staten in
Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan enerzijds en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten
anderzijds;
gelet op de Gezamenlijke verklaring van de Commissie en de Raad over het ontwikkelingsbeleid van de
Europese Gemeenschap van 10 november 2000;
gelet op de conclusies van de vierde conferentie van WTO-ministers in Doha in november 2001;
gelet op de conclusies van de in maart 2002 in Monterrey gehouden Conferentie over ontwikkelingsfinanciering en de conclusies van de in september 2002 in Johannesburg gehouden Conferentie over duurzame
ontwikkeling;
gelet op de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over het
ontwikkelingsbeleid van de Europese Gemeenschap [COM(2000) 212 def.];
gelet op 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 wereldwijd partnerschap voor duurzame
ontwikkeling [COM(2002) 82 def.];
gelet op het Verslag van het Europees Parlement over capaciteitsopbouw in de ontwikkelingslanden [A50066/2003 — 2002/2157(INI)];
gelet op het advies van het Comité van de Regio’s over Voortzetting van de WTO-onderhandelingen
(CDR 181/2002 fin) (1);
gelet op zijn op 23 mei 2003 door de commissie „Externe Betrekkingen” goedgekeurde ontwerpadvies
[CDR 100/2003 rev.; rapporteur: de heer Watson, lid van de Sefton Metropolitan District Council (UK/
EVP)];
(1) PB C 192 van 12.8.2002, blz. 37.

27.1.2004

27.1.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 23/9

overwegende dat:
1)

de integratie van de ontwikkelingslanden — en met name de minst ontwikkelde landen — in de
wereldeconomie een noodzakelijke voorwaarde is voor hun groei en duurzame economische en
sociale ontwikkeling;

2)

het beleid van de Gemeenschap op het gebied van ontwikkelingssamenwerking gericht is op
bevordering van de duurzame economische en sociale ontwikkeling van de ontwikkelingslanden, in
het bijzonder van de armste ontwikkelingslanden, en op de bevordering van de harmonische en
geleidelijke integratie van de ontwikkelingslanden in de wereldeconomie;

3)

regionale integratie en samenwerking bijdragen tot de opneming van de ontwikkelingslanden in de
wereldeconomie en op doorslaggevende wijze de consolidering van vrede en conflictpreventie
bevorderen,

heeft tijdens zijn 51e zitting op 9 oktober 2003 het volgende advies goedgekeurd.

1. Inleiding

1.1.
Op 1 januari 1995 is de Wereldhandelsorganisatie
(WTO) in de plaats gekomen van de Algemene Overeenkomst
inzake Tarieven en Handel (GATT) als belangrijkste forum
voor multilaterale handelsbetrekkingen. Het besluit tot oprichting van de WTO is genomen in Marrakech in 1994, en was
het resultaat van bijna acht jaar multilateraal handelsoverleg in
het kader van de Uruguay-ronde van de GATT.

1.2.
Na de belangrijke toetreding van China in december
2001 zijn nu 144 landen lid van de WTO; samen zijn
deze landen goed voor ruim 90 % van de internationale
goederenstromen.

1.3.
Sinds de geruchtmakende mislukking van de Derde
Ministersconferentie in het kader van de WTO te Seattle in
november 1999, waarbij fel werd geprotesteerd tegen de
„globalisering” en het functioneren van de WTO, hebben een
aantal belangrijke conferenties plaatsgevonden die tot doel
hadden een aanvaardbaar gemeenschappelijk kader voor wereldwijde handelsbetrekkingen vast te stellen, waarbij de
beginselen van duurzame ontwikkeling in acht worden genomen en aandacht wordt geschonken aan de speciale behoeften
van de 49 minst ontwikkelde landen (MOL’s):
—

—

De vierde bijeenkomst van WTO-ministers te Doha in
november 2001, waar de ontwikkelingsagenda van Doha
van start is gegaan; deze bijeenkomst introduceerde een
nieuwe aanpak die is gebaseerd op het streven naar
ontwikkeling en het belang van capaciteitsopbouw om
landen te helpen effectief aan handelsbesprekingen deel
te nemen. De Doha-ronde, die de opvolger is van de
Uruguay-ronde (1985-1997), loopt ten einde op 1 januari
2005;
De VN-conferentie over ontwikkelingsfinanciering in
Monterrey (Mexico) van maart 2002, waar werd gewezen
op de noodzaak om handelsbelemmeringen aan de

aanbodzijde weg te nemen en te zorgen voor een
betrouwbare financiering van bijstand en capaciteitsopbouw op het gebied van handel;

—

De Wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg in augustus en september 2002, waar werd afgesproken dat het handelsbeleid, het ontwikkelingsbeleid en het
milieubeleid elkaar onderling dienen te ondersteunen.

1.4.
De Europese Unie heeft actief deelgenomen aan deze
conferenties van de WTO en de VN en aan andere onderhandelingen over handel en ontwikkeling:

—

De Eurocommissaris voor handel, Lamy, heeft sterk
geijverd voor een omvattende nieuwe onderhandelingsronde (de ontwikkelingsagenda van Doha) en heeft de
WTO gesteund in haar streven om de handelsregels uit
te breiden en deze door middel van de Algemene
Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS)
tevens te laten gelden voor dienstverlening;

—

De EU neemt deel aan een voortdurende en politiek
uiterst controversiële discussie over de noodzaak tot
hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB), en werkt momenteel aan haar onderhandelingspositie binnen de WTO ten aanzien van de landbouw (de
heer Bocklet, onderminister van federale en Europese
aangelegenheden van de deelstaat Beieren, heeft hierover
een tijdens de zitting van 9 april 2003 goedgekeurd
advies opgesteld);

—

De EU heeft onder de naam „Alles behalve wapens” een
initiatief gelanceerd ter bevordering van de belastingvrije
invoer door de geïndustrialiseerde landen van alle landbouwproducten uit de armste landen van de wereld (de
minst ontwikkelde landen ofte wel (mol’s), waarvan er
thans 49 zijn);
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De Europese Commissie is in april 2000 gekomen met
een Mededeling over „Het ontwikkelingsbeleid van de
Europese Gemeenschap” (1), waarin de nadruk wordt
gelegd op de noodzaak om ontwikkelingslanden te helpen
bij de opbouw van capaciteit, zodat ze op zinvolle wijze
kunnen deelnemen aan handelsbesprekingen, en om
steun te verlenen bij beleidshervormingen ter bevordering
van handel en buitenlandse investeringen (bijv. het formuleren van een gezond macro-economisch beleid en
steun voor participatie van de particuliere sector).

1.5.
Enerzijds is in het communautair beleid de nadruk
gelegd op economische ontwikkeling, handel en concurrentie
en de liberalisering daarvan, anderzijds is het accent gelegd op
het ruimere begrip „duurzame ontwikkeling”, namelijk de
integratie van de drie pijlers „economische ontwikkeling”,
„sociale ontwikkeling” (waartoe ook vraagstukken op het
gebied van gezondheid, gelijkheid en rechten van werknemers
behoren) en „milieubescherming”. Soms wordt hieraan nog
een vierde pijler — culturele ontwikkeling of culturele identiteit
— toegevoegd. Andere belangrijke beginselen van duurzame
ontwikkeling zijn „futuriteit”, oftewel gelijke behandeling van
de verschillende generaties (wat wil zeggen dat de huidige
generatie niet mag worden bevoordeeld ten opzichte van
toekomstige generaties door een eenzijdige gerichtheid op
korte-termijnvoordelen), en „globaliteit” (wat inhoudt dat moet
worden gekeken naar de gevolgen die maatregelen op langere
termijn zullen hebben voor het milieu op mondiaal niveau).

1.6.
De EU heeft, met name in de Mededeling van de
Commissie „Naar een wereldwijd partnerschap voor duurzame
ontwikkeling” (2), erkend dat deze twee aspecten moeten
„samenhangen” en „synergetisch” moeten zijn. Er is naar
gestreefd om het communautair beleid op belangrijke terreinen
(bijv. landbouw, visserij, handel, energie, vervoer en industrie)
meer in overeenstemming te brengen met de beginselen van
duurzame ontwikkeling.

2. Standpunten van het Comité van de Regio’s
Het Comité van de Regio’s
2.1.
erkent dat de relatie tussen uitbreiding van de handel,
economische ontwikkeling en vermindering van armoede
uiterst complex is;
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levert of heeft geleverd tot investeringen en economische
ontwikkeling;
2.3.
is echter van oordeel dat het verband met vermindering
van armoede minder duidelijk is, aangezien vermindering van
armoede afhangt van een samenspel van andere factoren
(binnenlands politieke en institutionele; zo kan een opwaartse
spiraal van handel en economische groei binnen een samenleving leiden tot een absolute vermindering van armoede, maar
in ontwikkelingslanden tot gevolg hebben dat de ongelijke
verdeling van welvaart en inkomen toeneemt;
2.4.
schaart zich volledig achter de versterkte nadruk die in
de ontwikkelingsagenda van Doha wordt gelegd op het
verband tussen handel, ontwikkeling, vermindering van armoede en capaciteitsopbouw.

Liberalisering van handel: een positief model
Het Comité van de Regio’s
2.5.
is van opvatting dat moet worden voldaan aan een
aantal belangrijke voorwaarden om van geliberaliseerde handel
een positieve factor te maken; in de Mededeling van de
Commissie wordt aan deze voorwaarden over het algemeen
voldoende aandacht besteed, maar op sommige zou meer
nadruk moeten worden gelegd;
2.6.
meent dat er uiteindelijk een goed evenwicht nodig is
tussen enerzijds het streven naar handel, investeringen en
economische groei als onderdeel van een agenda voor liberalisering en mondialisering — die zonder meer kan zorgen voor
een aanzienlijke stijging van de welvaart in minder ontwikkelde
landen — en anderzijds de inachtneming van de beginselen
van duurzame ontwikkeling, de behoefte aan doorzichtige
eerlijke handelsvoorwaarden en een grotere bewustwording bij
de rijke industrielanden van de nijpende problemen waarmee
minder ontwikkelde landen bij handelsbesprekingen te kampen hebben. Deze problemen worden veroorzaakt door een al
te grote afhankelijkheid van een beperkt aantal industriële en
landbouwproducten die zeer gevoelig zijn voor fluctuaties op
de markt, en door onvoldoende mogelijkheden om op basis
van gelijkwaardigheid deel te nemen aan complexe onderhandelingen;
2.7.
betreurt dat dit evenwicht momenteel niet bestaat,
aangezien:

2.2.
is van mening dat liberalisering van de handel zowel in
heden als verleden over het algemeen een positieve bijdrage

(1) COM(2000) 212 def.
(2) COM(2002) 82 def.

—

ondanks de recente Wereldtop over duurzame ontwikkeling, die tot doel had de drie pijlers van duurzame
ontwikkeling (economische ontwikkeling, sociale ontwikkeling en milieubescherming) te integreren, door overheid
en bedrijven voorrang wordt gegeven aan het beginsel
van economische ontwikkeling — waaronder handel —
boven de overige twee beginselen;
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de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die een hoofdrol
speelt bij het vaststellen van een wettelijk kader voor
handelsbetrekkingen, ijvert voor een strakke agenda voor
economische liberalisering en te weinig aandacht schenkt
aan sociale ontwikkeling (vraagstukken op het gebied
van gezondheid, arbeidsomstandigheden, gelijkheid en
armoede), aan milieubescherming en aan wat volgens
sommigen de vierde pijler van duurzame ontwikkeling
vormt, namelijk culturele identiteit. Dit hardnekkig nastreven van één aspect van duurzame ontwikkeling zou
geen probleem zijn als de WTO functioneerde binnen
een overkoepelend raamwerk van instellingen en normen
waarmee een evenwicht zou kunnen worden bereikt
tussen de rivaliserende pijlers. Een dergelijk raamwerk
bestaat echter niet — zelfs niet op het niveau van de
Verenigde Naties — zodat de WTO grotendeels autonoom kan handelen, terwijl soortgelijke internationale
milieubeschermingsorganisaties (zoals de United Nations
Environment Programme en de commissie voor Duurzame Ontwikkeling) niet beschikken over instrumenten
voor geschillenbeslechting en over handhavingsbevoegdheden;

export naar zowel geïndustrialiseerde als andere ontwikkelingslanden, en dat verdere liberalisering van de handel in landbouwproducten van cruciaal belang is voor de vermindering
van armoede. In landen met hoge inkomens zijn de gemiddelde
invoerrechten op landbouwproducten echter meer dan tweemaal zo hoog als die op industrieproducten, terwijl de
invoerrechten in ontwikkelingslanden nog steeds bijna tweemaal zo hoog zijn als in geïndustrialiseerde landen;

—

de rijkere industrielanden bepaald geen haast hebben
gemaakt met de door hen toegezegde verlaging van
invoerrechten en exportsubsidies; als gevolg van deze
oneerlijke handelsregels lopen arme landen per dag naar
schatting bijna 2 miljard USD mis, ongeveer 14 maal het
bedrag dat zij aan hulp ontvangen (1);

—

de ontwikkelde landen tot dusver niet het belang hebben
ingezien van een meer gelijkwaardige positie van ontwikkelingslanden bij handelsbesprekingen, die zou kunnen
worden bereikt door enerzijds te erkennen dat armere
landen niet beschikken over de mogelijkheden om partij
te bieden aan de veel beter uitgeruste onderhandelaars uit
de geïndustrialiseerde landen, en door anderzijds steun te
verlenen bij het ontwikkelen van deze mogelijkheden.
Zo’n 30 landen die lid zijn van de WTO, kunnen zich
geen kantoor in Genève — waar de organisatie zetelt
— veroorloven, en weinig ontwikkelingslanden kunnen
genoeg afgevaardigden sturen naar de 40 tot 50 belangrijke handelsbijeenkomsten die wekelijks in Genève
plaatsvinden (2).

2.12. erkent dat het afsluiten van vrijhandelsakkoorden en
de daaruit voortvloeiende vermindering (of afschaffing) van
heffingen kan leiden tot een problematische daling van de
overheidsinkomsten in ontwikkelingslanden. In veel landen
vormen invoerrechten immers een belangrijke inkomstenbron
voor de overheid (in 1999 bijvoorbeeld 32 % in Papoea NieuwGuinea en 77 % in Guinee); er is overgangssteun nodig om de
gevolgen van dergelijke inkomstendalingen op te vangen;

Verbeterde markttoegang
Het Comité van de Regio’s
2.8.
is ingenomen met het feit dat de afgelopen jaren
aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij de vermindering van
handelsbelemmeringen in zowel de geïndustrialiseerde als de
ontwikkelingslanden, en bij de uitbreiding van de multilaterale
regelingen tot gebieden als intellectuele-eigendomsrechten,
landbouw, textiel en kleding;
2.9.
is zich er echter van bewust dat ontwikkelingslanden
nog steeds te maken hebben met grote belemmeringen bij hun
(1) The Least Developed Countries Report, UNCTAD, 1999.
(2) World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty, World
Bank, 2001.

2.10. is bezorgd dat ondanks de sinds de Uruguay-ronde
geboekte vooruitgang de landbouwsteun in de vorm van
subsidies in geïndustrialiseerde landen zeer aanzienlijk blijft,
en in 2000 327 miljard USD bedroeg (3);

2.11. steunt het communautaire stelsel van algemene preferenties voor de bevordering van export door ontwikkelingslanden en van andere concessies aan de minst ontwikkelde landen,
zoals het initiatief „Alles behalve wapens”;

2.13. erkent de problemen waarmee de EU te kampen heeft
bij haar plannen voor hervorming van het GLB: het is immers
moeilijk om een evenwicht te vinden tussen de strijdige
doelstellingen van enerzijds het afbouwen van tarifaire belemmeringen voor landbouwproducten — met name van exportsubsidies — en anderzijds de bescherming van het „communautaire landbouwmodel”, die gepaard gaat met interne steunmaatregelen voor behoud van biodiversiteit, bevordering van
plattelandsontwikkeling en bescherming van dieren en consumenten (en uiteraard de inkomsten van boeren);

2.14. is echter bezorgd dat de argumenten die naar voren
worden gebracht voor ondersteuning van de integriteit van het
communautaire landbouwmodel en voor verwerping van
tarifaire beperkingen die verder gaan dan de beperkingen die
reeds zijn overeengekomen in het kader van het initiatief „Alles
behalve wapens” — wat in het advies van de heer Bocklet over
de „Onderhandelingspositie op landbouwgebied met het oog
op de volgende WTO-onderhandelingsronde” overtuigend
wordt bepleit — een belemmering zullen vormen voor verdere
vooruitgang bij de liberalisering van de handel. De gegronde
bezorgdheid die wordt geuit in het advies van de heer Bocklet
zou immers kunnen worden aangegrepen door degenen die
belang hebben bij handhaving van de status quo en zich
verzetten tegen alle billijke hervormingen op dit terrein.

(3) World Bank, Global Economic Prospects 2002.
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Versterking van de institutionele capaciteit
Het Comité van de Regio’s

(ii) meer algemene hulp bij de versterking van de economische, maatschappelijke en politieke instellingen en praktijken van het betreffende land, waaronder

2.15. is zeer ingenomen met de nadruk die in de Mededeling
wordt gelegd op versterking van de institutionele capaciteit in
ontwikkelingslanden, waardoor deze in staat worden gesteld
de handel optimaal te benutten;
2.16. erkent dat ontwikkelingslanden te kampen hebben
met de meest uiteenlopende capaciteitsproblemen, die moeten
worden aangepakt door een combinatie van officiële ontwikkelingshulp (ODA), investeringen en hervormingen. Voorbeelden van deze problemen zijn:
—

een beleid dat investeringen en ondernemerschap ontmoedigt,

—

een onderontwikkelde financiële sector,

—

een ontoereikende fysieke infrastructuur (zoals verkeersverbindingen, openbare voorzieningen en telecommunicatie),

—

een lage alfabetiseringsgraad en een laag onderwijspeil,

—

geïnstitutionaliseerde corruptie,

—

onrust onder de burgerbevolking;

2.17. erkent verder dat er een aantal onderling samenhangende problemen bestaan waarmee ontwikkelingslanden in de
internationale handel te maken hebben, zoals:
—

een buitensporig grote afhankelijkheid van een klein
aantal industriële en landbouwproducten, waardoor ze
uiterst kwetsbaar worden voor verslechterde handelsvoorwaarden en fluctuerende prijzen op de wereldmarkt,

—

sterke concurrentie tussen een groot aantal kleine producenten,

—

aanzienlijke handelsbelemmeringen, met name voor landbouwproducten en arbeidsintensieve producten;

2.18. wijst op de Mededeling van de Commissie van april
over „Het ontwikkelingsbeleid van de Europese Gemeenschap”
(en op de Gezamenlijke verklaring van de Raad en de
Commissie van 10 november 2000), waarin de voornaamste
terreinen in kaart worden gebracht waarop de EU haar hulp
voor de opbouw van handelscapaciteit moet concentreren. Bij
deze hulp kunnen twee categorieën worden onderscheiden
(die in de betreffende Mededeling echter niet expliciet als
zodanig worden genoemd):
(i)

hulp die specifiek is gericht op handelsbesprekingen (met
inbegrip van hulp bij onderhandelingen over toetreding
tot de WTO, bij multilateraal handelsoverleg en bij de
tenuitvoerlegging van bestaande en toekomstige WTOakkoorden);
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—

hulp bij beleidshervormingen en investeringen die
nodig zijn om de economische efficiëntie te vergroten en een intensievere deelname aan de wereldeconomie te waarborgen,

—

technische bijstand en hulp bij capaciteitsopbouw in
gevallen waar een verband bestaat tussen handel en
milieu (bijv. onderzoek naar milieueffecten),

—

bevordering van een gezond macro-economisch,
sectoraal en fiscaal beleid waardoor buitenlandse
investeringen worden bevorderd,

—

hulp bij de integratie van de particuliere sector in de
economie,

—

hulp bij de ontwikkeling van regionale markten en
instellingen in de ontwikkelingslanden, met name
door middel van de totstandbrenging, uitvoering en
toepassing van bilaterale en regionale overeenkomsten met de EU. Regionale handelsovereenkomsten
tussen ontwikkelingslanden kunnen zorgen voor
„Zuid-Zuid-integratie”, die de efficiëntie ten goede
kan komen, de concurrentie kan vergroten, grotere
schaalvoordelen kan opleveren en buitenlandse directe investeringen aantrekkelijker kan maken;

2.19. is het eens met de Commissie dat het noodzakelijk is
om de handel zodanig in ontwikkelingsstrategieën te integreren dat wordt bijgedragen aan vermindering van armoede en
aan duurzame ontwikkeling. Hiertoe moet worden gewaarborgd dat handelsvraagstukken worden opgenomen in
strategiedocumenten voor armoedebestrijding en andere nationale ontwikkelingsstrategieën, conform de in Doha, Monterrey
en Johannesburg overeengekomen aanpak;

2.20. wijst in dit verband op het enorme potentieel van
toerisme — met name eco-toerisme — ter bevordering van
positieve ontwikkelingen die zorgen voor lokale werkgelegenheid en voor verbetering van de infrastructuur, en die — bij
een zorgvuldige aanpak — het milieu en lokale culturen
ontziet;

2.21. steunt het Commissievoorstel om de communautaire
steun te concentreren op

—

hulp bij de toetreding tot de WTO, voornamelijk door
middel van opleidingsprogramma’s,
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—

hulp bij de tenuitvoerlegging van WTO-akkoorden,
speciaal met het oog op de ontwikkeling van relevante
institutionele en wetgevingskaders,

—

steun bij ingrijpende beleidshervormingen, waaronder de
hervorming van de douane-administratie (zoals vereenvoudiging van invoer- en uitvoerdocumenten en -procedures). Er moet worden gewaarborgd dat regelgeving en
handhavingsinstrumenten (bijv. overeenkomsten op het
gebied van gezondheid en arbeidsnormen en op sanitair
en fytosanitair gebied) voldoen aan internationale normen; er moet worden toegezien op de tenuitvoerlegging
en handhaving van toereikende wetgeving op het gebied
van intellectueel eigendom;

2.22. is het eens met het verslag van het Europees Parlement (1) dat
„een al dan niet wederkerig recht van toegang van de
armste landen tot de markten van de ontwikkelde landen
totaal ontoereikend is om een reële ontwikkeling van de
handelsstromen te garanderen, indien daarnaast ook niet
de capaciteit van deze landen wordt versterkt om hun
industrie en hun landbouw te ontwikkelen, de in de
importlanden geldende certificatie- en normalisatienormen
— met name op sanitair en fytosanitair gebied — na te
leven, en de handelscircuits te kennen”;
2.23. wijst de Commissie op de belangrijke rol die lokale
en regionale overheden door middel van internationale samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en regio’s kunnen spelen
bij de capaciteitsopbouw; dank zij deze samenwerkingsverbanden — waaronder jumelages tussen steden en deelname aan
internationale ontwikkelingssamenwerkingsprojecten, zoals de
toekomstige „type 2 partnerships” (gelanceerd tijdens de in
(1) A5-0066/2003 — 2002/2157 (INI).
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2002 in Johannesburg gehouden Wereldtop over duurzame
ontwikkeling) — kunnen lokale en regionale overheden in de
EU hun vaardigheden en ervaring inzake het beheer van lokale
economische ontwikkeling en handelsbetrekkingen overdragen op overheden in ontwikkelingslanden;
2.24. constateert in dit verband dat lokale en regionale
overheden in de EU beschikken over aanzienlijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden (en bijgevolg over aanzienlijke
vaardigheden en ervaring) op het gebied van beleidsvormen en
diensten die van grote invloed zijn op economische activiteiten
en handel. Het gaat hierbij o.m. om:
—

strategische planning,

—

infrastructuur en dienstverlening op het gebied van
vervoer,

—

beheer van economische ontwikkeling,

—

het aanmoedigen en stimuleren van externe investeringen
(waaronder toerisme),

—

het ontwikkelen van economische partnerschappen tussen bedrijven en lokale overheden (waaronder initiatieven
inzake cofinanciering door overheid en bedrijfsleven),

—

het bevorderen en reguleren van lokale markten,

—

onderwijs en het aanleren van vaardigheden en,

—

aankoopbeleid (dat de mogelijkheid biedt om voorwaarden voor „eerlijke handel” vast te stellen);

2.25. dringt er bij de Commissie op aan om met name door
middel van hogere overheidssubsidies, een klimaat te scheppen
dat voor lokale en regionale overheden, maatschappelijke
organisaties (zoals NGO’s, kerken, vakbonden en beroepsorganisaties) en bedrijven gunstig is om deel te nemen aan
capaciteitsopbouw in minder ontwikkelde landen.

Brussel, 9 oktober 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 verordening van het Europees
Parlement en de Raad inzake officiële controles van diervoeders en levensmiddelen”
(2004/C 23/03)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gezien het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake officiële
controles van diervoeders en levensmiddelen” [COM(2003) 52 def. — 2003/0030 (COD)]:
gezien het besluit van de Raad van 28 februari 2003 om het Comité van de Regio’s overeenkomstig
art. 152, lid 4, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap over dit onderwerp te
raadplegen;
gezien het besluit van het CvdR-bureau van 14 mei 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 de Mededeling van de Commissie „Witboek over
voedselveiligheid” (CDR 77/2000 fin) (1);
gezien het ontwerpadvies (CDR 67/2003 rev. 2), dat op 12 juni 2003 is goedgekeurd door de commissie
„Duurzame ontwikkeling” [rapporteur: de heer Desgain, lid van de Waalse gewestraad (B)];
Overwegende dat de leden van het CvdR voorstander zijn van een voedselbeleid dat uitgaat van een hoog
niveau van bescherming van het milieu en de gezondheid van de consument,
heeft tijdens zijn 51e zitting van 9 oktober 2003 het volgende advies uitgebracht.

1. Standpunten en aanbevelingen van het Comité van
de Regio’s
1.1.
De doelstellingen van het voorstel sluiten aan bij de
knelpunten waar het Comité al op hamerde in zijn advies van
12 april 2000 inzake het Witboek over voedselveiligheid
(CDR 77/2000 fin); toch is de bezorgdheid van het Comité
hiermee nog lang niet weggenomen.
1.2.
Het Comité erkent dat de grondbeginselen „voedselveiligheid” en „vertrouwen van de consument” terug te vinden
moeten zijn in een allesomvattende en geïntegreerde aanpak,
die betrekking heeft op de gehele voedselketen „van boer tot
bord”, d.w.z.:
—

Transparantie van alle maatregelen en adviezen;

—

Optimale voorlichting in duidelijke en begrijpelijke vorm
om de consument in staat te stellen een weloverwogen
keuze te maken;

—

Werkelijke traceerbaarheid van alle levensmiddelen, diervoeder en ingrediënten daarvan in de gehele voedselketen
tot bij de consument, zodat in elk stadium van het proces
voor alle ingrediënten kan worden vastgesteld waar zij
vandaan komen;

—

Toepassing van het voorzorgsbeginsel indien nodig.

1.3.
Het Comité is ingenomen met het voorstel van de
Commissie om alle bepalingen inzake de controle van diervoeders en levensmiddelen in één verordening onder te brengen.
(1) PB C 226 van 8.8.2003, blz. 7.

1.4.
Wel dringt het erop aan dat deze gemeenschappelijke
bepalingen ook gelden voor officiële controles op de naleving
van de voorschriften inzake de gemeenschappelijke ordeningen van de landbouwmarkt (akkerbouwgewassen, wijn, olijfolie, groenten en fruit, hop, melk en zuivelproducten, rund- en
kalfsvlees, schapen- en geitenvlees en honing), zodat de
doelstellingen van het voorstel ook van toepassing zijn op de
hele landbouwproductie.
1.5.
Op zijn minst zou Richtlijn 2000/29/EG (2) van de
Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het
binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van
voor planten en voor plantaardige producten schadelijke
organismen moeten worden aangepast.
1.6.
Het Comité staat achter de invoering van meerjarige
nationale controleplannen. In zijn advies inzake het Witboek
over voedselveiligheid benadrukt het echter wel dat de diversiteit en culturele en economische betekenis van regionale en
lokale gewoonten en gebruiken inzake voedselproductie en
smaak erkenning moeten krijgen, en dat derhalve altijd moet
worden getracht de juiste balans te vinden tussen de veiligheid
van de consument en diens keuzevrijheid. Ook verklaart het in
dit advies dat de promotie van en steun voor typische
levensmiddelen uit verschillende lokale tradities van doorslaggevend belang zijn om zowel de consument van veilig voedsel
te voorzien als de economie van veel plattelandsgebieden te
helpen. Ook nu nog is het Comité van oordeel dat deze punten
de nodige aandacht verdienen, en in de meerjarige nationale
controleplannen (art. 42 van het voorstel) moeten worden
opgenomen. Het is namelijk niet meer dan vanzelfsprekend
dat de controle wordt toegespitst op de sectoren waaraan de
grootste risico’s verbonden zijn (verband met de sector
(2) PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1.
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afvalverwerking, verwerking en productie in bijzonder grote
hoeveelheden, aard van de productie en productiewijze). De
formulering van art. 43 verdient in dit verband extra aandacht.
In de dertiende overweging wordt bepaald dat de frequentie
van officiële controles regelmatig moet zijn en in verhouding
moet staan tot het risico. Dit risico zou moeten worden
ingeschat aan de hand van de wijze van productie, verwerking
en distributie, en van de omvang van de productie. Om deze
redenen en met het oog op een optimaal beheer van de
nationale meerjarige controleplannen dienen de lidstaten de
lokale en regionale overheden reeds bij de voorbereiding te
betrekken. Zo moet ook te werk worden gegaan bij het
opstellen van de in art. 13 voorziene rampenplannen.

1.7.
Het Comité dringt erop aan dat het risico wordt
beoordeeld op grond van de aard van elke productiesector. De
controle zou bovenaan de productieketen moeten beginnen,
en zich op de eerste plaats moeten richten op de grote
industriesectoren en de koudeketen.

1.8.
Aangezien de sector diervoeders nauw betrokken was
bij het merendeel van de voedselcrisissen van de afgelopen
jaren, dringt het Comité erop aan dat deze sector scherper en
vaker wordt gecontroleerd en dat deze controles meer op
risicopreventie worden toegespitst.

1.9.
Voorts pleit het Comité voor een voldoende flexibele
verordening, zodat rekening kan worden gehouden met de
specifieke aard van de producten die worden behandeld in
Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991
inzake de biologische productiemethode en aanduidingen
dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (1),
Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992
inzake de bescherming van geografische aanduidingen en
oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (2), en Verordening (EG) nr. 2082/92 van de Raad
(1) PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1. Verordening, laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 436/2001 van de Commissie (PB L 63
van 3.3.2001, blz. 16).
(2) PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1. Verordening, laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2796/2000 van de Commissie (PB L 324
van 21.12.2000, blz. 26).
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van 14 juli 1992 (3) inzake de specificiteitscertificering voor
landbouwproducten en levensmiddelen.
1.10. Het Comité dringt erop aan dat in de meerjarige
nationale controleplannen rekening wordt gehouden met de
vereiste van traceerbaarheid de hele voedselketen door, en dat
in dit verband wordt toegezien op transparantie.
1.11. Het Comité verheugt zich erover dat er in de lidstaten
communautaire controles in de vorm van algemene audits
worden ingevoerd, zodat de lidstaten de kans krijgen hun
controleprocedures te verbeteren.
1.12. Het Comité steunt het voorstel om de lidstaten te
verplichten binnen de grenzen van de hun krachtens het EGVerdrag toegekende bevoegdheden strafrechtelijke sancties in
te voeren voor ernstige overtredingen die ertoe zouden kunnen
leiden dat producten op de markt worden gebracht die
gevaarlijk zijn in de zin van de artt. 14 en 15 van Verordening
(EG) nr. 178/2002 (4) (tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot
oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden); in veel gevallen immers zal alleen dit soort
sancties een afschrikkingseffect hebben. Voor bepaalde overtredingen kan het evenwel nodig zijn administratieve sancties op
te leggen, die veel sneller kunnen worden uitgevoerd. Toch is
het Comité voorstander van gemeenschappelijke EU-sancties,
die door de Commissie zouden worden afgedwongen. Het is
zich er overigens van bewust dat voor de invoering van
dergelijke sancties op EU-niveau meer dan waarschijnlijk een
herziening van het Verdrag nodig zal zijn.
1.13. Om concurrentievervalsing te voorkomen verzoekt
het Comité de Commissie een uniforme boeteregeling in te
voeren voor diervoeder- en levensmiddelenbedrijven waarbij
in het geval van overtreding van de regels rekening wordt
gehouden met extra controles. Verder dringt het Comité aan
op een flexibele toepassing van het systeem van retributies, dit
met het oog op de belangen van kleine ondernemingen.
1.14. Ten slotte zou het Comité graag zien dat de Commissie bij de opleiding van het personeel dat belast wordt met de
controles, rekening houdt met deze opmerkingen.
(3) PB L 208 van 24.7.1992, blz. 9; zoals gewijzigd bij de toetredingsakten van Oostenrijk, Finland en Zweden.
(4) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

Brussel, 9 oktober 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 Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s
„Het industriebeleid na de uitbreiding””
(2004/C 23/04)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gezien de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over „Het industriebeleid na de uitbreiding” [COM(2002)
714 def.];
gezien het op 12 december 2002 door de Europese Commissie genomen besluit om het Comité,
overeenkomstig de eerste alinea van art. 265 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, over dit onderwerp te raadplegen;
gezien het besluit van zijn voorzitter van 4 november 2002 om de commissie „Economisch en sociaal
beleid” te belasten met het opstellen van een advies over dit onderwerp;
gezien zijn advies over „Een beleid voor het industrieel concurrentievermogen van de Europese Unie”
(CDR 140/95 fin) (1)
gezien het ontwerpadvies (CDR 150/2003 rev.) dat de commissie „Economisch en sociaal beleid”
[rapporteur: de heer Pella, voorzitter van de provinciale raad van Biella (I/EVP)] op 13 juni 2003 heeft
goedgekeurd,
heeft tijdens zijn op 9 oktober 2003 gehouden 51e zitting het volgende advies aangenomen, dat met
algemene stemmen is goedgekeurd.

1. Opmerkingen van het Comité van de Regio’s
1.1.
Het Comité van de Regio’s is ingenomen met de
mededeling van de Commissie en waardeert de door haar
verrichte werkzaamheden, omdat hiermee wordt tegemoetgekomen aan specifieke behoeften die door het Comité zijn
gesignaleerd, zoals de noodzaak om op Europees niveau
aandacht te blijven besteden aan de ontwikkeling van het
industriebeleid, zodat te allen tijde vlot kan worden gereageerd
op veranderingen, die op dit gebied veelvuldig zijn en elkaar
in hoog tempo opvolgen.
1.2.
Het Comité prijst de aanpak van de Commissie,
die haar eigen analyse heeft gemaakt op grond van de
basisbeginselen die zijn neergelegd door de Europese Raad van
Lissabon in het voorjaar van 2000, en die vervolgens door de
Europese Raad van Göteborg van 2001 zijn bevestigd.
1.3.
Met het oog op een evenwichtige ontwikkeling wijst het
Comité er bovendien op dat er naast de drie factoren die bepalend zijn voor het concurrentievermogen van de industrie (kennis, innovatie en ondernemerschap), nog een ander fundamenteel beginsel is, namelijk het tijdens de Europese Raad van
Göteborg geformuleerde beginsel van duurzame ontwikkeling.
1.4.
Het Comité is, als vertegenwoordiger van de lokale en
regionale overheden in Europa, rechtstreeks betrokken bij alle
aspecten van industriebeleid, waarbij het niet alleen kijkt naar
de economische kant maar zich ook bezighoudt met aspecten
die nauw verband houden met het sociaal beleid en het beleid
op het gebied van werkgelegenheid, opleiding en milieu.
(1) PB C 100 van 2.4.1996, blz. 14.;

1.5.
Het stemt in met de vaststelling van de Commissie dat
er tal van dwarsverbanden bestaan tussen het industriebeleid
en andere beleidsterreinen van de EU die van invloed zijn
op het concurrentievermogen van de industrie, en met de
opmerking dat deze beter moeten worden geïntegreerd.
1.6.
De geringe toename van de productiviteit in Europa en
het relatief lage werkgelegenheidspercentage houden verband
met structurele problemen, die nog steeds voortduren. Ook
moeten de lasten drastisch worden verlaagd, o.m. de belastingen op vennootschappen en belastingen op de arbeid.
1.7.
Het Comité maakt zich zorgen over de trage groei van
de Europese industrie, vooral ook omdat de verschillen binnen
de Europese Unie nog te groot zijn.
1.8.
Het is echter van mening dat d.m.v. grondige analyses,
zoals die van de Commissie, inzicht kan worden verkregen in
de zwakke punten van het huidige industriebeleid en voor de
nodige synergie kan worden gezorgd om deze tekortkomingen
vlot weg te werken.
1.9.
Het Comité is van oordeel dat de toekomstige uitbreiding van de Unie belangrijke positieve gevolgen met zich
meebrengt, die nu al merkbaar zijn zoals in de Mededeling
wordt onderstreept, maar dat ook rekening moet worden
gehouden met de onvermijdelijke problemen die daarmee
gepaard zullen gaan, en die kunnen worden opgelost als ook
de kandidaat-lidstaten — met inachtneming van de in het
Verdrag voorziene procedures — bij de open coördinatiemethode worden betrokken.
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1.10. Het Comité is vastberaden om via de vertegenwoordigers van de lokale en regionale overheden een doorslaggevende
rol te spelen bij de totstandkoming van een doeltreffend
industriebeleid, vanuit de overtuiging dat de bestuurlijke
decentralisatie die in veel lidstaten aan de gang is het beleid
kan helpen verankeren bij alle betrokken partijen en zo de weg
kan effenen voor een reële de toepassing van de open
coördinatiemethode, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en de in het Verdrag voorziene bevoegdheidsverdeling.

vergelijken en de uitwisseling van „goede praktijken” te bevorderen. Maar er zou ook een omgekeerde analyse moeten
worden gemaakt, uitgaande van het lokale niveau, om specifieke maatregelen van industriebeleid vast te stellen, bijvoorbeeld
m.b.t. specifieke producten, die alleen kunnen worden vastgesteld dankzij de actieve betrokkenheid van de lokale en
regionale overheden.

1.11. Het Comité verzoekt de Commissie een analyse te
maken van de meest geschikte systemen voor de verbetering
van het industriebeleid, en spreekt bijzondere waardering uit
voor twee opeenvolgende documenten, waarop overigens
gedeeltelijk werd vooruitgelopen in de Mededeling waarop
dit advies betrekking heeft, namelijk het Groenboek over
„Ondernemerschap in Europa” (1) en de Mededeling „Eerst aan
de kleintjes denken in een groter wordend Europa” (2), omdat
zij fundamentele opmerkingen bevatten over een doeltreffend
industriebeleid dat ook op lokaal niveau vruchten afwerpt.

2.3.
De EU speelt niet alleen een fundamentele rol als
schepper van de juiste kadervoorwaarden en als „ideale waarnemingspost van het Europees beleid”, maar ook en vooral
als organisatie waarin lidstaten, regio’s en lokale overheden
bijeenkomen en de beste oplossingen die zij hebben gevonden
voor specifieke problemen, die sommige van hen gemeen
hebben, in Europees verband kunnen presenteren.

1.12. Het Comité waardeert het dat de Commissie de
verbetering van het industriebeleid nauw in verband brengt
met verbetering van het onderwijs en permanente opleiding
van werknemers.

1.13. Bepaalde communautaire projecten zijn in dit verband bijzonder doeltreffend. Het Comité bevestigt zijn vertrouwen in de doeltreffendheid van het Galileo-project op het
gebied van onderzoek en ontwikkeling.

1.14. Het industriebeleid heeft inderdaad ontegenzeglijk
sociale gevolgen, en het is derhalve fundamenteel dat voor een
gunstig ondernemingsklimaat wordt gezorgd, ook en vooral
door de lokale en regionale overheden, als gesprekspartners bij
uitstek van de burgers, hier rechtstreeks bij te betrekken.

2. Aanbevelingen

2.1.
Het Comité van de Regio’s is van mening dat, van de
specifieke doelstellingen die door de Commissie worden
aangegeven, de lokale en regionale overheden met name
betrokken moeten zijn bij de fase waarin de verwezenlijking
van de specifieke doelstellingen van het Europese industriebeleid wordt geanalyseerd.

2.2.
Een Europese impactanalyse van het industriebeleid is
namelijk onmisbaar om een goed zicht te krijgen op de situatie
en om de verschillende oplossingen van de lidstaten te

(1) COM(2003) 27 def.
(2) COM(2003) 26 def.

2.4.
Het Comité onderstreept met name dat moet worden
gestreefd naar convergentie van het nationale beleid, om orde
te scheppen in het chaotische wetgevingslandschap waaronder
vooral kleine en micro-ondernemingen momenteel lijden.

2.5.
Het Comité is ingenomen met het voorstel voor een
systematischere EU-aanpak voor verbetering van de kadervoorwaarden, maar maakt zich zorgen over de traagheid waarmee
de verschillende lidstaten hun beleid afstemmen op het
Europese beleid; de Commissie merkt terecht op dat het
industriebeleid een groot aanpassingsvermogen moet hebben
om vlot te kunnen inspelen op de voortdurende veranderingen,
maar zelfs als dit op Europees niveau het geval is, dan nog kan
de groei van de Europese industrie ernstig worden belemmerd
als de lidstaten de EU-richtlijnen niet snel omzetten.

2.6.
Er is dringend behoefte aan een nieuwe aanpak van de
Europese regelgeving, om deze voor ondernemingen minder
belastend te maken, vooral voor kleine en micro-ondernemingen die vaak bezwijken onder de zware lasten, zowel in de
huidige lidstaten als, in nog sterkere mate, in de kandidaatlidstaten. Een ander gevaar van de uitbreiding kan zijn dat de
markt van de kandidaat-lidstaten te maken krijgt met een
invasie van grote Europese concerns, waardoor de allerkleinste
ondernemingen, zoals gezinsbedrijven, in grote moeilijkheden
kunnen komen.

2.7.
Het Comité dringt er derhalve bij de Commissie op aan
ervoor te zorgen dat fusies en overnames, die onmisbaar zijn
voor het concurrentievermogen van de Europese industrie op
de wereldmarkt, geen schade berokkenen aan kleine en
micro-ondernemingen, die immers onmisbare bronnen van
creativiteit en innovatie zijn.
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2.8.
De Commissie zou strategieën moeten uitwerken voor
de verspreiding van goede praktijken, zoals de clustering van
kleine en micro-ondernemingen, die de Europese industrie
dynamisch houden en een bron van innovatie zijn. Sommige
Europese bedrijvenclusters, bijvoorbeeld van biotechnologische bedrijven rond München en Stockholm en de textielsector
in Noordwest-Italië, zijn bij uitstek geschikt om als voorbeeld
te dienen.

2.9.
Het Comité spoort de Commissie aan tot een voortdurende samenwerking met de lokale en regionale overheden
omdat, zoals zij zelf terecht opmerkt, het potentieel van het
regionaal beleid volledig moet worden benut en moet worden
ingezet ter ondersteuning van de herstructurering die de
uitbreiding met zich mee zal brengen.

2.10. Alleen een echte samenwerking met de lokale en
regionale overheden kan helpen de administratieve rompslomp
voor ondernemingen te verlichten en de afwikkeling hiervan
te vergemakkelijken, vooral voor kleine en micro-ondernemingen, die anders veel geld hieraan kwijt zijn — geld dat beter
kan worden besteed aan verbetering van het productieproces.

2.11. Het Comité nodigt de Commissie uit, voorstellen te
presenteren die inhouden dat instrumenten van lokale en
regionale overheden die nuttig zijn gebleken voor het bedrijfsleven — zoals de in Italië opgerichte „one-stoploketten” —
gemakkelijk naar andere Europese landen kunnen worden
geëxporteerd, en dan vooral naar de kandidaat-lidstaten;
deze one-stop-bedrijvenloketten van de lokale en regionale
overheden zijn een zeer nuttig instrument, niet alleen om te
helpen bij administratieve procedures maar ook om op
doeltreffende wijze voorlichting te geven over Europese initiatieven.

2.12. De lokale en regionale overheden kunnen, vooral met
het oog op de uitbreiding van de Unie, helpen een oplossing
te vinden voor de moeilijkheden van kleine en micro-ondernemingen om toegang te krijgen tot Europese en nationale
financiering.

2.13. Lokale en regionale overheden spelen tevens een
onmisbare rol bij een ander aspect van het Europese industriebeleid: de levenslange opleiding van werknemers. Aan de steeds
grotere vraag van ondernemingen naar zeer gespecialiseerd
personeel, kan worden beantwoord door een gezamenlijke
inspanning van lokale en regionale overheden, universiteiten,
opleidings- en onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven.

2.14. Het Comité vestigt de aandacht van de Commissie op
het feit dat de lokale en regionale overheden bij uitstek
geschikt zijn om, met hulp van Europese middelen, nuttige
instrumenten voor beroepsopleiding in het leven te roepen,
aangezien de specifieke eisen die aan de opleiding van werknemers worden gesteld vaak per regio verschillen; de doeltref-
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fendheid van deze instrumenten kan worden vergroot door de
lokale en regionale overheden de mogelijkheid te bieden
beste praktijkervaringen uit te wisselen. Voor een effectiever
toekomstig industriebeleid, met bijscholingscursussen voor
werknemers, moet een en ander worden afgestemd op lokale
en regionale actieplannen op het gebied van de werkgelegenheid.
2.15. De Commissie merkt terecht op dat onderzoek de
basis van innovatie is, maar het Comité wijst tevens op
het fundamentele belang van doeltreffende informatie, die
onmisbaar is om ogenschijnlijk onsamenhangende innovatieve
aspecten met elkaar in verband te brengen. Dit was bijvoorbeeld het geval in de textielsector, waar de combinatie design/
computer de Europese textielindustrie een sterke positie op de
wereldmarkt heeft bezorgd.
2.16. Het Comité stemt ermee in dat de EU aantrekkelijker
moet worden gemaakt voor producerende bedrijven. In dit
verband is het zaak communicatie en vervoer te verbeteren.
2.17. Het Comité dringt erop aan dat in het EU- en
nationaal beleid rekening wordt gehouden met het belang
van vrachtvervoer door de lucht voor het beheer van de
aanvoerketen. Ook de elektronische handel kan alleen gedijen
als bestelde goederen snel kunnen worden geleverd. Betrouwbare, gemakkelijk toegankelijke en competitieve vrachtvervoersdiensten zijn van steeds groter belang, met name in
perifere gebieden.
2.18. Het wijst in dit verband op de grote ondernemerscapaciteiten van de etnische minderheden en is verheugd dat
de Commissie hier in haar Groenboek over ondernemerschap
in Europa (1) nota van neemt, maar dringt er bij haar op aan
meer onderzoek te doen naar mogelijke oplossingen voor de
moeilijkheden waarmee deze categorie ondernemers wordt
geconfronteerd. Zoals de Commissie zelf heeft opgemerkt
lijken zij minder dan gemiddeld profijt te trekken van door de
overheid aangeboden bedrijfsondersteunende diensten en zijn
zij minder betrokken bij bedrijfsorganisaties; de lokale en
regionale overheden kunnen een cruciale rol spelen door
etnische ondernemers te helpen deze moeilijkheden te overwinnen.
2.19. Het Comité dringt er bij de Commissie op aan voort
te gaan op de ingeslagen weg, in het kader van de Europese
inspanningen ter stimulering van de oprichting en groei van
kleine en micro-ondernemingen.
2.20. Het Comité herhaalt dat de lokale en regionale
overheden ten dienste van de burgers staan en kunnen
bijdragen tot de totstandkoming van een vruchtbare ondernemerscultuur, door eenvoudige en doeltreffende instrumenten
te bieden waarmee Europese burgers die creatief zijn en
innovatiegericht, concrete mogelijkheden worden geboden om
een eigen bedrijf op te richten.
(1) COM(2003) 27 def.
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2.21. Het Comité herinnert in dit verband aan een beginsel
dat de Commissie in haar Groenboek over ondernemerschap
in Europa heeft bevestigd, namelijk dat in de Europese
samenleving minder negatief moet worden aangekeken tegen
mislukkingen; ondernemers die risico hebben genomen — dat
immers aan ieder ondernemingsproject verbonden is — en die
daarbij failliet zijn gegaan om andere redenen dan hun eigen
onbekwaamheid of frauduleuze praktijken, moeten alsnog de
kans krijgen bij te dragen tot de groei van de Europese
economie.
2.22. Het Comité vestigt de aandacht van de Commissie op
de gegevens die zij zelf heeft verstrekt m.b.t. de crisis in de
Europese industriesector, met een productiegroei die duidelijk
achterbleef bij die van de VS. Door de industriesector te
stimuleren wordt tegelijkertijd het groeipotentieel van de EU
versterkt. Het hoopt derhalve dat er snel een specifieke
Europese richtlijn komt ter ondersteuning van de industriesector, om financiële steun te voorzien voor productiesectoren
die het concurrentievermogen van de EU aanzienlijk kunnen
bevorderen, zoals de textielsector, de bouwsector en andere
zeer arbeidsintensieve sectoren.
2.23. Vooral de interne markt moet worden versterkt; het
Comité merkt op dat de Commissie onvoldoende aandacht
heeft besteed aan dit aspect. De toetreding tot de Unie van de
kandidaat-lidstaten kan een nieuwe impuls geven aan de
mededinging op de interne markt, waarvan de Europese
industrie — op alle niveaus — zeker profijt kan trekken.
2.24. Het Comité is het met de Commissie eens dat het
beleid inzake consumentenbescherming en volksgezondheid
essentieel is om het vertrouwen van de consumenten te winnen
en dus om een groei van de interne markt te bevorderen.
2.25. Het Comité is ervan overtuigd dat de invoering van
de verplichting dat ieder product op de markt vergezeld gaat
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van informatie t.b.v. de „traceerbaarheid” van de productieketen en de afzonderlijke producenten, een belangrijk punt
van het industriebeleid van de EU zou moeten zijn. Dit zou
ten goede komen aan de doorzichtigheid van informatie,
hetgeen een recht/plicht is waar de consument steeds meer
waarde aan hecht, zodat zijn/haar keuzevrijheid en veiligheid
effectief gewaarborgd zijn.
2.26. Het Comité dringt er bij de Commissie op aan
strategieën uit te werken waarmee kan worden voorkómen
dat Europese producten worden benadeeld door inadequate
douanerechten, die het concurrentievermogen van de Europese
industrie vaak verzwakken.
2.27. Bovendien is het zaak een Gemeenschapsoctrooi in
het leven te roepen, om de intellectuele eigendom een degelijke
bescherming te bieden.
2.28. De Commissie zou veel aandacht moeten blijven
besteden aan strategieën waarmee de nadelige sociale gevolgen
van de onvermijdelijke herstructureringen kunnen worden
opgevangen. Een neveneffect van deze herstructureringen is
dat de lokale en regionale overheden meer moeite hebben
oplossingen te vinden voor nieuwe situaties van sociaal
onbehagen.
2.29. Vandaag moet, meer dan in het verleden, worden
gezorgd voor een duurzame ontwikkeling. Het Comité beveelt
dan ook aan dat de kandidaat-lidstaten nu al alle instrumenten
krijgen om ervoor te zorgen dat deze ook op lokaal niveau
gewaarborgd is. De lokale en regionale overheden spelen
hierbij een cruciale rol, zowel tijdens de voorbereidende
fase, waarin een adequaat cultureel bewustzijn moet worden
gevormd, als tijdens de fase waarin de instrumenten voor
duurzame ontwikkeling worden ontwikkeld.

Brussel, 9 oktober 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 besluit van het Europees
Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 508/2000/EG van 14 februari 2000 tot
oprichting van het programma „Cultuur 2000””
(2004/C 23/05)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gezien het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad totwijziging van Besluit
nr. 508/2000/EG tot oprichting van het programma „Cultuur 2000” [COM(2003) 187 def. — 2003/
0076 (COD)];
gezien het besluit van de Raad van 5 mei 2003 om het Comité, overeenkomstig de eerste alinea van
art. 265 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, over dit onderwerp te raadplegen;
gezien het besluit van zijn voorzitter d.d. 23 januari 2003 om de commissie „Cultuur en opleiding” met
het opstellen van een advies over dit onderwerp te belasten;
gezien zijn ontwerpadvies (CDR 165/2003 rev.) dat de commissie „Cultuur en opleiding” op 11 juli 2003
heeft goedgekeurd [rapporteur: mevrouw Butler, lid van het parlement van Wales (UK-PSE)],
heeft tijdens zijn 51e zitting van 9 oktober 2003 het volgende advies met algemene stemmen
goedgekeurd.

1. Standpunt van het Comité van de Regio’s
Het Comité van de Regio’s,
1.1.
bevestigt het belang van culturele activiteiten op Europees niveau en de politieke betekenis van de doelstellingen van
het programma „Cultuur 2000”;
1.2.
verheugt zich over de bijdrage die het programma
„Cultuur 2000” en de voorgangers ervan (Caleidoscoop, Ariane
en Rafaël) tot dusver hebben geleverd inzake bevordering van
culturele samenwerking tussen de deelnemende landen;
1.3.
erkent dat, zoals ook in het voorstel van de Commissie
betreffende de verlenging van „Cultuur 2000” is aangegeven,
het programma nog voor verbetering vatbaar is. Het CvdR wil
daarom het voorstel tot verlenging tot en met 2006 niet alleen
becommentariëren, maar zou ook graag enkele voorstellen
formuleren betreffende de oriëntatie van het programma in de
nieuwe programmeringsperiode;

de ondersteuning van de culturele sector via het huidige
programma bij de tussentijdse herziening van de structuurfondsen onder de loep moet worden genomen. In de thans
geldende verordening betreffende het EFRO is bepaald dat het
fonds steun verleent op het gebied van „cultuur, met inbegrip
van de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed”;
1.6.
herhaalt het pleidooi dat in de resolutie van de Raad
van 5 en 6 mei 2003 wordt gehouden voor extra inspanningen
teneinde cultuur op andere beleidsgebieden mee te nemen en
het zo een centrale plaats in het Europese integratieproces te
geven. Het CvdR hoopt dat er aldus in de toekomst nauwer zal
worden samengewerkt met andere fondsen als de programma’s
op het gebied van informatie- en communicatietechnologie,
onderwijs en jeugd.

Verlenging van het programma „Cultuur 2000” tot 2006
Het Comité van de Regio’s,

1.4.
is ervan overtuigd dat de bescherming en bevordering
van de verscheidenheid op cultureel en taalgebied het basisprincipe is dat aan het proces van Europese integratie ten
grondslag ligt en één van de hoofdkenmerken van de Europese
identiteit vormt. Het programma dat „Cultuur 2000” zal
opvolgen, moet daarom alle lokale, regionale, nationale en
decentrale uitingen van culturele en taaldiversiteit bestrijken;

1.7.
is ingenomen met het voorstel om het programma
„Cultuur 2000” dat op 31 december 2004 afloopt, tot en met
2006 te verlengen. Het cultuurprogramma zal aldus gelijk
opgaan met de lopende communautaire meerjarenprogrammeringsperiode die op 31 december 2006 afloopt;

1.5.
merkt op dat het cultuurprogramma slechts ongeveer
5 % van de EU-financiering van de culturele sector voor
zijn rekening neemt, terwijl de overige steun van andere
programma’s, met name de structuurfondsen, komt. Het
Comité is dan ook van mening dat in iedere toekomstige
verordening betreffende de structuurfondsen na 2006 een
verwijzing naar cultuur moet worden opgenomen en dat

1.8.
valt de Commissie bij dat er behoefte is aan stabiliteit
in een periode van belangrijke veranderingen (toetreding van
tien nieuwe lidstaten, de intergouvernementele conferentie, de
verkiezingen voor het Europees Parlement en de aanwijzing
van een nieuwe Commissie) en dat de continuïteit van
de communautaire steun aan culturele activiteiten, waarin
voorzien is in het Verdrag, moet worden verzekerd;
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1.9.
onderschrijft het Commissievoorstel om het programma in de periode 2005-2006 grotendeels ongewijzigd te laten.
Het CvdR is het ermee eens dat het nu niet opportuun is
radicale hervormingen voor te stellen daar de resultaten van
het tussentijdse verslag nog niet bekend zijn en de publieke
consultatie nog aan de gang is. Het hoopt evenwel dat de
Commissie onmiddellijk maatregelen zal nemen om de met
het programma „Cultuur 2000” verbonden administratieve en
financiële procedures te stroomlijnen;
1.10. steunt het voorstel van de Commissie om de globale
begroting voor het verlengde programma „Cultuur 2000” op
236,5 miljoen euro vast te stellen. Dit strookt met het
tot dusver gehanteerde steunniveau en houdt ook enigszins
rekening met de uitbreiding van de Europese Unie. Aangezien
de resultaten van de tussentijdse evaluatie van het programma
nog niet beschikbaar zijn, kan bovendien moeilijk worden
ingeschat in hoeverre de doelstellingen van het programma
zijn bereikt, zodat op basis daarvan dan een verhoging van het
budget voor 2005-2006 zou kunnen worden aangevraagd;
1.11. is er evenwel van overtuigd dat, hoewel de financiering van „Cultuur 2000” voor de jaren 2005-2006 om
de boven uiteengezette redenen pragmatisch moet worden
bekeken, de globale begroting van het programma volstrekt
ontoereikend is. Het Comité dringt dan ook aan op een
realistischer begroting voor de volgende programmeringsperiode, als teken van erkenning van het belang van cultuur in het
Europese eenmakingsproces en van het feit dat de dialoog
tussen de diverse geledingen van een samenleving via de
cultuur verloopt.

Nieuw Europees kaderprogramma voor cultuur
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uiteraard ook tot de burgers. Zo zou het nieuwe programma
kunstenaars bijvoorbeeld in staat moeten stellen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen;
1.15. zou graag zien dat in het nieuwe programma het
zwaartepunt blijft liggen bij de sociaal-economische voordelen
die cultuur kan opleveren, met name op het gebied van
economische ontwikkeling, sociale integratie, gezondheid,
enz.; gelijke toegang tot cultuur is dan ook zeer belangrijk.
„Cultuur 2000” en het daaropvolgende programma moeten
nagaan hoe iedere burger in staat kan worden gesteld en kan
worden aangemoedigd om culturele evenementen van zo hoog
mogelijke kwaliteit bij te wonen en te appreciëren. Een
bruisend cultureel leven met een groot aanbod van culturele
voorzieningen verhoogt de aantrekkingskracht van de hele
regio. Cultuur speelt een belangrijke rol in de territoriale
samenhang in Europa, door een aanzienlijke meerwaarde te
creëren en voor een hefboomeffect op regionale en lokale
ontwikkelingsprojecten te zorgen;
1.16. wijst erop dat tal van regionale en lokale overheden
voor cultuur bevoegd zijn en een cruciale rol spelen bij het
bevorderen en koesteren van cultuur in hun plaatselijke
gemeenschappen, met name via plaatselijke projecten, de
organisatie van festivals, en de bescherming en instandhouding
van werken van kunstenaars en van het cultureel erfgoed. Het
toekomstige programma moet de deelname van regionale en
lokale overheden die met culturele werkers samenwerken,
aanmoedigen;
1.17. is van mening dat het nieuwe programma er absoluut
op moet gericht zijn echte innovatie en risicobereidheid aan te
moedigen en deze doelstellingen niet alleen met de mond mag
belijden. Het herinnert er evenwel aan dat innovatie relatief is
en van de regionale of lokale context afhangt;

Het Comité van de Regio’s,
1.12. zou deze gelegenheid graag aangrijpen om ook enkele
voorstellen te formuleren betreffende de oriëntatie van het
toekomstige EU-kaderprogramma voor cultuur;
1.13. juicht het besluit van de Commissie toe om een
openbare consultatie te lanceren over de invulling van het
programma dat „Cultuur 2000” zal opvolgen. Het is van
mening dat het programma tot dusver weliswaar een waardevolle bijdrage heeft geleverd tot de bevordering van de
samenwerking en uitwisseling tussen culturele actoren maar
toch in aanzienlijke mate moet worden aangepast wat inhoud,
beheer, financiering, voorlichting en selectie van projecten
betreft, om er een doeltreffend instrument voor culturele actie
op Europees niveau van te maken;
1.14. dringt erop aan de aandacht in het nieuwe programma vooral te laten uitgaan naar Europese culturele doelstellingen als de ontwikkeling van kwaliteit, uitmuntendheid, originaliteit en durf, die de interculturele dialoog kunnen aanzwengelen. Het programma moet zich rechtstreeks richten tot
culturele actoren, kunstenaars, ontwerpers en uiteindelijk

1.18. vindt dat het programma dat „Cultuur 2000” zal
opvolgen, in de projecten niet alleen kruisbestuiving tussen
de kunstvormen mogelijk moet maken, maar ook moet
aanmoedigen. Hoewel het ogenschijnlijk de bedoeling was een
enkel kaderprogramma uit drie afzonderlijke programma’s
te ontwikkelen, is uit de praktijk gebleken dat het voor
projectpromotoren moeilijk is projecten voor te stellen die
twee of meer kunstvormen bestrijken, hoewel in realiteit thans
zo te werk wordt gegaan op cultuurgebied. Door sectorale of
thematische prioriteiten vast te stellen wordt de artistieke
vrijheid beperkt en krijgt men minder interessante projecten
of projecten die nauwelijks een uitdaging vormen;
1.19. stelt voor dat in het programma niet zou worden
vastgelegd welke kunstvormen al dan niet voor steun in
aanmerking komen. Kunst en cultuur moeten ruim worden
geïnterpreteerd zodat ze b.v. ook de lokale productie van
(animatie-)films omvatten, die immers een uitstekend medium
voor culturele uitwisseling, samenwerking en betrokkenheid
vormen. In het programma moet bijzondere aandacht gaan
naar kunstenaars die ernaar streven het aanbod van nieuwe
media die door de recente technologische ontwikkelingen
worden aangeboden, uit te breiden;
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1.20. verheugt zich erover dat het programma „Cultuur
2000” beoogt literatuur in minder gebruikte talen aan te
moedigen en hoopt dat minder gebruikte, regionale en minderheidstalen in het daaropvolgende programma terdege zullen
worden geïntegreerd;
1.21. zou graag zien dat het vervolgprogramma eerder
initiatieven van organisaties op lokaal en regionaal niveau
bevordert dan grootschalige projecten, zoals thans het geval is.
Een en ander zou ervoor zorgen dat lokale en regionale
overheden als projectpromotoren of als partners ten volle
hun rol kunnen spelen, daar zij immers vaak een van
de voornaamste bronnen van cofinanciering voor culturele
werkers zijn. Het CvdR is het ermee eens dat communautaire
actie op cultureel gebied duurzame samenwerking moet
bevorderen en voor een hefboomeffect moet zorgen. Het is
van mening dat kleinschalige plaatselijke projecten vaak de
aanzet geven tot langdurige partnerschappen die de culturele
actie van de EU een belangrijke meerwaarde geven;
1.22. stimuleert acties op lokaal en regionaal niveau waardoor meer mensen aan het programma kunnen deelnemen,
hetgeen een van de doelstellingen van het huidige programma
is die ook in de toekomst moeten blijven gelden. Het CvdR is
ervan overtuigd dat lokale en regionale organisaties, die
immers het dichtst bij de burger staan, in staat zijn om
actievere betrokkenheid bij culturele activiteiten te stimuleren
via contacten met kunstenaars, vrijwilligersverenigingen, onderwijsinstellingen en de bevolking in het algemeen; tevens
kunnen zij ook beter tot groepen van „minder begunstigden”
doordringen. Zij verkeren dus in de juiste positie om een zo
ruim mogelijke toegang tot culturele activiteiten te garanderen
en ervoor te zorgen dat maximaal van de geboden kansen
wordt geprofiteerd. Het Comité heeft in dit verband vragen bij
het voorstel dat de Commissie in het kader van de openbare
raadpleging m.b.t. het „Ontwerp voor het toekomstige programma voor culturele samenwerking van de Europese Unie
na 2006” heeft geformuleerd en dat erop gericht is „Europese
samenwerkingsplatformen op te zetten” teneinde „duurzame
samenwerking met een hefboomeffect te bevorderen”. Daar
het van mening is dat de definitie van „Europese samenwerkingsplatformen” dubbelzinnig en verwarrend kan zijn en tot
een beperking van de vrije cultuurschepping kan leiden, stelt
het voor deze definitie achterwege te laten of ze althans beter
te specifiëren;
1.23. is van mening dat de Commissie prioriteiten voor het
programma moet vaststellen die niet sectoraal of thematisch
gebonden zijn maar op een aantal programmadoelstellingen
gebaseerd zijn. Dergelijke prioriteiten zouden betrekking kunnen hebben op interculturele dialoog binnen Europa waarbij
rekening wordt gehouden met minderheden, mobiliteit van
kunstenaars en kunstwerken, innovatie, bevordering van het
cultureel erfgoed, culturele dialoog met derde landen en
bevordering van culturele activiteiten van lokale aard;
1.24. is ingenomen met het in de openbare raadpleging
uiteengezette voorstel van de Commissie om in de communautaire maatregelen ook rekening te houden met de muziekindustrie en het uitgeverijwezen;
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1.25. wijst erop dat dialoog meer dan ooit van belang is en
verzoekt de Commissie de deelname van derde landen, met
name onze dichtste buren in het Middellandse-Zeegebied en
de landen van het stabiliteitspact, te vergemakkelijken. Het zou
graag zien dat alle Europeanen, al dan niet met een Europese
achtergrond, gemakkelijker de kans krijgen hun eigen culturele
tradities te ontplooien, en dat de opvolger van het programma
„Cultuur 2000” de verkenning en waardering van alle Europese
en andere culturele tradities aanmoedigt.

Beheer en financiering

Het Comité van de Regio’s,

1.26. verheugt zich over de in het besluit inzake de
verlenging van het programma „Cultuur 2000” uiteengezette
stelling van de Commissie dat bij het toekomstige programma
voor culturele samenwerking na 2006 moet worden uitgegaan
van het basisbeginsel dat „het programma doeltreffend moet
zijn en op grote schaal in Europa moet worden gebruikt”.
Tot dusver werd het programma gehinderd door extreme
bureaucratische rompslomp, stringente financiële vereisten en
belangrijke administratieve hinderpalen, die in de praktijk een
rem zetten op innoverende en „baanbrekende” projecten die
de Commissie naar haar zeggen juist wil aanmoedigen;

1.27. is van mening dat de aanvraagprocedure zelf ook
moet worden vereenvoudigd, daar de huidige ingewikkelde
vereisten discriminerend werken voor kleinschaliger actoren
als b.v. kleinere uitgevers, die zich geen administratief personeel kunnen veroorloven. Het aanvraagformulier moet
voorts beter worden afgestemd op hedendaagse kunstverenigingen; zo kunnen b.v. productiekosten thans nergens op het
huidige aanvraagformulier worden vermeld;

1.28. is van mening dat het aantal partners in het huidige
programma (drie voor eenjarige en vijf voor meerjarige
programma’s) totaal willekeurig is vastgesteld. Projecten moeten worden beoordeeld op hun intrinsieke kwaliteiten en
bilaterale projecten zouden ook moeten worden toegestaan als
ze maar een hoge intrinsieke waarde hebben;

1.29. erkent dat er een reële behoefte aan snellere toegang
tot financiering bestaat. Grensoverschrijdende activiteiten zijn
per definitie duur en kunstverenigingen hebben meestal onvoldoende middelen en weinig of geen reserves; zodra het
project is geselecteerd, moeten zij dan ook snel toegang tot
financiering kunnen krijgen. EU-steun werd tot dusver slechts
traag aan de geselecteerde projecten ter beschikking gesteld,
waardoor sommige organisaties door de laattijdige EU-steunverlening en de ondertussen hoog oplopende schulden bij de
bank op de rand van de afgrond zijn komen te staan. Een
flexibeler benadering wat financiering in natura betreft, zou de
zaken eveneens vooruithelpen;
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1.30. vindt dat er meer aandacht moet komen voor het feit
dat niet alle culturele werkers even makkelijk cofinanciering
kunnen vinden en merkt op dat zij in de toetredingslanden
vaak nog extra problemen ondervinden, zodat tal van hen om
die reden ook moeten afhaken. Er is dus duidelijk behoefte aan
een flexibeler aanpak. Zo zou b.v. het vereiste percentage
cofinanciering dat moet worden ingebracht door culturele
werkers uit de toetredingslanden die aan het programma
deelnemen, tot het eind van de programmeringsperiode 20072013 van de huidige 5 % tot 2,5 % kunnen worden verminderd;

1.36. is van mening dat de nationale culturele contactpunten een waardevolle rol spelen in de verspreiding van informatie over het programma bij lokale en regionale actoren,
en verheugt er zich in het bijzonder over dat sommige
contactpunten ook regionale antennes hebben opgezet waardoor hun diensten gemakkelijker voor potentiële plaatselijke
projectpromotoren bereikbaar zijn. Ook door op „Cultuur
2000”-ontwerpvoorstellen commentaar te leveren en aan de
verwachtingen richting te geven, spelen deze contactpunten
een waardevolle rol, die in de toekomst zou moeten worden
behouden;

1.31. erkent dat de huidige plafonds voor de totale projectuitgaven (EU-steun + cofinanciering) voor een- en meerjarige
projecten, irrealistisch zijn en in de toekomst moeten worden
herbekeken. Er moet ook voor worden gezorgd dat niet al te
veel wordt uitgegeven voor administratiekosten, die naar de
mening van het CvdR tot maximaal 20 % van de projectkosten
beperkt moeten blijven;

1.37. moedigt alle lokale en regionale overheden aan om
rapporten op te stellen over de voordelen die kunnen worden
verwacht als de financiële en administratieve ondersteuning
van culturele activiteiten op hun grondgebied met een overeengekomen percentage op jaarbasis zou worden verhoogd.

Projectselectie
1.32. betreurt, wat de timing betreft, dat de oproepen tot
het indienen van voorstellen zo laat worden gepubliceerd en
dringt aan op grotere inspanningen om een eind te maken aan
de administratieve vertragingen die het programma hebben
gehinderd. Een en ander moet verzekeren dat actoren met hun
projecten niet midden maar begin van het jaar van start
kunnen gaan en dat het makkelijker wordt om aan het
programma deel te nemen, met name voor kleinere actoren op
lokaal en regionaal niveau die vaak baanbrekendere projecten
presenteren;
1.33. benadrukt dat proportionaliteit een leidraad voor de
toekomst moet zijn. Het onderhandelings- en besluitvormingsproces neemt thans, in verhouding tot de betrokken budgetten,
veel te veel tijd in beslag. Het zou dan ook een goede zaak zijn
als strikte termijnen zouden worden vastgesteld, b.v. een
termijn van twee maand waarbinnen een project moet worden
geëvalueerd en uiteindelijk ook moet worden goedgekeurd of
verworpen.

Voorlichting
Het Comité van de Regio’s,
1.34. betreurt dat voorlichting over het huidige programma
thans lukraak wordt gegeven, gezien de zeer uiteenlopende
prestaties van de culturele contactpunten in de lidstaten die
aan het programma deelnemen. Een uitvoerend agentschap,
zoals door de Europese Commissie wordt voorgesteld, zou
hier van nut kunnen zijn, als het maar op de specifieke
eigenschappen van de sector toegesneden is;
1.35. benadrukt de noodzaak van grotere transparantie
en openheid wat betreft de voorlichting over bijzondere
cultuurevenementen (actie 3) met een Europese of een internationale dimensie, die in het programma tot dusver niet goed
uit de verf zijn gekomen;

Het Comité van de Regio’s,
1.38. dringt aan op een betere en samenhangendere methode van projectselectie voor het komende kaderprogramma
inzake culturele samenwerking. Voor de geloofwaardigheid
van het programma is het van cruciaal belang dat de juryleden
specialisten in hun vakgebied zijn;
1.39. pleit ervoor dat de selectie uitsluitend wordt gebaseerd
op de evaluatie van de projectinhoud door de jury en op zijn
artistieke waarde.

2. Aanbevelingen van het Comité van de Regio’s
Het Comité van de Regio’s,
2.1.
is ingenomen met het voornemen van de Commissie
om een oproep te doen voor voorbereidende acties in 20052006 teneinde de weg te banen voor een sterker vervolgprogramma van „Cultuur 2000”. De Commissie moet deze
gelegenheid aangrijpen om experimentele en innoverende
initiatieven uit te testen en proefprojecten op te zetten
op muziekgebied, een sector waaraan tot dusver in het
communautaire optreden geen bijzondere aandacht is geschonken;
2.2.
is ingenomen met het voorstel om het programma
„Cultuur 2000” dat op 31 december 2004 afloopt, tot en met
2006 te verlengen;
2.3.
stemt in met het door de Commissie voorgestelde
budget voor 2005-2006 maar is van mening dat het hele
budget voor het volgende cultuurprogramma voor de periode
2007-2013 moet worden opgetrokken zodat het programma
een echt instrument voor doeltreffende culturele actie kan
worden;
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2.4.
is van mening dat het vervolgprogramma van „Cultuur
2000” zijn activiteiten niet zozeer moet toespitsen op spectaculaire, grootschalige projecten dan wel op activiteiten op lokaal
en regionaal niveau die aldus een grotere participatie mogelijk
maken;
2.5.
dringt er bij de Commissie op aan regionale en
minderheidstalen in mainstreamprogramma’s als „Cultuur
2000” en zijn vervolgprogramma te integreren in de geest
van de toekomstige EU-taalstrategie en het daarbijhorende
actieplan;
2.6.
is van oordeel dat het toekomstige programma voor
culturele samenwerking interdisciplinaire projecten niet alleen
mogelijk moet maken maar ook actief moet aanmoedigen;
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2.7.
verzoekt de Commissie haar administratieve procedures overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel te vereenvoudigen;
2.8.
dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat
promotoren van geselecteerde projecten in de toekomst ook
snel over EU-financiering kunnen beschikken en niet onterecht
moeten wachten, wat voor kleinere actoren rampzalige gevolgen kan hebben;
2.9.
zou graag zien dat het selectieproces wordt verbeterd
door juryleden op basis van hun deskundigheid aan te wijzen
en projecten alleen op basis van hun artistieke waarde te
evalueren.

Brussel, 9 oktober 2003.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Albert BORE

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

het „Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Besluit nr. 821/2000/EG van de Raad van 20 december 2000 betreffende de tenuitvoerlegging van een programma ter bevordering van de ontwikkeling, de distributie en de promotie
van Europese audiovisuele werken (Media Plus — Ontwikkeling, distributie en promotie)”,
en

—

het „Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Besluit nr. 163/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 januari 2001
betreffende de uitvoering van een opleidingsprogramma voor vakmensen van de Europese
audiovisuele programma-industrie (Media-Opleiding) (2001-2005)”
(2004/C 23/06)

HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gezien het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Besluit 2000/821/EG van de Raad van 20 december 2000 betreffende de tenuitvoerlegging van een
programma ter bevordering van de ontwikkeling, de distributie en de promotie van Europese audiovisuele
werken (Media Plus — Ontwikkeling, distributie en promotie) [COM(2003) 191 def. — 2003/0067
(COD)],
gezien het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad van 19 januari 2001
betreffende de uitvoering van een opleidingsprogramma voor vakmensen van de Europese audiovisuele
programma-industrie (Media-Opleiding) (2001-2005) [COM(2003) 188 def. — 2003/0064 (COD)],
gezien het besluit van de Raad van 5 mei 2003 om het Comité overeenkomstig de artt. 265, eerste alinea,
en 150 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap te raadplegen,
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gezien het besluit van zijn voorzitter d.d. 23 januari 2003 om de commissie „Cultuur en opleiding” met
het opstellen van een advies over deze onderwerpen te belasten,
gezien het advies (CDR 166/2003 rev.) dat de commissie „Cultuur en opleiding” op 11 juli 2003 heeft
goedgekeurd (rapporteur: mevrouw Kemp, lid van de graafschapsraad van West Berkshire — UK/EVP),
Overwegende dat
1)

de Raad en het Europees Parlement bij Besluit nr. 163/2001/EG Media-Opleiding, een opleidingsprogramma voor vakmensen in de Europese audiovisuele programma-industrie, hebben ingesteld voor
de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2005,

2)

de Raad bij Besluit 2000/821/EG het Media Plus-programma ter bevordering van de ontwikkeling,
de distributie en de promotie van Europese audiovisuele werken heeft ingesteld voor de periode van
1 januari 2001 tot 31 december 2005,

3)

het van essentieel belang is dat de continuïteit van het communautaire beleid ter ondersteuning van
de Europese audiovisuele sector met het oog op de doelstellingen van de Gemeenschap krachtens
artikel 150 van het Verdrag wordt gegarandeerd,

heeft tijdens zijn 51e zitting van 9 oktober 2003 het volgende advies goedgekeurd.

1. Standpunt van het Comité van de Regio’s

name voor moeten zorgen dat er over voldoende gekwalificeerd arbeidspotentieel voor deze nieuwe banen in deze zeer
dynamische en creatieve dienstensector kan worden beschikt;

Het Comité van de Regio’s,

1.1.
verheugt zich over de verlenging van de programma’s
Media Plus en Media-Opleiding met een jaar, zodat vanaf 2007
nieuwe programma’s kunnen worden ingevoerd;

1.2.
onderschrijft het standpunt van de Commissie dat
een aantal belangrijke gebeurtenissen i.v.m. de uitbreiding
veranderingen met zich zal brengen voor de communautaire
maatregelen voor de audiovisuele sector en dat toekomstige
programma’s moeten worden aangepast om met deze veranderingen rekening te houden. Het is van cruciaal belang dat de
door deze programma’s gegeven impulsen niet verloren gaan;

1.3.
erkent dat de Europese filmindustrie nog steeds een
minder belangrijke sector vormt en dat communautaire actie
via de programma’s Media Plus en Media-Opleiding essentieel
is voor haar voortbestaan. Inspanningen om ervoor te zorgen
dat de Europese film-, televisie- en multimedia-industrie beter
kan meeconcurreren en dat een gunstig klimaat wordt geschapen om de steeds toenemende mondiale concurrentie het
hoofd te bieden, blijven noodzakelijk. De versnippering van de
Europese filmindustrie vormt een zwak punt en moet worden
verholpen via doortastendere initiatieven op het gebied van
netwerkvorming en samenwerking tussen de betrokkenen in
de audiovisuele sector;

1.4.
erkent het grote groeipotentieel waarop ook in het
„Media Plus”-programma is gewezen, alsmede de aldus geboden kansen om meer dan 300 000 nieuwe hooggekwalificeerde arbeidsplaatsen in de audiovisuele sector te scheppen. Het
Comité hoopt dat dit cijfer nog zal stijgen door de verlenging
van de Media-programma’s daar deze programma’s er met

1.5.
erkent dat de Media-programma’s kunnen bijdragen
tot meer begrip voor de culturele diversiteit in de EU-lidstaten
en regio’s, hetgeen in de uitgebreide Unie van des te meer
belang zal zijn. Voorts is het Comité zich ook bewust van
de belangrijke mogelijkheden inzake bevordering van de
diversiteit op taalgebied en met name van minderheidstalen;

1.6.
onderschrijft de nog steeds geldende doelstelling van
het programma Media Plus om het potentieel van landen of
regio’s met een lage audiovisuele productiecapaciteit en/of een
beperkte reikwijdte op geografisch of taalgebied te verbeteren
en erkent het blijvende belang van deze doelstelling in het
kader van het verlengde programma;

1.7.
erkent en is ingenomen met de kansen die Media Plus
biedt om snel in te spelen op het razende tempo waarin
technologische ontwikkelingen zich met name in de audiovisuele en de communicatiesector voordoen;

1.8.
verheugt zich over de blijvende inspanningen inzake
levenslang leren en beroepsopleiding in de hele EU, waarvan
de Media-programma’s blijk geven. De verlenging van de
programma’s zal de verdere scholing en opleiding van mensen
die in de audiovisuele en communicatiesector werkzaam zijn,
mogelijk maken;

1.9.
is van mening dat er nog steeds behoefte is aan
betere verspreiding van informatie over Media Plus en MediaOpleiding en verzoekt de Commissie na te gaan hoe de
Media-desks beter kunnen functioneren en kunnen worden
uitgebreid. Lokale overheden kunnen hierbij actief worden
betrokken via gemeentelijke voorzieningen als bibliotheken en
gemeenschapscentra;
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1.10. verheugt zich over de proportionele verhoging van
de begrotingsmiddelen voor het Media Plus-programma, maar
heeft vragen bij de minder dan evenredige verhoging voor het
programma Media-Opleiding;
1.11. is ingenomen met de toekomstige evaluatie van beide
lopende programma’s en kijkt uit naar de resultaten daarvan.
Het CvdR zal met name met belangstelling kennis nemen van
de verwezenlijking van de programma’s wat betreft het creëren
van banen, het kweken van meer begrip voor de culturele
diversiteit en de bevordering van minderheidstalen.

2. Aanbevelingen van het Comité van de Regio’s
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wustmaking te vergroten en het publiek toegang te verschaffen
tot (zowel oud als nieuw) audiovisueel materiaal. Het CvdR
blijft pleiten voor meer aandacht binnen het Media Plusprogramma voor de financiering van informatietechnologie in
openbare gebouwen, teneinde de verwezenlijking van de
bovenstaande doelstelling te vergemakkelijken, en stelt voor
dat in het nieuwe programma vanaf 2007 ook plaats zou
worden ingeruimd voor proefprojecten terzake.
2.4.
Het dringt aan op verdere ontwikkeling van de Media
Plus-website. Het Comité onderstreept de mogelijkheden die
een Media Plus-website kan scheppen voor met name de
verspreiding van informatie in de uitgebreide Unie. De website
zou het netwerk van Europese film- en televisiescholen moeten
bevorderen, en informatie over opleiding en andere mogelijkheden moeten verschaffen.

Het Comité van de Regio’s,
2.1.
Het Comité onderstreept dat in het uitgebreide Media
Plus-programma meer nadruk moet worden gelegd op verspreiding van informatie met het oog op zowel het aanmoedigen van nieuwe initiatieven als het bekendmaken van reeds
lopende projecten.
2.2.
Het onderstreept de noodzaak de Media-desks verder
te ontwikkelen en over de hele EU uit te breiden. Ook dient
meer aandacht te gaan naar de samenwerking tussen Mediadesks en lokale en regionale overheden om er aldus voor te
zorgen dat de betrokken lokale en regionale industrieën goed
op de hoogte worden gehouden van de door de Mediaprogramma’s geboden kansen.
2.3.
Het beklemtoont de noodzaak van grotere betrokkenheid van de lokale en regionale overheden, die tot betere
samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de
audiovisuele sector kunnen aansporen. Regionale consortia
van al degenen die binnen de sector bij opleiding, financiering,
productie of distributie betrokken zijn, moeten worden aangemoedigd. Bibliotheken, gemeenschapscentra en andere gemeentelijke voorzieningen bieden mogelijkheden om de be-

2.5.
Het blijft de vraag naar standaardisering van beroepskwalificaties in de EU ondersteunen en hoopt dat de nieuwe
Media-programma’s die in 2007 van start zullen gaan, maatregelen zullen bevatten die in die richting gaan.
2.6.
Het onderstreept dat verdere ontwikkeling en bevordering van opleidingsprogramma’s voor de hele EU, samen met
verdere ontwikkeling van opleidingsinstanties en –initiatieven,
via het programma Media-Opleiding moeten worden verwezenlijkt. Het Comité is zich ervan bewust dat hier via het
verlengde programma verder werk van kan worden gemaakt,
maar zou graag zien dat in het nieuwe programma vanaf 2007
betere maatregelen worden uitgewerkt om in de EU over meer
opleiders te kunnen beschikken.
2.7.
Het dringt erop aan dat de programma’s Media Plus en
Media-Opleiding op basis van het principe van gelijke kansen
worden voortgezet, zodat initiatieven met het oog op een beter
evenwicht tussen mannen en vrouwen worden aangemoedigd.
2.8.
Het zou graag zien dat bij het ontwerpen van audiovisueel materiaal in het kader van de programma’s Media Plus
en Media-Opleiding in het bijzonder rekening wordt gehouden
met personen met een handicap.

Brussel, 9 oktober 2003.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Albert BORE
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Advies van het Comité van de Régio’s over het „Tweede actieplan voor de noordelijke dimensie,
2004-2006”
(2004/C 23/07)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gezien het werkdocument van de Commissie over het „Tweede actieplan voor de noordelijke dimensie,
2004-2006” van 10 juni 2003 [COM(2003) 343 def.];
gezien het besluit van zijn bureau van 8 april 2003 om, overeenkomstig artikel 265, vijfde alinea, van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, een advies over dit onderwerp op te stellen en zijn
commissie „Externe betrekkingen” met de voorbereidende werkzaamheden te belasten;
gezien het jaarverslag 2002 van 26 november 2002 inzake de tenuitvoerlegging van het actieplan voor
de noordelijke dimensie [SEC(2002) 1296];
gezien de richtsnoeren die tijdens de op 21 oktober 2002 in Luxemburg gehouden ministersconferentie
over de noordelijke dimensie en vervolgens door de EU-Raad Algemene zaken van 22 oktober 2002
werden goedgekeurd;
gezien zijn advies van 12 juni 1996 over de noordelijke dimensie van de Europese Unie en de
ontwikkeling van de grensoverschrijdende samenwerking aan de grens tussen de EU en de Russische
Federatie en in de Barentsregio (CDR 10/96 fin) (1);
gezien zijn advies van 15 september 1999 over de Mededeling van de Commissie over een noordelijke
dimensie voor het beleid van de Unie [COM(98) 589 def.] [CDR 107/1999 fin (2)];
gezien zijn advies van 9 oktober 2003 (CDR 175/2003 fin) over de Mededeling van de Commissie aan
de Raad en het Europees Parlement over de grotere Europese nabuurschap: een nieuw kader voor de
betrekkingen met de oostelijke en zuidelijke buurlanden;
gezien zijn ontwerpadvies (CDR 102/2003 rev. 2) dat op 5 september 2003 door zijn commissie „Externe
betrekkingen” werd goedgekeurd [rapporteurs: de heer Abel (DK/PSE), lid van de districtsraad van
Kopenhagen, en de heer Aldegren (SE/PSE), lid van de regioraad van Skåne];
gezien de bijdragen die de Arctische Raad en de Euro-Arctische Raad voor de Barentszee hebben geleverd
aan het tweede overlegproces inzake de noordelijke dimensie, en de algemene ervaringen van de
Noordzeecommissie bij het helpen opzetten van regionale activiteiten in het gebied van de noordelijke
dimensie;
gezien de standpunten van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de toekomst van de
noordelijke dimensie;
overwegende hetgeen volgt:
1)

het gebied waarop de noordelijke dimensie geografisch gezien betrekking heeft, zal ten gevolge van
de aanstaande uitbreiding van de EU ingrijpend veranderen; het beleid m.b.t. de noordelijke dimensie
in de EU na de uitbreiding zal een belangrijk instrument zijn om de nieuwe uitdagingen die op
politiek en economisch vlak zijn ontstaan, met succes aan te gaan;

2)

alle betrokkenen, waaronder lokale en regionale organisaties en de decentrale overheden in de
nieuwe lidstaten, moeten in de gelegenheid worden gesteld aan de discussie over het nieuwe
actieplan voor de noordelijke dimensie deel te nemen, teneinde het beleid m.b.t. de noordelijke
dimensie zo goed mogelijk verder te ontwikkelen en doeltreffender, tastbaarder en uitvoerbaarder te
maken; het is belangrijk dat de noordelijke dimensie een onderdeel is van regionaal beleid en op
lokaal, regionaal en nationaal niveau invulling krijgt;

3)

het is wenselijk een vervolg te geven aan de in het kader van de noordelijke dimensie opgezette
activiteiten om op deze wijze de grotere EU verder te ontwikkelen en de samenwerking met Rusland
en andere betrokken landen zoals Noorwegen, IJsland en Groenland te stimuleren,

heeft tijdens zijn 51e zitting op 9 oktober 2003, onderstaand advies uitgebracht.
(1) PB C 337 van 11.11.1996, blz. 7.
(2) PB C 374 van 23.12.1999, blz. 1.
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1. Standpunten van het Comité van de Regio’s
Het Comité van de Regio’s
1.1.
Het CvdR juicht de verschijning van het werkdocument
van de Commissie over het „Tweede actieplan voor de
noordelijke dimensie, 2004-2006” toe.
1.2.
Het vindt het zeer positief dat de Commissie veel
verschillende instanties en organisaties, m.i.v. de lokale en
regionale overheden, bij dit initiatief wil betrekken.
1.3.
Duidelijke uitgangspunten in het Commissievoorstel
zijn deelname door alle betrokkenen, subsidiariteit en complementariteit. Hierbij dient sprake te zijn van een effectieve
werkverdeling en algemene coördinatie en monitoring van de
te formuleren strategische doelen, prioriteiten en concrete
activiteiten.
1.4.
Tot tevredenheid van het CvdR verwijst de Commissie
in haar document specifiek naar de internationaal erkende
beginselen van duurzame ontwikkeling, „good governance”,
transparantie en participatie, gelijkheid van mannen en vrouwen, de rechten van minderheden en de bescherming van
autochtone bevolkingsgroepen; zij moedigt, overeenkomstig
de Lissabon-strategie van de EU, de vaststelling door alle
betrokken partners van elkaar versterkend beleid op het gebied
van werkgelegenheid en op economisch en sociaal gebied aan.
1.5.
In het actieplan voor de noordelijke dimensie zou met
het oog op de uitbreiding veel aandacht moeten worden
besteed aan grensoverschrijdende en interregionale samenwerking. In de onlangs verschenen Mededeling van de Commissie
over de grotere Europese nabuurschap wordt de noordelijke
dimensie aangemerkt als een belangrijke factor in de grotere
EU en in Europa in het algemeen. Daarom dient samenwerking
ook op lokaal en regionaal niveau te worden gestimuleerd.
1.6.
In het beleid m.b.t. de noordelijke dimensie is een
bottom-up-aanpak van groot belang, aangezien de lokale en
regionale overheden de tenuitvoerlegging van het acquis voor
een groot deel voor hun rekening zullen nemen. Daarnaast is
een doeltreffende coördinatie van alle werkzaamheden van de
verschillende DG’s van de Commissie m.b.t. de noordelijke
dimensie essentieel. Hiertoe zou de Commissie bijvoorbeeld
een gespecialiseerde coördinatieeenheid kunnen oprichten.

2. Aanbevelingen van het Comité van de Regio’s
Het Comité van de Regio’s
Prioriteiten en besluitvormingsprocessen — horizontaal en verticaal
2.1.
Er moeten initiatieven worden genomen voor het
regelmatig houden van fora over de noordelijke dimensie waar
vertegenwoordigers van de lokale en regionale overheden uit
het gebied van de noordelijke dimensie met elkaar van
gedachten kunnen wisselen.
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2.2.
De decentrale overheden uit de landen van de noordelijke dimensie zouden moeten worden geraadpleegd over de
concrete invulling van de lopende programma’s en projecten.
Om hen hieraan op een meer gelijkwaardige basis te laten
deelnemen, zouden ze meer besluitvormende bevoegdheden
moeten krijgen.
2.3.
Het CvdR stelt voor om onder de vleugels van een
bestaande organisatie of op grond van een van de huidige
regelingen een adviesorgaan op te richten waarin zowel de
horizontale als de verticale niveaus worden vertegenwoordigd,
d.w.z. EU, nationale regeringen, de Raad van Oostzeestaten
(Council of Baltic Sea States, CBSS), lokale en regionale
overheden, en hun organisaties en trans-Baltische samenwerkingsverbanden zoals de Conferentie voor Subregionale Samenwerking tussen de Oostzeestaten (Baltic Sea States Subregional Co-operation, BSSSC), de Unie van Baltische Steden
(Union of Baltic Cities, UBC), de Noordzeecommissie (North
Sea Commission, NSC), de Arctische Raad en de Raad voor de
Barentszee. Ook Russische lokale en regionale vertegenwoordigers zouden van dit adviesorgaan deel moeten uitmaken, zodat
de belangen van de gehele noordelijke dimensie worden
behartigd. Voorts lijkt het vanzelfsprekend dat het CvdR,
samen met de Commissie, in een dergelijk orgaan een centrale
rol krijgt.
2.4.
Daarnaast moeten activiteiten in het kader van de
tenuitvoerlegging op lokaal en regionaal niveau van programma’s m.b.t. de noordelijke dimensie worden geëvalueerd en
dient hier de nodige aandacht aan te worden besteed. De
Commissie en de betrokken landen zouden in dit verband
waar nodig moeten helpen om de administratieve capaciteit
van decentrale overheden uit te breiden of hier een aanzet toe
moeten geven.
2.5.
Aan menselijk potentieel, onderwijs, gezondheid, milieu, vervoer, economische activiteit, regionale ontwikkeling
en cultuur dient m.b.v. ICT een hoge prioriteit te worden
gegeven, omdat lokale en regionale overheden in de meeste
landen op deze terreinen bevoegdheden hebben.
2.6.
De samenwerking tussen particuliere instanties en
lokale en regionale overheden zou moeten worden verstevigd,
bijvoorbeeld door de oprichting van een adviesorgaan gericht
op het bedrijfsleven.

Een financieel kader voor de noordelijke dimensie
2.7.
Het CvdR wil dat beleidsmakers en uitvoerders op alle
niveaus actief gaan discussiëren over een financieel kader voor
het actieplan voor de noordelijke dimensie.
2.8.
Bekeken moet worden of het proces van Barcelona als
model kan dienen voor het beleid m.b.t. de noordelijke
dimensie.
2.9.
Het cohesiebeleid m.b.t. de noordelijke dimensie dient
op dezelfde wijze als het MEDA-programma onder de verantwoordelijkheid van de EU te blijven vallen. Voor de tenuitvoerlegging van dit beleid is een financieel kader onontbeerlijk.
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2.10. Het CvdR dringt dan ook aan op een speciale
begrotingslijn voor de noordelijke dimensie. Een adequaat
financieel kader zou positieve gevolgen hebben voor alle
prioriteiten uit het beleid m.b.t. de noordelijke dimensie. Dit
financieel kader moet eenvoudig te beheren zijn en de middelen
moeten zo flexibel mogelijk kunnen worden gebruikt.
2.11. De nationale regeringen en de Raad moeten zorgen
voor voldoende financiële middelen voor lokale en regionale
activiteiten ter vergroting van het menselijk en institutioneel
potentieel. Zo kunnen de huidige financiële problemen, die te
wijten zijn aan het ontbreken van een gezamenlijke begrotingslijn voor het beleid m.b.t. de noordelijke dimensie, worden
verholpen.
2.12. Onderzocht moet worden hoe internationale financiële organisaties beter bij via het beleid m.b.t. de noordelijke
dimensie opgezette ontwikkelingsprojecten kunnen worden
betrokken.

Grensoverschrijdende en interregionale samenwerking — Tacis en
Interreg
2.13. Het is absoluut noodzakelijk de huidige Tacis- en
Interreg-programma’s doeltreffender op elkaar af te stemmen,
aangezien de coördinatie tussen beide types programma’s
momenteel te wensen overlaat. Een toekomstige oplossing
voor dit probleem ligt wellicht in de plannen voor één enkel
nabuurschapsinstrument.
2.14. Het CvdR dringt aan op een uitbreiding van de
huidige Interreg-programma’s op het gebied van ruimtelijke
ordening naar andere prioritaire beleidsterreinen waar de
lokale en regionale overheden bevoegdheden hebben, en op
erkenning van de nationale grenzen in de Oostzee als criteria
voor alle onderdelen uit de Interreg-programma’s. Dit zal
echter extra kosten met zich meebrengen.
2.15. Met het oog op onder Interreg en Tacis ontwikkelde
interregionale programma’s en projecten is het van belang
dat er kleinschaligere en minder bureaucratische financiële
regelingen komen.

C 23/29

Het milieupartnerschap van de noordelijke dimensie en een partnerschap van de noordelijke dimensie op het gebied van volksgezondheid
en sociaal welzijn
2.16. Aan het milieupartnerschap van de noordelijke dimensie zouden tevens lokale en regionale overheden moeten
kunnen deelnemen, omdat zij ook op dit gebied bevoegdheden
hebben.
2.17. Hetzelfde geldt voor het toekomstig partnerschap van
de noordelijke dimensie op het gebied van volksgezondheid
en sociaal welzijn, want ook op deze terreinen zijn de
lokale en regionale overheden (gedeeltelijk) bevoegd. Dit
partnerschap, dat tot het ministeriële niveau zal reiken, wordt
op dit moment door een tijdelijke internationale werkgroep
opgezet.
Kaliningrad, Noordwest-Rusland en het gebied rond de noordpoolcirkel
2.18. In het beleid m.b.t. de noordelijke dimensie moet
speciaal aandacht worden besteed aan de regio Kaliningrad,
aangezien die na de uitbreiding geheel door de EU zal
worden omsloten. Te denken valt aan speciale programma’s,
financiering van projecten in dit gebied en grensoverschrijdende samenwerking tussen Kaliningrad en de aangrenzende EUregio’s.
2.19. Tussen lokale en regionale overheden lopen er in dit
verband reeds samenwerkingsprojecten. Deze lijken eenvoudiger te bevorderen dan initiatieven op nationaal niveau.
2.20. Behalve Kaliningrad verdienen daarnaast alle regio’s
in Noordwest-Rusland bijzondere aandacht. De samenwerking
met de nieuwe EU stelt ook deze gebieden namelijk voor
nieuwe uitdagingen.
2.21. Het CvdR wil ten slotte de aandacht vestigen op het
noordpoolgebied, waar een zeer ruig klimaat heerst, de
afstanden enorm zijn en sprake is van een zwakke economische
ontwikkeling. Bovendien is dit gebied zeer gevoelig voor
externe milieu-invloeden. Dat alles belemmert de sociaaleconomische ontwikkeling van deze regio. Daarom is in het
noordpoolgebied in het algemeen en voor alle activiteiten in
dat gebied meer samenwerking geboden. Het concept van de
„arctic window” speelt daarbij een centrale rol. Dat is uitgewerkt in de conclusies van de conferentie over de noordelijke
dimensie en de „arctic window” van 28 augustus 2002 in
Ilulissat (Groenland).

Brussel, 9 oktober 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 en het
Europees Parlement: Naar toegankelijker, rechtvaardiger en beter beheerde asielstelsels”
(2004/C 23/08)

HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gezien de Mededeling van de Europese Commissie Naar toegankelijker, rechtvaardiger en beter beheerde
asielstelsels [COM(2003) 315 def.];
gezien het besluit van de Europese Commissie van 31 juli 2003 om het Comité hierover te raadplegen,
overeenkomstig artikel 265, paragraaf 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;
gezien het besluit van zijn bureau van 1 juli 2003 om de commissie „Externe betrekkingen” te belasten
met het opstellen van een advies ter zake;
gezien het beleidskader inzake immigratie- en asielvraagstukken zoals geformuleerd in de conclusies van
de Europese Raad van Tampere in oktober 1999, waarin werd aangedrongen op samenwerking met de
landen van herkomst, een gemeenschappelijk Europees asielstelsel, rechtvaardige behandeling van
onderdanen van derde landen en beheersing van migratiestromen;
gezien de mededeling van de Commissie inzake asielbeleid van november 2000, waarin wordt gewezen
op de noodzaak om te onderzoeken welke maatregelen kunnen helpen om wettelijke en veilige
bescherming in de EU te bieden en tegelijkertijd mensenhandelaars en –smokkelaars te kunnen
afschrikken, en de Mededeling van de Europese Commissie over het gemeenschappelijk asielbeleid en de
Agenda voor bescherming [COM(2003) 152 def.];
gezien de richtlijn van de Raad inzake de opvang van asielzoekers, die op 27 januari 2003 formeel werd
goedgekeurd;
gezien het communautaire initiatief EQUAL, dat bedoeld is om uitsluiting en ongelijkheid op de
arbeidsmarkt te bestrijden, en onderdelen bevat om de sociale en beroepsmatige integratie van asielzoekers
te verbeteren;
gezien het op 13 juni 2002 door de Raad goedgekeurde ARGO-programma voor administratieve
samenwerking ten aanzien van buitengrenzen, visa, asiel en immigratie;
gezien Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het
verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden, bijvoorbeeld ten
gevolge van oorlog;
gezien de goedkeuring, door het uitvoerend comité van het UNHCR, van een Agenda voor de bescherming
in het najaar van 2002. Deze Agenda is gericht op beheersing van gemengde migratiestromen,
eerlijker verdeling van de lasten en verantwoordelijkheden, en het onderling afstemmen van de
beschermingsstelsels;
gezien de voorstellen van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen over het „Verdrag +”, dat erop
gericht is om gemengde migratiestromen beter te beheersen met behulp van moderne instrumenten of
modern beleid;
gezien het op 16 mei 2002 goedgekeurde advies van het Comité van de Regio’s over immigratie- en
asielbeleid (CDR 93/2002 fin) (1);
gezien het op 21 november 2002 goedgekeurde advies van het Comité van de Regio’s over het recht op
gezinshereniging (CDR 143/2002 fin) (2);
(1) PB C 278 van 14.11.2002, blz. 44.
(2) PB C 73 van 26.3.2003, blz. 16.

27.1.2004

27.1.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 23/31

gezien de voorstellen van het Verenigd Koninkrijk voor een „beter beheer van de asielprocedure”,
waarover door de Europese Raad is gesproken in het voorjaar van 2003;
gezien het door de commissie „Externe betrekkingen” op 5 september 2003 goedgekeurde ontwerpadvies
(CDR 249/2003 rev.) [rapporteur: mevrouw Coleman, voorzitster van de districtsraad van North Wiltshire
(UK/ELDR)];
overwegende:
1)

dat lidstaten zeer bezorgd zijn over het misbruik van asielprocedures, over de steeds grotere, vaak
door mensenhandel en -smokkel ondersteunde migratiestromen, en over het aantal negatieve
beslissingen na onderzoek naar de internationale beschermingsbehoefte;

2)

dat, hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij de verwezenlijking van een gemeenschappelijk
asielstelsel in de gehele EU, verdere voortgang op het stuk van harmonisatie momenteel beperkt
wordt door de neiging van de lidstaten om vast te houden aan hun nationale beleidslijn;

3)

dat duidelijk naar nieuwe wegen moet worden gezocht om de geloofwaardigheid van het instituut
asiel en de Europese humanitaire traditie te waarborgen,

heeft tijdens zijn op 9 oktober 2003 gehouden 51e zitting het volgende advies uitgebracht.

1. Standpunt van het Comité van de Regio’s

Het Comité van de Regio’s

1.1.
is ingenomen met de Agenda voor bescherming,
alsmede met de positieve houding van de lidstaten van de EU
en de Commissie ten aanzien van de tenuitvoerlegging van de
Agenda in de EU;

1.2.
stemt in met de tien uitgangspunten die door de
Commissie worden uiteengezet op blz. 11-13 van Mededeling
COM(2003) 315 def.;

1.3.
hamert erop dat de termijnen van de eerste fase in de
harmonisatie van het gemeenschappelijk asielstelsel moeten
worden gerespecteerd;

1.4.
is van mening dat de doelstelling van een eerlijkere
verdeling van de lasten en verantwoordelijkheden niet alleen
betrekking moet hebben op de fysieke en financiële lasten,
maar ook op een beter beheer van het asielstelsel;

1.5.
vindt dat lidstaten bereid moeten zijn om te kijken
naar zowel de kwaliteit van de behandeling van asielaanvragen
als naar de snelheid van de procedures, teneinde de asielprocedures eerlijker, sneller en efficiënter te maken;

1.6.
zou verdere discussie en feedback willen t.a.v. de in
december 2002 voltooide studie van de Commissie over de
externe behandeling van asielaanvragen, zodra de vervolgstudie over hervestigingsregelingen later dit jaar is afgerond;

1.7.
hecht er sterk aan dat de discussie over een terugkeerbeleid wordt gevoerd op basis van volledige informatie over de
financiële en andersoortige steun die de voornaamste landen
van herkomst nodig hebben;

1.8.
zou graag zien dat het programma voor de technische
en financiële ondersteuning van derde landen het terugkeerbeleid vergemakkelijkt;

1.9.
is van opvatting dat dringend aandacht moet worden
geschonken aan complexe vraagstukken als de integratie in het
land van opvang van personen die internationale bescherming
genieten, en zou graag zien dat in een vroeg stadium met de
Commissie overleg wordt gevoerd over haar nieuwe voorstellen voor een integratiebeleid; tegen deze achtergrond kijkt het
uit naar het advies over de Mededeling over immigratie,
integratie en werkgelegenheid (1) dat momenteel wordt voorbereid door de commissie ECOS van het CvdR;

1.10. is van mening dat de EU de mogelijkheid van
gecontroleerde legale immigratie moet heroverwegen om
illegale immigratie effectief te kunnen bestrijden, en zou verder
overleg met de Commissie over haar voorstellen voor een
communautair immigratiebeleid dan ook verwelkomen;

1.11. dringt er bij de Commissie op aan te zoeken naar
instrumenten waarmee de bescherming van asielzoekers buiten
de EU kan worden gewaarborgd;

1.12. vindt dat de huidige asielstelsels te gecompliceerd, te
duur en te inefficiënt zijn;

(1) COM(2003) 336 def.
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1.13. is verheugd dat de Conventie in het ontwerp van
grondwetsverdrag het begrip gemeenschappelijk Europees
asielstelsel heeft opgenomen; dit houdt in dat de vaststelling
van minimumnormen wordt geschrapt en wordt gekozen
voor invoering van dezelfde status en gemeenschappelijke
procedures voor alle personen die internationale bescherming
nodig hebben, en dat het mogelijk wordt maatregelen voor
partnerschappen en samenwerking met derde landen te nemen.
Dat de Conventie als datum voor de inwerkingtreding van het
grondwetsverdrag het jaar 2009 heeft voorgesteld, mag niet
verhinderen dat de Europese Unie op korte termijn een
gemeenschappelijk Europees asielstelsel invoert, in overeenstemming met de doelstellingen en termijnen die zijn geformuleerd door de Europese Raden van Tampere, Sevilla en
Thessaloniki. Tijdens deze Raden werd met name besloten dat
de nog in behandeling zijnde basiswetgeving vóór eind 2003
zou moeten worden goedgekeurd; het gaat hierbij om het
voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende minimumnormen voor de erkenning en de status van onderdanen van
derde landen en staatlozen als vluchtelingen of als personen
die anderszins internationale bescherming behoeven, en om
het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende
minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de
toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus.

2. Aanbevelingen van het Comité van de Regio’s
Het Comité van de Regio’s
2.1.
verwelkomt en steunt de voorlichtingscampagne van
commissaris Diamantopoulou om het publiek te informeren
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over het communautair beleid inzake bestrijding van discriminatie, racisme en vreemdelingenhaat;
2.2.
dringt aan op een resolute, gezamenlijke en prioritaire
bestrijding door de EU van mensensmokkel en mensenhandel;
2.3.
roept op tot een harmonisatie van het gemeenschappelijk asielstelsel in plaats van stelsels die per lidstaat verschillen,
ten einde een ordelijker en beter beheerd systeem tot stand te
brengen;
2.4.
dringt aan op een ingrijpende herziening van het stelsel
voor de behandeling van asielaanvragen om te komen tot een
eenvoudige, doorzichtige en snelle methode voor het nemen
van besluiten over asielaanvragen, waarbij personen die zijn
toegelaten geïntegreerd worden en personen die niet aan de
criteria voldoen teruggestuurd;
2.5.
is van mening dat projecten ter verbetering van de
bescherming van vluchtelingen in hun regio van herkomst
moeten worden uitgevoerd onder auspiciën van de Europese
Unie, om te zorgen voor een grotere samenhang van het
externe asielbeleid van de EU. Deze projecten moeten bovendien worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de
betrokken landen en op basis van aanbevelingen van het
UNHCR;
2.6.
steunt de eis van de Commissie om in de volgende
financiële vooruitzichten (2007-2013) meer middelen beschikbaar te stellen voor de financiering van communautaire
initiatieven op het gebied van asiel en immigratie, en is van
mening dat op de begrotingslijn B7-667 voor samenwerking
met derde landen op migratiegebied vóór 2006 aanzienlijk
meer middelen moeten worden ingeschreven.

Brussel, 9 oktober 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 het Europees
Parlement en de Raad ten behoeve van de Europese Raad van Thessaloniki betreffende de
ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid inzake illegale immigratie, mensensmokkel en
mensenhandel, buitengrenzen en de terugkeer van illegaal verblijvende personen”
(2004/C 23/09)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gezien de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad ten behoeve van de
Europese raad van Thessaloniki betreffende de ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid inzake
illegale immigratie, mensensmokkel en mensenhandel, buitengrenzen en de terugkeer van illegaal
verblijvende personen [COM(2003) 323 def.];
gezien het besluit van de Europese Commissie van 31 juli 2003 om het Comité hierover te raadplegen,
overeenkomstig artikel 265, paragraaf 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;
gezien het besluit van zijn bureau van 1 juli 2003 om de commissie „Externe betrekkingen” te belasten
met het opstellen van een advies terzake;
gezien het Groenboek van de Europese Commissie over een communautair beleid ten aanzien van
personen die illegaal in de Europese Unie verblijven [COM(2002) 175 def.];
gezien het ter zake uitgebrachte advies van het Comité van de Regio’s van 20 november 2002;
gezien de besluiten van de Europese Raad van Tampere (oktober 1999), de Europese Raad van Laken
(15 december 2001) en de Europese Raad van Sevilla (juni 2002);
gezien het actieplan van Santiago;
gezien de Verklaring van Brussel naar aanleiding van de Europese Conferentie betreffende de preventie en
bestrijding van mensenhandel (september 2002);
gezien de mededeling van de Europese Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over immigratie, integratie en
werkgelegenheid [COM(2003) 336 def.];
gezien de besluiten van de Europese Raad van Thessaloniki (19 en 20 juni 2003);
gezien het door de commissie „Externe betrekkingen” op 5 september 2003 goedgekeurde ontwerpadvies
(CDR 250/2003 rev.) [rapporteur: de heer Van den Brande, senator, Vlaams volksvertegenwoordiger (B/
EVP)];
overwegende:
1)

dat het Comité van de Regio’s het belang en de noodzaak onderkent van een gemeenschappelijk
beleid inzake illegale immigratie, mensensmokkel en mensenhandel, buitengrenzen en de terugkeer
van illegaal verblijvende personen;

2)

dat een samenhangende aanpak, geïntegreerde instrumenten en een adequate opvolging zich hierbij
opdringt;

3)

dat regionale en lokale overheden in het kader van de EU en tesamen met de lidstaten hierbij een
grote betrokkenheid hebben.

heeft tijdens zijn op 9 oktober 2003 gehouden 51e zitting het volgende advies uitgebracht.

1. Standpunt van het Comité van de Regio’s

handel, buitengrenzen en de terugkeer van illegaal verblijvende
personen;

Het Comité van de Regio’s
1.1.
waardeert dat de Europese Commissie in een Mededeling bijzondere aandacht vraagt voor een gemeenschappelijk
beleid inzake illegale immigratie, mensensmokkel en mensen-

1.2.
is van mening dat migratie in zijn verschillende
aspecten terecht een politieke topprioriteit is van het EU-beleid
zoals blijkt uit talrijke Commissie-initiatieven en de besluiten
van de Europese Raad van Tampere, Laken, Sevilla en Thessaloniki;
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1.3.
wenst dat dit gemeenschappelijk beleid getuigt van een
samenhangende aanpak, steunt op geïntegreerde instrumenten
en een adequate en efficiënte opvolging krijgt;

1.14. merkt op dat lokale en regionale overheden meestal
de eerste zijn die met deze situaties en de ermee samenhangende problemen te maken hebben en aldus vaak handelend
moeten optreden;

1.4.
vindt dat hiertoe de bestaande juridische basis en de
operationele instrumenten moeten worden versterkt en waar
en wanneer nodig er nieuwe geëigende moeten worden
opgezet;

1.15. acht het noodzakelijk en vanzelfsprekend dat de EU
en de lidstaten derhalve de lokale en regionale overheden
voluit betrekken bij het gemeenschappelijk beleid;

1.5.
betreurt dat de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie en maatregelen inzake legale migratie en asielbeleid
tot op heden ontbreken hoewel hierdoor illegale immigratie
teruggedrongen en ontmoedigd kan worden;

1.16. hecht specifiek belang aan de bijzondere situatie van
die regio’s en gemeenten die niet langer aan de buitengrenzen
liggen van de EU enerzijds en deze die voor het eerst wel aan
deze buitengrenzen komen te liggen;

2. Aanbevelingen van het Comité van de Regio’s
1.6.
meent dat een terugkeerbeleid steeds moet gebeuren
met respect voor de mensenrechten en de menselijke waardigheid in het kader van een gemeenschappelijk terugkeerbeleid;

1.7.
onderstreept dat op alle domeinen operationele samenwerking en uitwisseling van informatie zich opdringt;

1.8.
hecht het nodige belang aan een uitgewerkt visumbeleid omdat het in aanzienlijke mate bijdraagt aan de preventie
van illegale immigratie en daartoe moet steunen op een
informatiesysteem dat efficiënt werkt, afgestemd en gekoppeld
aan het Schengen-informatiesysteem;

1.9.
benadrukt de noodzaak van een efficiënt grenscontrolesysteem waarbij de taken en inzet van de lidstaten belangrijk
zijn, evenwel afgestemd op een gemeenschappelijke EUeenheid;

1.10. dringt er op aan dat alle inspanningen worden gedaan
om mensensmokkel en mensenhandel, vaak verweven met
criminele netwerken, te bestrijden;

1.11. vraagt bijzondere aandacht voor het mensonterende
probleem van de vrouwenhandel die met alle middelen moet
tegen gegaan worden;

1.12. vindt dat een communautair beleid inzake illegale
immigratie maar doeltreffend kan zijn in een algemeen kader
van de betrekkingen van de EU met derde landen waarbij
overnameovereenkomsten van wezenlijk belang zijn en een
wederzijds hecht partnerschap kan ontstaan;

1.13. onderstreept nadrukkelijk dat een gemeenschappelijk
beleid slechts slagkrachtig en geloofwaardig kan zijn wanneer
er voldoende financiële middelen worden ingezet, onmiddellijk
nadien voor de eerstvolgende periode en na 2006 voor een
meer definitieve budgettering;

Het Comité van de Regio’s
2.1.
vraagt dat een gemeenschappelijk Europees beleid
inzake illegale immigratie, mensensmokkel, mensenhandel,
buitengrenzen en de terugkeer van illegaal verblijvende personen globaal en in alle opzichten bespoedigd wordt;
2.2.
benadrukt dat hierbij een samenhangende aanpak,
geïntegreerde instrumenten en een adequate en efficiënte
opvolging noodzakelijk zijn;
2.3.
herinnert eraan dat op het vlak van een gemeenschappelijk terugkeerbeleid vol respect moet betoond worden voor
de mensenrechten en de menselijke waardigheid en verder
gewerkt moet worden aan een afzonderlijk communautair
instrument ter ondersteuning van de door de Raad gestelde
prioriteiten in het door haar goedgekeurde actieprogramma
waardoor wordt aangetoond dat immigratie moet plaats
vinden binnen een duidelijk wettelijk en procedureel kader,
een Richtlijn inzake minimumnormen voor terugkeerprocedures en de wederzijdse erkenning van terugkeerbesluiten lijkt
eveneens aangewezen;
2.4.
verwacht dat tegelijkertijd een gemeenschappelijke
visie ontwikkeld wordt met betrekking tot legale migratie en
asiel;
2.5.
ondersteunt een verder uitgewerkt en op punt gesteld
visumsysteem en het totstandbrengen van een Visum Informatie Systeem (VIS), gekoppeld aan het SIS II(Schengen)-informatiesysteem dat operationeel moet zijn tegen 2006, waartoe
de nodige technische, wettelijke en financiële stappen moeten
gezet worden;
2.6.
pleit voor een efficiënt grenscontrolesysteem en een
geïntegreerd beleid voor het beheer van de buitengrenzen,
waarbij de gemeenschappelijke eenheid van buitengrensdeskundigen als werkgroep (SCIGA+) beperkt is in zijn mogelijkheden en daarom de dagelijkse leiding moet worden opgenomen door een instantie met een meer operationeel karakter en
een efficiënt beheer bovendien de oprichting vergt van een
Europese grenswacht, zonder de centrale rol van de nationale
diensten te miskennen;
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2.7.
wenst dat tot de herziening van het Gemeenschappelijk
Handboek wordt overgegaan en nagegaan wordt of er nieuwe
institutionele mechanismen moeten worden ingesteld teneinde
de operationele samenwerking bij het beheer van de buitengrenzen te versterken en of meer structuur dient aangebracht
in het kader van de controle aan de zeegrenzen;
2.8.
vraagt de Commissie om mensensmokkel en mensenhandel, die vaak in handen zijn van criminele netwerken,
krachtig te bestrijden en daartoe alle vormen van samenwerking tussen de handhavingsautoriteiten en slachtoffers te
intensifiëren en tevens concrete maatregelen, normen, beste
praktijken en mechanismen ter voorkoming van mensenhandel te beogen, en vraagt de Raad het voorstel om een
verblijfstitel met een korte geldigheidsduur af te geven aan de
slachtoffers van illegale immigratie en mensenhandel;
2.9.
roept de Commissie en de Raad op om bijzondere
aandacht te besteden en alle middelen in te zetten tegen de
mensonterende praktijken van vrouwenhandel;
2.10. dringt aan op versterkte operationele samenwerking
en uitwisseling van informatie op alle domeinen en ziet hierbij
het nut in van de oprichting van een platform voor de
uitwisseling van informatie met behulp van moderne en
veilige webtechnologie ICONet alsmede de oprichting van een
netwerk van verbindingsfunctionarissen inzake immigratie
(VFI);
2.11. bepleit de volledige migratieagenda mee te nemen in
de dialoog in het kader van de bestaande en toekomstige
associatie-en samenwerkingsovereenkomsten met derde landen en bepleit overnameovereenkomsten met deze landen die
tot een wederzijds en globaal partnerschap leiden waardoor de
bestrijding van illegale migratie kan verbeterd worden en de
terugkeer vergemakkelijkt op een wijze die aanvaardbaar is
voor zowel de EU-lidstaten als het ontvangende land; het
instellen van een rechtsgrondslag voor het opzetten van een
meerjarenprogramma voor samenwerking met derde landen
op het gebied van migratie, is aan te bevelen;
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2.12. hecht bijzonder belang aan het vrijmaken van toereikende financiële middelen om op een geloofwaardige manier
invulling te geven aan deze globale doelstellingen die de EU
beschouwt als een politieke topprioriteit en betreurt dat dit
thans absoluut niet het geval is; de oplossing die wordt
voorgestaan door de Commissie voor de onmiddellijke behoeften door de herziening van het ARGO-programma, het
opnemen van beschikbare marges voor de periode 2004-2006
en het vooruitzicht te werken langs de post-2006 financiële
vooruitzichten voor het werkterrein JBZ kunnen hierbij onderschreven worden;
2.13. wenst een realistisch en billijk lastenverdelingssysteem gebonden aan een aantal voorwaarden en criteria waarmede specifiek rekening dient gehouden en gesteund op de
basisbeginselen van subsidiariteit en complementariteit en
waarbij alleen de soorten kosten die rechtstreeks verband
houden met de communautaire dimensie dienen te worden
medegefinancierd;
2.14. vindt het vanzelfsprekend dat de EU en de lidstaten
de lokale en regionale overheden als partner betrekken in het
gemeenschappelijk beleid omdat zij meestal ook de eerste zijn
om geconfronteerd te worden met deze situaties en problemen,
vaak handelend moeten optreden en derhalve op hun expertise
en goede praktijken beroep kan en moet worden gedaan;
2.15. stelt voor om de Schengen-faciliteiten te voorzien
voor die regio’s en gemeenten die niet langer aan de buitengrenzen liggen van de EU enerzijds en deze die voor het eerst wel
aan deze buitengrenzen komen te liggen, hiertoe een inventaris
van behoeften op te stellen op verschillende gebieden, w.o.
infrastructuur en verlies van reguliere transits en daartoe de
nodige ondersteuning en middelen ter beschikking te stellen;
2.16. dringt aan om werk te maken van grote betrokkenheid van alle mogelijke actoren zowel overheidsinstanties als
maatschappelijke actoren teneinde een gedragen gemeenschappelijk beleid tot stand te brengen;
2.17. onderschrijft het voorstel tot oprichting van een
Europees Vluchtelingenfonds.

Brussel, 9 oktober 2003.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Albert BORE

C 23/36

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

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

de „Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement „De grotere
Europese nabuurschap: een nieuw kader voor de betrekkingen met de oostelijke en zuidelijke
buurlanden””, en

—

de „Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement „De weg effenen
voor een nieuw nabuurschapsinstrument””
(2004/C 23/10)

HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement „De grotere Europese
nabuurschap: een nieuw kader voor de betrekkingen met de oostelijke en zuidelijke buurlanden”
[COM(2003) 104 def.];
gezien het op 13 juni 2003 door de Commissie genomen besluit om het Comité overeenkomstig art. 265,
eerste alinea, van het EG-Verdrag over deze materie te raadplegen;
gezien het op 8 april 2003 door het bureau van het Comité genomen besluit om de commissie „Externe
betrekkingen” met het opstellen van een advies over dit onderwerp te belasten;
gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement „De weg effenen voor
een nieuw nabuurschapsinstrument” [COM(2003) 393 def.];
gezien de verklaring van de Euro-mediterrane Conferentie van Barcelona van 28 november 1995 en de
associatieovereenkomsten tussen de Europese Unie en Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Libië,
Marokko, de Palestijnse Autoriteit, Syrië en Tunesië;
gezien de conclusies van de Europese Raad van Wenen van december 1998 over de noordelijke dimensie,
de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en Rusland en de
partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten tussen de Europese Unie en Moldavië, Oekraïne en
Wit-Rusland;
gezien het advies van het Comité over de mededeling van de Commissie „Een noordelijke dimensie voor
het beleid van de Unie” (CDR 107/1999 fin van 15.9.1999) (1);
gezien de resolutie van het Comité over „De gedecentraliseerde samenwerking en de rol van de lokale en
regionale overheden in het kader van het Euromediterrane partnerschap” (CDR 40/2000 fin van
16.2.2000) (2);
gezien het actieplan over de noordelijke dimensie op het gebied van het buitenlands en grensoverschrijdend beleid van de Europese Unie (2000-2003) van 14 juni 2000;
gezien het advies van het Comité over „De plaatselijke en regionale autoriteiten en de gemeenschappelijke
strategie van de Europese Unie voor het Middellandse-Zeegebied” (CDR 123/2000 fin van 20 september
2000) (3);
gezien de conclusies van de Euromediterrane Conferentie van Valencia van 22 en 23 april 2002;
gezien de conclusies van de op 21 oktober 2002 in Luxemburg gehouden ministerconferentie over de
noordelijke dimensie;
(1) PB C 374 van 23.12.1999, blz. 1.
(2) PB C 156 van 6.6.2000, blz. 47.
(3) PB C 22 van 24.1.2001, blz. 7.
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gezien het voortgangsverslag naar aanleiding van de mededeling van de Commissie over de gevolgen van
de uitbreiding voor de aan de kandidaat-lidstaten grenzende regio’s — communautaire actie ten behoeve
van de grensregio’s [COM(2002) 660 def. van 29.11.2002];
gezien de conclusies van de Europese Raad van Kopenhagen van 12 en 13 december 2002;
gezien het advies van het Comité over het verslag van de Commissie aan de Raad „De Europese uitbreiding
toegelicht” (CDR 325/2002 fin van 13.2.2003) (1);
gezien de resolutie van het Europees Parlement over de afsluiting van de toetredingsonderhandelingen in
Kopenhagen van 9 april 2003;
gezien de conclusies van de bijeenkomsten van de Raad Algemene Zaken en de Raad Buitenlandse Zaken
van 15 april, 30 september en 18 november 2002 en 24 februari, 18 maart en 14 april 2003;
gezien de conclusies van de Europese Conferentie van 17 april 2003;
gezien de conclusies van de op 26 en 27 mei 2003 op Kreta gehouden tussentijdse Euromediterrane
Conferentie;
gezien het werkdocument van de Commissie „Tweede actieplan voor de noordelijke dimensie 20042006” [COM(2003) 343 def. van 10.6.2003];
gezien het advies van het Comité over het „Tweede actieplan voor de noordelijke dimensie 2004-2006”
(CDR 102/2003 fin van 9.10.2003);
gezien het door de commissie „Externe betrekkingen” op 5 september 2003 goedgekeurde ontwerpadvies
(rapporteur: de heer Chaves González (ES/PSE), voorzitter van de Junta van Andalusië) (CDR 175/2003
rev. 2);
overwegende:
1.

dat de vijfde uitbreiding van de Europese Unie perspectieven biedt voor de betrekkingen tussen de
Europese Unie en haar toekomstige buren;

2.

overwegende dat de ten zuiden en ten oosten van de Middellandse Zee geleden landen vanwege hun
strategisch belang op politiek en economisch gebied en de affiniteit op menselijk en cultureel vlak
reeds tientallen jaren van prioritair belang zijn voor de EU;

3.

overwegende dat de betrekkingen van de EU met Moldavië, Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland na
de uitbreiding van groot belang worden voor de veiligheid en stabiliteit in Europa;

4.

overwegende dat de Europese Unie in de Verklaring van Laken de verbintenis is aangegaan vrede en
stabiliteit te garanderen door vrijheid, solidariteit en diversiteit te bevorderen;

5.

overwegende dat de Europese Unie de gelegenheid krijgt om haar betrekkingen met derde landen te
versterken door, overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Kopenhagen, politieke en
economische hervormingen te stimuleren;

6.

overwegende dat het met het oog op welvaart voor deze landen en voor alle Europese burgers
noodzakelijk is de politieke, economische, culturele en sociale samenwerking tussen de EU en deze
regio’s te versterken teneinde te vermijden dat in Europa nieuwe scheidslijnen ontstaan;

(1) PB C 128 van 29.5.2003, blz. 56.
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7.

overwegende dat de bevordering van regionale en interregionale samenwerking één van de
belangrijkste fundamenten is voor de toepassing van een nabuurschapbeleid in deze gebieden;

8.

overwegende dat lokale en regionale overheden in het kader van hun bevoegdheden samen met
instanties uit derde landen een samenwerkingsbeleid aan het opzetten zijn, met name inzake
samenwerking aan de grenzen,
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heeft tijdens zijn op 9 oktober 2003 gehouden 51e zitting het volgende advies aangenomen.

1.7.
Grote economische verschillen tussen buurlanden zijn
nadelig voor de sociale vrede en werken illegale immigratie,
smokkel, georganiseerde misdaad en hieraan gerelateerde
fenomenen in de hand.
1. Het uitgebreide Europa gaat de uitdaging aan

1.1.
Mede gezien de grote verwachtingen die de zuidelijke
en oostelijke buren van de EU omtrent de uitbreiding koesteren, komt deze mededeling van de Europese Commissie over
een nieuw kader voor de politieke, economische, sociale en
culturele betrekkingen met deze landen op een geschikt
moment.

1.2.
Om na de uitbreiding de economische en sociale
ontwikkeling van de buurlanden naar een hoger plan te
kunnen tillen, moet de EU buiten het puur communautaire
kader treden en mede in het licht van de mondialisering haar
rol op wereldvlak herdefiniëren.

1.3.
De Commissie stelt terecht dat er behoefte is aan
nieuwe initiatieven om de regionale en subregionale integratie
in bepaalde naburige gebieden te stimuleren en zo een band
van onderlinge afhankelijkheid tussen deze gebieden en de
Europese Unie tot stand te brengen.

1.4.
Op de Europese Unie rust de plicht bij te dragen tot
politieke en democratische stabiliteit, veiligheid, duurzame
ontwikkeling en sociale samenhang in haar buurlanden, en zo
een vriendschappelijk klimaat te creëren dat gebaseerd is op
doeltreffende samenwerking op alle niveaus en in alle sectoren.

1.5.
Eén van de essentiële bouwstenen van dit nieuwe
nabuurschapsbeleid, nl. de interculturele dialoog, moet kracht
worden bijgezet aan de hand van maatregelen die tot doel
hebben de diversiteit in Europa te belichten, met nadruk op
respect voor de mensenrechten en bestrijding van discriminatie, racisme en vreemdelingenhaat.

1.6.
Dit nieuwe nabuurschapbeleid staat of valt met de
participatie en het engagement van het maatschappelijk middenveld van de EU en de buurlanden.

1.8.
Indien de Europese Unie erin slaagt een „kring van
vrienden” om zich te scharen, zal dit de politieke stabiliteit
en de economische ontwikkeling in de EU-lidstaten en de
buurlanden ten goede komen. Echte partnerschaps- en samenwerkingsbanden tussen landen gedijen echter niet alleen op
maatregelen inzake toegang tot de interne markt of veiligheid;
culturele samenwerking, duurzame ontwikkeling en economische, sociale en territoriale cohesie verdienen eveneens aandacht.

2. Een nieuwe visie, nieuwe mogelijkheden
2.1.
De bestaande associatie- en samenwerkingsovereenkomsten volstaan niet langer om de buurlanden interessante
en stimulerende perspectieven te bieden. Stabiliteit, veiligheid
en welvaart moeten zowel voor de Europese Unie als voor
haar buurlanden haalbare doelstellingen zijn.
2.2.
Het Comité staat dan ook achter het streven van de
EU en haar partners naar de totstandbrenging van een
gemeenschappelijke ruimte waarin plaats is voor de verwezenlijking van een interne markt, voor vrijhandel, een open
investeringsklimaat, onderlinge aanpassing van wetgeving en
het gebruik van de euro als reservemunt en referentiemunt in
transacties met de naburige landen. Om kort te gaan: een
ruimte waarin alles met de Unie wordt gedeeld, behalve de
instellingen. Dit mag echter niet betekenen dat buurlanden die
op het Europese continent liggen en aan de criteria van
Kopenhagen voldoen, het uitzicht op toetreding tot de EU
wordt benomen.
2.3.
De gesels van onze tijd — misdaad, terrorisme, illegale
immigratie en milieuproblemen — kunnen alleen in onderlinge
samenwerking worden bestreden.
2.4.
Met name wanneer het gaat over milieu, vervoer,
onderzoek, onderwijs en cultuur, is er behoefte aan een nieuwe,
op gemeenschappelijke waarden en beginselen gebaseerde
politieke dialoog, die zich maatschappelijk moet vertalen in de
bestrijding van stereotypen en de bevordering van wederzijds
begrip.
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2.5.
In het licht van de in het voorgestelde kader opgenomen beleidsterreinen en het belang ervan voor de regio’s dringt
het Comité aan op:

2.5.1. inventarisatie van problemen die de handel in grensgebieden belemmeren, harmonisatie van de wetgeving en
bevordering van de veiligheid als handelsstimulerende maatregel;

2.5.2. bijzondere aandacht voor de economische, sociale
en humanitaire gevolgen van de integratie van legale migranten
en de controle op illegale immigratie voor de gemeenten en
regio’s. Pro’s en contra’s van migratie zouden op een rij moeten
worden gezet;

2.5.3. een specifiek vervoersbeleid voor deze regio’s, die
qua verbindingen met bijzondere problemen af te rekenen
hebben vanwege hun perifere ligging en de combinatie van
land- en zeegrenzen;

2.5.4. energiemodellen waarin de voorzieningscontinuïteit
van de EU gepaard gaat met steun voor hernieuwbare energiebronnen en voor de vervanging van energiebronnen die een
ernstige bedreiging vormen voor mens en milieu;
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3.2.
De Commissie stelt terecht voor om de samenwerking
gestructureerd en geleidelijk uit te bouwen, hierbij uit te gaan
van wederzijdse verplichtingen en van de capaciteit van elke
partner om zijn verbintenissen na te komen, en bij bepaalde
ijkpunten de inventaris op te maken, alvorens de volgende
stap te zetten.

3.3.
Tevens positief is het voorstel om in samenspraak
tussen Commissie, lidstaten en het betrokken land voor elk
van deze landen een afzonderlijk actieplan op te stellen. Gezien
de actieve rol van het lokale en regionale niveau in het
nabuurschapsbeleid dringt het Comité van de Regio’s erop aan
tijdens de onderhandelingen over deze actieplannen te worden
geraadpleegd.

3.4.
De goedkeuring van een gemeenschappelijke strategie
voor de buurlanden is een wezenlijke stap in de betrekkingen
tussen de Europese Unie en de landen die zich in haar
onmiddellijke omgeving bevinden. Aangezien sommige buurlanden in hun relaties met de EU nu eenmaal verder staan
dan andere, is het echter absoluut noodzakelijk voor een
gedifferentieerde aanpak te opteren: één voor het MiddellandseZeegebied en één voor Rusland en de Nieuwe Onafhankelijke
Staten (NOS).

Rusland en de NOS
2.5.5. een verbintenis van de buurlanden om maatregelen
te treffen op het gebied van milieubescherming en bevordering
en behoud van de biodiversiteit;

2.5.6. financiële steun van Europese instellingen (met name
de EBWO en de EIB) voor de bevordering van plaatselijke, op
het MKB gestutte productiesystemen. Dit is nodig, willen
de politieke en economische hervormingen in deze landen
aanslaan;

2.6.
Het Comité verlangt dat voldoende financiële middelen
worden toegewezen, teneinde de geloofwaardigheid van de
voorgestelde beleidsmaatregelen niet te ondergraven.

3. De buurlanden: verschillen en gemeenschappelijke
belangen — Een gedifferentieerde, geleidelijke en op
een referentiemodel gebaseerde benadering

3.1.
Wil de EU de doelstellingen van haar nabuurschapsbeleid halen, dan zal zij nieuwe, gemeenschappelijke
mechanismen en structuren moeten opzetten die verdergaan
dan de huidige overeenkomsten, en zal zij de bestaande
processen een nieuw elan moeten geven.

3.5.
Om de status van de bestaande samenwerking tussen
de EU en Rusland en de NOS te verhogen, moet een nieuw
initiatief op de rails worden gezet dat gebaseerd is op reeds
opgedane ervaring met o.m. de Europese Economische Ruimte,
de Raad van Oostzeestaten, de noordelijke dimensie en processen als dat voor het Middellandse-Zeegebied.

3.6.
De samenwerking tussen de EU en Rusland moet
worden opgedreven door de noordelijke dimensie als katalysator te gebruiken. Daarvoor is een adequaat financieringskader
nodig. Het Comité dringt er in dit verband op aan dat het
door de Raad Algemene Zaken (9 april 2001, Luxemburg)
voorgestelde Forum voor de noordelijke dimensie wordt
opgericht en dat dit wordt opengesteld voor vertegenwoordigers van de lokale en regionale overheden.

3.7.
Het Comité kan zich tevens vinden in het voorstel om
de dialoog tussen de EU en Wit-Rusland nieuw leven in te
blazen en zo de processen ter bevordering van democratisering,
economische hervorming en mensenrechten in dat land een
impuls te geven en de ervaringen van de lokale en regionale
overheden uit de EU in dit verband ter beschikking te stellen.

3.8.
Er moet een snelle en duurzame oplossing komen voor
het probleem Trans-Dnjestrië, dat een gunstige wending in het
politieke en economische leven in Moldavië in de weg staat en
regionale spanningen in de hand werkt.

C 23/40

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

27.1.2004

Middellandse-Zeegebied

Gemeenschappelijke aspecten

3.9.
Voor de betrekkingen tussen de EU en de zuidelijke en
oostelijke oeverstaten bestaat er reeds een essentieel instrument, nl. de Euro-mediterrane Conferentie van Barcelona met
haar politieke, economische en sociaal-culturele pijler. Hoewel
de Euro-mediterrane Associatie niet alle verwachtingen die in
1995 zijn gewekt heeft ingelost, vormt zij nog steeds een
innoverend kader voor de betrekkingen tussen de EU en
haar mediterrane partners; doel ervan is tegen 2010 een
vrijhandelszone tot stand te brengen.

4.2.
Samenwerking tussen de lokale en regionale overheden
van de EU en haar zuidelijke en oostelijke buren moet worden
bevorderd. Als garantie voor de integratie van deze overheden
in het nieuwe nabuurschapbeleid moet gekozen worden voor
een bottom-up-aanpak.

3.10. Het proces van Barcelona moet worden verdiept door
stapsgewijs en in functie van de wederzijdse verbintenissen de
Middellandse-Zeelanden in alle EU-beleidsterreinen te integreren.

3.11. Tegen de achtergrond van de oorlog in Irak en het
aanslepende Israëlisch-Palestijnse conflict is het meer dan ooit
noodzakelijk om met het oog op een versterkte samenwerking
de politieke dialoog verder te ontwikkelen.

3.12. De instelling van de Faciliteit voor Euro-mediterrane
Investeringen en Partnerschap (FEMIP) van de EIB moet volgens
het Comité de opmaat vormen tot de oprichting van een echte
Euro-mediterrane Bank.

3.13. Het nieuwe nabuurschapbeleid voor de betrekkingen
tussen de Europese Unie en de mediterrane partners moet
gebaseerd zijn op een strategisch, geïntegreerd concept. Zo
moet een echte interculturele dialoog op gang worden gebracht
om de kennis van de „ander”, het wederzijdse begrip en
de culturele diversiteit van het Middellandse-Zeegebied te
bevorderen.

3.14. In het nabuurschapbeleid moet gedifferentieerd te
werk worden gegaan, rekening houdend met de betrekkingen
en verbintenissen van elk partnerland t.a.v. de Europese
Unie. Landen die de vooropgezette doelen halen, zouden in
aanmerking moeten komen voor meer steun. Het Comité staat
dan ook achter het verzoek van Marokko om in het kader
van de Europese Unie over een speciale status te kunnen
beschikken.

4. Meer inspraak voor de lokale en regionale overheden

4.1.
Het Comité pleit in het algemeen voor actieve participatie van de lokale en regionale overheden in dit beleid. Deze
inspraak kan als volgt worden ingevuld:

4.3.
Overeenkomstig het Witboek over Europese governance van de Commissie moet aan elk voorstel inzake nieuwe
initiatieven in het kader van het nabuurschapbeleid overleg
met de lokale en regionale overheden van de Unie voorafgaan.
Dit geldt met name voor het vaststellen van doelen, referentiecriteria en uitvoeringstermijnen voor elk landenspecifiek actieplan.

4.4.
De grensregio’s moeten bij het uitstippelen, uitvoeren
en evalueren van de actieplannen worden betrokken.

4.5.
In het belang van de coherentie en het optimale
gebruik van middelen moet erop worden toegezien dat
de samenwerkingsinitiatieven gecoördineerd en op elkaar
afgestemd worden — of deze nu worden gefinancierd uit de
kas van de EU, de EU-lidstaten of de Europese lokale en
regionale overheden.

4.6.
Grensregio’s verdienen een speciale inspanning, in de
vorm van toereikende middelen en instrumenten. Hiervoor
kan dezelfde benadering worden gevolgd als voorgesteld in de
„Communautaire actie ten behoeve van de grensregio’s” van
november 2002.

4.7.
Er zou een diepgaand en open debat over de afbakening
van het EU-beleid moeten worden gelanceerd, waarbij als blijk
van erkenning van de diversiteit en het unieke karakter van het
Europese grondgebied, de verschillende bestuursniveaus, en
met name het lokale en regionale, worden betrokken.

4.8.
Zoals bekend spelen de lokale en regionale overheden
— bevoorrechte partners in de gedecentraliseerde samenwerking in de Europese Unie — een wezenlijke rol in de
grensoverschrijdende en interregionale samenwerking.

4.9.
Wat de integratie van migranten betreft, zou een
instrument ter ondersteuning van de lokale en regionale
overheden (met name van de grensgebieden) moeten worden
opgezet om deze te helpen hun bevoegdheden inzake maatschappelijke integratie en bewustwording naar behoren uit te
oefenen. Hiertoe moet de lokale en regionale dimensie in het
migratiebeleid van de EU worden geïntegreerd.
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Rusland en de NOS
4.10. Om de decentrale actoren van de Europese Unie,
Rusland en de NOS in kwestie (Moldavië, Oekraïne, WitRusland) op strategische wijze nader tot elkaar te brengen,
moet een forum worden opgericht waar de lokale en regionale
overheden elkaar kunnen ontmoeten om de vinger aan de pols
te houden van het politieke en bestuurlijke decentralisatieproces in deze vier buurlanden van de EU.
4.11. Om de verschillende componenten van de vervoersinfrastructuur in de grensgebieden beter op elkaar te laten
aansluiten, moeten de regio’s bij de infrastructuurplanning
worden betrokken.
4.12. Hernieuwbare energiebronnen en een programma
voor de omschakeling van kernenergie naar milieuvriendelijker
alternatieven moeten worden gesteund.
4.13. Om mensenhandel tegen te gaan en het goederenverkeer normaal te laten verlopen, moet de grensoverschrijdende
samenwerking op het gebied van beheer en douanecontrole
worden opgevoerd.

Middellandse-Zeegebied
4.14. De plaatselijke en regionale autoriteiten moeten,
conform de Verklaring van Barcelona en de conclusies van de
Conferentie van Stuttgart en de Europese Raad van Keulen,
als bevoorrechte instanties nauwer bij het Euro-mediterrane
partnerschap worden betrokken, omdat zij beter dan wie ook
kunnen bijdragen tot de totstandkoming van een zone van
vrede, stabiliteit en vooruitgang in het Middellandse-Zeegebied.
4.15. Met het oog daarop dient een Euro-mediterrane
orgaan te worden opgericht waarin vertegenwoordigers van
de gemeenten en regio’s van beide zijden van het MiddellandseZeegebied elkaar kunnen ontmoeten met als doel het partnerschap de nodige impulsen te geven en actieprogramma’s voor
het gehele Middellandse-Zeegebied uit te werken.
4.16. Tot nu toe is helaas nog niets terechtgekomen van de
in de Verklaring van Barcelona opgenomen suggestie om
vertegenwoordigers van de plaatselijke en regionale autoriteiten de kans te geven hun problemen te bespreken en ervaringen
uit te wisselen. Het Comité dringt er dan ook op aan dat nog
dit jaar een eerste vergadering wordt belegd.
4.17. De gedecentraliseerde Euro-mediterrane samenwerking dient als een van de pijlers van het proces van Barcelona
te worden beschouwd. De regio’s en gemeenten moeten dan
ook voor rekening van de Commissie en in het kader van de
gedecentraliseerde samenwerking het beheer krijgen over de
financiële middelen die de Unie voor de samenwerking met de
mediterrane partnerlanden ter beschikking stelt.
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4.18. De Euro-mediterrane Stichting moet dé stichting
bij uitstek worden waar alle lokale, regionale en nationale
initiatieven uit de Europese Unie en de zuidelijke en oostelijke
Middellandse-Zeelanden worden samengebracht. De Stichting
moet fungeren als katalysator en forum voor dialoog tussen
de christelijke, islamitische en joodse cultuur en als model
voor maatschappelijke toenadering tussen en participatie van
gemeenten en regio’s van beide zijden van de Middellandse
Zee. Het is dan ook van groot belang dat een specifiek op de
burgers van het Middellandse-Zeegebied gericht informatieen bewustwordingsprogramma wordt opgezet waarin een
centrale rol is weggelegd voor de lokale en regionale overheden.

5. Een nieuw nabuurschapsinstrument

5.1.
Het Comité is het eens met de strategie en de doelstellingen in de Commissiemededeling „De weg effenen voor een
nieuw nabuurschapsinstrument”.

5.2.
De Commissie stelt maatregelen voor om de verschillende programma’s ter bevordering van grensoverschrijdende
en interregionale samenwerking tussen de Europese Unie en
de buurlanden op elkaar af te stemmen. Het Comité van de
Regio’s heeft er net als andere communautaire instellingen
herhaaldelijk op gewezen dat het gebrek aan coördinatie meer
dan eens in de weg heeft gestaan van de samenwerking die
nodig is om een harmonieuze ontwikkeling in de buurlanden
te bevorderen.

5.3.
Met het oog op een meer rechtstreekse deelname van
lokale en regionale overheden aan de samenwerking moet dit
nieuwe instrument gericht zijn op een versterking van de
reeds bestaande instrumenten voor grensoverschrijdende en
interregionale samenwerking.

5.4.
Het Comité deelt de mening van de Commissie dat het
nieuwe nabuurschapsinstrument gebaat is bij één aanpak van
de samenwerking, aangezien de overheden van de Europese
Unie en de buurlanden op die manier worden gestimuleerd
hun maatregelen samen te programmeren.

5.5.
Inspraak van de lokale en regionale overheden bij het
ontwerpen, tenuitvoerleggen en uitbouwen van het nabuurschapsinstrument is van groot belang. De Commissie wordt
in dit verband verzocht studiedagen en -bijeenkomsten te
organiseren waar samenwerkingsinitiatieven die lokale en
regionale overheden van beide zijden van de grens met hun
eigen middelen hebben ontplooid, tegen het licht worden
gehouden.
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5.6.
De keuze voor een aanpak in twee fasen is terecht. Wat
de eerste fase (2004-2006) betreft, benadrukt het Comité
dat de nabuurschapsprogramma’s begin 2004 operationeel
moeten zijn. Bovendien dient de Commissie rekening te
houden met programma’s die gemeenten en regio’s van de
Europese Unie in samenwerking met de overheden van de
buurlanden aan het opstellen zijn, zoals het door de Junta
van Andalusië en de Marokkaanse overheid gefinancierde
grensoverschrijdende ontwikkelingsprogramma AndalusiëMarokko, om maar één voorbeeld van dergelijke baanbrekende
samenwerkingsinitiatieven te noemen.
5.7.
Naast de grensoverschrijdende samenwerking in het
kader van Interreg III A moet ook de interregionale samenwer-
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king waarvan sprake in Interreg III B een plaats krijgen in het
nieuwe instrument. In dit verband dringt het Comité erop
aan dat voor de aan de buurlanden grenzende gebieden
programma’s met een geïntegreerde ontwikkelingsaanpak worden opgestart, waarin de nadruk ligt op ruimtelijke ordening,
milieu, MKB-beleid, werkgelegenheid, economisch en sociaal
beleid, cultuur en immigratiebeheersing (met bijzondere aandacht voor veiligheid, opvang en integratie).

5.8.
Wat de tweede fase betreft, wil het Comité betrokken
worden bij het opstellen én vaststellen van het nieuwe
nabuurschapsinstrument voor de periode vanaf 2006.

Brussel, 9 oktober 2003.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Albert BORE

