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II

(Förberedande rättsakter)

REGIONKOMMITTÉN

Yttrande från Regionkommittén om "Bedömning av finansiella och administrativa konsekven
ser för regionala och lokala organ av EU -lagstiftning"
(96/ C 126/01 )

Bakgrund

Den 5 december 1994 uppdrog presidiet åt underutskott 1 att som eget initiativ upprätta ett
principiellt dokument om utvärdering av finansiella och administrativa konsekvenser för
lokala och regionala organ i samband med att EU-lagstiftning utarbetas . Underutskott 1 har
utsett Joakim Ollen till föredragande. Han har också fått i uppdrag att beskriva den
administrativa och finansiella organisationen på lokal och regional nivå . Det senare uppdraget
redovisas separat genom en expertgrupp . Denna beskrivning är av stor betydelse som underlag
för detta principiella dokument rörande finansiella och administrativa konsekvenser av
EU-lagstiftningen .

Vid sin 10:e plenarsession den 15-16 november 1995 (sammanträdet den 15 november 1995 )
antog Regionkommittén följande yttrande .
REGIONKOMMITTÉN har :

tagit i beaktande

— Fördraget som konstituerar den Europeiska unionen och särskilt Artikel 198c däri
noterat

— Förklaringar till fördragen om den Europeiska gemenskapen om hur kostnads- och
miljökonsekvenser ska beaktas
— EU:s finansforordning
— Europarådets stadga om lokalt självstyre

— Regionkommitténs yttrande 21 april 1995 om översyn av Fördraget om Europeiska unionen

A. Regionkommittén instämmer i de kriterier som anges i Fördragen om den Europeiska
unionen och Artikel 3b beträffande subsidiaritetsprincipen .
B. Alla bördor, vare sig finansiella eller administrativa , som läggs på gemenskapen , nationella
regeringar, lokala organ , ekonomiska aktörer och medborgare ska minimeras och stå i
proportion till målet som ska uppnås . Gemenskapsåtgärder ska lämna så mycket utrymme
för nationella beslut som möjligt . EU-standard ska i första hand vara minimistandard .
EU:s regler ska vara så enkla som möjligt . Under i övrigt lika förutsättningar bör direktiv
föredras framför förordningar, och ramdirektiv före detaljerade åtgärder.
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C. Kostnads - och miljökonsekvenser ska beaktas på följande sätt enligt förklaringarna till
fördragen : " Konferensen konstaterar att kommissionen , genom förankring i sådana samråd
som den anser nödvändiga och genom att bygga ut sitt system för utvärdering av
gemenskapslagstiftningen, förbinder sig att i sina förslag till rättsakter ta hänsyn till
kostnader och nyttan för medlemsstaternas offentliga myndigheter och andra berörda
parter. Konferensen konstaterar att kommissionen i sina förslag och medlemsstaterna vid
genomförandet av dessa förbinder sig att i full omfattning ta hänsyn till konsekvenserna
för miljön och till principen om bärkraftig tillväxt".
D. EU:s Finansförordning säger att EU:s rättsakter skall innehålla värderingar av konsekvenser
na för EU:s egen budget . Däremot krävs ingen systematisk redovisning av konsekvenser
för nationella , regionala och lokala budgetar .

E. Kommissionsledamoten Monica Wulf-Mathies anförde inför plenarförsamlingen den
21 april 1995 att kommissionen planerar att förstärka Regionkommitténs rådgivande roll
genom att begära dess åsikt i ett fyrtiotal ärenden i kommissionens arbetsprogram . Av
dessa faller många utanför de områden som Regionkommittén måste rådfrågas om , enligt
fördraget om den Europeiska unionen .
F. Regionkommitténs plenarförsamling har den 21 april 1 995 formulerat sina ståndpunkter
inför EU:s kommande fördragsrevision . Där föreslås bl a att Regionkommittén obligatoriskt
skall rådfrågas i vissa ytterligare ärenden . Där sägs också att åtgärder inom Europeiska
unionen med tydliga effekter för den lokala och regionala nivåns ekonomi bör bedömas
noggrant innan de genomförs .

Introduktion

1 . EU:s lagstiftning har finansiella konsekvenser för
lokala och regionala organ , direkt eller indirekt. I detta
dokument framläggs förslag om hur dessa konsekvenser
skall kunna beaktas före det att beslut fattas i EU:s

beslutande institutioner. Konsekvenser kan uppstå på
följande sätt :

— Många EU-regler syftar till att säkra den fria
rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital .
Det kan leda till positiva effekter på regional och

— EU:s egna administrativa procedurer kan medföra
nya administrativa kostnader för lokala och regiona
la organ .

2.
Möjligheterna att uppnå EU:s lagstiftningsmål är
ofta beroende av de lokala och regionala organens
finansiella och administrativa resurser. Det är väsentligt
att EU:s beslut kan genomföras i praktiken . Om EU
beaktar konsekvenserna för de lokala och regionala
organen ökar därför möjligheterna till framgång. Kvali
teten hos gemenskapens beslut blir bättre. Genomföran
det och efterlevnaden underlättas .

lokal nivå i medlemsländerna .

— Upphandlingsregler med krav på ökad konkurrens
kan minska kostnaderna för kommuner och regioner .

— Harmonisering av regler innebär minskat behov av
olika nationella regler och kan medföra förenklingar
på lokal och regional nivå .
— I många fall lägger medlemsstaten över på regionala
och lokala organ att svara för de praktiska konsek
venserna av EU-lagstiftning, som därför kan medföra
direkta finansiella belastningar för dessa organ .
— EU-lagstiftning kan inverka på regionala och lokala
organs administrativa strukturer genom procedur
krav, rapportkrav eller andra krav .

3.

Detta dokument avser enbart konsekvenser för

regional och lokal nivå men ej för nationell nivå .
Dokumentet avser all EU-lagstiftning dvs såväl förord
ningar som direktiv . Emellertid endast sådana som har
signifikanta finansiella och administrativa konsekvenser

för lokala och regionala organ . Även grönböcker,
vitböcker och investeringsplaner kan innehålla sådana
förslag .

4 . Genom bl a strukturfonder har EU möjligheter
att stödja utvecklingen på lokal och regional nivå i
medlemsländerna . Tillämpningen av dessa program
behandlas inte i detta dokument . Dessa tillämpningar
bygger i många fall på en direkt kontakt med lokala och
regionala organ . I flera medlemsländer är denna kontakt
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emellertid inte tillräcklig. Här bör förändringar i procès-

Nr C 126/3

Överväganden

sen övervägas , t ex att EU ställer krav på representation
för lokal och regional nivå i övervakningskommittéer
inom strukturfonder . I programmen för jordbruksstöd

bör skrivas in motsvarande krav i de enskilda projektpla-

Principer

nerna .

5 . Detta dokument tar ej upp frågan om översyn av
befintlig EU-lagstiftning i syfte att uppnå förenklingar
för regionala och lokala organ . Den frågan bör behandlas
av Regionkommitén genom ett särskilt initiativ .

10. EU-lagstiftning kan underlätta den offentliga
verksamheten på regional och lokal nivå men också
fördyra och orsaka genomförandeproblem . Regionkom
mittén anser att rådet och kommissionen inte bör fatta

beslut i ärenden utan att ha inhämtat kunskap om vilka
konsekvenser besluten får .

11 .
I framtiden kommer nya initiativ från kommissio
nen . Regionkommittén anser att det är väsentligt att nu
införa ett nytt arbetssätt inom EU så att konsekvenserna

Exempel på ekonomiska och administrativa konsekven
ser av EU-lagstiftning

på lokal och regional nivå av förslag till en ny EU
lagstiftning blir tydligt belysta .
12 .

6.
Under de senaste åren har EU-lagstiftning på en
mångfald områden haft en avsevärd finansiell och
administrativ betydelse för lokala och regionala organ .
Dessa organ svarar för en stor del av servicen och
sysselsättningen i många medlemsländer . De exempel
som här ges kan inte bli heltäckande. Som anges i
introduktionen kan konsekvenser vara båda positiva
och negativa . Exemplen redovisas kortfattat nedan och
mera utförligt i bilaga .

7. Upphandlingsdirektiven kan ha positiva effekter i
form av lägre kostnader genom ökad konkurrens .
Men konkurrensupphandling kan också medföra att
byråkratin ökar genom låga tröskelvärden och att den
offentliga sektorns upplåning inte kan ske med den
snabbhet som är kommersiellt normal . Även avknopp
ning av offentligt ägda företag kan försvåras .

8.
Företagsöverlåtelsedirektivet kan försvåra utlägg
ning av verksamhet på entreprenad på sunda affärsmässi
ga villkor . Direktiv om arbetstidsvillkor för deltidsar
betande beräknas medföra stora kostnadsökningar .
Direktiv om tekniska hjälpmedel i hemmiljö medför
stora extrakostnader . Direktiv om importkontroll av
livsmedel innebär nya rutiner och mätmetoder .

9.
Badvattendirektivet innebär i det nya förslaget
visserligen förenklingar men också nya krav på analyser
som är kostsamma att genomföra och medför adminis
trativt arbete . Dricksvattendirektivet innebär krav på
utbyte av vattennätverk . De omfattande kostnader som
är förknippade med det kravet kan förutsätta någon
form av finansiering på gemenskapsnivå . I bilaga 1 har
dessa exempel beskrivits utförligare .

Detta är nödvändigt av främst tre skäl :

A. För det första är det angeläget att de lokala organen
kan fullgöra sina uppgifter effektivt och därför inte
binds av alltför detaljerad lagstiftning vare sig på
nationell nivå eller på EU-nivå .

B. För det andra är det angeläget att uppnå en bättre
information om förhållanden på lokal och regional
nivå för att öka kvaliteten i gemenskapens beslut .
C. För det tredje underlättas effektiviteten i genomfö
randet och efterlevnaden av EU-direktiven om dessa

har en god lokal förankring.
13 .

För närvarande framkommer de ekonomiska

konsekvenserna av EU-lagstiftningen i många fall för
sent . De ekonomiska konsekvenserna blir tydliga först
när lagstiftningen infogas i de nationella lagarna eller
tillämpas praktiskt på lokal och regional nivå .
14.
Det är angeläget att genomföra ett förändrat
arbetssätt i syfte att tidigt kunna genomlysa förslagens
effekter och att öka effektiviteten i kommissionens

arbete . För att nå det syftet bör en redovisning av dessa
effekter för lokala och regionala organ erhållas före
beslut .

15 . Det måste understrykas att EU-lagstiftning får
olika effekter i olika länder beroende på de lokala
organens olika kompetens .
16 .
Antalet regionala och lokala myndigheter samt
respektive organs storlek varierar kraftigt i medlemslän
derna . Antalet lokala organ uppgår till ca 80 000. Antalet
regionala organ uppgår till ca 900.
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17. Vad gäller finansiering av lokala organ finns en
stor mångfald . Det är t ex stor variation i den andel
lokala utgifter som finansieras från inkomstkällor som
står under lokal kontroll .

18 . Den decentraliserade förvaltningsstrukturen i
EU:s medlemsstater innebär att de funktioner som givits
lokala organ skiljer sig avsevärt. Fördelningen av ansvar
mellan nationella , regionala och lokala organ varierar
från en medlemsstat till en annan , likaså de finansiella

29 . 4. 96

E. Miljökonsekvenser enligt Maastrichtfördragets för
klaring att sådana ska beaktas i beslutsunderlaget .
F. Konkurrensbegränsningseffekter . Viss utformning
av regler kan innebära skadlig konkurrensbegräns
ning.

Ny arbetsmetod inom Unionen

och administrativa strukturerna .

19 .
Dessa skillnader måste respekteras och tas i
beaktande när förslag till lagstiftning läggs fram . En
harmonisering av verksamhetsformer, finansiering och
uppgifter på den lokala och regionala nivån är ej
önskvärd . Utvecklingen inom EU får inte tvinga med
lemsländerna in i en given ram som utgår från att lokala
och regionala organ fungerar på samma sätt i alla
medlemsstater .

20 .
Beslutsordningen bör således kompletteras så att
Regionkommittén får ett ansvar för att konsekvenser på
regional och lokal nivå blivit tillräckligt belysta innan
förslagen behandlas i rådet .

22 . Regionkommittén anser att följande nya principer
skall gälla för att redovisa finansiella och administrativa
konsekvenser för regionala och lokala organ .
23 .
Regionkommittén erinrar om sin uppfattning att
Regionkommittén bör få det slutliga ansvaret för att
bedöma om finansiella och administrativa konsekvenser

för lokala och regionala organ blivit tillräckligt och
korrekt belysta i kommissionens förslag.

24.

I detta syfte föreslås följande arbetsordning :

A. I den årliga dialogen mellan kommissionen och
Regionkommittén om i vilka ärenden Regionkom
mittén ska konsulteras under året , skall särskilt
anges ärenden med signifikanta finansiella konsek

venser för den lokala och regionala nivån ,
Faktorer för bedömning av finansiella och administra
tiva konsekvenser

21 .

För att det ska vara möjligt att bedöma finansiella

B. Kommissionen är ansvarig för att under förberedelse
fasen redovisa konsekvenser avseende regionala och
lokala organ ,

och administrativa konsekvenser för medlemsstaterna

bör beslutsunderlaget i allmänhet belysa följande aspek
ter . En precisering av vad som skall belysas måste
emellertid göras i varje enskilt fall .
A. Direkta kostnadsökningar av föreslaget direktiv för
lokal och regional nivå i respektive land , uttryckt i
totalkostnad eller i relation till berörd befolknings

grupp i form av ändrat serviceåtagande eller ändrade
kostnader för produktionen t ex för arbetskraft .
Indirekta kostnadsökningar av föreslaget direktiv i
form av kontroll , redovisning, rapportering m m .

C. Kommissionen är skyldig att rådfråga Regionkom
mittén om möjlig medverkan under förberedelse
fasen ,

D. Regionkommittén har ett slutligt ansvar för att
bedöma om redovisningen av konsekvenser är till
räcklig och korrekt som underlag för beslut ,

E. Om konsekvenserna har missbedömts på ett allvarligt
sätt, enligt Regionkommitténs mening, skall Region
kommittén ha rätten till förlängd remisstid , t ex för
att fråga representanter för regional och lokal nivå i
medlemsländerna .

B. Kostnadssänkningar genom undanröjda administra
tiva , finansiella och legala föreskrifter , som lägger
bördor på utveckling och drift av lokal och regional
verksamhet , t ex enklare kontrollsystem eller att

Program for remisser

kontrollen utförs i annat land .

C. Intäktsökningar i form av ökad skattebas t ex genom
ökad sysselsättning, ökade möjligheter att ta ut
avgifter, säkrare inkomster genom bättre rutiner .
D. Intäktsminskningar i form av minskad skattebas
eller minskad rätt att ta ut avgifter.

25 .
Den nu föreslagna arbetsordningen kan närmare
beskrivas på följande sätt :
A. I den årliga dialogen mellan kommissionen och
Regionkommitténs presidium upprättas ett program
för vilka ärenden som ska remitteras till Regionkom
mittén . I det programmet bör det exakt specificeras
i vilka ärenden särskilda insatser enligt den arbets
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ordning som här föreslås ska göras för att beskriva

förrän kommissionens förslag sänds på remiss till

finansiella och administrativa konsekvenser för lokal

Regionkommittén . För att underlätta föredragande

och regional nivå. Ärenden av denna kategori bör

nas arbete bör dessa emellertid utses redan när

endast vara sådana som är av signifikant ekonomisk
betydelse för lokala och regionala organ .

programmet över remissärenden har överenskom
mits . Det får från fall till fall avgöras om dessa
föredragande även ska vara Regionkommitténs re
presentanter gentemot kommissionen för tidiga och
fördjupade konsultationer .

B. Regionkommittén bör informera representanter för
lokal och regional nivå i medlemsstaterna om pro
grammet för remisser så att de i god tid kan förbereda
sina synpunkter på de ärenden som ska bli föremål
för särskilda insatser .

C. I dialogen om programmet för remisser bör Region
kommittén och kommissionen komma överens om i

vilken omfattning representanter för Regionkom
mittén kan medverka till att konsekvenser för lokal

och regional nivå belyses på ett tidigt stadium .
Bedömningen bör göras från fall till fall . Kommissio
nen bör ha skyldighet att rådfråga kommittén om
medverkan under förberedelsesfasen .

27.
Kommissionen har generellt ansvaret för att
konsekvenserna av dess förslag är tillräckligt belysta
inför den vidare beslutsprocessen i EU:s institutioner .
Kommissionen ska således vara skyldig att redovisa
alla relevanta aspekter inklusive en bedömning av
konsekvenserna för lokala och regionala organ under
sina förberedelser av förslagen .

28 .

Regionkommittén bör ges det slutliga ansvaret

för att bedöma om finansiella och administrativa konsek

D. Regionkommittén anser i detta sammanhang att
det är nödvändigt att de de lokala och regionala
myndigheterna som finansiellt deltar i de program
som skapats med hjälp av gemenskapsfonder också
skall delta i fondernas utnyttjande i respektive land .

26 . Medverkan från Regionkommittén under förbe
redelsesfasen kan ske på olika sätt :
A. Regionkommittén kan erbjuda kommissionen exper
ter som representerar lokal och regional nivå . Sådan
expertmedverkan kan även avse förslag som inte ska
remitteras till Regionkommittén men ändå kan
medföra vissa konsekvenser .

B. Regionkommittén kan bilda gemensamma studie
grupper med kommissionen för att belysa konsek

venser för regional och lokal nivå är tillräckligt och
korrekt belysta i kommissionens förslag inför beslut i
ministerrådet . Det ankommer således på Regionkom
mittén att göra en granskning av de fakta kommissionen
presenterar och göra en bedömning av om kompletteran
de redovisning behövs . I det senare fallet bör Regionkom
mittén ges rätten till förlängd remisstid . Särskilt är
detta behövligt om det är nödvändigt att inhämta
kompletterande information från medlemsstaternas re
gionala och lokala nivå , såvida detta inte skett under
den förberedande fasen .

29 .
Tidsåtgången för att göra dessa bedömningar är
densamma oavsett vem som begär in uppgifterna och
oavsett när det görs under förslagets beredning. Region
kommittén ges således det slutliga ansvaret för att rätt
information inhämtas från regional och lokal nivå i
medlemsstaterna , om möjligt för de enskilda medlems
staterna .

venser .

C. Regionkommittén kan utse en representant att stå till
kommissionens förfogande för tidiga och fördjupade
konsultationer. Om sådan representant utses är det
angeläget att denna förankrar sitt agerande i det
relevanta utskottet inom kommittén eftersom för
hållandena är olika i olika medlemsstater .

30 .
Regionkommittén vill erinra om att GD XXIII
tillerkänts en särskild ställning vid behandling av samtli
ga ärenden som berör små och medelstora företag . Med
Regionkommitténs funktion som unionens särskilda
organ för att bevaka regionala och lokala aspekter ter
sig den föreslagna särställningen för Regonkommittén
naturlig.

D. Regionkommittén kan inhämta synpunkter direkt
från den lokala och regionala nivån i medlemsstater

na för att på ett tidigt stadium få ett mera omfattande
och genombearbetat underlag avseende konsekven
ser i de enskilda staterna .

Konklusioner; förslag till ändrad beslutsordning

E. Regionkommittén företräds av utsedda representan
ter under den förberedande fasen i kommissionen .

Ärenden ska emellertid ej behandlas formellt i
Regionkommitténs utskott eller plenarförsamling

31 .
De förslag som har lämnats bör komma till
uttryck i rådets beslutsprocess genom följande ändring
ar , nämligen :

SV
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32. Att principen om utvärdering av EU
lagstiftningens konsekvenser för regionala och lokala
organ skrivs in i Artikel 190 i Fördraget (föreskrifter
gemensamma för EU-institutionerna).
33 .
Att Finansförordningen ska stadfästa den generel
la principen att finansiella och administrativa konsek
venser av EU-lagstiftning för lokala och regionala organ
ska utgöra en av de faktorer beslutet ska grundas på .
34.
Att Regionkommittén får det slutliga ansvaret
för att bedöma om redovisningen av finansiella och
administrativa konsekvenser för lokal och regional nivå
är tillräcklig och korrekt som underlag för beslut . I en
årlig dialog bör kommissionen och Regionkommittén

komma överens om ett program för remisser och bland
dem särskilt ange ärenden med signifikanta finansiella
konsekvenser .
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35 . Att Regionkommittén får i tilläggsuppgift (tillägg
till artikel 198c i Maastrichtfördraget) att redovisa
signifikanta finansiella och administrativa konsekvenser
för lokal och regional nivå i medlemsstaterna av de
förslag kommissionen eller rådet remitterar till Region
kommittén eller i ärenden som kommittén på eget
initiativ vill föra fram .

36. Att kommissionen beslutar att dess expertkom
mitté genom förmedling av Regionkommittén konsulte
rar och engagerar representanter för regionala och
lokala organ i större utsträckning.
37.
Att kommissionen och Regionkommittén antar
regler för att redovisa finansiella och administrativa
konsekvenser för lokala och regionala organ med ut
gångspunkt i de faktorer som redovisas i denna rapport
och med tillämpning från fall till fall .

Bryssel den 15 november 1995 .

Regionkommitténs
ordfôrande
Jacques BLANC

BILAGA

Exempel på ekonomiska och administrativa konsekvenser av EU-lagstiftning

Flertalet EU-beslut rör alla eller vissa medlemsländer och har betydelse för lokal och regional nivå . Det
innebär att de exempel som här ges inte kan bli heltäckande . Som anges i introduktionen kan
konsekvenser vara både positiva och negativa .
Upphandlingsdirektiven : Genom ökad konkurrens uppnås positiva effekter i form av lägre kostnader
för varor och tjänster , men samtidigt kan reglerna medföra problem . Tröskelvärdena i direktiven på
200 000 ecu måste betraktas som låga . Det kan medföra ökad byråkrati eftersom ytterst få kontrakt vid
lägre summor går till leverantörer i andra länder. Direktiven har begränsad verkan på handeln över
gränser enligt hittillsvarande erfarenhet . En erfarenhet är också att små kontrakt omkring tröskelvärdet
medför en oproportionerlig mängd pappersarbete i samband med anbudsproceduren och de detaljerade
specifikationerna . De administrativa kostnaderna i en korrekt genomförd EU-upphandlingsprocedur
kan ofta överskrida de potentiella besparingarna . Upphandlingsreglerna föreskriver att interkommunalt
samarbete ska konkurrensutsättas . Ofta är det obligatoriska uppgifter för vilka det inte finns en marknad
i konventionell mening. Upphandlingsreglerna torde innebära att offentlig sektors upplåning ska
konkurrensupphandlas , vilket inte medger den snabbhet som är normalt kommersiellt . Likaså innebär
reglerna restriktioner för offentligt anställda som vill starta egna företag genom att de nya företagen ska
behandlas på samma sätt som andra entreprenörer, dvs genom konkurrensupphandling, vilket kan
försvåra avknoppning av offentligt ägda företag. Effekterna enligt direktivet varierar beroende på i
vilken omfattning direktiven implementeras i de olika medlemsstaterna .
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Företagsöverlåtelsedirektivet: Vid företagsöverlåtelse skall personalens anställningsavtal föras över
oförändrade på förvärvaren . Det kan medföra problem med att lägga ut verksamhet på entreprenad på
sunda affärsmässiga villkor. Om exempelvis en verksamhet återgår till den tidigare huvudmannen t ex
på grund av bristande funktion eller bristande kvalitet blir denne skyldig att överta både den personal
som ursprungligen övergått till entreprenören och är kvar samt den personal entreprenören själv anställt
för uppgiften . Regionkommittén har den 21 april 1995 yttrat sig över direktivet och bl a anfört att
Kommittén delar de reservationer som framförts av vissa lokala och regionala organ om förslaget att
utvidga de gemensamma förpliktelserna för kontraktsenliga åtaganden med hänsyn till att det kan
medföra signifikanta bördor för lokala och regionala organ .
Direktiv om arbetstidsvillkor för deltidsarbetande : Direktivet beräknas medföra en ökad kostnad för

lokala och regionala organ i vissa medlemsländer. Kostnadsökningen har exempelvis preliminärt
beräknats til ca 70 miljoner ecu i Sverige och ca 62 miljoner ecu i Danmark . I dessa länder har regelfrågan
lösts genom kollektivavtal mellan lokala och regionala organ och arbetstagarorganisationerna .
Direktiv om tekniska hjälpmedel i hemmiljö : Direktivet anger att rörelseshämmade personer i högre
grad än tidigare ska få tekniska hjälpmedel till förfogande i privata hem , sjukhem m m . Direktivet
beräknas i Danmark medföra extrakostnader om nära 135 miljoner ecu .
Direktiv om importkontroll av livsmedel : Kommuner med gränskontrollstation får införa nya rutiner
med veterinärkontroll och nya mätmetoder för t ex salmonella . Möjligheterna att täcka kostnaderna
med avgifter har minskat. Kommunerna får ansvar för att informera om hantering av livsmedel som kan
vara besmittat .

Badvattendirektivet: Direktivförslaget som ersätter ett tidigare direktiv lägger fast minimikrav för
metoder, frekvens och tidpunkt för provtagning och kontroll av badvattenkvalitet. Provtagningen utförs
av kommunerna . Regionkommittén har yttrat sig över direktivförslaget den 27-28 september 1994 ( 1 ).
Regionkommittén framförde sin allvarliga oro för att vissa tester skulle bli obligatoriska och anförde att
lokala och regionala organ kommer att finna det svårt att hålla sig till det med hänsyn till kostnaderna
och det administrativa arbete det medför. Regionkommittén bad därför kommissionen att undersöka
möjligheterna att vara mera flexibel ifråga om dessa tester. Kommissionen borde även överväga om det
var möjligt att vidta åtgärder för mindre kostsamma tester.
Dricksvattendirektivet: Förslaget innebär att vattennätverk i bly eller material som innehåller bly måste
bytas ut. Totalt berörs enligt uppgift 20 miljoner bostäder och 4 miljoner rörledningar i Frankrike.
Utgifterna för att genomföra denna norm beräknas uppgå till nära 40 miljoner ecu och ha återverkningar
på priset på vatten för konsumenter och på budgeten för de myndigheter som berörs .

Regionkommitténs behandlade ett yttrande över direktivförslaget (2) den 21 september 1995 . I yttrandet
sägs " Regionkommittén anser det positivt att parametervärdet för bly skärps med hänsyn till folkhälsan
men vill samtidigt uppmärksamma att de omfattande kostnader som är förknippade med att uppfylla
detta krav förutsätter någon form av finansiering på gemenskapsnivå ".

(!) EGT nr C 210 , 14 . 8 . 1995 , s . 53 .
(2) EGT nr C 100 , 2 . 4 . 1996 , s . 134 .
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Yttrande från Regionkommittén om "Utvärderingen av förfarandet vid offentlig upphandling
av tjänster"
(96/ C 126/02)

REGIONKOMMITTÉN har beaktat :

att direktiv 92/50/EEG om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av tjänster
(nedan kallat tjänsteupphandlingsdirektivet) sedan den 1 juli 1993 reglerar den offentliga
upphandlingen av tjänster inom EU och de länder som undertecknat EES-avtalet, dvs Norge,
Island och Liechtenstein ,

att direktivets syfte är att främja avregleringen av den offentliga upphandlingen inom ramen
för förverkligandet av den inre marknaden ,
att det redan finns liknande direktiv för upphandling av varor och entreprenader. Offentlig
upphandling står för 15 % (530 miljarder ecu) av gemenskapens BNP (Finland , Sverige och
Österrike ej inräknade), och att de offentliga tjänsterna utgör en betydande del av denna
summa ,

att ett viktigt undantag från huvudregeln är myndigheter och " allmännyttiga " företag inom
sektorerna för vatten- och energiförsörjning, transport och kommunikation , som faller under
ett särskilt direktiv ,

att tjänsterna delas in i kategori A och B. Endast tjänster inom kategori A faller under
direktivets tillämpningsområde . För tjänster i kategori B behöver myndigheterna endast följa
särskilda regler om publicering i Europeiska gemenskapernas offentliga tidning,

att kategori A täcker upphandling av tjänster inom följande områden : data , redovisning,
landtransport, finansiella tjänster (försäkrings -, bank- och investeringstjänster), rengöring och
avfallshantering. Kategori B innefattar juridiska tjänster , hotell- och restaurangnäringen ,
assistans och biträde vid transport, rekrytering och urval av personal , hälsovård och sociala
tjänster , kulturell verksamhet och andra tjänster ,
att direktivet endast är tillämpligt på tjänster som överstiger ett tröskelvärde på 200 000 ecu
och

att direktivet föreskriver att kommissionen måste undersöka direktivets effekter före den 1 juli
1 996 .

Vid sin 10:e plenarsession den 15-16 november 1995 ( sammanträdet den 15 november 1995 )
antog Regionkommittén följande yttrande .
Inledning

Målet med Regionkommitténs yttrande är att placera
denna fråga i ett lokalt och regionalt perspektiv så att
direktivet efter att ha reviderats också fungerar på
bästa sätt för kommuner och regioner inom ramen för
förverkligandet av den inre marknaden . Dessutom bör
öppenhet och effektivitet i förfarandet vara ett rättes
nöre .

Regionkommittén anser att utvärderingen av EU:s regel
verk när det gäller offentlig upphandling inte får
begränsa sig till tjänsteupphandlingsdirektivet , utan att
även övriga direktiv om förfarandet samt besvärsdirekti

vet bör studeras noggrant med beaktande av deras
konsekvenser på lokal och regional nivå .

Allmànna kommentarer

1.
Innan man går över till att analysera de olika
problemen med tjänsteupphandlingsdirektivet bör man
undersöka till vilken grad direktivet bidrar till att främja
den inre marknaden . Kommittén tycker att det verkar
som om antingen logistiska krav eller kulturella och
språkmässiga skillnader gör att många tjänster rimligtvis
inte kan tillhandahållas av företag i andra medlemsstater
( förutom genom fusioner eller övertaganden för att
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etablera dotterbolag eller filialer i de olika medlemssta
terna ; dessa aktiviteter ingår emellertid inte i det slutliga
genomförandet av den inre marknaden ).
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uppdrag som inte är intressanta för marknaden inford
ras . Den låga tröskeln gör att småskaliga upphandlingar
av tjänster regelbundet berörs av direktivet, i synnerhet
när olika år i ett flerårigt kontrakt måste läggas samman
eller när upphandlare samarbetar och beloppen måste
ses som en helhet . Den administrativa kostnaden för att

2.
En kostnadsintäktsanalys är avgörande . Man kan
förvänta sig att det nuvarande tjänsteupphandlingsdirek
tivet inte kan få mer än en marginell effekt på den inre
marknaden . Detta framgår i alla fall av de erfarenheter
som hittills gjorts . En sådan marginell effekt rättfärdigar
inte de kostnader som tillämpningen av direktivet
medför .

3.
Enligt artikel 43 i direktivet skall kommissionen
undersöka om hela direktivet kan tillämpas på offentlig
upphandling av de så kallade B-tjänsterna och vad
följderna av internt tillhandahållna tjänster varit för den
aktuella avregleringen av marknaden .

Utgångspunkten är dessutom att tjänster som en kom
mun eller region med egen servicefunktion/intern tjänst
kan utföra till förmån för den egna organisationen för
alltid bör ligga utanför direktivets tillämpningsområde .
Huruvida en myndighet själv kan utföra en tjänst istället
för att anlita en tredje part är trots allt en fråga om intern
organisation , förvaltning och politiska avvägningar .

Man bör också göra ett undantag när en myndighet vill
låta utföra en tjänst genom ett eget företag. Principen om
ekonomisk enhet måste även gälla offentlig upphandling .

4.
Särskild uppmärksamhet bör riktas mot privatise
ringen av offentliga tjänster . Tillämpningen av tjäns
teupphandlingsdirektivet får inte störa denna process .
Om en särskild offentlig uppgift privatiseras är den
organisation som skall utföra denna uppgift i regel inte
i stånd att med en gång fungera som ett självständigt,
konkurrerande företag. Därför behövs i praktiken en
övergångsperiod på ca sju år. En undantagsbestämmelse

i tjänsteupphandlingsdirektivet skulle kunna främja
denna utveckling mot privatisering eller omvandling av
myndigheter till företag, vilket många för närvarande
önskar .

5.
Kommissionen förväntar att revideringen 1996
endast kommer att innebära några mindre omfattande
ändringar för att anpassa direktivet till GATT-avtalet
som träder i kraft den 1 januari 1 996 . Med tanke på det
ovanstående anser Regionkommittén att det finns ett
trängande behov av att göra en intensivare utvärdering .

6 . En viktig del av direktivets tillämpning är det
tröskelvärde som ett offentligt anbud måste överstiga .
Med den nuvarande låga tröskeln måste anbud på

infordra sådana anbud är mycket hög i förhållande till
den förväntade intäkten .

7.

Kommissionen har ännu inte påbörjat utvärdering

en av direktivet eftersom ett stort antal medlemsstater

( ungefär hälften ) ännu inte omsatt direktivet i nationell
lagstiftning och kommissionen inte vill införa nya regler
så länge detta inte har skett . Regionkommittén anser
inte att detta är ett hinder för att påbörja utvärderingen .
Direktivet har otvivelaktigt en direkt effekt. På samma
gång kan det faktum att ett antal medlemsstater ännu
inte infört direktivet vara en fråga för utvärdering.

Lokala och regionala myndigheters erfarenheter

Den inre marknaden och tjänsteupphandlingsdirektivet

8.
Där direktivet har tillämpats har det haft inflytande
på lokala och regionala myndigheters upphandling av
tjänster . Trots det som nämns i punkt 12 har det inte
förelegat något egentligt problem i de flesta medlemssta
ter med indelningen i tjänster som faller under direktivets

tillämpningsområde och tjänster som inte gör det. Även
föreskrifterna rörande förfarandet och offentliggörandet
av anbud har i stort sett fungerat på ett tillfredsställande
sätt , även om det medfört ett visst mått av byråkrati .

9.
Myndigheterna har ofta haft svårigheter med att
fastställa entydiga specifikationer som inte får ändras
under anbudsförfarandet, utom under informationssta
diet . Genom den föreskrivna formen för anbudsinfor

dran och avsaknaden av tillräckliga standarder (defini
tioner och utformning av produkter) hindras en positiv
växelverkan mellan den potentiella uppdragsgivaren
och den potentiella uppdragstagaren när man försöker
optimalisera utformningen av kontraktet (efterfrågad
tjänst ).

Standarderna innebär problem i de tjänstebranscher
som genomgår snabba förändringar, t ex när tjänsterna
använder sig av informationsteknologi . Att utarbeta
tydliga kvalitetskrav kan också visa sig vara proble
matiskt i många branscher, särskilt när det gäller
immateriella tjänster och offentlig upphandling inom
vården .

Nr C 126/ 10

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

10.
Direktivet har otvivelaktigt bidragit till en ökning
av den nationella konkurrensen och till större insyn
på marknaden för offentlig upphandling. Att främja
konkurrensen på den nationella marknaden är dock ej
något som i första hand åligger Europeiska unionen .
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Detta skulle skapa såväl organisatoriska som juridiska
och innehållsmässiga problem . Det måste vara möjligt
att begära in anbud per projekt och av individuella delar
i organisationen . I utvärderingen av direktivet måste
detta behandlas vidare .

Olikheter i utförande och tolkning
Få gränsöverskridande kontrakt
11 .

Beträffande det sätt som de olika nationella

myndigheterna behandlar liknande frågor på kan man
konstatera att den administrativa praxisen i unionen
skiljer sig kraftigt åt när det gäller befogenheter och
allmännyttiga företag där olika kommuner samarbetar.

Frågan om denna situation leder till olika konkurrensvill
kor för medlemsstaternas företag måste bli föremål för
en jämförande undersökning.
12 .
Man bör sträva efter att ge en bättre definition
av vilka tjänster som faller under direktivets tillämp
ningsområde och vilka som inte gör det. En del av
problemet beror på att benämningen av en tjänst i
direktivets bilaga 1 A ofta är vidare än definitionen
av denna kategori av tjänster enligt CPC-indelningen
(gemensam produktklassificering) som står nämnd efter
tjänsten . Enligt Regionkommittén bör CPC-indelningen
vara avgörande för tjänstens innehåll . Annars blir
omnämnandet av CPC-indelningen i bilaga 1 A menings
löst, samtidigt som situationen där en aktivitet som t ex
" måla " kan vara både ett " arbete" och en " tjänst "
absolut inte är önskvärd . Detta var förmodligen inte
heller lagstiftarens mening.

Användningen av CPC-nomenklaturen innebär svårig
heter som måste undanröjas . För det första finns
nomenklaturen endast på engelska och definitionerna
är dessutom av innehållsmässiga skäl mycket svåra att
tillämpa på verkligheten .
Användningen av nomenklaturen , vars syfte är att ge en
så komplett beskrivning och inventering som möjligt av
alla tänkbara tjänster för statistiska ändamål , innebär
för tjänsteupphandlingsdirektivet en nästan oändlig

utvidgning av de olika uppgifter som måste anges vid

14. Erfarenheter från tillämpningen visar att endast
mycket få tjänstekontrakt går till tillhandahållare i
andra länder och att direktivet har mycket liten effekt
på den gränsöverskridande handeln . Direktivet har alltså
inte den önskvärda effekten på genomförandet av
den inre marknaden . Det har redan tidigare noterats .
Analysen kan emellertid vara missledande eftersom
utländska företag etablerar filialer eller dotterbolag i
andra medlemsstater för upphandlingssyften .

För låga tröskelvärden

15 .

Regionkommittén anser att det förfarande och de

detaljerade specifikationer som krävs för små upphand
lingar med ett värde kring det nuvarande tröskelvärdet

på 200 000 ecu medför en oproportionerligt stor andel
administrativt arbete. När kontrakt tilldelas enligt reg
lerna måste man undersöka om eventuella besparingar
kan göras som uppväger de administrativa kostnaderna .
Därmed måste man också fråga sig om höjningen
av tröskelvärdet skyddar gränsöverskridande intressen .
Eftersom det verkar som om dessa små kontrakt inte är
så attraktiva för utländska tillhandahållare bör man

överväga om tröskelvärdet inte bör höjas till en nivå där
villkoren för den inre marknaden uppfylls, samtidigt
som de lokala och regionala myndigheterna i unionen
inte belastas med onödiga administrativa kostnader .

Möjliga konsekvenser för mindre företag

publicering.
I definitionen av de olika tjänsterna har kategorin

"övriga tjänster" strukits . En korrekt definition av de
olika typerna av tjänster blir därmed omöjlig.

16 .
Låga tröskelvärden kan få olika konsekvenser för
företagen . Från företagens synvinkel leder de nuvarande
mycket låga tröskelvärdena endast i teorin till en friare

handel och ökad konkurrens . Risken kvarstår att många
små föredrag förlorar kontrakt och dukar under av
Direktivet ställer frågor som vad " uppdelning

extra pappersarbete eftersom de tvingas att ge anbud på

av en tjänst i flera delar " betyder . Måste t ex en

många fler kontrakt för att kunna garantera samma
mängd beställningar som för närvarande . Denna utveck
ling går helt emot EU:s politik under de senaste åren

13 .

upphandlande myndighet lägga samman alla datatjäns
ter de ämnar hyra från alla mer eller mindre självständigt
fungerande företag och därpå infordra anbud från dem
tillsammans ?

att förbättra situationen för de små och medelstora

företagen i gemenskapen . Ett högre tröskelvärde kom
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mer att göra offentliga infordringar av anbud mer öppna
och därigenom attraktivare för företagen .

genom målinriktad information till myndigheter och
(kategorier av) tillhandahållare , måste stå i centrum .

Regionkommittén föreslår att följande punkter behand
las i den kommande översynen

Denna förenkling bör bl a bana väg för en decentralise
ring av den offentliga upphandlingen och skapa fler
möjligheter till en förenklad form av anbudsförfarande.

17. Man bör undersöka om en oavkortad tillämpning
av tjänsteupphandlingsdirektivet står i konflikt med
investeringar som kan medföra arbetstillfällen . Möjlig

25 .
Man måste göra en utvärdering av nyttan med
reglerna om att offentliggöra tilldelningen av kontrakt
och möjligen avskaffa dessa regler .

heten att införa underlättande , stödjande och stimule

rande åtgärder för att främja sysselsättningen måste
beaktas , utan att man dock för den skull hindrar den
inre marknadens utveckling.
18 . Direktivet måste uppmärksamma privatiserings
politiken . Det får inte leda till att privatisering och/eller
strävan efter självständighet förhindras .
19 . Ett fullständigt offentligt förfarande medför
många problem för en bestämd form av tjänster (avance
rad forskning och konsultation ) eftersom kostnaderna
för att inge anbud inte står i proportion till chansen till
tilldelning med tanke på det stora antalet konkurrenter .
På lång sikt betyder detta att kvalitativt fullgoda
anbudsgivare hoppar av, vilket leder till kvalitetsför
luster .

26 .

Möjligheterna att förenkla CPC-nomenklaturen

bör undersökas .

27 .
Regionkommittén bör medverka i utvärderingen
av tjänsteupphandlingsdirektivets effekt i de individuella
medlemsstaterna , för att garantera att man även beaktar
effekterna på lokal och regional nivå och att behovet av
eventuella nya ändringar tydligt anges .

28 . Det bör anges i direktivet att man bör förtydliga
att lokala och regionala myndigheters upphandling från
allmännyttiga företag, som samarbetar med kommuner
och regioner, faller utanför direktivets tillämpningsom
råde och fortsätta att betrakta detta som " intern "

produktion . Även ett organisatoriskt samarbete mellan
lokala och regionala myndigheter bör falla utanför
direktivets tillämpningsområde .

20. Man bör på nytt överväga tidsgränsen för värde
ringen av långtidskontrakt . Denna tidsgräns bör med
tanke på ett rättvist förhållande mellan administrativa
kostnader och ( möjliga ) besparingar företrädesvis be
stämmas till 12 månader .

Diskussionspunkter

29 . Eventuellt bör en frivillig europeisk databank
upprättas med uppgifter om upphandlingar som ligger
under tröskelvärdet, som ett komplement till det nuvar
ande förfarandet , i synnerhet om tröskelvärdet höjs .
Denna kan kompletteras med uppgifter om eventuella
tjänsteföretag ( företagsregister), så att utbud och efter
frågan kan mötas vid sidan om det officiella anbudsför
farandet .

21 .
Tröskelvärdet bör höjas för att kostnaderna skall
stå i proportion till upphandlingens värde för såväl
företag som myndigheter .

30 .
Man bör utarbeta riktlinjer för att fullt ut utnyttja
möjligheterna till infordran och ingivande av anbud via
elektroniska nätverk . Detta får inte leda till ökad

reglering.

22 .
Om tröskelvärdet inte höjs bör man undersöka
möjligheterna till samarbete mellan den upphandlande
myndigheten och den potentiella tillhandahållaren av
tjänsten under anbudsförfarandet .
23 .
Man måste göra en särskild undersökning av
villkoren för och sättet på vilket offentligt-privat samar
bete kan se ut inom tjänsteupphandlingsdirektivet .
24.

En förenkling av direktivet och en förbättring av

informationen och vägledningen vid tillämpningen av de
invecklade bestämmelserna , en utvidgning av direktivets

tillgänglighet för den upphandlande myndigheten och
tillhandahållaren av tjänsten genom en förenkling av
reglerna eller , där det är möjligt , en avreglering, och

31 . Vid tillhandahållandet av tjänster är ofta upp
dragsgivarens förtroende för uppdragstagarens lojalitet
och personal en avgörande faktor vid tilldelningen ,
särskilt när den upphandlande myndigheten gör affärer
på det finansiella eller juridiska planet. Det tycks inte
vara lämpligt att tilldelningen av dylika tjänster grundar
sig på lägsta pris . Vid översynen av tjänsteupphandlings
direktivet är det därför viktigt att på nytt undersöka om
det är möjligt att stryka vissa tjänster i bilaga 1 A. De
tjänster som omnämns i bilaga 1 B bör dock inte i något
fall överföras till bilaga 1 A.
32 .
Beträffande kreditansökningar av de upphandlan
de myndigheterna går bestämmelserna för förfarandet i
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tjänsteupphandlingsdirektivet knappast att genomföra.
När det gäller kreditansökningar måste man kunna
reagera snabbt och flexibelt på marknaden . Man måste
därför undersöka om inte de finansiella tjänsterna skall
hållas utanför tjänsteupphandlingsdirektivets bi
laga 1 A.
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33 .
De strikta kraven i tjänsteupphandlingsdirektivet
i fråga om vad som är tillåtet vid ett förhandlat
förfarande tycks vara alltför restriktiva . Kommissionen
rättfärdigar exempelvis endast ett snabbt agerande i
ett förhandlat förfarande när det anses vara absolut

nödvändigt .

Bryssel den 15 november 1995 .
Regionkommitténs

ordförande
Jacques BLANC

Yttrande från Regionkommittén om "Kommissionens meddelande till rådet och parlamentet.
Stärkande av Europeiska unionens politik i Medelhavsområdet: 'Förslag till genomförande av
ett euromediterrant partnerskap "'
(96/ C 126/03 )

Den 18 juli 1995 beslutade Regionkommittén att i enlighet med artikel 198c i EG-fördraget
utarbeta ett yttrande om ovannämnda meddelande .
Utskott 8 " Ekonomisk och social sammanhållning, socialpolitik och folkhälsa " ansvarade för
kommitténs arbete i frågan . Föredragande var Vannino Chiti .

Vid sin 10:e plenarsession den 15-16 november 1995 ( sammanträdet den 16 november 1995 )
antog Regionkommittén följande yttrande .
1 . Referenslitteratur

ekonomisk zon som kan bidra till en regional jämvikt
inom unionen .

Vid utarbetandet av föreliggande yttrande har kommis
sionen tagit hänsyn till följande dokument :
— Meddelandet från kommissionen till rådet och till

Europaparlamentet av den 19 oktober 1994 ( dok .
KOM(94) 427);
— Meddelandet från kommissionen till rådet och till

Europaparlamentet av den 8 mars 1 995 som svar på
den begäran om formulering av specifika förslag
som framställts av vid Europeiska rådets möte i
Essen (dok . KOM(95 ) 72);

— Europeiska unionens ställningstagande som fastställ
des av rådet den 12 juni 1995 , och som bilagts
dokumentet " Ordförandeskapets slutsatser " från

Europeiska rådets möte i Cannes den 26-27 juni 1 995
(dok . SN 211 /95 ).
2.

Allmànna kommentarer

Det rör sig om ett område med en mycket hög be
folkningstäthet (Medelhavsländerna kommer att ha en
befolkning på 231 miljoner innevånare år 2010 och c:a
400 miljoner år 2035 ), där man inte kan förvänta sig att
den nuvarande ekonomiska och sociala obalansen och

konfliktkällor kommer att kunna försvinna spontant.
När det gäller det euromediterrana partnerskapet såsom
det är tänkt i kommissionens dokument , måste man
betona de extrema skillnader som finns mellan de

två parterna i den önskade ekonomiska , sociala och
kulturella dialogen . De olika Medelhavsländer som inte
är medlemmar i EU utgör inget homogent block när det
gäller alla ekonomiska , politiska , kulturella och sociala
aspekter . Dessa olikheter hänger samman med områdets
utsträckning, naturresurser , utbildningsnivå , infrastruk
turer och olika sektorers utvecklingsmöjligheter . De
olika Medelhavsländerna utanför EU utgör därför en
mycket splittrad samling, där den regionala integratio
nen är av främsta prioritet.

Medelhavsregionen utgör ett strategiskt område både
för Europeiska unionen och för dess nuvarande och

Slutligen måste man peka på skillnaden i fråga om
uppfattningen av och respekten för de mänskliga rättig

blivande medlemsstater , där man måste skapa en stark

heterna .
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I detta område koncentreras enorma problem , stora
spänningar och reella konflikter . Vi kan här bara
påminna om att några av de svåraste kriserna som
drabbat Europa har ägt rum just i Medelhavsområdet :
Inbördeskriget i Libanon , de värsta konflikterna i
Mellanöstern , kriget i före detta Jugoslavien , krisen i
Algeriet, etc . Vi måste undvika att dessa kriser även
kommer att påverka uppbyggnaden av Europeiska
unionen och det är säkerligen bättre att välja samarbete
framför att försöka gripa in i efterhand .
Mot denna bakgrund ser vi mycket positivt på överens
kommelsen mellan Israel och de palestinska ledarna om
att lägga grunden för en konkret fredsprocess . EU har
bidragit till att få till stånd en dialog och förhandlingar .
Betydelsen av den nu startade fredsprocessen och de
samarbetsmöjligheter som den kan ge upphov till förut
sätter att EU spelar en aktiv roll med ett effektivt
ekonomiskt samarbete både med Israel och det arabiska
folket i Palestina .

Trots upprepade och kraftfulla ansträngningar från de
europeiska ländernas och olika internationella organisa
tioners sida , har relationerna mellan folken på Medelha
vets båda sidor inte förbättrats som man förväntat

sig under de senaste tjugo åren , vilket också gäller
utvecklingen för folken på Medelhavets södra sida .
Fortfarande kvarstår en klar obalans mellan Medelha

vets båda sidor , vilken ger upphov till negativa fenomen
som emigration , arbetslöshet , sociala spänningar, reli
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övergripande samverkan , som kan eliminera riskerna
för en återgång till en enkel bilateral realitet .
Medelhavspolitiken ingår i den strategi som skall stärka
relationerna inom EU . Man vill å ena sidan släppa in
vissa central- och östeuropeiska länder samt Malta och
Cypern och å andra sidan förbättra samarbetsförhållan
den med andra angränsande områden såsom de baltiska
staterna och övriga Osteuropa . Medelhavspolitiken är
därför kompletterande, vilket fastslogs av Europeiska
rådet i Edinburgh i april 1995 när det gäller öppningspoli
tiken gentemot de centraleuropeiska stater som histo
riskt och kulturellt tillhör den europeiska huvudfåran .

3 . Det euro-mediterranska partnerskapet: en bedöm
ning

3.1 .
Rent generellt tycks de prioriterade åtgärder som
kommissionen föreslagit i det övergripande Medelhavs
programmet helt riktigt vara inriktade på ett fullföljande
av de ekonomiska och sociala mål som utgör grunden
för en växande politisk stabilitet och en bättre säkerhet
i hela Medelhavsområdet .

3.2 .
Inom ramen för denna övergripande bild vill vi
ta upp och fördjupa oss i några frågor som bör kunna
förbättra effektiviteten hos programmet i dess helhet .

giösa konflikter, och tyvärr även terrorism . Detta gör
det svårt att ta vara på de element av likheter och

potentiell integration som trots allt existerar .

Dessa frågor är :

Dessa problem måste nu angripas inte bara med politiska
åtgärder, utan även med ekonomiska åtgärder som
effektivt kan bidra till att starta en positiv utveckling.

1 ) Demokrati och mänskliga rättigheter

Försök att styra utvecklingen uppifrån har hittills alltid
misslyckats , och det enda gångbara alternativ som
nu står till förfogande verkar vara att stimulera en
utveckling på gräsrotsnivå av samma slag som den som
kommit till stånd på Medelhavets norra strand . Detta
skulle ske genom att man stimulerar tillväxten hos de
lokala marknaderna och utnyttjar ett decentraliserat
utvecklingssamarbete där regionerna och de lokala
institutionerna har en ledande roll .

Mot denna bakgrund kan man inte annat än stödja den
prioritering som kommissionen gjort i sitt dokument ,
dvs att främja skapandet av ett område med politisk
stabilitet och säkerhet genom tre prioriterade stödaktio
ner : Stöd till ekonomisk förändring, stöd till en bättre
ekonomisk och social balans samt stöd till en " regional "
integration inom området . Framför allt tycks det vara
ett meningsfullt mål att för år 2010 skapa ett frihandels
område, som kan komma att få en stor betydelse,
samtidigt som det också verkar riktigt att förverkliga
detta mål i etapper . För att kunna nå detta mål måste
man också beakta de stora skillnader i utvecklingsnivå

Bland de mer allmänna frågor som tas upp i kommissio
nens dokument är det viktigt att notera hur man vid ett
flertal tillfällen understryker att frågan om demokrati
och de mänskliga rättigheterna är grundläggande förut
sättningar för organiserat samarbete och avtal . En
utökadoch stärkt demokrati är en oundgängligförutsätt
ning för utvecklingen som sådan , och är av avgörande

betydelse för att föda ett nytt hopp och nya möjligheter
till dialog inom Medelhavsområdet . Dessa mål kan
endast uppnås med en verklig förstärkning av systemet
med demokratiskt valda lokala nationella krafter, som
konkret kan arbeta för en ekonomisk och social utveck

ling av den egna sfären .

2) Samarbete i säkerhetsfrågor
Den organiserade brottsligheten , knarkhandel och terro
rism , som även drabbar Medelhavsländerna , medför
allvarliga risker för medlemsstaternas interna säkerhet .

Även positiva resultat av den politiska integrationen

unionen . Sambandet mellan olika ekonomiska , politiska
och utvecklings- och säkerhetsmässiga aspekter är likale

såsom avskaffandet av inre gränskontroller kan äventy
ras , och här kan de senaste franska åtgärderna tjäna
som exempel . Det är därför nödvändigt att de interna
säkerhetsfrågorna utgör en central komponent i det nya

des av stor betydelse i strävan att komma fram till en

euro-mediterranska samarbetet .

som råder mellan EU och Medelhavsländerna utanför
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Det verkar dessutom lämpligt att intensifiera de an
strängningar som är riktade mot den illegala invandring
en , vilken borde vara föremål för samarbetsavtal för
utbyte av information och hantering av eventuella
återresor till hemländerna .

3 ) Resurstilldelning
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Det krävs också att man här anstränger sig att identifiera
de lämpligaste interventionsinstrumenten i de Medel
havsländer som står utanför EU och de sätt på vilka
samtliga länder , regioner och lokala myndigheter inom
Europeiska unionen aktivt kan bidra till programmen .
Särskild uppmärksamhet måste fästas vid framtiden för
dessa program som har varit föremål för en effektiv
satsning från många aktörer och institutioner runtom i
Europa , och som redan utgör en betydelsefull kärna
av samarbetsinitiativ . Således måste deras framtida

Först och främst måste man försäkra sig om att
Medelhavsprogrammet tilldelas lämpliga medel , dock
med hänsyn tagen till EU:s och medlemsländernas
betungande budget, samt till EU:s övriga åtaganden .
Mot denna bakgrund måste man notera att programmets
finansiella resurser i två på varandra följande dragningar
har reducerats från ursprungliga 5,5 miljarder ecu till
de 4,7 miljarder ecu som angavs i dokumentet från
Europeiska rådets session i Cannes .
Som följd av detta är det viktigt att garantera att dessa
målsättningar får Europeiska investeringsbankens stöd .
Det tycks inte heller som om en gradvis utveckling av
frihandeln genom ömsesidiga åtgärder för att undvika
eventuella negativa effekter eller nya obalanser i Medel
havsområdet i sig skulle kunna befria Medelhavsområdet

från ett problem som skulle kunna ge spridningseffekter
över hela kontinenten .

För att nå de höga målsättningar som fastställts av EU
är det därför nödvändigt att prioritera de pilotprojekt
som kan skapa utveckling inom olika sektorer och
regioner . Projekten skulle grundas på decentraliserat
samarbete genom gemensamma insatser från kommis
sionen , medlemsstaterna , regionerna och kommunerna
för att förverkliga de samverkansvinster som är möjliga
tack vare initiativ som effektivt kan bidra till Medelhavs

områdets utveckling .

utveckling garanteras inom den övergripande ramen för
det euro-mediterranska partnerskapet för att man skall
kunna ta vara på potentialen hos de nätverk man
upprättat och ge ett fullständigt stöd till de erfarenheter
man får genom projekten .

5 ) Samarbetet på det ekonomiska området

De små och medelstora företagen kan komma att spela
en viktig roll för utvecklingen av Medelhavsländernas
ekonomi och sysselsättning. Man måste därför vara

kapabel att lansera ett partnerskap som inbegriper
samtliga inblandade parter och på så sätt utveckla
ett allt mer omfattande samarbete mellan europeiska
företag och företag i de Medelhavsländer som inte är
EU-medlemmar . I denna anda verkar det vara en riktig
politik att stödja bildandet av lokala nätverk av små och
medelstora företag och skapandet av " lokala produkter"
( utbildning, tekniköverföring, innovations- och experi
mentmetoder, certifiering, marknadsföring, tillämpad
forskning), samt också binder samman dem med tjänste
nätet i Europa . Dessa system av små och medelstora
företag utgör en komplex samling av institutioner ,
värderingar och kunskaper , vilka med nödvändighet
måste förankras i lokala samhällen som är tillräckligt
organiserade för att sköta företagens yttre relationer
och ombesörja sociala tjänster och utbildning för de
anställda .

Europeiska unionens finansiella och organisatoriska
satsningar är inte tillräckliga för att i sig starta en
endogen utvecklingsprocess i Medelhavsländerna : Det
är företags- och branschorganisationerna , universiteten ,
regionerna och de lokala myndigheterna som har möjlig
heten att starta de processer som är nödvändiga för
Medelhavsområdets ekonomiska och sociala utveckling .

Av lika fundamental betydelse är frågan om infrastruktu
rerna för transport och samfärdsel , eftersom de utgör
en grundförutsättning för den ekonomiska utvecklingen
och närmandet mellan folken på Medelhavsområdets
båda sidor .

I kommissionens dokument verkar man underskatta

4) Erfarenheter från tidigare program

En viktig referenspunkt för stärkandet av den europeiska
Medelhavspolitiken utgörs av tidigare och nya erfaren
heter från befintliga Medelhavsprogram (Medurbs , Med
Campus, Med Invest, Med Media , Med Immigration ,
Med Techno). Dessa initiativ måste noga utvärderas i

fråga om verksamheter och uppnådda effekter för att
man på bästa sätt skall kunna förstå vilka problem man
kan förvänta sig i den typ av övergripande program som
föreslagits av kommissionen .

turismens roll . Den utgör i själva verket av historiska ,
kulturella och miljömässiga skäl en av de mest lovande
resurserna när det gäller att skapa ekonomisk utveckling
och sysselsättning. Turismen är dock koncentrerad till
en kort period av året och till ett begränsat antal
turistcentra , och det finns därför en risk att den förvärrar
problemen istället för att sprida välståndet . Mot bak
grund av detta måste också åtgärderna för infrastruktu

rerna baseras på principen om en hållbar utveckling .
Turismen är ett viktigt element inte bara för den
ekonomiska utvecklingen , utan också för den sociala

och politiska utvecklingen , eftersom den möjliggör
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"ett erkännande av olikheterna " (kulturer, platser och
livsstil). Det är därför nödvändigt att stimulera en
" kontaktturism" med och mellan medborgare i olika
länder . Turismen är å andra sidan ett fenomen med

två sidor, som måste behandlas ur ett övergripande
perspektiv där man beaktar att den kan bidra till den
socio-ekonomiska och kulturella utvecklingen samtidigt
som den kan bidra till att bevara miljön och den lokala
identiteten , men även att den kan ha motsatt effekt och
verka nedbrytande så att dessa värden går till spillo .
Det är klart att utvecklingen av de ekonomiska aktivite
terna måste grunda sig på utbildning av de mänskliga
resurserna och på stöd till nya initiativ i fråga om
önskade tjänster och information .
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och lokala myndigheterna. Framför allt måste kommis
sionen garantera att existerande program samordnas och
verkligen genomförs och att man genomför nödvändiga
förstärkningar av de initiativ som visar sig vara mest
fruktsamma .

Regionkommittén vill också se en utveckling av ekono
miernas ytterområden , vilket måste ske i harmoni
med de miljöpolitiska kraven . Med utgångspunkt från
principen om en hållbar utveckling måste man acceptera
konkurrensfördelar utan att man åsidosätter grund
läggande miljökrav (miljödumpning).

7) Den urbana koncentrationen

6) Miljôproblemen
Ett av de största problemen i de Medelhavsländer som
Miljön är en extremt känslig fråga i ett slutet och mycket
känsligt innanhav som Medelhavet, som ständigt hotas
av fartyg som fraktar olja , gas och kemiska produkter .
Det bör påpekas att skyddsnivåerna klart har överskri
dits och att det därför krävs gemensamma åtgärder för
att garantera en miniminivå på säkerheten .

Det handlar om en mycket förgänglig resurs som måste
skyddas med alla till buds stående medel , vilket också
underströks vid konferensen i Barcelona . Ett första steg
är installationen av ett högteknologiskt kontrollsystem
för sjöfarten , vilket gradvis kommer att täcka hela
Medelhavet .

Största möjliga uppmärksamhet måste ägnas åt proble
men i fråga om de miljöeffekter som orsakas av
mänskliga bosättningar, av turismens stora koncentra
tion , både i tid och i rum , och av den stora och i vissa

fall felaktiga användningen av kemiska produkter i
lantbruk och industri . Man måste sedan anta de avgöran

inte är med i EU är tillväxten av storstäderna , vilket
skapar en exponentiell ökning av de ekonomiska och

sociala problemen . Dessutom pågår i samtliga regioner
i Medelhavsområdet sedan ett antal år en kraftig
koncentration till kustområdena , vilket leder till att
kusterna blir alltmer tätbefolkade . Detta fenomen har

medfört och kommer också fortsättningsvis att medföra
en oroande förändring av förhållandet mellan städer
och landsbygdsområden , vilket skapar nya jämvikter i
fråga om Medelhavets landskapsbild och vattenhushåll
ning.

Av ovanstående framgår vikten av att å ena sidan
introducera moderna kontroll- och styrsystem och adek
vata åtgärder när det gäller infrastrukturen i stadsområ
dena och att, å andra sidan , förstärka landsbygdspoliti
ken . I båda fallen verkar samarbetet mellan städerna och

landsbygdskommunerna i Medelhavsländerna utanför
EU och städerna och landsbygdkommunerna i EU vara
av avgörande betydelse .

de utmaningar som utgörs av risken för ökenutbredning
och nödvändigheten i att skapa ett system där vattenre
surserna fördelas och används på ett rationellt sätt .

8 ) Jordbruket och landsbygden

Lika stor uppmärksamhet måste fästas vid utnyttjandet
av Medelhavets fiskebestånd , där man måste vidta

åtgärder som tar hänsyn till specifika lokala förutsätt
ningar för fisket och främjar initiativ som syftar till att
hushålla rationellt med havets resurser . Detta kan ske

genom att man främjar initiativ som syftar till att skydda
och öka produktionen i kusttrakterna . I detta syfte
arbetar man idag med att befästa olika möjligheter ,
såsom användning av undervattensbarriärer för att
starta alternativa produktionslinjer (t ex mussel- eller
ostronodlingar) eller fiskodling till havs för att integrera
den traditionella produktionen .
De initiativ som rör forskning och övervakning av
Medelhavet, och som i dagsläget finns utspridda över
hela Medelhavsområdet , måste kunna organiseras och
samordnas på en enda myndighetsnivå . Det finns här
knappast något alternativ till EU, som kan spela denna
roll på bästa sätt tillsammans med de olika regionala

Landsbygden, och särskilt då jordbrukssektorn, spelar
en avgörande roll inom de Medelhavsländer som står
utanför EU, inte bara ur ekonomisk synvinkel , utan
även ur en social och kulturell synvinkel .
Befolkningen i torra och otillgängliga områden , som
ofta har en obefintlig servicenivå , måste få stöd så att
man effektivt kan motverka de skador som uppstår till
följd av flykten från landsbygden och den obalans som

uppstår på grund av interna och externa flyttningar. Det
är därför nödvändigt att stödja de aktioner som medger
att man inte bara garanterar den som ägnar sig åt
jordbruk en skälig levnadsnivå , utan också garanterar
resursbevarande genom att man antar en hållbar inrikt
ning på utvecklingen . Man måste därför ta särskilda
initiativ för att förbättra infrastrukturen och serviceni

vån på landsbygden för att förbättra effektiviteten hos
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produktions- och försäljningssystemen för jordbruks
produkter och livsmedel , samt för att tillämpa de
tekniker (odlingsmetoder, förädling, etc) som medger
att man på bästa sätt bevarar de redan från början
begränsade naturresurserna .

29 . 4. 96

medborgerliga rättigheterna och skyldigheterna för de
invandrare som legalt vistas inom unionen , måste man
med tanke på de förbindelser de upprätthåller med sina
ursprungsländer utvärdera möjligheten att engagera
dessa invandrade medborgare som " brobyggare" för
vissa åtgärder som ingår i det euro-mediterrana pro
grammet .

9) Kulturen och religionen
De kulturella skillnaderna mellan Europa och övriga
Medelhavsländer måste särskilt understrykas . Det hand
lar om kulturella och religiösa skillnader som har
historiska grunder och som framför allt kräver ett
ömsesidigt erkännande och ett utbyte av kunskaper som
är nödvändiga för en verklig dialog mellan Medelhavs
länderna . De lokala och regionala myndigheterna , de
religiösa och kulturella institutionerna och universiteten
spelar en avgörande roll i denna dialog, som syftar till
att understryka värdet av rikedomen och mångfalden
hos detta historiska arv, men även till att erkänna en
identitet som under sekler har karaktäriserat de olika

kulturer som levt kring Medelhavet och där lämnat
outplånliga spår .

Vidare bör man i partnerskapsprogrammen ge ett
stort utrymme till att i Medelhavsländerna utanför EU
genomföra och underhålla en folkbildning som främjar
självständigt och kritiskt tänkande redan från unga år.
Man måste slutligen komma ihåg att Medelhavsområdet
utgör vaggan för mänsklighetens tre viktigaste monoteis
tiska religioner, mellan vilka det är viktigt att utveckla
och föra fram dialog, förståelse och ömsesidig respekt
genom att stödja skapandet av vetenskapliga, akademis
ka och kulturella institutioner som är kapabla att

Om man uppmärksammade de immigranter som redan
befinner sig i unionens städer, skulle det kunna resultera
i en smidigare start för och en större effektivitet i
programmet genom att det främjar överföringen av
teknisk och organisatorisk know-how och intressanta
förbindelser, som är av nytta för ett ekonomiskt och
kommersiellt partnerskap och underlättar utbytet av
idéer och erfarenheter på det sociala och kulturella
området .

Invandringsproblemet måste angripas där det har sina
grunder , det vill säga i de Medelhavsländer som står
utanför EU . Man måste där både stödja den ekonomiska
utvecklingen och försöka förbättra levnadsvillkoren .
Regioner, lokala myndigheter och EU:s institutioner kan
spela en viktig roll även inom detta område genom att
utnyttja sina egna erfarenheter inom områden som
mottagningsorganisation , planering av decentraliserade
tjänster, barnomsorg, hjälp till handikappade, hälsovård
och förebyggande vård samt utbildning och vägledning
till lärare .

12) Regionkommitténs roll

aktivera denna dialog.

10) Förstärkning och utvidgning av samarbetet
De valda metoderna för att uppnå målen för Medelhavs
politiken bör kretsa kring samarbetet mellan lokala och
regionala enheter på södra och norra sidan av havet.
Man tycks ha lagt för lite vikt vid denna aspekt
trots dess avgörande betydelse, vilket har visats av
erfarenheterna från samarbetet mellan regionerna i

Central- och Östeuropa . Man bör även utvidga samarbe
tet mellan organisationer som representerar olika sam
hällsintressen ( frivilligorganisationer , ekonomiska och
sektoriella sammanslutningar , sociala rörelser, etc) för
att tillsamman ta upp gemensamma erfarenheter och
angripa gemensamma problem .

11 ) Inriktningen på det euro-mediterrana partnerskå
pet i fråga om invandrare i Europa

När det gäller denna sista fråga bör man fördjupa sig i
frågan om Europas invandrare från de Medelhavsländer
som står utanför EU . Oavsett erkännandet av de

Kommittén anser att Medelhavet utgör ett grundläggan
de del av en strategi där det i rätt läge har skett en
ökning av uppmärksamheten av de länder som gränsar
till Europeiska unionen ( Central- och Östeuropa och
Medelhavet). Följaktligen har även det interregionala
samarbetet och samarbetet mellan lokala myndigheter
och städer ökat i betydelse . Konkreta bevis för dessa

avsikter återfinns i de speciella ansträngningar som har
gjorts i frågor som rör Medelhavsområdet : De två
största organisationer som samlar regionala (AER ) och
lokala ( CEML) myndigheter har spelat en huvudroll när
det gäller olika samarbetsinitiativ inom Medelhavsområ
det ( Madrid i april 1995 och Barcelona i mars 1 995 ). Det
är i själva verket nödvändigt att man från regionalt
och lokalt håll uppmärksammar dessa grannområden ,
eftersom många av de ekonomiska och sociala proble
men i dessa områden får återverkningar på lokal nivå
inom EU . Man behöver bara tänka på de dramatiska
flyktingproblemen efter regimernas fall i de tidigare
kommunistiska länderna och Jugoslaviens sönderfall
(ett problem som drabbade Tyskland , Österrike, Italien
och Grekland ), och problemet med invandringen från
länder i Medelhavsområdet som nu berör hela Europa
och som bara kommer att öka om inte radikala förbätt

ringar i levnadsvillkoren uppnås i ursprungsländerna .
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Det ligger därför i kommitténs direkta intresse att göra
sig hörd och lägga fram sina synpunkter, speciellt med
tanke på Barcelonakonferensen , och att delta i och spela
en av huvudrollerna i genomförandet av dessa val genom
kommitténs engagemang för Europas bästa .
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institutionella , ekonomiska, sociala och kulturella
aktörer .

Regionkommittén rekommenderar kommissionen
och rådet att man vid Medelhavskonferensen i

13 ) Kommitténs synpunkter på förslaget "Stärkande
au europeiska unionens politik i Medelhavsområ
det: Förslag till genomförande av ett euromediter
rant partnerskap "

a ) Regionkommittén delar helt och fullt bedömningen
om Medelhavets strategiska betydelse för utsikterna
för hela Europeiska unionens utveckling och bedöm
ningen om hur nödvändiga målsättningarna om fred ,
stabilitet och välstånd är i relationerna mellan EU

Barcelona fullföljer genomförandet av det euro
mediterrana programmet genom att ge det ett adek
vat institutionellt stöd med deltagande av parlamen
tet, ministerrådet och representanter för Regionkom
mittén samt genom att ge det ett permanent sekreta
riat .

g) Regionkommittén anser att man i det externa samar
betet , och således även i Medelhavspolitiken , främst
måste inbegripa de frågor som rör den interna
säkerheten och invandringen med hänsyn tagen till
de hot som består av den organiserade brottsligheten ,
knarkhandeln och terrorismen .

och icke-medlemsstater kring Medelhavet.

b) Regionkommittén instämmer i att det inte finns
någon motsättning mellan EU:s utvidgning i Central

och Östeuropa och Medelhavspolitiken , eftersom
båda dessa politiska linjer, trots olika perspektiv,
ingår i unionens övergripande strategi .

h) Regionkommittén föreslår att man i största möjliga
mån skapar och förstärker möjligheterna till samar
betsinitiativ mellan regioner och lokala förvaltningar
inom EU och regioner och lokala förvaltningar i
icke-medlemsstater . Detta skulle konkretisera den

decentraliserade samarbetsinriktningen genom att
befästa och utveckla de erfarenheter man har och

c) Regionkommittén tillstyrker förslaget att utveckla
ett övergripande projekt för ett partnerskap mellan
EU och Medelhavsländerna baserat på de prioritera
de målsättningarna om en ekonomisk omvandling
och modernisering, en bättre social jämvikt, en
harmonisk utveckling av landsbygden , regional inte
gration samt att gradvis skapa ett frihandelsområde
som omfattar hela Medelhavsområdet .

d) Regionkommittén stöder idén att EU vid förverkli
gandet av det euro-mediterranska partnerskapet
skall avkräva ett bestämt åtagande från myndigheter
na i övriga Medelhavsländer att inrätta och respekte
ra rättsstatens grundläggande värderingar , särskilt i
fråga om de mänskliga rättigheterna , och inte minst
då kvinnors och barns rättigheter, social rättvisa och
internationell rätt . Dessa strategier bör stödjas av en

dialog som kan främja förståelse och förtroende
mellan de två sidorna . I detta sammanhang vill
kommittén se att alla EU-institutioner engagerar sig
för att stärka de demokratiskt valda församlingarna

på regional, lokal och nationell nivå , eftersom dessa
är nödvändiga förutsättningar för utveckling och
samarbete .

genom att ta efter de positiva initiativen till samarbete
med länderna i Central- och Östeuropa.
i) Regionkommittén begär att de redan påbörjade
samarbetsprogrammen med Medelhavsländerna
skall uppvärderas ytterligare inom den övergripande
ramen för det euro-mediterrana partnerskapet. ReK
begär särskilt att Interreg-programmet skall tjäna
som referensram för allt gränsöverskridande samar
bete mellan medlemsländerna och övriga Medelhavs
stater och inbördes mellan Medelhavsländerna .

1 ) Regionkommittén hoppas att man i programmet i
högre grad kommer att uppmärksamma frågan om
religiös och kulturell mångfald och förstärkningen
av initiativ till sammanträffanden och dialog genom
att stödja skapandet av alla typer av vetenskapliga ,
akademiska och utbildningsinriktade institutioner
som kan främja förståelse, utbyte och tolerans mellan
folk . ReK begär mer precist att man inom ramen för
staternas och partnerskapets ansvarsområden stöder
arbetet att i de Medelhavsstater som står utanför EU

skapa medel för att utveckla en folkbildning som
redan från unga år ger människor förutsättningar
till självständigt och kritiskt tänkande .

e) Regionkommittén rekommenderar kommissionen
och rådet att, med beaktande av faktiska skillnader

m ) Regionkommittén föreslår en förstärkning av samar

mellan EU och de Medelhavsstater som står utanför

betsinitiativen mellan nätverken av små och medel

EU, se till att det euro-mediterrana programmet
tilldelas resurser som motsvarar de uppsatta målen ,
både genom medel som ryms inom EU:s budget och

stora företag, särskilt när det gäller samarbete
med handelskammare, initiativ som syftar till att
förbättra de fysiska förbindelserna mellan EU och

genom största möjliga deltagande av berörda

Medelhavsländerna utanför EU , och initiativ som
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syftar till att utveckla turismsektorn . Turismsektorn
skulle kunna utvecklas genom en stiftelse för samar
bete inom turismsektorn i Medelhavsområdet, vars

målsättning skulle vara att främja gemensamma
åtgärder mot bakgrund av en avvägning mellan
efterfrågan , investeringar och know-how och garan
tera att utbudet i Medelhavsområdet stimuleras .
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som hotar stora områden och av problemen som
uppkommer till följd av inflyttningen till städerna . I
detta syfte föreslår kommittén att en miljömyndighet
skapas för Medelhavsområdet av kommissionen och
de icke-medlemsstater som deltagit i Medelhavskon
ferensen i Barcelona, vilken skulle vara öppen för
anslutning för samtliga regioner i Medelhavsom
rådet .

n) Regionkommittén understryker den fundamentala
betydelsen av alla utbildningsaspekter som en av
de viktigaste krafterna för utveckling, både inom
bidragstagande länder och bland invandrare i Euro
pa . Regionkommittén accepterar att kommissionen
understryker vikten av att uppmuntra till integration
av ungdomar och speciellt unga kvinnor på arbets
marknaden . Regionkommittén vill även understryka
vikten av att utbilda de mänskliga resurserna , både
i de länder som är mål för olika åtgärder och bland
de invandrare som lever i Europa .

q) Regionkommittén understryker vikten av att tilläm
pa Agenda 21 för skydd av miljön . De lokala
lösningar som tillämpas av regionala och lokala
myndigheter kan utgöra viktiga bidrag till den

önskade utvecklingen . Den erfarenhet som finns på
nationell europeisk nivå bör göras tillgänglig för
tillämpning på problemen kring Medelhavet .
r) Regionkommittén understryker sitt direkta intresse
i att framföra sin egen position och presentera sina
egna synpunkter vid nästa Medelhavskonferens i
Barcelona, eftersom man är den institution som är

o) Regionkommittén rekommenderar att största möjli
ga uppmärksamhet ägnas åt de möjligheter som ges
av närvaron av invandrare från Medelhavsländerna

i de europeiska städerna och regionerna , eftersom
de utgör en naturlig " bro " för att utveckla de
samarbetsprojekt som planeras inom programmet
och göra dem framgångsrika .
p) Regionkommittén vill med eftertryck påminna om
miljöproblemen i Medelhavsområdet och uppmanar
kommissionen och alla länder kring Medelhavs
bäckenet att med hjälp av informationsutbyte och
en gemensam strategi noggrant övervaka farorna för
ytterligare förorening, av risken för ökenspridning

bäst lämpad att påvisa alla de regionala och lokala
förhållanden i Europa som direkt påverkas av det
politiska , ekonomiska och sociala livet i Medelhavs
länderna .

s) Regionkommittén rekommenderar att integrations
processen och samarbetet i Medelhavsområdet beak
tas vid arbetet med alla de program som redan
tillämpas inom ramen för integrations- och samar
betsprocessen i Medelhavsområdet.
t) Regionkommittén rekommenderar också att man för
alla politiska åtgärder som berör Medelhavsområdet

skall ta hänsyn till samtliga de länder som gränsar
till Medelhavet .

Bryssel den 16 november 1 995 .

Regionkommitténs
ordfôrande
Jacques BLANC
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Yttrande från Regionkommittén om "Kommissionens meddelande och förslag till rådets
beslut om kommissionens verksamheter i samband med analys, forskning, samarbete och
åtgärder inom sysselsättningsområdet (ESSEN)"
(96/ C 126/04)

Den 18 juli 1995 beslutade Regionkommittén , i enlighet med artikel 198c i Romfördraget , att
utarbeta ett yttrande om ovannämnda meddelande och förslag.
Utskott 8 " Ekonomisk och social sammanhållning, socialpolitik och folkhälsa " var ansvarigt
för kommitténs arbete i frågan . Föredragande var EvaLisa Birath Lindvall .
Vid sin 10:e plenarsession den 15-16 november 1 995 ( sammanträdet den 16 november 1995 )
antog Regionkommittén följande yttrande .
1 . Inledning

De resonemang som måste föras kring sambandet mellan
ekonomisk tillväxt och utvecklingen på arbetsmarkna
den följs upp i bl a kommissionens och ministerrådets

Kommissionens förslag till verksamheter i samband
med analys , forskningssamarbete och åtgärder inom
sysselsättningsområdet är ett led i fullföljandet av
Europeiska rådets beslut i Essen . Kommissionen samt
rådet för finansiella frågor respektive rådet for arbets
marknads- och sociala frågor anmodades vid rådsmötet
i Essen att noga följa sysselsättningsutvecklingen , över
vaka medlemsländernas politik på området och avge en
årlig rapport till Europeiska rådet om vidare framsteg
på arbetsmarknaden .

föreliggande dokumentet fokuserar snarare en fortsatt

Mot bakgrund av resultaten av de senaste årens åtgärder
för att främja sysselsättningen anser kommissionen att
det är nödvändigt att sammankoppla denna övervak
ningsprocess med en revidering och intensifiering av
kommissionens verksamheter i samband med analys ,
forskning, samarbete och åtgärder inom sysselsättnings

2 . Handlingsprogrammet ESSEN (Artikel 1 )

området .

tillstyrker kommissionens förslag att utarbeta och ge
nomföra ett särskilt handlingsprogram (ESSEN) på
sysselsättningsområdet . Förslaget bör ses som en naturlig
följd av att frågorna om arbetslöshet och sysselsättning
nu är den högst prioriterade uppgiften för Europeiska
unionen och dess medlemsstater. Det är därför viktigt
att förbättra EU-institutionernas möjlighet att följa hur
medlemsstaterna genomför Essen-slutsatserna . Region

arbete inför rådsmötet i Madrid i december 1995 . Det

Föreliggande meddelande från kommissionen får ses
som en del i fullföljandet av de båda vitböckerna
om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning (dok .
KOM(93 ) 700) respektive europeisk arbetsmarknads
och socialpolitik (dok . KOM(94) 333 ) , vilka Regionkom
mittén tidigare yttrat sig över . Regionkommitténs nyli
gen avgivna yttrande om ett Medelfristigt socialt hand
lingsprogram (dok. KOM(95) 134) är en uppföljning och
utvidgning av kommitténs yttrande om den sistnämnda
vitboken .

EU:s strävan att utforma en politik för tillväxt , konkur
renskraft och sysselsättning inkluderar på många sätt
den lokala och regionala nivån i dess roll som pådrivare
och ansvarstagare. Bl a finns förutsättningar att inom
en omvandlad tjänstesektor skapa arbetstillfällen och
samtidigt en infrastruktur mer anpassad till aktuella
krav . Det gäller inte minst en ökande andel kvinnor i
förvärvsarbete och därav följande krav på omsorgstjäns
ter, värn om miljön i vid mening m m .

utveckling av delar av den arbetsskapande processen —
ett systematiserat erfarenhetsutbyte och program för
forskningssamverkan .

Som ett led i utarbetandet av yttrandet har föredraganden
inhämtat underlag från de nationella delegationerna i
Regionkommittén .

Regionkommittén

kommittén finner det viktigt att kommissionen och rådet
men också Regionkommittén och andra gemenskapsins
titutioner har möjligheter att få korrekt och aktuell

information om utvecklingen på arbetsmarknaden i
olika delar av unionen .

delar kommissionens uppfattning att det är nödvändigt
att komplettera de föreslagna multilaterala övervak
ningssystemen med en omorganisation och förstärkning
av verksamheterna i samband med analys av arbetsmark
naden och sysselsättningspolitiken .
understryker kommissionens uppfattning att en sådan
ny strategi kan ge ett mervärde genom att identifiera
och stimulera framgångsrika metoder och åtgärder och
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främja innovationer och utbyte av erfarenheter, men vill
särskilt betona vikten av att mobilisera aktörerna på
den lokala och regionala nivån i detta arbete . Organ på
dessa nivåer har fleråriga erfarenheter av insatser för
att bekämpa arbetslöshet och för att skapa bättre
förutsättningar för sysselsättning som kan vara värdeful
la att förmedla . Sysselsättningen och arbetslösheten på
den lokala och regionala nivån påverkar i hög grad de
ekonomiska förutsättningarna för lokala och regionala
organ att fullgöra sina samhällsuppgifter. Detta faktum
utgör ett starkt incitament för dessa organ att aktivt
delta i den här typen av verksamheter .
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fallen årligen kunna tillskapas inom unionen . Region
kommittén anser att syftet med sådana insatser bör vara
att i första hand främja varaktig och finansiellt bärkraftig
sysselsättning. Regionkommittén anser att de framtida
förutsättningarna för jordbruksnäringen bör ses som ett
miljömål , vilket kan bidra till att skapa sysselsättning i
jordbruksberoende regioner .
påpekar att den demografiska utvecklingen i unionen
och i medlemsstaterna kommer att få konsekvenser för

utvecklingen på arbetsmarknaden genom ett minskande
antal människor i förvärvsarbetande åldrar och ett ökat

behov av äldreomsorg. Denna förändring kommer att
medföra en ny struktur på efterfrågan av varor och

understryker att flertalet av de fem prioriterade huvud
områdena där åtgärder måste vidtas för att den ekono
miska tillväxten skall leda till ökad sysselsättning, som
fastställdes vid rådsmötet i Essen , för sitt genomförande
är starkt beroende av den lokala och regionala nivåns
engagemang och möjligheter att aktivt delta . De huvud
områden där Regionkommittén finner den lokala och
regionala nivåns aktiva deltagande särskilt viktig är :

— förbättring av sysselsättningsmöjligheter genom att
främja investeringar i yrkesutbildning;

— förbättring av tillväxtens effekt på sysselsättningen
genom en flexiblare arbetsorganisation och genom
att främja sådana initiativ, särskilt på regional och
lokal nivå , som skapar arbetstillfällen som tar hänsyn
till nya krav, t ex inom miljöområdet och social
omsorg ;

— ökning av arbetsmarknadspolitikens effektivitet ;

tjänster och leda till finansiella konsekvenser, inte minst

för organ på den regionala och lokala nivån .
förutsätter därför att insatser på den regionala och
lokala nivån får en viktig roll i det arbete som genomförs
inom handlingsprogrammets ram . För att häva struktur
arbetslösheten krävs ofta en radikal anpassning till den
lokala och regionala arbetsmarknadens förutsättningar.

konstaterar att potentialen på denna nivå inte inskränker
sig till möjligheten att med lokala eller regionala
initiativ skapa nya möjligheter till sysselsättning inom
miljöområdet eller de sociala omsorgerna . Lokala och
regionala aktörer kan även bidra till en långsiktig
utveckling av sysselsättningen genom insatser för att
underlätta näringslivets förnyelse och anpassning till
nya krav . Det kan t ex gälla spridning av ny teknik ,
hjälp vid etablering av företag inom framtidsbranscher,
skapa tillgång till nya kompetenser etc . Väsentligt är
också det lokala och regionala ansvaret för utbildning
och infrastruktur . Dessa är förutsättningar både för
den nationella tillväxten och för lokal och regional
attraktivitet i fråga om investeringar och etableringar så
att bestående arbetstillfällen skall komma till stånd

inom det privata näringslivet .

— åtgärder för att stödja de grupper som är särskilt
hårt drabbade av arbetslöshet, i synnerhet unga
personer, långtidsarbetslösa, äldre arbetstagare och
arbetslösa kvinnor .

konstaterar att det under de senaste åren skett en

decentralisering av arbetsmarknadspolitiken i flera med
lemsstater. Lokala och regionala organ deltar nu aktivt
i såväl planering som prioritering och samordning av
arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa .

understryker de resultat och slutsatser som framförs i
kommissionens meddelande om lokala utvecklings
och sysselsättningsinitiativ ( LDEI ) och som pekar på
potentialen i att utveckla förutsättningarna för en
sysselsättningstillväxt på lokal och regional nivå . Kom
missionen har där identifierat 17 områden som skulle

kunna täcka nya behov hos medborgarna . Erfarenheter
visar att den lokala och regionala nivån har de största
förutsättningarna att tillgodose dessa behov, eftersom

konstaterar att när det gäller behovet av kompetensut
veckling för små och medelstora företag är de lokala
och regionala organens stödjande och samordnande roll
viktig. Dessa organ bedriver dessutom ofta rådgivning
och stödverksamhet för arbetslösa , som med fördel

kan kompletteras med aktiva arbetsmarknadspolitiska
åtgärder .

de kan ta större hänsyn till de särdrag som gäller för

respektive kultur och socio-ekonomisk organisation och
därmed skapa sysselsättning . Genom att uppmuntra
lokala och regionala initiativ skulle , enligt de uppskatt
ningar som redovisas i LDEI , hundratusentals arbetstill

framför de erfarenheter som visar att organ på lokal och
regional nivå har en strategisk funktion i det partnerskap
som krävs för att få medel från unionens fonder och

program . De har en viktig roll att spela när det gäller
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samordning av utvecklingsinsatser både i planering,
finansiering och genomförande . Därigenom har de också
goda förutsättningar att samla och sprida kunskaper
som är viktiga för det privata näringslivet bl a om
företagens möjligheter att utnyttja unionens fonder och

Nr C 126/21

heter som ESSEN-programmet kommer att ge upphov
till och därmed bidra till att motverka de negativa
effekter på sysselsättningen som en eventuell internatio
nell lågkonjunktur skulle få .

program .

4. Handlingsprogrammets inriktning (Artikel 2)
föreslår att lokala och regionala organ , då handlings
programmet ESSEN genomförs, ges möjlighet att ta
direkta kontakter med kommissionen och dess organ
för att genomföra konkret samarbete av innovativ
karaktär . Dessa erfarenheter kan sedan spridas genom
programmets försorg och tjäna som exempel för lokal
och regional verksamhet i andra medlemsländer .
konstaterar att den senaste lågkonjunkturen har medfört
att organ på lokal och regional nivå tvingats genomföra
sina uppgifter under hårdare ekonomisk press än tidiga
re . Detta har lett till krav på omprövningar och förnyel
searbete inom den offentliga sektorn i flera medlemssta
ter. Dessa erfarenheter kan vara till nytta för hela
samhällets utveckling. Exempel finns på framgångsrika
samarbetsprojekt mellan lokala och regionala organ där
man genom avtal om utbildning och kompetensutveck
ling i samband med strukturförändringar kunnat undvi
ka uppsägning av personal . Exempel finns även där en
kombination av kortsiktiga arbetsmarknadsåtgärder
initierade av lokala och regionala organ och behov av
kompetensutveckling i små och medelstora företag leder
till bestående arbetstillfällen och konkurrenskraftigare
företag.

konstaterar att framgångar att skapa sysselsättning på
den lokala och regionala nivån ofta är ett resultat av
samarbete mellan flera aktörer på denna nivå och
där man arbetat med gemensamma mål eller med en
samordnad plan för samhällets utvecklingsinsatser.
påminner om det lokala planets betydelse för att skapa
sysselsättning och tjäna som ram för en utvecklingsstra
tegi ledd av lokala aktörer, som kan genomföra strategin
med beaktande av den ekonomiska och teknologiska
dimensionen men också den sociala , kulturella och

Regionkommittén

välkomnar den föreslagna definitionen av handlings
programmets uppgifter .
förutsätter att analysen av arbetsmarknads- och syssel
sättningspolitiken sker i ett samlat perspektiv och inte
stannar vid en bedömning utifrån ett makroekonomiskt
och nationellt perspektiv, utan aktivt tillgodogör sig det
regionala och lokala perspektivet . För att på bästa sätt

kunna tillgodogöra sig de erfarenheter som finns på
regional och lokal nivå i medlemsstaterna är det angelä
get att personer med sådana kunskaper och erfarenheter
knyts till det arbete som bedrivs inom handlingsprogram
mets ram .

föreslår att kommissionen årligen inhämtar förslag från
myndigheter och andra organ på lokal och regional nivå
beträffande aktuella forskningsområden inom arbets
marknads* och sysselsättningsområdet som kommissio
nen borde finansiera under de kommande två åren . En

sådan åtgärd kan bli ett viktigt underlag för att den
forskning som bedrivs får en inriktning mot sådana
problem som är relevanta utifrån de erfarenheter som
finns hos dessa organ .

5 . Handlingsprogrammets verktyg ( Artikel 3 )
Regionkommittén

noterar förslagen om åtgärder och handlingsvägar för
att uppnå de uppsatta målen för handlingsprogrammet .

miljömässiga , samt garantera den sociala sammanhåll
ningen .

förutsätter att de föreslagna systemen för datainsamling,
informationsutbyte och sysselsättningsstudier ( artikel
3a ) även tar sin utgångspunkt i regionala och lokala

3 . Resurser för handlingsprogrammets genomförande

Regionkommittén

beklagar att den föreslagna finansiella ramen — totalt
57 milj ecu under åren 1 996-2000 — inte står i proportion
till problemens omfattning . Vid den fortsatta behand
lingen av kommissionens förslag bör målet vara att
kunna avsätta resurser som också möjliggör konkreta
insatser med utgångspunkt från de resultat och erfaren

trender och tendenser. I den mån detta ställer krav på
insatser från de lokala och regionala organen måste
dessa insatser finansieras , antingen med EU-medel eller
enligt överenskommelser inom varje medlemsstat .

föreslår att kommissionens möjligheter att genom unio
nens fonder och program stödja projekt för att skapa
och underlätta sysselsättning ( artikel 3b) inte begränsas
till metodologiskt och tekniskt stöd , utan vidgas till
att också innefatta stöd till själva finansieringen av
innovativa åtgärder i regional och lokal regi . Finansie
ringen av sådana innovativa åtgärder bör delas mellan
de ansvariga organen på lokal och regional nivå och EU .
Utan finansiellt stöd till själva åtgärderna minskar
möjligheterna att pröva nya uppslag. En sådan möjlighet
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skulle också göra det möjligt för kommissionen att i nya
länder söka samarbetspartners som är beredda att pröva
en idé som hittills bara omsatts i praktiken i något
enstaka medlemsland .

föreslår vidare, i konsekvens med vad som anfördes i
föregående stycke, att instrumenten på erfarenhetsutby
tets område kompletteras med en möjlighet för kommis
sionen att finansiellt stödja en upprepning i nya länder
av lovande verksamheter som prövats i en medlemsstat .
Bidrag från unionens fonder och program till finansie
ringen av pilotprojekt skulle bidra till att erfarenhetsut
bytet mellan länderna skulle få ett mer konkret och
fruktbart innehåll och inte stanna vid utbyte av doku
ment om varandras projekt . Resultatet från verksamhe
ten i ESSEN-programmet borde inspirera verksamheten
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konstaterar att kommissionen inom ramen för " Fjärde
handlingsprogrammet för jämställdhet mellan män och
kvinnor " föreslagit att i samarbete med behöriga natio
nella organ ge stöd åt centra för jämställdhetsfrågor i
en eller flera regioner i varje medlemsstat .

föreslår att regionala centra , som skall fungera som
kontakt- och informationsknutpunkter, på motsvarande
sätt skall kunna tillskapas inom ramen för ESSEN
programmet . Program , åtgärder och aktioner som har
sitt ursprung i europeiska nationella eller lokala och
regionala institutioner skulle genom dessa centra kunna
spridas och användas i arbetet med att minska arbetslös
heten och öka sysselsättningen . Regionala informations
centra skulle vidare kunna samarbeta i nätverk för att

underlätta åtgärdernas spridning och avkastning.

inom ramen för strukturfonderna i allmänhet och

socialfonderna i synnerhet .

6 . Samordning med övriga insatser och program (Arti
kel 4 )

understryker behovet av att metoderna för spridning
( artikel 3c) av resultaten särskilt anpassas och utformas
till den lokala och regionala nivåns förutsättningar att
på bästa sätt tillgodogöra sig informationen . Region
kommittén anser att verktygen för informationsutbytet

Regionkommittén

mellan medlemsländerna och kommissionen behöver

förbättras . Hittills bedrivs de olika insatserna parallellt
och utan tillräcklig samordning. Ett ökat utnyttjande av
modern informationsteknologi är ett viktigt instrument
att öka effektiviteten i informationsspridningen , men
förutsätter att samtliga organisationer på lokal och
regional nivå ges tillräckliga tekniska och ekonomiska
förutsättningar samt tillräckliga kunskaper att utnyttja
denna teknologi .

rekommenderar att möjligheterna till direktkontakter
mellan lokala och regionala organ i olika medlemsstater
för spridning av information och erfarenheter på läm
pligt sätt uppmuntras och stöds .

poängterar behovet av att informationen snabbt görs
tillgänglig så att lokala och regionala organ kan utnyttja
goda erfarenheter för att lösa sina problem så tidigt som
möjligt . Informationen bör på ett tydligt sätt visa
tillämpade åtgärder och deras effekter i olika regioner.
Regionkommittén vill också peka på vikten av att
informationen måste fylla vissa krav på aktualitet,
tydlighet, tillgänglighet och jämförbarhet över tiden och
mellan stater och regioner .

understryker behovet av att kommissionen åstadkom
mer en samordning av verksamheten inom handlings
programmet ESSEN samt mellan handlingsprogrammet
ESSEN och unionens övriga insatser och den verksamhet
som bedrivs inom medlemsstaterna på dessa områden .

förutsätter att förbättrat samarbete och samordning
innefattar möjligheten att t ex anpassa tillämpningen av
strukturfondernas program och gemenskapsinitiativ så
att man snabbt kan tillgodogöra sig uppslag och erfaren
heter som framkommit under arbetet med ESSEN

programmet . Om beslutet kompletteras med en uttryck
lig uppmaning till sådana omställningar kan detta
kraftigt öka handlingsprogrammets betydelse och ge
nomslag i konkreta åtgärder .

föreslår att kommissionen ger handlingsprogrammet
ESSEN en vid spridning så att regionala och lokala
organ som arbetar med strukturfondsprogram kan ta
hänsyn till den verksamhet som kommer att bedrivas i
ESSEN-programmet . Samordningen mellan ESSEN
programmet och strukturfonderna och då i synnerhet
de delar som berör sysselsättning skulle innebära en
utvecklingspotential som bör tillvaratas . Det gäller inte
minst insatser på jämställdhetens område, eftersom
kvinnor ofta i stor utsträckning är sysselsatta i lokalt
och regionalt anordnad verksamhet inom tjänstesektorn .

Även när det gäller insatserna för utsatta grupper är den

rekommenderar att informationen snabbt överförs till

lämpliga organ med uppgift att övervaka framsteg och
värdera resultaten av åtgärderna åt aktörerna på lokal
och regional nivå .

lokala och regionala förankringen av stor vikt , eftersom
dessa organ ofta har ansvaret för social verksamhet
riktad till dessa grupper . Vikten av samordning med
lokal och regional verksamhet bör betonas i det beslut
som rådet fattar .
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7 . Andra länders deltagande i programmet (Artikel 5 )
Regionkommittén

välkomnar förslaget att det skall finnas en möjlighet för
länder utanför unionen att delta i vissa av programmets
aktiviteter .

Nr C 126/23

föreslår, i enlighet med vad som ovan ( avsnitt 2) anförts ,
att kommissionen och dess organ får möjlighet att också
etablera direkt samarbete med regionala och lokala
organ inom ramen för dessa organs befogenheter och
med beaktande av subsidiaritetsprincipen .

9 . Samarbete kring genomförandet (Artikel 7)
Regionkommittén

föreslår att samarbetet med dessa länder bl a inriktas på
forskning och studier för att finna möjligheter att lindra
svårigheterna för medborgare som migrerat till något
EU-land och hamnat vid sidan av arbetsmarknaden .

8 . Verkställandet av ESSEN (Artikel 6)

Regionkommittén

noterar förslaget om hur handlingsprogrammet skall
verkställas .

välkomnar förslaget att knyta arbetsmarknadens parter
(social partners) till genomförandet av handlingspro
grammet .

förutsätter att den regionala och lokala nivån ges direkt
tillträde till möjligheterna att fortlöpande följa och
påverka utformningen . Varken Europeiska samarbetsor
ganisationen för kommuner och regioner ( CEMR) eller
Europeiska regionförsamlingen (EAR) har idag ställning
som social partner . Detta faktum bör understrykas ,
eftersom de lokala och regionala nivåerna svarar för en
betydande del sysselsättningen i många länder och att
dessa organ också är viktiga aktörer när det gäller att
skapa sysselsättning.

Bryssel den 16 november 1995 .
Regionkommitténs
ordfôrande
Jacques BLANC
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Yttrande från Regionkommittén om "Kommissionens grönbok — Europeiska unionens roll
inom turismområdet "

(96/ C 126/05 )

Den 24 april 1995 beslutade kommissionen i enlighet med artikel 198c i Fördraget om
Europeiska unionen att begära Regionkommitténs yttrande över grönboken om unionens roll
inom turismområdet .

Den 19 juli 1995 beslutade Regionkommittén att bereda nämnda yttrande och att underutskott 2
" Turism , Landsbygdsområden " skulle ansvara för beredningen av kommitténs arbete på detta
område. Föredragande var Bent Hansen .
Regionkommitténs underutskott 2 " Turism , Landsbygdsområden " antog yttrandet vid sitt
sammanträde den 6 september 1995 .
Vid sin 10:e plenarsession den 15-16 november 1995 ( sammanträdet den 16 november 1995 )
antog Regionkommittén följande yttrande .
Bakgrund

Regionkommitténs yttrande av den 2 februari 1 995 om
" En utvecklingspolitik för turismen i EU:s landsbygds
områden " (dok . CdR 6/95 fin ).

Kommittén instämmer också i den klara analysen av
gemenskapsåtgärdernas bidrag till turismen och de olika
perspektiven om EU:s framtida betydelse för turismen .
Kommittén berömmer kommissionen för den omfattan

de rådfrågningsprocess som grönboken har givit upphov
till .

— De nuvarande behoven och möjligheterna inom
områdena välfärd , sysselsättning, levnadsstandard
och teknologi gör turismen till en framtidsnäring.

Målen med gemenskapens framtida insatser för tu
rismen

— Turismen kan bidra till ekonomisk och regional
utveckling och mångfald .
2.
— Turismen kan bidra till den ekonomiska och sociala

samhörigheten och till att minska skillnaderna i
utvecklingsnivå mellan olika landsändar och regio
ner inom EU .

— Många lokala och regionala myndigheter besitter
kompetens inom turismområdet .

Allmànna kommentarer

Regionkommittén understryker att de " insatser "

och " aktiviteter " från EU:s sida som nämns nedan måste

vara förenliga med subsidiaritetsprincipen .
Regionkommittén betonar behovet av att klargöra och
fastställa gemenskapens mål för turismen och behovet
av att undersöka möjligheterna att uppnå dessa mål
genom samordnade insatser inom nuvarande politiska
program .

Regionkommittén anmodar kommissionen att komma
med förslag på området .

1 . Regionkommittén noterar med tillfredsställelse
grönbokens kartläggning av gemenskapens tidigare in
satser inom turismområdet och de mångsidiga samban
den mellan utveckling av turism och ett stort antal
gemensamma politiska program och medel .

3 . Regionkommittén anser att gemenskapens mål på
turismområdet bör vara att bidra till att skapa en
ekonomiskt , kulturellt och miljömässigt bärkraftig ut
veckling som även på lång sikt är till gagn för turister
och näringsliv såväl som för lokalbefolkning .

Med hänsyn till lokala och regionala myndigheters
avgörande inflytande över utvecklingen av turismen

Kommittén anser därför att beaktandet av företag och
turister såsom konsumenter är viktiga mål i samband
med insatser på gemenskapsnivå inom turismområdet .

påpekar Regionkommittén att det verkar meningsfullt
med en komplettering av framställningen om de lokala
och regionala ansvarsområdena i bilaga 3 i grönboken .
Kommittén förklarar sig beredd att ställa nödvändigt
informationsmaterial om sina medlemsregioner till för
fogande via sina medlemmar .

Vi understryker dock att det finns en tredje grupp som
behöver uppmärksammas i samband med utvecklingen
på turismområdet , nämligen befolkningen på turist
målen .
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4.
Regionkommittén anser det vara av central bety
delse att turistindustrin i linje med andra näringar
ges ramvillkor och fri tillgång till näringspolitiska

Nr C 126/25

8.
Regionkommittén understryker att samarbete
genom partnerskap på alla dessa nivåer kommer att
stärka varje enskild insats .

instrument som bidrar till att harmonisera konkurrens

villkoren och skapar tillväxt och sysselsättning.
Så långt det möjligt bör insatserna på turismområdet
utgöra en integrerad del i en mer mångsidig och
välgrundad ekonomisk utvecklingsstrategi .
5 . Regionkommittén pekar slutligen på betydelsen av
att gemenskapen på ett tidigt stadium förenar de lokala
och regionala parterna , dvs . myndigheter och företag,
som har huvudansvaret för utvecklingen av turismen .

Samarbete och partnerskap

6.
Regionkommittén påpekar att turismen inte bara
i politisk mening utan också praktiskt sett är ett mycket
komplext område :
— De kommersiella aktörerna inbegriper mindre och
medelstora företag såväl som multinationella hotell
kedjor och flygbolag.
— Produkterna omfattar allt från storstadsturism och

" mega-attraktioner " till cykelturism och landsbygds
turism .

— Lokalbefolkningen på olika turistmål utgör inte en
homogen grupp . Några får sin utkomst från turismen
medan andra menar att turismen är en påfrestning
på den lokala miljön och kulturen .
— Myndigheterna besitter en bred kompetens inom

Regionkommittén betonar också att en enda aktör inte
kan definiera och bära ansvaret för upprättandet av
nödvändigt samarbete och åstadkomma önskad positiv
utveckling. Ansvaret är gemensamt men myndigheterna
kan spela en särskild roll när det gäller att stimulera
samarbetet på turismområdet genom att garantera
att det tas hänsyn till det allmännas intressen vid
utvecklingen av turismen och genom att fortsatt bidra
till utvecklingen av allmänna intresseområden som till
exempel naturområden , kulturarv, fritidsinrättningar
och infrastruktur .

9 . Regionkommittén vill särskilt peka på de regionala
och lokala myndigheternas möjligheter att spela en
huvudroll när det gäller att upprätta partnerskap och
samarbete till gagn för en långsiktig utveckling av
turismen . De folkvalda , regionala och lokala råden och
organen har redan i stor utsträckning tagit på sig
ansvaret för strategier för turismen på regional och lokal
nivå som utifrån en sammanvägning av olika hänsyn
ger en utgångspunkt för en långsiktig och gemensam
utveckling av en bärkraftig turistnäring.
Kommittén uppmanar kommission att omgående främja
interregionalt och lokalt samarbete på turismområdet ,
för att därigenom stärka de lokala och regionala
myndigheterna i deras roll som initiativtagare och
ansvariga i frontlinjen för utvecklingen av turismen i
Europa .

10 .
Regionkommittén anser att man inte får glömma
bort att näringsidkare, länder , regioner och andra
geografiska områden också stimuleras till att utveckla
turismen genom en sund konkurrens om turisterna .

turismområdet .

7. Regionkommittén har därför uppfattningen att en
positiv utveckling av turismen förutsätter samarbete på

EU:s framtida betydelse för turismen

alla nivåer i unionen :

— Mellan privata leverantörer av turistprodukter och
tjänster .

— Mellan offentliga och privata parter med ansvar på
turistområdet .

11 .
Regionkommittén menar att mera aktiva och
samordnade EU-insatser är nödvändiga till följd av
turismens dynamiska utveckling och möjligheter, och i
synnerhet på grund av turismens komplicerade band till
många av unionens ansvarsområden .

kommissionen , medlemsstaterna och lokala och
regionala myndigheter .

12 .
Regionkommittén anser emellertid inte att man ,
utanför den aktuella ramen av gemenskapsåtgärder ,
behöver skapa rättsliga grunder för en turistpolitik inom
gemenskapen .

— Mellan olika ansvarsområden på varje nivå inom
unionen — mellan kontor och avdelningar i lokala
och regionala förvaltningar , mellan medlemsstater

Det är dock nödvändigt att de initiativ som tas på

— Mellan myndigheter på olika nivåer inom unionen :

nas olika ministerier och mellan kommissionens

olika avdelningar .

unionsnivå stöds av en överskådlig och samordnad
grundval för att ge insatserna nödvändig legitimitet och
därigenom åstadkomma samordning och effektivitet .
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13 . Kommittén understryker att unionens insatser på
turismområdet skall baseras på subsidiaritetsprincipen .
För övrigt kan alla försök att skapa en gemensam
europeisk profil bara tjäna till att utplåna de individuella
och kulturella identiteter som medlemsstater samt lokala

och regionala myndigheter för närvarande framhäver
när de marknadsför sig som resmål . ReK betonar därför
att ansvaret för marknadsföringen på turismområdet
inte skall vila på unionen utan på lokala, regionala och
nationella myndigheter och organisationer .

Gemenskapens insatser skall dessutom göras med beak
tande av de olika förhållanden som råder i olika

delar av gemenskapen som till exempel stads- och
landsbygdsområden eller bergs- och kustområden med
olika miljömässiga och kulturella egenskaper av värde
för turismen .

14. Regionkommittén anser att fördelarna med insat
ser på unionsnivå är störst i följande sammanhang:
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Kommittén anser det också vara viktigt att man så
långt det är möjligt samordnar gemenskapens allmänna
målsättningar på turismområdet och tilldelning av medel
från strukturfonderna på så sätt att lokala och regionala
behov och prioriteringar alltid ligger till grund för de
initiativ som gemenskapen stöder på lokal och regional
nivå .

17 . Regionkommittén betonar att gemenskapens
handlingsplaner på turismområdet bör ses som ett
värdefullt instrument för genomförandet av pilotprojekt
och kunskapsspridning.
Däremot bör handlingsplanerna inte frånta de lokala
och regionala parterna deras ansvar för utformningen
och genomförandet av bärkraftiga och avvägda lokala
och regionala utvecklingsstrategier . De bör heller inte
frånta näringsidkarna deras kommersiella ansvar för att
utveckla och marknadsföra nya turistprodukter och
tjänster .

1 ) En intern samordning av insatserna mellan kommis
sionens olika generaldirektorat.

2) Kompletterande insatser till nationella, regionala och
lokala strategier .

Särskilda synpunkter

3) Som inspiration och stöd till lokala och regionala

18 . Regionkommittén framhäver gemenskapens be
tydelse i samband med pilotprojekt och kunskapssprid
ning, särskilt vad gäller företeelser som geografisk och

initiativ .

15 .
Regionkommittén framhäver behovet av en sekto
riell samordning mellan kommissionens olika ansvars
områden på grund av ansvarsfördelningen när det
gäller olika politiska domäner av stor betydelse för
utvecklingen av turismen . Denna ansvarsfördelning tas
upp i avsnitt A II i grönboken .
Kommittén vill att gemenskapens målsättningar inom
turismområdet integreras med utformningen och genom
förandet av gemenskapens politik på andra områden
såsom miljö, kultur, små och medelstora företag, den
inre marknaden , forskning och teknologi, transport och
utbildning.

säsongsmässig variation , förbättrade utbildnings- och
arbetsförhållanden och möjligheterna att göra turistin
dustrin konkurrenskraftigare på global nivå .

Regionkommittén ber därför kommissionen att organi
sera ramarna, bedömningen och fördelningen av pilot
projekten på ett effektivare vis än vad som varit fallet
under perioden 1993-1995 , så att resultaten av projekten
är av högsta möjliga kvalitet och kan spridas till största
möjliga antal parter som är intresserade av dem . Prioritet
skall ges till projekt som anger lösningar på de problem
som turismen skapar på miljöområdet och som utarbetas
i form av pilotprojekt med deltagande av parter med
erfarenheter från olika ekonomiska utvecklingsnivåer
från flera medlemsstater .

Vi hoppas att fastställandet av klara mål för gemen
skapens insatser på turismområdet kommer att bidra
till en ökad förståelse för vikten av att hänsyn tas
till turismen vid utformningen och genomförandet av
handlingsplaner och program på dessa och andra om
råden .

Det bör dessutom införas interna regler och förfarings
sätt som ger målsättningarna på turismområdet den
prioritet de förtjänar .
16 . Regionkommittén understryker att det finns
behov av att likställa turismnäringarna med andra
näringar när det gäller gemenskapens strukturfonder
och påpekar att regionala och lokala myndigheter

19 .

Regionkommittén pekar på betydelsen av att i

sammanhanget i större grad uppmärksamma "företags
turismen ", dvs sammanträden , kurser , motivationsresor,
kongresser och konferenser . På detta område kan man

uppnå synergieffekter mellan gemenskapens insatser för
turismen och internationaliseringen av den europeiska
ekonomin via den inre marknaden och andra europeiska
politiska program .
En annan form av " företagsturism " utgörs av turistresor
med syfte att göra studiebesök på stora tekniska anlägg
ningar , stora företag, offentliga inrättningar etc .

skall kunna samordna användandet av medel från
strukturfonderna med nationellt tilldelade medel för

20 .
Regionkommittén anser det vara ändamålsenligt
att gemenskapen i samarbete med andra relevanta organ

främjandet av turismen .

fortsätter sitt arbete med att samordna och sammanställa
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statistik och information inom turismområdet till hjälp
för de parter, t ex näringsidkare och lokala och regionala
myndigheter, som skall utveckla nya turistprodukter .
21 . Regionkommittén anser att många av de aktivite
ter som gemenskapen rekommenderar och bedriver i
förhållande till små och medelstora företag kan vara till
stor nytta för turismnäringen . Detta gäller inte minst
insatser för utbildning och nya teknologier och metoder.
Slutsatser

22 .

Regionkommittén

— stöder tanken på samordnade och genomskådliga
riktlinjer för de aktiviteter som på unionsnivå genom
förs för turismen ,

— rekommenderar att det skapas en grundval som
garanterar att unionen tar större hänsyn till olika
intressen inom turismområdet i samband med plan
läggning och genomförande av gemenskapens politik
på andra områden ,
— anser inte att detta nödvändigtvis behöver innebära
någon ändring av nuvarande juridiska förhållanden
eller utökade befogenheter på unionsnivå ,

Nr C 126/27

— anser att kommissionens grönbok utgör ett steg i
rätt riktning mot att ge turismen den uppmärksamhet
den förtjänar i unionens beslutsprocess och anmodar
kommissionen att komma med konkreta förslag på
målsättningar och medel för unionens insatser till
gagn för turismen ,
— anmodar kommissionen att basera sin kommande

rapport till rådet i samband med regeringskonferen
sen 1996 på partnerskaps-, komplementaritets- och
subsidiaritetsprinciperna och att understryka lokala
och regionala myndigheters ansvar och möjligheter
i samband med utvecklingen med turismen ,
— anser att avsnitt C III i grönboken (om en intensifie
ring av gemenskapens insatser på grundval av de
nuvarande fördragen) utgör den bästa utgångspunk
ten för kommissionens fortsatta arbete, eftersom
alternativ C III ger en tydlig politisk signal om
att den nuvarande rättsliga grunden (artikel 3t i
Maastrichtfördraget) är lämplig för att unionen skall
kunna nå alla ovannämnda målsättningar .

— begär att Regionkommittén skall inbegripas i det
fortsatta arbetet med att utveckla målsättningar och
medel beträffande unionens roll på turismområdet.

Bryssel den 16 november 1995 .

Regionkommitténs

ordfôrande
Jacques BLANC
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Yttrande från Regionkommittén om förslaget "Ätgärdsprogram och tidsplan för genomföran
det av åtgärderna i meddelandet om en politik för den europeiska industrins konkurrensför
maga

(96/ C 126/06)

Vid sammanträdet den 19 april 1995 gav Regionkommitténs presidium i uppdrag till utskott 1
"Regional utveckling, Ekonomisk utveckling, Finansiella frågor på lokalt och regionalt plan "
att utarbeta ett yttrande om ovannämnda förslag.
Utskott 1 lämnade sitt yttrande den 31 oktober 1995 . Föredragande var Martin Purtscher.
Då ärendet brådskade, överlämnades sektionens yttrande för kännedom till rådet och
kommissionen enligt artikel 9.3 i arbetsordningen , och Regionkommittén tog del av det vid
sin 10:e plenarsession den 15-16 november 1995 .

REGIONKOMMITTÉN :

avger detta yttrande mot bakgrund av följande :

Avdelning XIII "Industri" artikel 130 i Romfördraget, enligt vilken det åligger gemenskapen
och medlemsstaterna att sörja för att de nödvändiga förutsättningarna för industrins
konkurrenskraft skapas , och särskilt avsnitt 3 , där det fastslås att gemenskapen bidrar till att
nå dessa mål genom den politik och de åtgärder den genomför på grund av andra bestämmelser
i detta fördrag;

— Kommissionens rapport från 1990 om principerna för en " Industripolitik i en öppen och
konkurrensinriktad miljö " ( dok . KOM(90) 556 slutlig).
— Kommissionens vitbok från december 1990 (Tillväxt , Konkurrenskraft , Sysselsättning)
och Regionkommitténs yttrande ( ! ).
— Kommissionens rapport " Europas väg till informationssamhället — En handlingsplan "
från juli 1994 och Regionkommitténs yttrande (2 ).
— Kommissionens rapport " Integrerat program för SMF och hantverket " och Regionkom
mitténs yttrande (3 ) .
— Kommissionens rapport " En politik för Europeiska unionens konkurrenskraft" och
Regionkommitténs yttrande (4) .
— Bara ett beslutsamt och snabbt handlande kan bidra till att stärka industrins konkurrenskraft

och därmed till att skapa nya arbetstillfällen .
— Industrins konkurrenskraft har stor inverkan på Europeiska unionens ekonomiska och
sociala sammanhållning .
— Det är absolut nödvändigt att koncentrera sig på prioriterade åtgärdsområden för att
stärka industrins konkurrenskraft .

Regionkommittén antog vid sin 10:e plenarsession den 15-16 november 1995 ( sammanträdet
den 16 november 1995 ) följande yttrande med majoritet .

peiska unionens konkurrenskraft ". Till förslaget
avgav Regionkommittén ett yttrande vid sin sjunde
plenarsession 20-21 april 1995 .

Inledning

A. I den rapport Regionkommittén fått att yttra sig
över föreslås ett handlingsprogram och en tidsplan
för att genomföra förslaget " En politik för Euro

B. Med det nu framlagda förslaget till handlingspro
gram och tidsplan hörsammar kommissionen rådets
beslut av den 8 november 1994 om att stärka

0)
(2)
(3 )
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

C
C
C
C

210,
210 ,
210 ,
100 ,

14 . 8 . 1995 , s . 1 .
14 . 8 . 1995 , s . 109 .
14 . 8 . 1 995 , s . 92 .
2 . 4 . 1996 , s . 14 .

konkurrenskraften hos gemenskapens industri , i
vilket rådet anmodar kommissionen " att lägga fram
en tidsplan för utarbetande av förslag till konkretise
ring av de initiativ om immateriella investeringar,
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industriellt samarbete, konkurrens och modernise
ring av statens handlande som aviserats i kommissio

nens rapport om en politik för att stärka industrins
konkurrenskraft i Europeiska unionen".
Kommissionens förslag innehåller ett handlingspro
gram med fyra prioriterade områden, utkast till ett
beslut av rådet om att genomföra ett gemenskaps
program för den europeiska industrins konkurrens
kraft och ett program och en tidsplan för åtgärder
inom ramen för en politik för industrins konkurrens
kraft i Europeiska unionen .
D. Kommissionen har angivit fyra prioriterade områden
för en politik för industrins konkurrenskraft:
— utveckling av den inre marknaden ,

Nr C 126/29

ståndsprocedurerna snabbas upp. Detta gäller också
handläggningstiden för ansökningsförfaranden som gäl
ler stöd till forskning eller små och medelstora företag;
7.
uppmanar kommissionen att införa kriterierna för
att få tillgång till de fristående stödåtgärderna med
koppling till genomförandet av de industripolitiska
idéerna, så att särskilt de små och medelstora företagen
kan uppfylla kraven utan en oacceptabelt stor arbetsin
sats ;

I. PRIORITERADE OMRÅDEN

Regionkommittén

— större hänsyn till industrins behov i forskningspo
litiken ,

— skapande av ett informationssamhälle,

8 . anser att industrin är en grundförutsättning för
tillväxt och levnadsstandard och att åtgärder därför är
nödvändiga för att mot bakgrund av konkurrenstrycket
öka industrins konkurrenskraft;

— främjande av samarbete inom industrin .

Allmànna kommentarer

9 . påpekar att vid sidan av de fyra målen i rapporten ,
är det av central betydelse för industrins konkurrenskraft
att stärka de mänskliga resurserna , och att detta därför
måste förankras starkare i den europeiska industripoliti
ken som helhetskoncept ( inom gränserna för vad som
slås fast i artiklarna 126.1 och 127.1 i EG-fördraget);

Regionkommittén

1.
noterar kommissionens redogörelse för prioritera
de områden vid genomförandet av dess politik för
industrins konkurrenskraft, utkastet till rådets beslut

10.
uppmanar till en europeisk industripolitik som är
mer inriktad mot en hållbar utveckling, eftersom en
hållbar ekonomi och hänsyn till miljöaspekterna är
nödvändiga för nästa generations livsbetingelser ;

och tidsplanen för åtgärderna ;
2. välkomnar att ett praktiskt program utarbetats
för att förverkliga de principer som formulerats i
kommissionens rapport " En politik för Europeiska

Utveckling av den inre marknaden

unionens konkurrenskraft";

Regionkommittén
3.

noterar med tillfredsställelse att de initiativ om

immateriella investeringar, industriellt samarbete , kon
kurrens och modernisering av statens handlande som
beskrivs i kommissionens rapport om en politik för
industrins konkurrenskraft, kommer att genomföras
snabbt i och med att en detaljerad tidsplan fastställs ;
4.
men noterar att genomförandet av de eftersträvade
åtgärderna måste ta hänsyn till de olika regionernas
specifika behov i medlemsstaterna ;

5 . påpekar att interventioner genom strukturfonder
na är nödvändiga för att säkerställa den europeiska
industrins konkurrenskraft;

6.
anser att om kommissionens idéer i fråga om
industripolitiken skall kunna genomföras måste till

11 .
delar uppfattningen att den inre marknadens
fullbordan utgör ett centralt bidrag från unionen till
EU:s konkurrenskraft, men att fortsatta ansträngningar
är nödvändiga för att verkligen få den inre marknaden
att fungera ;

12 .
påpekar att den framtida konkurrenskraften inte
bara beror på lönsamhet och massproduktion utan
alltmer också på andra faktorer, som t ex snabbt
utnyttjande och spridning av information ;
13 .
tillstyrker principiellt en fortsatt utbyggnad av
den inre marknaden på energiområdet med inriktning
på ett optimalt utnyttjande av förnybara energikällor
(t ex vattenkraft);
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14.
kräver att regionala och lokala organ engageras
när regelverket skapas och den inre marknaden på
energiområdet förverkligas , samt att en allmän ram
formuleras på EU-nivå som tar hänsyn till gällande

na , föga tillgängliga eller eftersatta områden har anslut
ning till informationsnäten stor betydelse och leder till
en väsentlig ökning av deras konkurrenskraft;

ansvarsområden och som skall genomföras och tillämpas

21 . påpekar att uppkomsten av informationssamhäl
let har en positiv inverkan på skapandet av nya markna
der och nya arbetsplatser;

av medlemsstaterna . Man bör i detta sammanhang ta
hänsyn till de regionala intressena på ett lämpligt sätt , i
enlighet med vad som redan sagts i Regionkommitténs
yttrande 0 ) över "För en energipolitik för Europeiska
unionen — Grönbok " (dok . KOM(95 ) 659 slutlig);

22 . men påpekar samtidigt att företagsstrukturen i
EU med många små och mellanstora företag gör det
svårare att nå detta mål ;

15 .
understryker bestämt inte bara unionens och
medlemsstaternas utan också regionernas centrala an
svar när villkoren för verksamheten fastställs ;

16 .
anser att enhetliga nationella lagar och en tillämp
ning av principen om ömsesidigt erkännande är viktiga
instrument för att förverkliga den inre marknaden ,
varvid emellertid en hög skyddsnivå måste garanteras
inom områden av offentligt intresse, som hälsoskydd ,
konsumentskydd och framförallt miljöskydd ;

23 .
konstaterar att de potentiella användarna inte
känner till fördelarna med systemen , trots att en stor
del av infrastrukturen ofta finns ;
24 .

rekommenderar därför att en målinriktad offensiv

startas inom ramen för handlingsprogrammet för att
introducera kommunikationsteknologierna för små och
medelstora företag;

Främjande av samarbete inom industrin

Större hänsyn till industrins behov i forskningspolitiken
Regionkommittén
Regionkommittén

25 .

instämmer i att unionen måste arbeta för att

hindren för industriellt samarbete undanröjs och för att
instrument för industriellt samarbete utvecklas ;
17 .

håller med om att ett förbättrat samarbete mellan

forskning och industri spelar en avgörande roll för att
stärka industrins konkurrenskraft;

26 . understryker LEONARDO-programmets bety
delse för att utveckla samarbetet om yrkesutbildning
mellan företag och andra berörda aktörer;

18 .
välkomnar därför kommissionens ansträngningar
att närma forskningen till industrins behov genom
gemensamma projekt av industriellt intresse, och att
utarbeta en rapport om en bättre koppling mellan
forskning och industri ;

27 .
anser att utvecklingen av det industriella samarbe
tet med tredje land ligger i allas intresse och att allt
måste göras för att driva på den utvecklingen ;

28 .
19 .
anser att ansträngningarna inom forskning och
teknologisk utbildning absolut måste förstärkas inte
bara inom unionen , medlemsstaterna och industrin utan

också på regional nivå för att göra det möjligt för
företagen att snabbt anpassa sig till ny teknologi och
nya marknader och lägga upp lämpliga strategier ;

stöder förslagen om ett integrerat program för

små och medelstora företag (SMF) och hantverket ( dok .
KOM(94) 207) och hänvisar till SMF:s betydelse för den

ekonomiska tillväxten och skapandet av arbetsplatser
inom Europeiska unionen , särskilt i regionerna ;
II . UTKAST TILL RÅDETS BESLUT OM GENOM

FÖRANDE AV GEMENSKAPENS HANDLINGS
PROGRAM FÖR DEN EUROPEISKA INDU

Skapande av informationssamhället

Regionkommittén

20 .
understryker att villkoren för tillträde till infor
mation , till informationsnät och till de tjänster som gör
det lättare att använda dem har stor betydelse för
industrins konkurrenskraft . Särskilt för företag i avlägs

STRINS KONKURRENSKRAFT

Regionkommittén

29 .
anser att det är nödvändigt att rådet fattar
beslut om att genomföra ett handlingsprogram inom
gemenskapen för den europeiska industrins konkurrens
kraft , för att skapa den rättsliga basen för kommissionen
att genomföra handlingsprogrammet;
30 .
noterar att detta inte innebär att ytterligare medel
ställs till förfogande för att genomföra handlingspro

(M EGT nr C 100, 2 . 4 . 1996 , s . 60 .

grammet ;
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31.
delar åsikten att en konkurrenskraftig och innova
tiv industri är förutsättningen för ekonomisk tillväxt och
skapandet av nya arbetstillfällen , och att de yttre villkoren

Nr C 126/31

konkurrenskraft och talar för ett snabbt förverkligande
av de åtgärder som ligger omedelbart inom kommissio
nens kompetens;

för konkurrenskraft och konkurrens måste förbättras för

att Europeiska unionen ska förbli attraktiv för näringsli
vet så att nya företag och nya arbetstillfällen uppstår ;
32 . ansluter sig till uttalandet att industriproduktion
och tjänstesektor alltmer kompletterar varandra och
att en konkurrenskraftig industrisektor har en positiv
påverkan på tjänstesektorn ;
33 . anser att gemenskapen och medlemsstaterna ,
även på regional och lokal nivå, måste vidta åtgärder
som kan förstärka industrins konkurrenskraft;

34. stöder de i programmet formulerade målen att
befria företagen ( särskilt de små och medelstora ) från
allt överflödigt regeltvång, stöder garantin om en rättvis
konkurrens, stärkandet av industriellt samarbete och
främjandet av immateriella konkurrensfaktorer ;

III . PROGRAM OCH TIDSPLAN FÖR ÅTGÄR

36 . välkomnar att specifika studier och analyser görs
innan åtgärder för att konkretisera de ovannämnda
målen formuleras;

37. tillstyrker åtgärder som omedelbart kan ge bidrag
till industrins konkurrenskraft, t ex gemensamma strate
gier och samarbete med tredje land, att pilotprogram
skapas för industriellt samarbete, att en databank
inrättas över hinder för marknadernas funktion och en

" Industrial Assessment Mechanism ";

38 . betraktar det som en förutsättning att hänsyn tas
till subsidiaritetsprincipen när detta handlingsprogram
genomförs ;
39 . påpekar att det är nödvändigt att ta hänsyn till
två andra mål : att förstärka de mänskliga resurserna
och att främja industriproduktion som är mer orienterad
mot principen om hållbar utveckling;

DERNA INOM EN POLITIK FÖR INDUSTRINS
KONKURRENSKRAFT

I

EUROPEISKA

UNIONEN

40.
anser att åtgärderna delvis är för allmänt formule
rade och förväntar sig därför en ytterligare konkretise
ring av dem ;

Regionkommittén

35 .
stöder tidsplanen för genomförande av handlings
programmet för en politik för Europeiska unionens

41 .
anser att de anförda åtgärderna till en del bara är
tidigare framförda initiativ och att nya initiativ framförs
i begränsad utsträckning.

Bryssel den 16 november 1995 .

Regionkommitténs
ordforande
Jacques BLANC

