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II
(Forberedande rättsakter)

REGIONKOMMITTÉN

Yttrande från Regionkommittén om:
— ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala
kommittén och Regionkommittén om vissa gemenskapsåtgärder för att bekämpa diskriminering”,
— ”Förslag till rådets direktiv om inrättande av allmänna ramar för likabehandling i arbetslivet”,
— ”Förslag till rådets direktiv om genomförandet av principen om likabehandling av enskilda
personer oavsett ras eller etniskt ursprung”, och
— ”Förslag till rådets beslut om inrättande av gemenskapens handlingsprogram mot diskriminering 2001–2006”
(2000/C 226/01)

BAKGRUND

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och
Regionkommittén om vissa gemenskapsåtgärder för att bekämpa diskriminering (KOM(1999) 564
slutlig).
Förslag till rådets direktiv om inrättande av allmänna ramar för likabehandling i arbetslivet (KOM(1999)
565 slutlig — 1999/0225 CNS).
Förslag till rådets direktiv om genomförandet av principen om likabehandling av enskilda personer
oavsett ras eller etniskt ursprung (KOM(1999) 566 slutlig — 1999/0253 CNS).
Förslag till rådets beslut om inrättande av gemenskapens handlingsprogram mot diskriminering
2001–2006 (KOM(1999) 567 slutlig — 1999/0251 CNS).
Rådets beslut av den 19 januari respektive 4 februari 2000 att i enlighet med artikel 265 första stycket i
EG-fördraget rådfråga Regionkommittén.
Beslutet av den 2 juni 1999 i Regionkommitténs presidium att uppdra åt utskott 5 — socialpolitik,
folkhälsa, konsumentskydd, forskning och turism — att utarbeta yttrandet i frågan.
Regionkommitténs deklaration som antogs vid EU:s konferens om rasism och främlingsfientlighet i Graz
den 9 november 1998 (Graz-deklarationen).

C 226/1

C 226/2
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Regionkommitténs yttrande av den 13 juni 1996 om förslaget till rådets beslut om att utse 1997 till
Europaåret mot rasism (CdR 156/96 fin (1)).
Regionkommitténs yttrande av den 12 juni 1997 om rasism, främlingsfientlighet och antisemitism (CdR
80/97 fin (2)).
Regionkommitténs yttrande av den 11 mars 1999 om en handlingsplan mot rasism (CdR 369/98 fin (3)).
Regionkommitténs yttrande av den 16 september 1999 om internationella äldreåret (CdR 442/98 fin (4)).
Rådets direktiv 97/80/EEG om bevisbörda vid mål om könsdiskriminering (5).
Det utkast till yttrande (CdR 513/99 rév. 1) som antogs av utskott 5 den 6 mars 2000. Föredragande:
Agneta Granberg (S–PPE) och Peter Moore (UK–ELDR).
Avståndstagande från alla former av diskriminering är ett grundvillkor för Europeiska unionens utveckling
till ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, vilket är ett av målen i artikel 2 i EU-fördraget, och är
fastslaget i artikel 13 i EG-fördraget.
Att stärka skyddet av medlemsstaternas medborgares rättigheter och intressen anges som ett av de
grundläggande målen i artikel 2 i EU-fördraget.
Att förebygga och bekämpa rasism och främlingsfientlighet anges som ett av unionens mål i artikel 29 i
EU-fördraget.
All diskriminering på grund av nationalitet är förbjuden enligt artikel 12 i EG-fördraget.
EG-fördraget ger i artikel 13 rådet befogenhet att genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen och
efter att ha hört Europaparlamentet vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av
kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.
Förslagen till direktiv sätter upp ett gemensamt minimiskydd mot diskriminering och ger de enskilda
medlemsstaterna möjlighet att införa högre skyddsnivåer och mer omfattande skydd.
Mot bakgrund av ovanstående antog Regionkommittén följande yttrande vid sin 33:e plenarsession den
12–13 april 2000 (sammanträdet den 12 april).

1. Regionkommittén
1.1.
Regionkommittén avvisar bestämt alla former av diskriminering.

bestämt avvisade alla former av samgående eller politiskt
samarbete med partier som gör rasistiska eller främlingsfientliga uttalanden, på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå,
och vädjade till alla demokratiska partier och alla myndigheter
på samtliga nivåer att med alla till buds stående demokratiska
medel motverka sådana gruppers och rasistiska rörelsers
aktiviteter.

1.2.
ReK erinrar om och bekräftar åter deklarationen av den
9 november 1998 (Graz-deklarationen), i vilken kommittén

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

EGT C 337, 11.11.1996, s. 63.
EGT C 244, 11.8.1997, s. 58.
EGT C 198, 14.7.1999, s. 48.
EGT C 374, 28.12.1999, s. 36.
EGT L 14, 20.1.1998, s. 6.

1.3.
Graz-deklarationen utvidgas till att gälla alla former
av diskriminering som anges i artiklarna 12 och 13 i EGfördraget.

8.8.2000
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RÄTTSLIG GRUND OCH SUBSIDIARITETEN

BEHOVET AV SÄRDIREKTIV

1.4.
ReK välkomnar att kommissionen frivilligt har remitterat direktivförslagen till Regionkommittén och därmed erkänner hur relevanta dessa är för vanliga medborgare. Kommittén
anser att obligatorisk rådfrågning av ReK samt medbeslutandeförfarandet för parlamentet bör föras in i artikel 13 i EGfördraget och att dessa brister bör rättas till vid regeringskonferensen.

1.13. ReK välkomnar kommissionens förslag som ett viktigt första steg mot att genomdriva artikel 13 i EG-fördraget.
Kommittén beklagar dock att kommissionens sätt att steg för
steg lägga fram särdirektiv kan skapa intrycket av att det finns
en hierarki i diskrimineringen.

1.5.
Som ReK föreslog i resolutionen om ”En handlingsplan
mot rasism” uppmanas kommissionen att inrätta en mellaninstitutionell arbetsgrupp mot diskriminering.
1.6.
Med tanke på att medlemsstaterna har tiden fram till
den 31 december 2002 på sig för att införliva direktiven i sin
egen lagstiftning uppmanas kommissionen att i avvaktan på
medlemsstaternas införlivande av direktiven ta hänsyn till
direktivförslagen i sina förslag till riktlinjer för sysselsättningen
för åren 2001 och 2002.

LOKALA OCH REGIONALA MYNDIGHETERS ROLL
1.7.
ReK betonar att kampen mot diskriminering också är
en fråga om att förändra attityder och värderingar. Lokala och
regionala myndigheter kan spela en viktig roll i detta avseende,
eftersom de agerar på gräsrotsnivå och har nära kontakt med
vanliga medborgare.
1.8.
De lokala och regionala myndigheterna är viktiga
arbetsgivare och tillhandahållare av varor och tjänster i sina
regioner och har därför en betydande roll när det gäller att
demonstrera de möjligheter som finns. De borde ge exempel
på hur man på bästa sätt kan genomföra och uppfylla
dessa direktiv, som en förebild för andra arbetsgivare och
tillhandahållare av varor och tjänster.
1.9.
ReK anser att det är viktigt att involvera minoritetsgrupper i det politiska livet på alla nivåer (lokal, regional,
nationell, europeisk). Detta gäller även vid uttagning av
kandidater.

DEFINITIONER
1.10. ReK vill fästa uppmärksamheten på vikten av att
definiera diskrimineringens grunder för att underlätta möjligheterna till rättslig prövning.
1.11. ReK anser att indirekt diskriminering och bevisbördan
i könsdiskrimineringsfall bör definieras i enlighet med direktivförslagen.
1.12. ReK anser att artikel 5 f beträffande åldersgränser i
förslaget till arbetslivsdirektiv är oklar och bör skrivas om.

1.14. ReK anser att särskilda direktiv bör utformas för de
återstående diskrimineringsgrunder som omnämns i artikel 13
i EG-fördraget, dvs. ålder, funktionshinder, religion eller övertygelse och sexuell läggning (de skäl som hänför sig till rådets
direktiv om likabehandling av enskilda personer oavsett ras
eller etniskt ursprung skulle, genom att de utvidgas, gälla för
alla kommande direktiv som tar upp de andra grunderna).
1.15. ReK anser att förbudet mot diskriminerande behandling i förslaget till arbetslivsdirektiv bör utsträckas till att även
gälla den anställdes partner (av samma eller motsatt kön) eller
familjesituation.
1.16. ReK är införstådd med att ansvaret för undervisningens innehåll och utbildningsväsendet ligger kvar hos medlemsstaterna. ReK uppmanar därför dessa att utvidga rådets direktiv
om likabehandling av enskilda personer oavsett ras eller etniskt
ursprung till att täcka utbildningsområdet. I detta avseende
skulle det vara lämpligt att uppmuntra undervisning om det
mångkulturella samhället så att barnen så tidigt som möjligt
får insikt om kulturell mångfald.

EFTERLEVNAD
1.17. Kravet på att ha uppsikt över arbetsstyrkans sammansättning har en väsentlig betydelse för att öka medvetenheten
och det skall därför vara obligatoriskt för enskilda arbetsgivare
eller tillhandahållare av varor och tjänster inom den offentliga
eller privata sektorn att dokumentera, följa upp och utvärdera
hur direktiven följs. Detta krav bör tillämpas i enlighet med
gällande normer för uppgiftsskydd och får inte leda till att
enskilda anställda kan identifieras.
1.18. ReK anser inte att antalet anställda är ett lämpligt
mått på ett företags resurser, även om mindre och större
företag ibland måste behandlas på olika sätt.
1.19. ReK välkomnar kravet i rådets direktiv om likabehandling av enskilda personer oavsett ras eller etniskt ursprung
på inrättande av oberoende organ i medlemsstaterna, eftersom
dessa organ kommer att ha mycket stor betydelse som
stöd för enskilda som utsatts för diskriminering. Kommittén
beklagar dock att kravet på inrättande av oberoende organ
(artikel 12 i rådets direktiv om likabehandling av enskilda
personer oavsett ras eller etniskt ursprung) inte utsträckts till
att gälla även andra diskrimineringsgrunder. Risken för sådan
diskriminering som kan hänföras till flera olika grunder har
således inte behandlats på ett tillfredsställande sätt.

C 226/4
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HANDLINGSPROGRAMMET
1.20. ReK anser att ett inslag i handlingsprogrammet skall
ha till syfte att öka kunskapen om och förståelsen för sådan
diskriminering som kan hänföras till flera olika grunder.
1.21. ReK anser att mindre nätverk och intressegrupper bör
ha tillträde till den andra delen av det föreslagna handlingsprogrammet lika väl som de större nätverk som anges i
förslaget.
1.22. ReK anser att lokala och regionala myndigheter och
andra som förmedlar information bör engageras fullt ut i det
föreslagna handlingsprogrammet, eftersom de har de största
förutsättningarna att öka medvetenheten om programmet mot
diskriminering.
1.23. Samtidigt som kommittén är införstådd med att
etablerade europeiska nätverk mot diskriminering har en
ovärderlig roll att spela anser kommittén att även mindre
gräsrotsorganisationer bör rådfrågas och engageras i handlingsprogrammet.
1.24. ReK anser att alla projekt som finansieras av det
föreslagna handlingsprogrammet måste involvera intressenter
på gräsrotsnivå, och att detta måste vara en förutsättning för
att få EU-stöd under programmet.
1.25. ReK beklagar att ingen hänsyn till kontrakts- eller
bidragsregler har tagits i samband med finansieringen och
anser att detta bör rättas till.

8.8.2000

1.26. ReK uppmanar budgetmyndigheten att se till att
handlingsprogrammet får tillräckliga finansiella medel samt att
lokala och regionala myndigheter kan få stöd, samtidigt
som de administrativa förfarandena förenklas (något som
Regionkommittén vid ett flertal gånger föreslagit).
1.27. ReK anser att samverkan mellan det föreslagna handlingsprogrammet och andra existerande program måste redas
ut i detalj så att de olika programmen kan komplettera
varandra med ökade samordningsvinster som följd, utan att
existerande initiativ ersätts eller att man dubblerar det som
redan görs.
HANDBOK OM BEKÄMPNING AV RASISM
1.28. Med hänvisning till sina resolutioner om rasism och
om äldre personer, där en inventering av goda exempel på
dessa båda områden föreslås, avser ReK att ge ut en handbok
för lokala myndigheter som arbetsgivare med goda exempel
på åtgärder mot rasism. Handboken bör innehålla exempel
från varje medlemsstat på initiativ som täcker alla de sex
grunder för diskriminering som anges i artikel 13 i EGfördraget.
REK:S PERSONALPOLITIK
1.29. ReK uppmanar sin generalsekreterare att utvärdera
generalsekretariatets personalpolitik och personalprofil och
rapportera till presidiet inom ett år om huruvida ReK efterlever
den nya lagstiftningen — till dess anda och bokstav — när den
träder i kraft samt om åtgärder som bör vidtas i samband med
detta.

Bryssel den 12 april 2000.
Regionkommitténs
ordförande
Jos CHABERT
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Yttrande från Regionkommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och
försäljning av tobaksvaror”
(2000/C 226/02)
BAKGRUND

”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och
andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror” (som lagts fram av
kommissionen — KOM(1999) 594 slutlig — 1999/0244 COD.
Rådets beslut av den 15 februari 2000 att i enlighet med artikel 265 femte stycket i EG-fördraget ge
Regionkommittén i uppdrag att utarbeta ett yttrande.
Regionkommitténs presidiums beslut av den 2 juni 1999 att ge utskott 5 i uppdrag att utarbeta ett
yttrande.
Det utkast till yttrande som antogs av utskott 5 den 6 mars 2000 (CdR 32/2000 rév. 1; föredragande:
Tommaso Sodano, I–Ingen politisk grupptillhörighet).
EG-fördragets artikel 95.1: ”Rådet skall ... besluta om åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i
lagar och andra författningar i medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre marknaden och få
den att fungera.”
EG-fördragets artikel 95.3: ”Kommissionen skall i sina förslag ... om hälsa, säkerhet samt miljö- och
konsumentskydd utgå från en hög skyddsnivå och särskilt beakta ny utveckling som grundas på
vetenskapliga fakta.”
Mot bakgrund av ovanstående antog Regionkommittén följande yttrande vid sin 33:e plenarsession den
12–13 april 2000 (sammanträdet den 12 april).

1. Regionkommittén ställer sig positiv till direktivförslaget,
som har sitt ursprung i det gemensamma behovet att
göra medlemsstaternas lagar och andra författningar om
tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror
mer enhetliga för att undanröja de skillnader som kan
hindra handeln och påverka inre marknadens funktion.

2. Genom att utgå från en hög nivå på hälsoskyddet syftar
förslaget till en sänkning av tjär-, nikotin- och kolmonoxidhalterna i cigaretter för att minska den rökta tobakens
skador.

3. Enligt de fastställda målsättningarna skall det göras en
noggrann och välövervägd bedömning av de åtgärder som
skall vidtas för att öka effektiviteten och säkerställa att de
förväntade resultaten uppnås.

4. Med tanke på uppgifternas osäkerhet är det också viktigt
att för kommissionen framhålla behovet av andra och mer

betydelsefulla åtgärder för att skydda folkhälsan (mot
rökningens skadeverkningar) och icke-rökare, t.ex. genom
bestämmelser om rökning i allmänna utrymmen och på
arbetsplatser. Dessa åtgärder skall i huvudsak bidra till att
avlägsna befintliga skillnader när det gäller bestämmelser
som reglerar den inre marknaden.
5. Vid bedömningen av de åtgärder som skall vidtas är det
nödvändigt att, i enlighet med kommissionens tidigare
anvisningar (1), också beakta följderna för tobaksproduktionen, i synnerhet eventuella ekonomiska effekter för de
medlemsstater där tobaksodling är en av de främsta
inkomstkällorna. I nuläget stöder EU både tobaksodling
och bekämpning av rökning, ett förhållningssätt som bör
ändras snarast. ReK anser därför att EU måste intensifiera
sina insatser för att hjälpa tobaksodlarna att övergå till
andra grödor eller annan verksamhet.

(1) Även om kommissionen inser att det råder en motsägelse mellan
gemenskapens politik för att minska tobakskonsumtionen och
det stöd som samtidigt ges till produktion av råtobak påpekar
man att en indragning av stödet till tobaksproducenterna skulle
medföra allvarliga konsekvenser för ungefär 200 000 arbetstillfällen som är knutna till framställning och förädling av tobak
(KOM(1996) 554 slutlig).
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6. Dessutom är det lämpligt att framhålla att det aktuella
direktivförslaget både omfattar en omarbetning av befintliga bestämmelser och nya bestämmelser som med tanke på
frågans svåröverskådlighet kräver ytterligare fördjupade
bedömningar.
7. Kommittén ser positivt på avsikten att även bedöma
halterna av andra skadliga substanser (kemiska tillsatser) i
tobaksprodukterna. Målsättningen med denna avsikt är
dubbel, det vill säga att
a) eftersträva en hög hälsoskyddsnivå,
b) förse medlemsstaterna med utökad och enhetlig information genom att främja undanröjande av hinder så
att den inre marknaden kan fungera bättre.
8. I synnerhet när det gäller punkt b skulle det vara lämpligt
att utforma en gemensam förteckning över tillsatser och
fastställa en enda analysmetod som skall tillämpas i alla
medlemsstater för att undvika skillnader i bestämmelser
mellan de olika medlemsstaterna, särskilt med tanke på att
förslagets huvudsakliga mål är att göra bestämmelserna
mer enhetliga.
9. När det gäller märkning som regleras i artikel 6 i direktivförslaget anser kommittén att de föreslagna åtgärderna inte
är tillräckliga. Om avsikten är att slå vakt om folkhälsan
finns det anledning att tvivla på förslagets effekter, både
när det gäller tonen i varningstexten (”rökning dödar” och
”rökning kan döda”) och de psykologiska effekterna av den
föreslagna utformningen (storlek och färg).
10. För att tillföra korrekt och enhetlig information om
produktens innehåll föreslår kommittén att den andel av
paketets yta som föreskrivs för denna information skall
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anpassas efter meddelandets typ med tanke på att det är
viktigt att övergå till en mer komplett information än den
nuvarande. När det gäller de färger som skall användas
är det tillräckligt att föreskriva färger som är markant
kontrasterande mot varandra och som gör att innehållet är
läsligt.
11. Kommittén delar kommissionens uppfattning att det kan
uppstå missförstånd genom beteckningarna ”låg tjärhalt”
(low tar), ”lätt” (light), ”mycket lätt” (ultra light), ”mild” och
liknande eftersom rökare kan lockas att tro att en viss
produkt är mindre skadlig än andra.
12. Kommittén anser dock att det är nödvändigt med ett slags
komplement till märkningen som direkt informerar om
innehållet i produkten. För detta ändamål skulle det vara
lämpligt med en entydig gemenskapsklassificering som
genom olika färger och vedertagna begrepp identifierar de
olika befintliga substanserna.
13. Mot bakgrund av detta vill kommittén se genomgripande
insatser för att förebygga den successiva utarmningen av
dessa områden, det vill säga omfattande åtgärder och
medel som på medellång sikt främjar alternativ odling
framför tobaksodling. Kommittén är dock medveten om
att alternativ odling på kort sikt inte är lockande för
producenterna. Likaså bör man överväga stimulansåtgärder
för att omvandla företag som bearbetar tobaken.
14. Sysselsättningsfrågorna är mycket viktiga liksom folkhälsofrågorna. Båda måste utvecklas parallellt.
15. Vi beklagar att Regionkommittén inte omnämns bland de
institutioner som kommissionen planerar att rapportera
till, och begär att kommissionen även inkluderar Regionkommittén i den slutliga versionen av direktivet.

Bryssel den 12 april 2000.
Regionkommitténs
ordförande
Jos CHABERT
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Yttrande från Regionkommittén om ”Kommissionens meddelande ’Vitbok om livsmedelssäkerhet’”
(2000/C 226/03)

BAKGRUND

Kommissionens ”vitbok om livsmedelssäkerhet” — KOM(1999) 719 slutlig.
Kommissionens beslut den 28 januari 2000 att i enlighet med artikel 265 första stycket i EG-fördraget
höra Regionkommittén i denna fråga.
Beslutet av Regionkommitténs ordförande den 4 april 2000 att ge utskott 5 — socialpolitik, folkhälsa,
konsumentskydd, forskning, turism — i uppdrag att utarbeta ett yttrande i frågan.
Beslutet av Regionkommitténs ordförande den 5 april 2000 att utse Diane Bunyan (UK–PSE) och Guido
Gonzi (I–PPE) till huvudföredragande i enlighet med artikel 40.2 i arbetsordningen.
Den allmänna, vägledande debatt som utskott 5 (socialpolitik, folkhälsa, konsumentskydd, forskning,
turism) och utskott 2 (jordbruk, landsbygdsutveckling, fiskeri) har hållit i ämnet i enlighet med artikel 40.3
i arbetsordningen.
ReK-ledamöterna har intresse av en europeisk livsmedelspolitik som skapar en hög hälsoskyddsnivå för
konsumenterna.
Livsmedelssäkerheten nämns i kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska
och sociala kommittén och Regionkommittén — Strategiska mål 2000–2005 — ”Forma ett nytt Europa”
(KOM(2000) 154 slutlig).
Mot bakgrund av ovanstående antog Regionkommittén följande yttrande vid sin 33:e plenarsession den
12–13 april 2000 (sammanträdet den 12 april).
1. Regionkommittén välkomnar kommissionens beslutsamhet att utveckla och genomföra en europeisk livsmedelspolitik som garanterar att livsmedelssäkerheten i EU är av
högsta standard.

4. Kommittén håller med om att de grundläggande principerna för livsmedelssäkerhet och allmänhetens förtroende
måste baseras på ett heltäckande och enhetligt synsätt
som omfattar hela livsmedelskedjan ”från bondgård till
matbord”:
— Öppenhet och insyn i alla åtgärder och yttranden.

2. Kommittén delar kommissionens åsikt att den senare
tidens foder- och livsmedelskriser har underminerat allmänhetens förtroende för livsmedelssäkerheten och effektiviteten hos de befintliga kontrollåtgärderna för livsmedelssäkerhet inom EU. Samtidigt har kriserna åsamkat jordbrukarna betydande förluster på grund av minskad efterfrågan
på produkter som anses utgöra en hälsorisk.

3. ReK anser att ett viktigt steg mot att återupprätta förtroendet är att tydligt sätta konsumenternas intressen framför
alla andra intressen när det gäller säkerhetsfrågor, vilket
bevisas av kommissionens beslut att överföra ansvaret för
alla frågor rörande livsmedelssäkerhet till kommissionären
med ansvar för hälsa och konsumentskydd.

— Maximal information bör tillhandahållas i en tydlig
och lättfattlig form för att göra det möjligt för konsumenterna att välja effektivt.
— Alla livsmedel, ingredienser och fodermedel måste på
ett effektivt sätt kunna spåras genom hela livsmedelskedjan fram till konsumenten, och i varje led av
processen bör man kunna identifiera alla ingredienser.
— Försiktighetsprincipen skall följas i tillämpliga fall.
5. Regionkommittén anser också att en korrekt tillämpning
av riskanalys måste utgöra grunden för den framtida EUpolitiken beträffande livsmedelssäkerhet.
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6. ReK konstaterar att man måste beakta och respektera
mångfalden och den kulturella och ekonomiska betydelsen
av regionala och lokala traditioner och sedvänjor beträffande livsmedelsproduktion och smak, och därmed behovet
av att alltid eftersträva en lämplig balans mellan konsumenternas säkerhet och valmöjligheter.

7. Att främja och stödja typiska livsmedel från olika lokala
traditioner är ett verksamt sätt att ge konsumenterna
sunda livsmedel och samtidigt stödja ekonomin i många
landsbygdsområden.

8. Kommittén stöder uppfattningen att det finns behov av en
konsekvent och effektiv tillämpning av kontrollåtgärder
för livsmedelssäkerhet. Detta måste uppnås genom att man
säkerställer att kontrollen av efterlevnaden är av högsta
standard inom hela EU.

9. ReK anser att säkerhetsbestämmelserna kommer att
respekteras bättre om livsmedelsproducenterna uppmuntras och får stöd att anta effektiva system för kvalitetssäkring.

10. ReK framhåller att man måste förstå små och medelstora
företags särskilda behov, men man bör inte låta denna
förståelse äventyra konsumenternas säkerhet.

11. ReK anser att jordbrukslagstiftningen senare måste uppdateras för att garantera livsmedelssäkerhet, moderna arbetsmetoder och tekniskt stöd för företagarna.

12. Kommittén vill anmoda kommissionen att beakta den
viktiga roll som lokala och regionala myndigheter spelar
när det gäller att bedöma livsmedelsrelaterade säkerhetsrisker inom sina områden, vidta åtgärder för att minimera
riskerna och effektivt förmedla information och råd till
lokala konsumenter, livsmedelsproducenter och distributörer.

13. Livsmedelsrelaterade risker som rör diet, näringsinnehåll
och hälsa påverkar i större utsträckning socialt marginaliserade och utsatta konsumenter och därför bör man särskilt
uppmärksamma deras speciella behov när livsmedelspolitiken utvecklas och genomförs.

14. Samtidigt som det utan tvekan finns ett behov av att
förbättra märkningen av livsmedel för att göra det möjligt
för konsumenter att göra välgrundade val när de beslutar
vad de skall äta, är det väsentligt att den information som
ges om livsmedlen är lättbegriplig och därmed till hjälp för
konsumenterna när de fattar sina beslut.
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15. Kommittén vill framhålla att tillämpningen av principen
om att man skall kunna spåra livsmedel, ingredienser och
foder genom livsmedelskedjan är mycket viktig för att
garantera att konsumenterna kan lita på de påståenden
som görs om livsmedel.

16. ReK lovordar förslaget att utveckla en europeisk livsmedelsmyndighet, eftersom detta skulle visa EU:s och medlemsstaternas engagemang för att göra livsmedelssäkerheten till en prioriterad fråga. Kommittén anser också att
förslagen skapar sammanhang och utrymme för en radikal
översyn och modernisering av EU:s kontroller och samordning på området för livsmedelssäkerhet.

17. För att skapa en anda av öppenhet och insyn vill kommittén uppmuntra kommissionen att överväga hur EU:s
konsumenter i alla medlemsstater bör representeras inom
den europeiska livsmedelsmyndigheten och hur man kan
låta EU:s jordbrukare, livsmedelsproducenter och distributörer göra sig hörda.

18. Regionkommittén vill även anmoda kommissionen att se
till att det finns tillräckligt med resurser så att den
europeiska livsmedelsmyndigheten kan bli ett centrum för
hög vetenskaplig kompetens och effektivt kan utföra de
viktiga uppgifter som den föreslås få.

19. Förhållandet mellan en europeisk livsmedelsmyndighet
och medlemsstaternas egna nationella livsmedelsmyndigheter — befintliga eller under utveckling — behöver
klargöras så att den europeiska livsmedelsmyndighetens
arbete kompletterar och inte dubblerar de nationella
organens insatser. Man bör i synnerhet skapa en tydlig
uppgiftshierarki så att medlemsstaternas livsmedelsmyndigheter säkert känner till sina ansvarsområden. Dessutom
kommer konsumenterna då att ha mer förtroende för de
råd de erhåller och för att dessa myndigheter fungerar
effektivt.

20. Kommittén håller med om att det verkliga mervärdet av en
europeisk livsmedelsmyndighet är att den kan samordna
insamlingen, analysen och spridningen av information av
högsta kvalitet, särskilt i nödsituationer.

21. ReK anser att det i alla medlemsstater finns behov av att
organisera ett lämpligt program för stickprov och analyser
av livsmedel och djurfoder. Detta är viktigt för att garantera
säkra livsmedel och även för att hjälpa till att skydda
europeiska producenter från illojal konkurrens. I händelse
av negativa resultat bör omedelbara åtgärder vidtas, inklusive information till alla offentliga myndigheter och en
möjlighet att blockera all import från tredje land.
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22. Regionkommittén instämmer i att en effektiv EU-politik
beträffande livsmedelssäkerhet måste gälla alla livsmedel
som konsumeras inom EU, inte bara dem som tillverkas
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inom EU, och därför måste lika omfattande och effektiva
kontroller tillämpas på alla livsmedel och allt foder som
förs in i EU.

Bryssel den 12 april 2000.
Regionkommitténs
ordförande
Jos CHABERT

Yttrande från Regionkommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur, om märkning av
nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97”
(2000/C 226/04)
BAKGRUND

”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett system för identifiering och
registrering av nötkreatur, om märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 820/97” (KOM(1999) 487 slutlig — COD 99/0204) (1).
Rådets beslut av den 12 november 1999 att i enlighet med artikel 265 första stycket och artikel 152 i
EG-fördraget rådfråga Regionkommittén i detta ärende.
Presidiets beslut av den 17 november 1999 att ge utskott 2 — jordbruk, landsbygdsutveckling, fiskeri —
ansvaret för att bereda ärendet.
Ordförandens beslut av den 6 januari 2000 att utse Simon Day (ledamot av Devon County Council,
UK–PPE) till huvudföredragande för att utarbeta ett yttrade i ärendet i enlighet med artikel 39 i
Regionkommitténs arbetsordning.
Det utkast till yttrande (CdR 525/99 rév. 1) som antogs av utskott 2 den 24 februari 2000 (huvudföredragande: Simon Day).
Mot bakgrund av ovanstående antog Regionkommittén vid sin 33:e plenarsession den 12–13 april 2000
(sammanträdet den 12 april) följande yttrande.
1. Bakgrund

1.1.
BSE-krisen och andra problem inom ramen för livsmedelssäkerheten har lett till ökade krav från politiker och
konsumenter att upprätta system för märkning som gör det
möjligt att härleda en produkt genom hela livsmedelskedjan
till ursprungsstället och som framför allt fastställer nötköttets
härkomst.

(1) EGT C 376E, 28.12.1999, s. 42.

1.2.
I detta hänseende upprättade kommissionen 1998 ett
system för märkning av nötkött som föreskrivs i rådets
förordning (EG) nr 820/97 (2). Syftet med förhandsgodkännandet i detta system är att kunna bedöma alla detaljhandlares
uppgifter om ursprung, särdrag och produktionsvillkor för
färskt eller fryst nötkött, och en förutsättning för detta är
att ett kontrollsystem upprättas. Ett godkännande är inte
nödvändigt om märkningen endast ger konsumenterna grundläggande information om pris och tillverkning.

(2) Rådets förordning (EG) nr 820/97 av den 21 april 1997 om
upprättande av ett system för identifiering och registrering av
nötkreatur och om märkning av nötkött och nötköttsprodukter
(EGT L 117, 7.5.1997, s. 1).
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1.3.
Det nuvarande systemet var hela tiden tänkt som en
övergångsåtgärd som skulle upphöra att gälla den 31 december
1999 i väntan på upprättandet av ett obligatoriskt system. I
själva verket kunde man inte uppnå en överenskommelse om
de föreslagna obligatoriska åtgärderna, och rådet har därmed
förlängt det frivilliga systemet till den 31 augusti 2000 i väntan
på en överenskommelse som gör det möjligt att ersätta det
frivilliga systemet med obligatoriska åtgärder. Under tiden
kommer EU:s nuvarande förordningar om livsmedelsmärkning
att gälla nötkött, i syfte att undvika ett rättsligt vakuum.
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— att medlemsstaterna skall utbyta information,
— att kommissionen skall fastställa kompletterande kontrollåtgärder.
Förslaget tillåter även att man använder vissa bredare geografiska definitioner; exempelvis när allt det ovanstående äger rum
— i en eller flera medlemsstater kan märkningen vara ”Producerat i EG”,

2. Kommissionens förslag
2.1.
Tanken är att införa obligatorisk märkning i två
etapper.
2.1.1. Etapp 1: Från och med den 1 september 2000 skall
aktörer och organisationer som saluför färskt eller fryst nötkött
ange följande på etiketterna:

— i ett tredje land och i EG kan märkningen vara ”Producerat
i EG och tredje land”,
— i ett eller flera tredje länder kan märkningen vara ”Producerat i tredje land”.

— En individuell referenskod som t.ex. identifieringsnumret
(öronmärkning) för det enskilda djuret från vilket nötköttet
kommer eller identifieringsnumret för en grupp djur.

3. Behovet av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt för märkning av nötkött

— Region, medlemsstat eller tredje land där slakteriet och
urbeningsanläggningen är belägna.

3.1.
Regionkommittén välkomnar och har för avsikt att
aktivt följa upp Europaparlamentets och rådets förslag om en
förordning om upprättande av ett system för identifiering och
registrering av nötkreatur samt för märkning av nötkött.

— Godkännandenummer för slakteriet och urbeningsanläggningen.
— Slaktdatum.

3.2.

Med hjälp av detta system kan man

— Den djurkategori som köttet kommer från (dvs. stut, oxe,
kalv osv.).

— för det första bemöta konsumenternas oro för livsmedelssäkerheten; deras krav på öppenhet i frågan på såväl lokal
som nationell nivå bör också följas upp på europeisk nivå,

— Nötköttets ideala minsta mörningstid.
2.1.2. Etapp 2: Från och med den 1 januari 2003 skall
aktörer och organisationer även ange följande på etiketterna:
— Medlemsstat, region eller anläggning, eller tredje land där
djuret är fött.
— Medlemsstat, region eller anläggning, eller tredje land där
djuret är gött.
— Medlemsstat, region eller slakteri, eller tredje land där
djuret slaktades.

— för det andra ställa upp klara ramar för såväl nötkreatursägare som handels- och tillverkningsföretag som har drabbats av instabiliteten på nötköttsmarknaden och marknaden för nötköttsprodukter; denna instabilitet till följd av
den kris som orsakades av bovin spongiform encefalopati
kommer då att kunna minskas.

3.3.
I hela Europa kräver konsumenterna öppenhet i fråga
om livsmedel, i synnerhet vad gäller nötkött. Därför anser
Regionkommittén att man på gemenskapsnivå bör vidta
åtgärder inom detta område och att ingen medlemsstat har
rätt att låta bli att vidta åtgärder för att säkerställa livsmedelssäkerheten för sina medborgare.

— Medlemsstat, region eller urbeningsanläggning, eller tredje
land där djuret urbenades.
2.2.

Kommissionen föreslår

— att medlemsstaterna skall åläggas krav på att införa kontrollåtgärder,

3.4.
De obligatoriska uppgifterna måste begränsas till det
nödvändigaste för att göra märkningen så tydlig som möjligt
för konsumenten. De bör inte omfatta ”godkännandenummer
för slakteriet och urbeningsanläggningen” eller ”nötköttets
minsta ideala mörningstid”, eftersom den informationen inte
underlättar för konsumenten.
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3.5.
Om det är möjligt skall etapp två i den obligatoriska
märkningen genomföras samtidigt som den första etappen.
Åtminstone bör den planerade övergångsperioden förkortas
med ett år till den 1 januari 2002.
3.6.
Mot bakgrund av att erfarenheterna är goda av den
frivilliga märkningen bör systemkontrollerna även i fortsättningen kunna skötas av certifierade kontrollföretag. I de
berörda medlemsstaterna skulle på så sätt de offentliga organens kontrollverksamhet kunna inskränkas till att övervaka
kontrollföretagen och kontrollera livsmedel i handelsledet.

4. Information för att lugna konsumenterna och åtgärda
eventuell nedsmittning
4.1.
För att de europeiska konsumenterna skall återfå fullt
förtroende för kvaliteten på det nötkött som erbjuds dem, är
det nödvändigt att de får så många och exakta uppgifter som
möjligt. Vi motsätter oss dock parlamentets och rådets förslag
som tillåter en gruppmärkning och gör det möjligt att använda
generella termer såsom ”ursprung: EG” och ”ursprung: tredje
land”. Dessa uppgifter om det enskilda djuret och dess ursprung
är inte till nytta endast för konsumenterna, de är också
oundgängliga för att man i händelse av en hälsokris skall
kunna återkalla produkter som smittats.
4.2.

Det är därför viktigt

— att det system som definieras i förslaget till förordning
tillämpas i så stor utsträckning som möjligt utan befrielser
och undantag: man måste kunna garantera en kvalitetsoch säkerhetsstandard för allt nötkött som produceras
inom EU;
— att konsumenterna på basis av de uppgifter de får ges
visshet om vad de köper och varifrån köttet kommer. Det
uppnås t.ex. genom att man anger djurets födelseort, samt
var djuret har fötts upp och slaktats.
4.3.
Regionkommittén, som verkar på lokal och regional
nivå, vill än en gång försäkra att konsumenternas säkerhet är
kommitténs främsta mål. Detsamma har man försäkrat även i
andra fall än då det gäller nötkött, bland annat i yttrandet av
den 18 november 1999 om ”Meddelande från kommissionen
— Handlingsplan för konsumentpolitiken 1999–2001” (CdR
181/99 fin).
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5. Slutsatser
5.1.
Regionkommittén stöder principen om att upprätta ett
system för identifiering och registrering av nötkreatur samt för
märkning av nötkött och nötköttsprodukter. Uppgifterna på
etiketten bör begränsas till information som är nödvändig,
realistisk och relevant för konsumenten. Man bör avstå från
information om djurkategori och minsta mörningstid under
första etappen av den obligatoriska märkningen (1 september
2000). Det är i varje fall nödvändigt att informera om i vilken
region djuret är fött, har fötts upp och slaktats.
5.2.
Regionkommittén anser dock att genomförandet av
obligatorisk märkning liksom hittills bör ske på basis av
godkända system. Även övervakning genom privata kontrollorgan bör bibehållas.
5.3.
Regionkommittén betonar att det är nödvändigt att
återupprätta förtroendet mellan konsumenterna och nötköttsproducenterna med hjälp av överskådliga och allmänna ramar
på gemenskapsnivå som motsvarar konsumenternas allmänna
behov av så exakt information som möjligt om livsmedlens
ursprung och garanterad säkerhet.
Följaktligen är det kommitténs uppfattning att kommissionens
förslag (se punkt 2.2 andra stycket) om ”geografiska definitioner” inte motsvarar kravet på exakta uppgifter, och vi föreslår
att det skall finnas namnuppgift på ifrågavarande tredje land,
medlemsstat eller region.
5.4.
Kommittén anser att det även i fortsättningen är
möjligt att ange uppgifter om nötköttets ursprung som utöver
uppgift om medlemsstat också innehåller uppgift om region,
under förutsättning att det inte är en geografisk uppgift som
omfattas av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för
geografiska benämningar och ursprungsbeteckningar (1).
5.5.
Regionkommittén rekommenderar att detta system
upprättas så fort som möjligt för att minska de spänningar
som för närvarande råder mellan vissa medlemsstater, och
som medför en risk för att det förtroende som såväl producenterna som konsumenterna av nötkött önskar inte kan återupprättas. Regionkommittén anser att man så långt det är möjligt
bör undvika att det system som regleras i förordningen börjar
att tillämpas vid olika tidpunkter.
(1) EGT L 208, 24.7.1992, s. 1.

Bryssel den 12 april 2000.
Regionkommitténs
ordförande
Jos CHABERT
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Yttrande från Regionkommittén om ”Meddelande från kommissionen — En samordnad strategi
för att modernisera social trygghet”
(2000/C 226/05)
BAKGRUND

Kommissionens meddelande om ”En samordnad strategi för att modernisera social trygghet” (KOM(1999)
347 slutlig).
Kommissionens beslut av den 19 juli 1999 att i enlighet med artikel 265 första stycket i Fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen rådfråga Regionkommittén i ärendet.
Presidiets beslut av den 2 juni 1999 att ge utskott 5 (socialpolitik, folkhälsa, konsumentskydd, forskning,
turism) i uppdrag att utarbeta ett yttrande i ärendet.
Regionkommitténs yttrande (CdR 277/98 fin) (1) om kommissionens meddelande om det sociala
handlingsprogrammet 1998–2000.
Rådets slutsatser av den 17 december 1999 om stärkt samarbete för att modernisera och förbättra den
sociala tryggheten (2).
Kommissionens arbetsprogram för år 2000 (KOM(2000) 155 slutlig).
Det portugisiska ordförandeskapets arbetsprogram.
Det utkast till yttrande (CdR 481/99 rév. 2) som antogs av utskott 5 den 6 mars 2000 (föredragande:
Martine Buron, F–PSE).
EU har som uppgift att säkerställa att den ekonomiska och sociala utvecklingen går hand i hand, vilket
innebär att den ekonomiska politiken, sysselsättningspolitiken och politiken för social trygghet bör
betraktas som en helhet och samordnas.
Den europeiska sociala modellen som står inför flera utmaningar måste moderniseras, utan att nivån för
det sociala skyddet därmed sänks. Utvecklingen bör i stället gå mot ett samhälle med minskad utslagning.
Vid sin 33:e plenarsessionen den 12–13 april 2000 (sammanträdet den 12 april) antog Regionkommittén
följande yttrande.
1. Regionkommittén understryker vikten av den process som
påbörjats genom rådets rekommendation om överensstämmelse mellan mål och åtgärder för de sociala trygghetssystemen (1992) och påminner om sitt aktiva deltagande i processens kommande etapper, särskilt i de europeiska
forumen för socialpolitik.
2. Vi välkomnar kommissionens meddelande, som innebär
ett nytt steg i processen.
3. Det är också välkommet att rådet engagerar sig i detta
samarbete och ser den sociala tryggheten som ”en sammanhängande satsning, parallell med och samverkande med
såväl den europeiska sysselsättningsstrategin som den
makroekonomiska dialogen”.

(1) EGT C 93, 6.4.1999, s. 56.
(2) EGT C 8, 12.1.2000, s. 7.

4. Liksom kommissionen betonar vi att organisationen och
finansieringen av de sociala trygghetssystemen, bland
annat vården, även i fortsättningen kommer att höra till
varje enskild medlemsstats ansvarsområde, men att EU bör
tillföra ett mervärde genom att sätta upp gemensamma
mål på grundval av ett utbyte av erfarenheter och en
identifiering av framgångsrika metoder samt en uttömmande offentlig debatt.

5. Regionkommittén ställer sig bakom de fyra allmänna mål
som kommissionen föreslagit och som antagits av rådet:

— Att göra det lönsamt att arbeta och att arbete skall ge
en säker inkomst.

— Att göra pensionerna säkra och pensionssystemen
hållbara.
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— Att främja social integration.
— Att garantera en hållbar hälso- och sjukvård av hög
kvalitet.
6. Vi betonar uttryckligen de lokala och regionala myndigheternas viktiga roll när det gäller att genomföra politiken
för att uppnå dessa mål, eftersom de
— finansierar socialbidragen,
— förvaltar hälso- och sjukvården och äldreomsorgen,
stöder de svagaste individerna samt leder kampen mot
utslagning,
— driver på ekonomin och skapar sysselsättning i egenskap av arbetsgivare,
— är ansvariga för medborgarnas demokratiska deltagande,
— administrerar och samordnar många organisationers
insatser eller tjänster,
— främjar subsidiaritetsprincipen,
— stöder det civila samhällets roll.
7. Regionkommittén uppskattar att kommissionen och rådet
vill samarbeta med kommittén för att modernisera och
förbättra den sociala tryggheten, men begär att denna
princip verkligen skall genomföras.
8. Vi upprepar vår begäran om att medverka till att upprätta
en databas med lokala och regionala uppgifter om de
centrala frågorna inom socialpolitiken som gör det möjligt
att identifiera de lokala och regionala myndigheternas roll
och ekonomiska börda i detta sammanhang.

C 226/13

9. Högnivågruppen bör ta den lokala och regionala dimensionen i beaktande och dra nytta av de lokala och regionala
myndigheternas erfarenheter och framgångsrika metoder
vad gäller social trygghet. Regionkommittén vill i detta
sammanhang som ett exempel nämna de lokala och
regionala sysselsättningspakterna inom ramen för genomförandet av sysselsättningsstrategin.
10. Medlemsstaterna bör se till att bidraget från deras representanter i högnivågruppen föregås av ett omfattande samråd
på nationell nivå, dvs. med arbetsmarknadens parter,
socialförsäkringsinstitutioner och ansvariga för hälsovården, men också med representanter för lokala och regionala
myndigheter samt icke-statliga organisationer.
11. Regionkommittén kommer å sin sida att inrätta en arbetsgrupp som skall följa den samarbetsprocess som föreslagits
av kommissionen och rådet. Arbetsgruppen kommer att
sköta kontakterna med högnivågruppen och se till att
Regionkommittén aktivt deltar i de olika samrådsinstanserna för social trygghet som kommer att upprättas, samt i de
olika aktiviteter och högnivåforumet i juni 2000 som det
portugisiska ordförandeskapet planerar att anordna.
12. Vidare begär kommittén att kommissionen inom ramen
för utarbetandet av sitt nya sociala handlingsprogram för
år 2000 tar de lokala och regionala myndigheternas roll i
beaktande.
13. Slutligen begär Regionkommittén att kandidatländerna
skall bli delaktiga i samarbetsprocessen eftersom den
europeiska sociala modellen som garanterar en hög social
trygghetsnivå utgör en del av gemenskapens regelverk och
delaktighet skulle främja en jämförelse mellan situationen
i kandidatlandet och gemenskapens regelverk som landet
skall anpassa sig efter.

Bryssel den 12 april 2000.
Regionkommitténs
ordförande
Jos CHABERT
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Yttrande från Regionkommittén om ”Arbetsdokument från kommissionen om industri- och
energigrödor inom ramen för Agenda 2000”(*)
(2000/C 226/06)
BAKGRUND

”Arbetsdokument från kommissionen om industri- och energigrödor inom ramen för Agenda 2000”
(SEK(1998) 2169).
Presidiets beslut av den 2 juni 1999 att i enlighet med artikel 265 femte stycket i EG-fördraget utarbeta
ett yttrande om ärendet och ge utskott 2 — jordbruk, landsbygdsutveckling, fiskeri — uppgiften att
bereda ärendet.
Det utkast till yttrande (CdR 286/99 rév. 2) som antogs av utskott 2 den 26 november 1999
(föredragande: Marc Censi (regionfullmäktigeledamot i Midi — borgmästare i Rodez, F–PPE) och Nicette
Aubert (regionfullmäktigeledamot i Provence–Alpes–Côte d’Azur, F–PSE)).
Mot bakgrund av ovanstående antog Regionkommittén vid sin 33:e plenarsession den 12–13 april 2000
(sammanträdet den 12 april) följande yttrande.
1. Inledning
1.1.
Detta arbetsdokument, som kommissionen (GD Jordbruk) har utarbetat efter en begäran som rådet för jordbruksfrågor framförde vid sitt möte den 22–26 juni 1998, är mycket
väldokumenterat och intressant. Målet har varit att göra en
lägesbeskrivning av sektorn för industri- och energigrödor (IEgrödor).
Dokumentet inleds med en inventering av den areal i EU som
är ägnad åt IE-grödor.
Därefter följer en redogörelse för jordbrukspolitiken på detta
område och för de marknadsorganisationer och stödsystem
som syftar till att främja IE-grödor.
1.2.
Dokumentet innehåller visserligen en utmärkt lägesbeskrivning men kan kritiseras för att i det närmaste sakna
konkreta förslag, något som rådet hade efterlyst.
Den inledande meningen i dokumentet är mycket tydlig: ”Den
reform av den gemensamma jordbrukspolitiken som föreslås i
Agenda 2000 innehåller inget konkret förslag om en ’politik
för IE-grödor’”.
För att budskapet verkligen skall nå fram upprepas detta två
gånger i texten: I punkt 4 (”Agenda 2000 och industrioch energigrödor”) anges att ”Agenda 2000 innehåller inga
specifika förslag om en politik för IE-grödor”, och i punkt 6
(”Slutsatser för diskussion”) upprepas att ”Agenda 2000 innehåller inget konkret förslag om en ’politik för IE-grödor’”.
Det skulle för övrigt ha varit ytterst förvånande om detta
kommissionsdokument (GD Jordbruk) avvek från Agenda
2000, som utarbetats av samma generaldirektorat.
(*) Preliminär titel. Dokumentet finns endast på franska, engelska
och tyska.

1.3.
Trots att kommissionen mycket utförligt beskriver de
olika IE-grödorna kan man likväl konstatera att ämnet behandlas mycket generellt. Det är dock mycket svårt att jämföra
t.ex. en rapsodling med en snabbväxande poppelodling för
växelbruk och växter avsedda för medicinalt bruk eller färgning.
ReK anser att det behövs en politik för IE-grödor och att ämnet
måste behandlas nyanserat och utförligt eftersom det handlar
om mycket olika typer av grödor.

2. Allmänna kommentarer
2.1.
Agenda 2000 är i dag en realitet efter att ha antagits
vid rådets möte i Berlinden 24–25 mars 1999, och det
innehåller mycket riktigt ingen politik för IE-grödor.
2.2.
Avsaknaden av en sådan politik utsätter sektorn för IEgrödor för konkurrens från livsmedelssektorn, eftersom det
genomgående målet i Agenda 2000 är att marknadspriserna i
EU skall ligga på samma nivå som världsmarknadspriserna.
Denna strategi är inte särskilt uppmuntrande för sektorn för
IE-grödor, eftersom priserna inom oljeindustrin och kemiindustrin ofta är mycket låga och lägre än priserna inom
livsmedelsindustrin.
Anledningen till det är att på marknaderna för bränslen,
petrokemiska eller finkemikaliska produkter konkurrerar jordbruksråvaror med mineralprodukter, syntetiska produkter och
billiga jordbruksråvaror från länder med mycket låga produktionskostnader eller länder som automatiskt får en kompensation upp till ett garanterat fast pris.
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2.3.
Att det saknas en specifik politik, något som påtalas
tre gånger i dokumentet, nyanseras dock av konstaterandet att
”flera förslag innehåller dock bestämmelser om IE-grödor”.

Det är beklagligt att kommissionen väljer en sådan strategi
efter en mängd tidigare försök att uppmuntra grödor avsedda
för andra ändamål än livsmedel:

Det finns i själva verket särskilda marknadsorganisationer och
stödsystem för

— Jordbruksforskningsprogrammen Air (1990–1994) och
Fair (1994–1998) med medfinansiering av projekt för
forskning, utveckling och demonstration beträffande industri- och energigrödor.

— hampa och spånadslin,

— Uppdraget till Europeiska standardiseringsorganisationen
(CEN) att fastställa normer för biodiesel.

— bomull,
— framställning av stärkelse,
— socker avsett för kemisk industri.

2.4.
Situationen är mycket svårare för IE-grödor som odlas
inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1251/1999 (om
upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor) på mark som via arealuttag har avsatts för odling
av IE-grödor.

Jordbrukarna har tagit vara på denna möjlighet, men man kan
inte utveckla en politik för IE-grödor utifrån principen att
produktion först skall läggas ned (arealuttag).

Kommissionen konstaterar själv att ”en långsiktig utveckling av
industri- och energigrödor kan inte bygga på en arealuttagsnivå
som varierar varje år beroende på situationen på livsmedelsmarknaden”. Kommissionens föreslog en arealuttagsnivå på
0 %, men under toppmötet i Berlin (24–25 mars 1999)
fastställdes nivån till 10 % för perioden 2000–2006.

2.5.
När det gäller avgiftsbefrielsen för punktskatter och
mer specifikt för biobränslen är det viktigt att reda ut
begreppen.

Arealuttaget infördes för att uppnå balans på spannmålsmarknaden. Följden blev ökade forskningsinsatser om industriell
användning av jordbruksprodukter.

En sektor som ansetts höra till de mest lovande är förnybara
energikällor, och särskilt biobränslen för förbränningsmotorer.

I detta sammanhang har stora investeringar gjorts i forskning
och i demonstrationsprojekt som rör förädlingsanläggningar.

Eftersom EU i Kyoto har förbundit sig att minska koldioxidutsläppen är det nödvändigt att även i fortsättningen ta IEgrödorna i beaktande.

— Förslag till direktiv från 1992 om särskild beskattning för
biobränslen.
— Arealuttag i träda för industriell produktion med reformen
av GJP 1992.
— Europeiska kommissionens förslag till direktiv om en
omstrukturering av gemenskapens regelverk för beskattning av energiprodukter av den 17 november 1997.
— Vitbok från kommissionen om förnybara energikällor (1).
— Kampanjen för förnybara energikällor den 14 april
1999 (2), som fastställer målet på 5 miljoner ton biobränsle
år 2003 mot knappt en miljon i dag.
— Och ovannämnda lista över incitament från kommissionen
är inte uttömmande.
Detta framstår som än mer beklagligt mot bakgrund av att
olika forskningsarbeten visar att tekniska framsteg inom
jordbruket och industrin har gjort råvaror från jordbrukssektorn mer konkurrenskraftiga.
Experiment för att förbättra odlingskedjan, genetiskt förbättra
utsädet samt optimera förädlingsprocesserna och slutprodukternas egenskaper har lett till produktivitetsvinster och en
miljövänligare produktion.
Forskning har t.ex. gjort det möjligt att spara 0,28 FRF/l ester
genom en minskad användning av insatsvaror och 0,10 FRF/l
ester genom användning av nya hybridsorter.
Eftersom prisskillnaden mellan biobränsle och fossila bränslen
är cirka 2 FRF/l och de positiva externa effekterna vid framställning av biobränslen (ökad sysselsättning, minskad växthuseffekt, bättre handelsbalans) har uppskattats till mer än 1 FRF/l,
finns det anledning att hoppas att priset på biobränsle är i nivå
med priserna på fossila bränslen inom 10 år.

(1) Meddelande från kommissionen ”Energi för framtiden: förnybara
energikällor Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan”,
KOM(97) 599 slutlig, antaget den 26 november 1997.
(2) Arbetsdokument (SEK(1999) 504) ”Energi för framtiden: förnybara energikällor (gemenskapsstrategi och handlingsplan) – Startkampanj”.
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De många forskningsprojekt som finansierats av kommissionen visar att det både är lönsamt och nödvändigt att gå in med
offentligt stöd på detta område.

3.3.
Man bör också på nytt ta upp direktiv 92 om beskattning av biobränslen, som aldrig har slutförts, och försöka
uppnå en skatteharmonisering på detta område inom EU.

Avsaknaden av konkreta förslag om IE-grödor beror således
på en uppenbar politisk inkonsekvens.

I väntan på detta måste medlemsstaterna få möjlighet att införa
en partiell eller total skattebefrielse på biobränsle, som varken
är begränsad i fråga om volym eller tid i enlighet med direktivet
av den 17 mars 1997. Sektorn för industri- och energigrödor
måste utvecklas mer än vad pilot- eller demonstrationsprojekten ger utrymme för.

2.6.
Europeiska kommissionen har fastställt att klimatpolitiken och ansträngningarna för att åstadkomma en betydande
minskning av växthusgaserna — i synnerhet CO2 — skall
prioriteras. Därför har EU som gemenskap anslutit sig till
Kyotoavtalet och satt upp det ambitiösa målet att genomföra
en minskning med 8 %. Ett av de viktigaste alternativen för att
nå detta mål är en kraftigt utökad användning av biomassa
eller trä. Här föreligger det i huvudsak två möjligheter. För det
första ett intensifierat utnyttjande av skog för energiproduktion, vilket kan skapa en självbärande inkomstkälla för lantbruken i skogrika områden inom EU. För det andra utgör
plantering och förvaltning av energiskog en redan beprövad
möjlighet att använda industri- och energigrödor till energiproduktion, exempelvis genom odling av snabbväxande träslag
med kort omloppstid på arealer som inte utnyttjas för
livsmedelsproduktion. En förankring av dessa möjligheter bör
i vilket fall som helst ingå i en strategi för utnyttjande av
industri- och energigrödor.

3. Rekommendationer från Regionkommittén

Agenda 2000 har redan antagits och frågan är hur man skall
gå till väga för att utveckla en sektor för industri- och
energigrödor i Europeiska unionen.

3.4.
Det förs också en diskussion inom EU om att införa
miljöavgifter. En viktig utgångspunkt måste vara att jordbruksprodukter på grund av sina miljöfördelar skall befrias från
dessa avgifter (produkterna är ofta förnybara och nedbrytningsbara, har liten inverkan på växthuseffekten och har låg
ekotoxicitet).

3.5.
Som kommissionen nämner i sitt dokument (punkt 5
”Landsbygdsutveckling och miljön”) måste dessutom IE-grödor
omfattas av åtgärder som berör landsbygden och miljön.

Kommissionens konstaterande att avsaknaden av en specifik
politik för IE-grödor inte förhindrar att vissa åtgärder ägnas åt
att främja spridningen av dessa grödor, föranleder ett antal
anmärkningar:

— De oljeväxter som det produceras för lite av kommer inte
att gynnas av detta system för direktstöd. Om priserna på
livsmedelsmarknaden är högre än priserna på IE-grödor
finns det, med samma bidragsnivå, en risk för brist på
oljeväxter för framställning av biobränslen.

3.1.
Trots att IE-grödorna inte omfattas av Agenda 2000
behövs en plan för att sektorn skall kunna utvecklas. Planen
bör ta hänsyn till IE-grödornas olika karaktär och innehålla
lämpliga lösningar som främjar en hållbar social, ekonomisk
och ekologisk utveckling av dessa grödor i berörda regioner.

— Kommissionen påpekar att odlingen av IE-grödor är mer
utvecklad i nordvästra Europa med storskaliga jordbruk än
i Medelhavsområdet och mindre gynnade regioner. I detta
hänseende är arealersättningen på 63 euro/ton multiplicerat med den genomsnittliga regionala spannmålsavkastningen inte tillräcklig för att stimulera utvecklingen av nya
IE-grödor.

3.2.
Mot bakgrund av den inkonsekvens som präglat tidigare gemenskapsinitiativ är det viktigt att kommissionen snarast
möjligt inrättar en arbetsgrupp för IE-grödor för att få en klar
bild av sektorn och kunna föra en konsekvent politik.

— Det är inte bara grödor som används för produktion av
biomassa som har en flerårig produktionscykel. Vissa
industrigrödor skördas 3–7 år efter sådd eller plantering,
och det bör läggas fram förslag om dessa grödor.

Arbetsgruppen bör omfatta alla berörda generaldirektorat:
Företagspolitik, Jordbruk, Transporter, Miljö, Forskning, Regionalpolitik, Energi, Budget och Skatter och tullar.

3.6.
En ny gröda är i allmänhet inte omedelbart lönsam
utan måste utprovas under flera år.
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Man måste således fortsätta att finansiera och uppmuntra
forskning, men man bör också överväga ett stödsystem för
utveckling av de IE-grödor som industrin verkligen har visat
intresse för. Om ett sådant system skulle införas är ett
startbidrag under 5–7 år ett minimum.

3.8.
Införande av nya grödor eller återinförande av vissa
sorter kan ge en injektion till förädlingsindustrin och skapa nya
arbetstillfällen på lokal nivå, förutsatt att utvecklingsprojekten
bygger på befintlig know-how och är anpassade till de lokala
förhållandena.

Man kan för övrigt också tänka sig ett differentierat stöd som
bestäms av prisskillnaden i förhållande till den produkt som
ersatts.

I en tid präglad av avfolkning på landsbygden, växande
miljöproblem och avsättningssvårigheter för europeiska jordbruksråvaror får man inte försumma industri- och energigrödor, som kan bidra till att lösa vissa av dessa problem. Därför
behövs det ramvillkor som är anpassade till dessa grödors
speciella karaktär.

3.7.
Det är också viktigt att komma ihåg att IE-grödor ger
biprodukter som ofta är rika på proteiner och används till
djurfoder. Värt att nämna är även att EU importerar två
tredjedelar av sitt behov av proteinrika biprodukter.
Det står också klart att frikopplingen av stöden gör Blair
House-avtalen inaktuella, särskilt bestämmelsen om en miljon
ton sojamjölsekvivalenter.

3.9.
Målen som fastställs i Europeiska kommissionens
vitbok om förnybara energikällor är lovvärda, men de kan bara
uppnås om det finns finansiella bestämmelser, vilket det inte
gör i dag. De politiska beslutsfattarna och särskilt Europaparlamentet bör avsätta de finansiella medel som krävs för att
uppnå dessa mål.

Bryssel den 12 april 2000.
Regionkommitténs
ordförande
Jos CHABERT
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Yttrande från Regionkommittén om ”Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet,
Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén — Mot ett europeiskt område för
forskningsverksamhet”
(2000/C 226/07)
BAKGRUND

Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och
Regionkommittén — ”Mot ett europeiskt område för forskningsverksamhet” (KOM(2000) 6 slutlig).
Kommissionens beslut av den 24 januari 2000 att rådfråga Regionkommittén i detta ärende i enlighet
med artikel 265 första stycket i EG-fördraget.
Regionkommitténs presidiebeslut av den 11 februari 2000 att ge utskott 5 — socialpolitik, folkhälsa,
konsumentskydd, forskning, turism — i uppdrag att utarbeta yttrandet.
Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och
Regionkommittén — ”Främja sammanhållning och konkurrenskraft genom forskning, teknisk utveckling
och innovation” (KOM(1998) 275 slutlig).
Kommissionens meddelande ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om femte ramprogrammet
för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
(1998-2002)” (KOM(97) 142 slutlig).
Regionkommitténs yttrande (CdR 278/98 (1)) om kommissionens meddelande ”Främja sammanhållning
och konkurrenskraft genom forskning, teknisk utveckling och innovation” (KOM(1998) 275 slutlig).
Regionkommitténs yttrande (CdR 158/97 (2)) om kommissionens meddelande ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om femte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom
området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998–2002)” (KOM(97) 142 slutlig).
Det utkast till yttrande (CdR 33/2000 rév. 1) som antogs av utskott 5 den 6 mars 2000 (föredragande:
Marie-Christine Blandin).
Meddelande från kommissionen — ”Kvinnor och vetenskap — Berika den europeiska forskningen genom
ökat deltagande från kvinnor” som syftar till att sätta upp mål för jämställdhet mellan kvinnor och män
inom forskningen, stärka nätverket av kvinnor inom den vetenskapliga världen och stimulera debatt
och erfarenhetsutbyte mellan medlemsstaterna genom en samlad strategi i enlighet med det femte
ramprogrammet (KOM(1999) 76).
Forskningen har mycket stor betydelse både för ökade kunskaper och för utvecklingen, och det finns på
detta område möjlighet att skapa en dynamisk samverkan mellan de lokala och regionala myndigheternas,
medlemsstaternas respektive EU:s insatser
Mot bakgrund av ovanstående antog Regionkommittén följande yttrande vid sin 33:e plenarsession den
12–13 april 2000 (sammanträdet den 12 april).
Regionkommittén
1. delar kommissionens oro för forskningen och välkomnar
den klarsynta beskrivningen av situationen och den uttalade målsättningen att vilja utveckla en europeisk forskningspolitik,
2. godkänner att kommissionen önskar optimera verktygen,
låta kunskaper komma andra till del och stimulera spridning och utveckling av sakkunskap, eftersom dessa aspek(1) EGT C 198, 14.7.1999, s. 41.
(2) EGT C 379, 15.12.1999, s. 26.

ter är grundläggande för sociala, ekonomiska och kulturella
aktiviteter,
3. vill bekräfta medborgarnas roll och i synnerhet att de bör
få tillgång till kunskaper, till besluts- och prioriteringsprocessen och till forum där de kan uttrycka sina åsikter. Med
hänsyn till principerna om subsidiaritet, partnerskap och
närhet till medborgarna förelår kommittén att man inrättar
ett europeiskt rådgivande råd för högre utbildning och
forskning med företrädare för den vetenskapliga världen
och högt kvalificerade personer inom det civila samhället,
och att man tilldelar de lokala och regionala myndigheterna
en central roll i utformningen av gemenskapsprogrammens
innehåll och fördelning,
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4. påminner om att forskningen inte är begränsad till fysik
och biologi, utan erkänner fullt ut human- och samhällsvetenskapernas värde. Kommittén föreslår att man på gemenskapsnivå på ett betydligt mer kraftfullt och genomgripande sätt stöder grundforskning och högre utbildning inom
humanvetenskaperna,
5. betonar i likhet med kommissionen att det finns ett akut
behov av en verklig europeisk forskningsstrategi som
stöder sig på
— gemensamma värderingar,
— en ambitiös politik för mänskliga resurser (utbildning,
regler för forskare, rörlighet),
— kraftfulla verktyg (nätverk för ny teknik, säker och
lättillgänglig gemenskapspatentering, bättre möjligheter att utveckla industriella tillämpningar),
6. erkänner att innovationer spelar en positiv roll för sysselsättningen och ser gärna att man främjar de innovationer
som leder till en hållbar utveckling. Gemenskapens forskningsstöd bör skapa förutsättningar för fler högkvalificerade och hållbara arbetstillfällen inom vetenskapen,
7. bekräftar att det vid sidan om forskning som ägnas åt
”lönsamma” tekniska tillämpningar behövs utrymme för
frihet och kreativitet, och begär att kommissionen skall
garantera detta utrymme,
8. påminner om vilken avgörande roll de lokala och regionala
myndigheterna spelar när det gäller utbildning och stöd till
laboratorier och forskarinitiativ och som förbindelselänk
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till lokala förväntningar. Inom ramen för tillämpningen av
subsidiaritetsprincipen bör gemenskapsprogrammen för
forskning samordnas med regionalpolitiken för att främja
projekt som utvecklar den forskning som ligger närmast
medborgarna,
9. förnyar sina krav på att kvinnor och män skall ha lika stor
tillgång till yrken och forskningsämnen,
10. välkomnar att kommissionen tänker göra åtaganden för
att öka investeringarna i infrastruktur på europeisk nivå,
förbättra infrastrukturens sätt att fungera och skapa nätverk och samverkanseffekter beträffande utrustning och
olika medlemsstaters forskningslag. Kommittén anser i
princip att nationella forskningsinstitutioner och -program
skall öppnas samt förväntar sig en verklig politik för att
stimulera forskningsvärlden,
11. anser att det är nödvändigt med förbättrade samarbetsformer mellan offentliga och privata forskningscentrum. De
sistnämnda har ofta tillgång till den senaste utrustningen
vilket de offentliga forskningscentrumen inte kan tillåta
sig.
12. vill inkluderas i de kommande diskussionerna och i
utformningen av ämnesindelade prioriteringar, kommer
att vara mycket uppmärksam på hur man främjar allt
samarbete mellan olika infrastrukturdelar, och kommer
att vara observant på vilka etapper som föreslås för
genomförandet av programmet och de åtgärder som
planeras,
13. önskar att forskningsframgångar mer är följden av kunskaper, samarbete och bra verktyg än av konkurrens inom
EU som intensifieras på grund av globaliseringen och
avregleringen av ekonomin.

Bryssel den 12 april 2000.
Regionkommitténs
ordförande
Jos CHABERT
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Resolution från Regionkommittén om ”Partnerskapsprincipen och dess tillämpning i reformen
av strukturfonderna 2000–2006”
(2000/C 226/08)
BAKGRUND

Presidiets beslut av den 17 november 1999 att ge utskott 1 i uppdrag att utarbeta en resolution om
partnerskapsprincipen och dess tillämpning i reformen av strukturfonderna.
Det utkast till resolution som antogs vid utskott 1:s möte den 1 december 1999 (CdR 434/99 rév. 1;
föredragande: Jan Tindemans, NL–PSE).
Regionkommitténs yttrande, antaget vid plenarsessionen i juli 1995, om ”Regionala och lokala
myndigheters roll med avseende på strukturfondernas partnerskapsprincip” (CdR 234/95) (1). Regionkommitténs yttrande, antaget vid plenarsessionen i november 1997, om ”Regionernas och kommunernas
åsikter om utformningen av den europeiska strukturpolitiken efter 1999” (CdR 131/97 fin) (2).
Regionkommitténs yttrande, antaget vid plenarsessionen i september 1998, om ”Förslag till rådets
förordning (EG) om allmänna bestämmelser för strukturfonderna” (CdR 167/98 fin) (3). Regionkommitténs
resolution, antagen vid plenarsessionen i mars 1999, om ”Reformen av strukturfonderna och Sammanhållningsfonden inom ramen för den politiska debatten om åtgärdspaketet i Agenda 2000” (CdR 1/99 fin) (4).
Regionkommitténs yttrande, antaget vid plenarsessionen i mars 1999, ”För en ny subsidiaritetskultur! En
appell från Regionkommittén” (CdR 302/98 fin) (5).
Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna.
Tavistock-institutets rapport ”The Thematic Evaluation of the Partnership Principle” (London, februari
1999).
Regionkommitténs synpunkter i deklarationen om partnerskapsprincipen, som lades fram vid den
avslutande konferensen, anordnad den 10 januari 2000 på inbjudan från den autonoma regionen
Madeira, under en seminarieserie organiserad av ReK om ”Genomförandet av reformen av strukturfonderna 2000–2006 — Lokala och regionala myndigheters bidrag”.
Regionkommittén antog följande resolution vid sin 33:e plenarsession den 12–13 april 2000 (sammanträdet den 12 april).

1. Regionkommittén betonar partnerskapsprincipens betydelse för ett effektivt genomförande av strukturfonderna.

allmänna regler i förordningarna för att principen skall
kunna tillämpas.

2. Regionkommittén konstaterar att partnerskapet, som det
beskrivs i ReK:s yttranden, i huvudsak skall vara brett, skall
vara engagerat i alla faser av stödåtgärderna, och skall ge
de lokala och regionala myndigheterna en nyckelroll.
Vidare konstaterar kommittén att det endast krävs ett fåtal

3. Regionkommittén noterar rådets förordning 1260/1999,
som innehåller allmänna bestämmelser om tillämpningen
av partnerskapsprincipen och som förefaller garantera ett
fullt deltagande från de lokala och regionala myndigheterna
sida.

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

4. Regionkommittén konstaterar att rådets förordning
1260/1999 uttrycker en önskan, i artikel 8.1, om breda
partnerskap och i artikel 8.2 en önskan att engagera
partnerskapet i planeringens alla stadier, men att det
är medlemsstaterna som beslutar om hur detta skall
genomföras och om vilken roll de lokala och regionala
myndigheterna kan spela.

EGT C 100, 2.4.1996, s. 72.
EGT C 64, 27.2.1998, s. 5.
EGT C 373, 2.12.1998, s. 1.
EGT C 198, 14.7.1999, s. 1.
EGT C 198, 14.7.1999, s. 73.
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5. Regionkommittén betonar att reglerna för tillämpningen
av partnerskapsprincipen inte har förändrats i någon större
utsträckning i den nya förordningen jämfört med i rådets
förordning 2081/93 (EEG). Man kan dock sluta sig till att
avsikten är att ge lokala och regionala myndigheter en
nyckelroll trots att det fortfarande uttryckligen är medlemsstaterna som är ansvariga för partnerskapen och för
gemenskapsstödet på lämplig nivå.

— Önskan att låta de lokala och regionala myndigheterna
spela en nyckelroll i programplaneringen på regional
nivå samt att engagera dem i den horisontella programplaneringen.

6. Regionkommittén noterar att medlemsstaten i sin rapport
skall bifoga en översikt över de bestämmelser som införts
för samråd med parterna, men att det trots detta inte
framgår om eller hur detta skall bedömas eftersom det inte
tycks finnas något tydligt och klart gemenskapsansvar.

— Integrering, eller åtminstone samordning, av det vertikala och horisontella partnerskapet.

7. Regionkommittén instämmer allmänt i slutsatserna i Tavistock-rapporten ”The Thematic Evaluation of the Partnership Principle”, särskilt den som gäller iakttagelserna
om partnerskapens effektivitet, och håller med om att
partnerskapsprincipen har utvecklats ojämnt i medlemsstaterna och programmen, vilket innebär att det finns utrymme för en kraftig förbättring i många länder.
8. Regionkommittén vill uppmärksamma kommissionen och
medlemsstaterna på följande viktiga aspekter:
— Behovet av konsekvent utvidgning av det vertikala
partnerskapet inom EU mellan Europeiska kommissionen och medlemsstaterna till de lokala och regionala
myndigheterna för att en bredare och jämnare maktdelning skall uppnås.

— Det horisontella partnerskapets omfattning samt en
tydlig uppdelning av beslutsbefogenheterna mellan
finansierande och icke finansierande parter.

— Bättre möjligheter för lokala och regionala myndigheter som förvaltande och finansierande organ.
— I princip ett planeringsdokument och ett partnerskap
per område för att förenkla styrning och övervakning
och för att begränsa byråkratin.
— Tillräckligt tekniskt understöd till partnerskapet för att
göra det möjligt för alla parter att delta fullt ut.
— Formalisering av partnerskapets ställning utan luckor,
så att det tydligt framgår vilka rollerna och befogenheterna är, liksom arbetsorganisationen, ansvarsfördelningen och styrresurserna.
9. Regionkommittén uppmanar kommissionen att, med hänsyn till subsidiaritetsprincipen, hjälpa medlemsstaterna
samt de lokala och regionala myndigheterna att förbättra
tillämpningen av partnerskapsprincipen genom att tillsammans med Regionkommittén utarbeta ett arbetsdokument
med exempel på bra metoder och tydliga modeller för
partnerskap samt tillhandahålla information om de olika
parternas finansiella deltagande.

Bryssel den 12 april 2000.
Regionkommitténs
ordförande
Jos CHABERT
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Yttrande från Regionkommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén — Sammanhållning och transport”
(2000/C 226/09)
BAKGRUND

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och
Regionkommittén om ”Sammanhållning och transport” (KOM(1998) 806 slutlig av den 14 januari 1999).
EG-fördraget, särskilt avdelning XV (Transeuropeiska nät) och avdelning XVII (Ekonomisk och social
sammanhållning).
Första officiella utkastet till Regional utvecklingsplanering i europeiskt perspektiv (ESDP), presenterat vid
det informella mötet i Noordwijk den 9–10 juni 1997 med ministrar ansvariga för fysisk planering i
Europeiska unionens medlemsstater.
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 (1) om gemenskapens riktlinjer
för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, och det förslag till Europaparlamentets och rådets
beslut om ändring av detta beslut som nu är under behandling (2).
Presidiets beslut av den 2 juni 1999 att i enlighet med artikel 265.5 i EG-fördraget utarbeta ett yttrande i
detta ärende och att ge utskott 1 — regionalpolitik, strukturfonder, ekonomisk och social sammanhållning, samarbete över nations- och regiongränser — i uppdrag att förbereda ärendet.
Bidraget från utskottet för transeuropeiska nät, transporter, informationssamhället (utskott 3) (föredragande: Nı́kos Tabakı́dis, borgmästare i Agı́i Anárgyri, EL–PSE).
Utkastet till yttrande (CdR 390/99 rév. 2) som utskott 1 antog den 1 december 1999 (föredragande:
Ramón Luis Valcárcel Siso, regionpresident i Murcia, E–PPE).
Med beaktande av ovanstående antog Regionkommittén vid sin 33:e plenarsession den 12–13 april 2000
(sammanträdet den 12 april) följande yttrande.
1. Inledning

1.1.
I artikel B i EU-fördraget beskrivs den ”ekonomiska
och sociala sammanhållningen” som ett mycket viktigt instrument för att främja ekonomiska och sociala framsteg och
”uppnå en väl avvägd och hållbar utveckling” i unionen.

1.2.
Som framgår av meddelandet om sammanhållning och
transport, som är föremål för detta yttrande, har sambandet
mellan ekonomisk och social utvecklingsnivå och tillgång till
transportinfrastruktur och transporttjänster dessutom varit
känt sedan länge.

1.3.
Relationen mellan transporter och övergripande utveckling (och förutsättningen för denna utveckling, nämligen
ekonomisk och social sammanhållning) är dock såväl teoretiskt
som praktiskt mycket komplicerad. De analyser och politiska

(1) EGT L 228, 9.9.1996, s. 1.
(2) KOM(97) 681 slutlig — EGT C 120, 18.4.1998, s. 14.

åtgärder som syftar till att konsolidera och utveckla samordningsvinsterna mellan sammanhållning och transport måste
därför ges en så noggrann och omsorgsfull utformning som
möjligt.

1.4.
Mot denna bakgrund är meddelandet om sammanhållning och transport, som Europeiska kommissionen remitterat
till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, mycket välkommet och högt
uppskattat. Anledningen till detta är inte bara att man i
meddelandet om sammanhållning och transport beskriver de
insatser som EU hittills gjort på detta område, utan framför
allt att man tydligt visar en vilja att gå vidare och komma förbi
de hinder som fortfarande finns. Några mycket konkreta
exempel på vad meddelandet om sammanhållning och transport innehåller är följande:

— En bedömning av hur den sektorsspecifika politiken för
avreglering av transporttjänsterna kan komma att medföra
nackdelar för vissa befolkningsgrupper och vissa områden.
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— En beskrivning av hur olika nackdelar bör förebyggas och
avhjälpas genom en transportpolitik som beaktar
— att bestämda tjänster måste bibehållas med offentligt
stöd, och
— att skillnaderna mellan regionerna vad gäller tillgänglighet måste minskas.
1.5.
Regionkommittén skulle i detta sammanhang vilja
behandla följande problemområden:
— Metoder för att utvärdera resultaten när det gäller sammanhållning och transport.
— Anpassning av de transportpolitiska och miljöpolitiska
åtgärderna till förhållandena i de centrala respektive perifera områdena inom unionen.
— Avlägsna områden och öar — de europeiska hamnarnas
bidrag till att bryta deras isolering.
— Effekterna av att de sekundära transportnäten förfaller och
läggs ner vid avfolkning i regioner med eftersläpande
utveckling och bergsområden i Europas inland.
— Utveckling mot en mer omfattande internalisering av
kostnaderna genom ett successivt införande av system för
avgiftsbeläggning av infrastrukturen.
— Samordning av politiken och av de olika åtgärderna.
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1.9.
Ett av de viktigaste målen för gemenskapspolitiken är
den så kallade sammanhållningen, dvs. att skapa förutsättningar som gör det möjligt för de olika regionerna i Europa att ta
del av utvecklingen på detta jämlika sätt. I det nya fördraget
(Amsterdamfördraget), närmare bestämt i artikel 2, finns en
uttrycklig hänvisning till detta mål.

1.10. Redan 1988 började gemenskapen i och med den
nya inriktningen på strukturfonderna att satsa politiskt och
ekonomiskt på ekonomisk och social sammanhållning. Senare,
under 1993, då Sammanhållningsfonden togs upp bland
strukturfonderna, antog gemenskapens politik ännu mer specifika mål i form av investeringar i transeuropeiska nät. Parallellt
med detta arbetade Europeiska investeringsbanken för samma
politiska mål genom att prioritera lån till projekt som främjar
den regionala utvecklingen.

2. Sammanhållning och transport

2.1.
Transporterna spelar otvivelaktigt en mycket viktig roll
för regionernas utveckling, både när det gäller infrastruktur
och utbud av tjänster.

2.2.
Sambandet mellan ekonomisk utveckling och transportsystemens utvecklingsnivå är vetenskapligt belagt, även
om man inte helt har klarlagt arten av detta samband och vilka
variationer det uppvisar.

1.6.
Vad gäller de ovan angivna områdena kommer ReK på
några konkreta punkter — liksom i sammanfattningen — att
framhålla vissa påpekanden och förslag som redan tagits upp i
kommitténs yttrande om det transeuropeiska transportnätet(1).
ReK följer generellt samma resonemang och gör samma
bedömning som i yttrandet om det transeuropeiska transportnätet.

2.3.
Det står dock klart att ett väl fungerande transportsystem är ett av huvudmålen för utvecklingen i de olika regionerna. Detta gäller både på kort och lång sikt, och såväl med
avseende på infrastrukturen som på själva transporttjänsterna.

1.7.
Det finns enorma geografiska, ekonomiska, demografiska, kulturella och sociala skillnader inom Europeiska unionen. Regioner med stora befolkningskoncentrationer och
intensiv näringsverksamhet präglas ofta av hög levnadsstandard, medan det å andra sidan också finns regioner som lider
av underutveckling och tilltagande avfolkning.

2.4.
På kort sikt bidrar transportsystemets planering,
konstruktion, funktion och underhåll till att skapa arbetstillfällen, med direkta effekter på den sociala anpassningen och på
regionernas ekonomiska välstånd. På längre sikt påverkar
transportsystemet också faktorer av grundläggande betydelse
för produktionen (typ av produktion, råvarutransporter, distribution av produkter, lagerhållningssystem m.m.).

1.8.
Framför allt gäller detta öområden och andra isolerade
regioner. Dessa olikheter ger upphov till skillnader i utvecklingstakt i de olika regionerna och påverkar i slutändan också
deras möjligheter att delta på mer jämlika villkor i den
ytterst omfattande socioekonomiska konstruktion som kallas
Europeiska unionen.

2.5.
En av transportsystemets viktigaste uppgifter är en
allmän förstärkning av den ekonomiska verksamheten, både
inom varuproduktionssektorn och när det gäller tjänster (t.ex.
inom turismen).

(1) Yttrande om Europeiska kommissionens rapport från 1998
om genomförande av riktlinjerna och framtida prioriteringar;
KOM(98) 614 slutlig (CdR 60/99 fin — EGT C 293, 13.10.1999,
s. 9).

2.6.
Transportsystemet är speciellt betydelsefullt i jordbruks- och fiskeriregioner, eftersom många jordbruks- och
fiskeriprodukter är färskvaror som kräver snabbare transporter
än flertalet industriprodukter.
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2.7.
Transporternas betydande rumsliga dimension är också
uppenbar. Varje region har särskilda behov i fråga om
transportsystemen, som behöver utvecklas både i tekniskt och
ekonomiskt hänseende. Bland annat måste systemet i vissa
regioner vara planerat till stöd för produktionsmodellen
(framför allt i industriregioner), medan det i andra regioner är
speciellt viktigt att utveckla kollektivtrafiken för den sociala
anpassningens skull (särskilt i isolerade och mindre gynnade
regioner) och för att upprätthålla den sociala och ekologiska
jämvikten (regioner i närheten av stora stadskärnor och
områden med hög trafikkoncentration i EU:s kärnregioner).
Via medel från strukturfonderna eller Sammanhållningsfonden
bör man därför främja sådana miljövänliga investeringar i
personkollektivtrafiksystemen som gynnar intermodaliteten.
Detta skulle underlätta en hållbar rörlighet i städerna genom
att städerna görs tillgängliga och integreras i de transeuropeiska
näten.

2.8.
Det är viktigt att framhålla att otillräckliga transportnät
också har direkta effekter på levnadskostnaderna, i och med
att ett bristfälligt transportnät kan fungera som en informell
pålaga som ökar kostnaderna för de produkter som når
konsumenterna. Denna kostnadsökning drabbar framför allt
ekonomiskt svagare grupper i samhället och äventyrar därigenom sammanhållningen. Dessutom drabbar den informella
avgiften till följd av otillräckliga transportnät också exporten
av varor som produceras i dessa regioner.

2.9.
Som framgår ovan är transportfrågorna i många fall
sammanvävda med problem som rör allmännyttiga tjänster.

2.10. Typiska exempel på detta är sjuktransporter från
isolerade områden till sjukvårdscentraler i stadsområden, skolskjuts för barn och ungdomar, möjligheten till snabb hjälp
vid naturkatastrofer i isolerade regioner samt den sociala
integrationen mellan olika lokala kulturer.

2.11. I linje med tidigare resonemang bör transporterna
inte bedömas efter strikt ekonomiska kriterier (ekonomisk
livskraft). De bör i stället analyseras i ett vidare ekonomiskt,
socialt och ekologiskt sammanhang. Det är därför viktigt att
framhålla att frånvaron av eller bristen på bastjänster kommer
att förvärra de demografiska och ekonomiska problem som
gör investeringar i transportinfrastruktur olönsamma, om
man inte skapar ett effektivt transportnät som motverkar de
negativa effekterna och gör det lättare att ta sig till isolerade
och eftersatta områden. Resultatet i dessa regioner blir en ond
cirkel som innebär att ett ökande utbudsunderskott medför ett
allt större efterfrågeunderskott och vice versa.
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2.12. Den mångfald av effekter som transporterna har visar
betydelsen av lokala särdrag, som absolut måste beaktas när
det gäller planering och infrastrukturer inom transportsektorn
i Europa. Dessa lokala särdrag gör sig också gällande inom de
olika medlemsstaterna. Därför är det viktigt att betona det
ökade behovet av att respektera och tillämpa subsidiaritetsprincipen även inom transportsektorn.

3. Metoder för resultatbedömning
3.1.
Det direkta sambandet mellan gemenskapens transportpolitik och den ekonomiska och sociala sammanhållningen framgår vid en samtidig bedömning av avdelning XII
(Transeuropeiska nät) och avdelning XIV (Ekonomisk och
social sammanhållning) i EG-fördraget. I båda avdelningarna
framstår de transeuropeiska transportnäten som ett instrument
som man hoppas direkt skall bidra till förstärkning av den
ekonomiska och sociala sammanhållningen, definierad som
en minskning av ”skillnaderna mellan de olika regionernas
utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade
regionerna, inbegripet landsbygdsområdena” (I Amsterdamfördraget har ”eller öarna” lagts till efter ”minst gynnade
regionerna”).
3.2.
Andra ansatser av mer generell art, som Europeiska
kommissionen sedan en längre tid har diskuterat (”Vitboken
om tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning — utmaningarna
och vägarna in i 2000-talet” från 1993) och som med goda
skäl tas upp i meddelandet, är de som knyter uppbyggnaden
av transportinfrastruktur till skapandet av ny sysselsättning.
3.3.
Här skall först de tillfälliga arbetstillfällen som skapas i
samband med anläggningsarbetena nämnas. Det är dock av
större intresse att rikta uppmärksamheten mot den varaktiga
sysselsättning som kan skapas tack vare de nya kommunikationsmöjligheterna och kostnadsvillkoren, eftersom denna typ
av ny sysselsättning får mer långsiktiga effekter och är
en funktion av ett direkt och bestående samband mellan
näringslivets konkurrenskraft och den ekonomiska och sociala
sammanhållningen.
3.4.
Slutligen bör gemenskapens insatser på transportområdet på längre sikt få positiva effekter i form av ökade inkomster
och jämnare inkomstfördelning. Detta blir den yttersta effekten
av de minskade skillnaderna och de nya sysselsättningstillfällena, vilka är slutresultatet av transporternas bidrag till stärkt
ekonomisk och social sammanhållning.
3.5.
ReK anser emellertid att kombinationen av transportpolitik och ekonomisk och social sammanhållning kommer
att förbli en abstrakt och from förhoppning så länge som det
inte skapas verktyg för att bedöma de konkreta effekter som
transportpolitiken får på sammanhållningen. Sammanfattningsvis och rent generellt handlar det här om att bedöma hur
gemenskapens transportpolitik och de olika transportpolitiska
instrumenten bidrar till att uppnå de tre huvudmålen, det vill
säga
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— att stärka den europeiska ekonomins konkurrenskraft,
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4. Åtgärder anpassade till centrum, periferi, öar och
mindre tillgängliga inlandsområden

— att lägga fast en plan för ett hållbart transportsystem, och
— vad som särskilt angår oss här, att främja den ekonomiska
och sociala sammanhållningen i EU.

3.6.
Att det saknas sådana mätinstrument (mätindikatorer
och mätvariabler, utvärderingsmetoder, osv.) ser man i nuläget
både när det gäller konkreta insatser och när det gäller
tranportinfrastrukturnät och transporttjänster rent generellt.
Enligt den information ReK fått har kommissionen arbetat
relativt intensivt efter dessa linjer under de senaste åren.
Följande påpekanden är dock på sin plats:
— När det gäller specifika infrastrukturer, tjänster, åtgärder
eller projekt är det svårt
— att i förväg avgöra deras gemenskapsintresse med
hänsyn tagen till strävan att stärka sammanhållningen,
och
— att i efterhand bedöma i vilken mån målen har
uppnåtts.
— När det gäller åtgärderna och de övergripande infrastruktur- och tjänstenäten är det svårt
— att avgöra om insatserna verkligen gått i avsedd
riktning och hur långt man nått (och vilka generella
eller specifika avvikelser som gjorts), och
— att finna former för insatser som stärker eller korrigerar
de resultat som uppnåtts.

3.7.
Kommittén anser därför att det vore lämpligt att de
”övergripande” forsknings- och utvecklingsinsatserna inom
gemenskapens transportpolitik omfattar åtgärder som syftar
till en mer genomarbetad utformning av lämpliga mätindikatorer och metoder för att regelbundet kartlägga och utvärdera
effekterna av gemenskapens transportpolitik:
— på utvecklingen av näringslivets konkurrenskraft,
— på utformningen av ett hållbart transportsystem och
fördelningen på olika transportsätt, och
— på en förbättring av åtminstone två av de centrala inslagen i
den ekonomiska och sociala sammanhållningen, nämligen
förbindelserna mellan olika regioner samt sysselsättningen.

4.1.
Redan tidigare har Regionkommittén framhållit hur
viktigt det är att man vid utformningen av gemenskapens
transportpolitik verkligen tar hänsyn till att problemen skiljer
sig åt mellan olika delar av EU och att man i varje enskilt fall
försöker finna konkreta lösningar på konkreta problem:
— I ”centrala områden” är det i första hand fråga om
konkurrenskrafts- och kapacitetsproblem, och externa
effekter (särskilt miljöeffekter) är av avgörande betydelse.
— I ”perifera områden” får problem relaterade till inkomst
och sysselsättning, tillgänglighet, avfolkning och ekonomisk och social sammanhållning ofrånkomligen större
betydelse, medan de externa effekterna kan vara relativt
små.
4.2.
Dessutom bör man ta hänsyn till den s.k. nordliga
dimensionen. De nordliga ytterområdena avviker från andra
områden i unionen i fråga om klimat, läge, ekonomisk geografi
och geopolitisk situation. Till de nordliga områdenas särdrag
hör låg befolkningstäthet och långa avstånd, vilket fordrar att
gemenskapen antar en transportpolitik som tar hänsyn till
dessa särdrag. Även många sydligt belägna bergs- och inlandsområden präglas av denna typ av transportproblem, som
också bör lösas med hjälp av särskilda åtgärder.
4.3.
I meddelandet om sammanhållning och transport
hävdar man att de perifera regionernas behov beaktats vid
utformningen av de transeuropeiska transportnäten (1). ReK
vill dock i viss mån ifrågasätta detta: Vi anser att man
visserligen tagit hänsyn till de perifera regionernas, öarnas och
de svårtillgängliga inlandsregionernas behov, men att man inte
tagit några specifika hänsyn utan behandlat dessa regioners
behov på samma sätt som de centrala regionernas behov. Det
skulle ha varit mycket värdefullt om man omedelbart tagit
fasta på dessa skillnader, eftersom man då haft ett underlag för
tydliga och mätbara mål när det gäller tillgänglighet och
ekonomisk och social sammanhållning.
4.4.
ReK anser att just de exempel som anförs som stöd för
teorin i meddelandet (nät av hamnar och flygplatser) kan tjäna
som motexempel som bekräftar ReK:s kritik. Beträffande
tillgänglighet är det mycket värdefullt att man i de transeuropeiska näten fört in små flygplatser på avlägsna öar (regionala
knutpunkter och anslutningspunkter i flygplatssystemet).
Andra urvalskriterier baserade på trafiktrösklar och en ytterst
vag definition av ”regionalt läge” har lett till att det även i
centralt belägna områden, som åtnjuter utmärkta landkommunikationer och som inte präglas av någon geografisk isolering,
har valts ut en mängd små regionala knutpunkter och anslutningspunkter i flygplatssystemet (vilka i vissa fall ligger endast
50 kilometer från varandra).

(1) KOM(98) 806 slutlig, punkt 26.
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4.5.
Vår kritik mot att man vid utformningen av de
transeuropeiska näten inte i tillräckligt hög grad beaktat de
perifera områdenas problem stöds av resultaten i några
undersökningar som kommissionen låtit utföra. Dessa resultat
är inte särskilt överraskande utan klargör tydligt vilka spelregler
som gäller (1):
— Medelstora städer i centrala regioner eller i anslutning till
knutpunkter eller korridorer tenderar att få de största
fördelarna vad gäller tillgänglighet.
— De större stadsområdena drar också stora fördelar av
genomförandet av TEN, om än i mindre utsträckning.
— För att regioner i randområden och avlägset belägna
regioner skall kunna få ut största möjliga fördel av TEN
krävs kompletterande investeringar i sekundära nät.

5. De perifera hamnarnas roll
5.1.
I egenskap av viktiga intermodala transportlänkar är
hamnar och transportnät för sjöfarten av särskilt intresse för
perifera regioner, som ofta har långa kuststräckor eller i vissa
fall utgörs av mycket avlägset belägna öar. För sådana regioner
skulle små och medelstora hamnar kunna spela en avgörande
roll genom att de kan innebära ekonomiskt intressanta transportalternativ och ett komplement till bristfälliga transportmöjligheter på land (brister som är geografiskt oundvikliga
eller historiskt betingade).
5.2.
Även om frågan redan har omnämnts ovan i samband
med kommentarerna om åtgärder som är lämpade för perifera
regioner (se Åtgärder anpassade till centrum respektive periferi), vill kommittén särskilt framhålla hamnarnas betydelse för
gemenskapens transportpolitik, med tanke på att hamnar
särbehandlades när man utformade det transeuropeiska transportinfrastrukturnätet.
5.3.
Kommissionen och rådet beslutade först att i princip
inte namnge enskilda hamnar utan endast fastställa kriterierna
för ”hamnprojekt av gemensamt intresse”. Detta resonemang (2) bör ses mot bakgrund av att hamnverksamheten
anses ha speciella egenskaper, dvs. att den fria konkurrensen
skulle hotas om vissa hamnar inkluderades i det transeuropeiska transportnätet och andra inte. Detta är tänkbart, men
resonemanget skulle kunna tillämpas på nästan all infrastruktur som påverkas av förslaget.

8.8.2000

5.5.
Kommissionen höll sitt löfte och lade fram ett förslag
till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut
nr 1692/96/EG (3). Detta förslag innehöll kartor som namngav
enskilda hamnar av särskilt intresse för gemenskapen. Hamnar
och ”anläggningar för intermodal omlastning” inkluderades på
så sätt i det transeuropeiska nätet för kombinerade transporter.
Att kommissionen höll sitt löfte kan dock ses som en ren
formalitet, eftersom kommissionen valde att namnge samtliga
hamnar som bedömdes uppfylla minimikriterierna.
5.6.
Ur de perifera regionernas synvinkel kan detta tillvägagångssätt inte anses vara tillfredsställande, eftersom införlivandet av ett stort antal centralt belägna små hamnar i det
transeuropeiska transportnätet sker på de perifera hamnarnas
bekostnad. Gemenskapens resurser är begränsade, och om
nästan alla hamnar får tillgång till dessa medel kommer
den totala effektiviteten att avta drastiskt. Kommissionens
inställning går också stick i stäv mot dagens utvecklingstendenser inom sjöfarten som innebär ökad specialisering och en
funktionsrelaterad rangordning av hamnanläggningarna.
5.7.
Regionkommittén anser att man helst bör kombinera
restriktiva urvalskriterier avseende trafikvolym och verksamhetsvolym med generella — men väldefinierade — kriterier,
som bygger på regionernas specifika behov och tillgänglighet.
Ett sådant tillvägagångssätt, som teoretiskt sett kan tillämpas
på samtliga transportslag i de transeuropeiska näten, skulle
bidra till att man på bästa sätt uppnår målen om konkurrens
samt ekonomisk och social sammanhållning.

6. Infrastrukturavgifter
6.1.
Kommissionen utarbetade 1998 vitboken ”Rättvisa
trafikavgifter — en modell för ett stegvist införande av
gemensamma avgiftsprinciper för transportinfrastruktur i
EU” (4). I denna vitbok förespråkade kommissionen en generell
tillämpning av principen att avgiften skall motsvara den
samhällsekonomiska marginalkostnaden (vilket innebär att de
externa kostnaderna inkluderas helt och hållet). Det är allmänt
känt att avgiftssystemen skiljer sig kraftigt åt mellan gemenskapens olika medlemsstater och att användningen av infrastruktur endast är avgiftsbelagd i fråga om vägar (avgiftsbelagda
motorvägar och vissa större infrastrukturanläggningar) samt
till viss del eller inte alls när det gäller järnvägar, hamnar,
flygplatser och inre vattenvägar.

5.4.
Under arbetets gång inför antagandet av parlamentets
och rådets beslut 1692/96/EG om gemenskapens riktlinjer för
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet lyckades
parlamentet få kommissionen att förbinda sig att lägga fram
ett nytt förslag under 1997, så att hamnar skulle få samma
behandling som flygplatser (ett antal hamnar skulle namnges i
enlighet med vissa kriterier rörande storlek och geografiskt
läge).

6.2.
Regionkommittén vill framhålla att denna teori förutsätter att man definierar vissa avgörande faktorer i kostnadsfunktionen. Kostnaderna skall öka när produktionsvolymen
stiger, de måste vara konstanta och kunna härledas i samtliga
avseenden — annars är marginalkostnadskonceptet meningslöst. Kapaciteten för nästan all basinfrastruktur, i synnerhet
infrastrukturen för transporter, kan inte ändras över en natt.
Regionkommittén anser följaktligen att det finns brister i teorin
bakom den avgiftspolitik som kommissionen förespråkar.

(1) KOM(98) 806 slutlig, punkt 27.
(2) KOM(94) 106 slutlig, punkt 76.

(3) KOM(97) 681 slutlig — EGT C 120, 18.4.1998, s. 14.
(4) KOM(98) 466 slutlig.
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6.3.
Ett annat tveksamt argument som presenteras i kommissionens vitbok är antagandet att de samhällsekonomiska
marginalkostnaderna resulterar i en optimal prissättning som
garanterar bästa möjliga resursfördelning. Ett sådant antagande
gäller bara i teorin och tar inte hänsyn till att marginalkostnaden måste vara lika med genomsnittskostnaden om priset skall
vara optimalt. Till följd av att kommissionen bortser från detta
faktum, för att komma runt problemet med att infrastrukturen
inte kan anpassas över en natt, snärjer man in sig i problem
som rör förhållandet mellan kapacitet och pris utan att komma
fram till någon tillfredsställande lösning.
6.4.
Om man hittar lösningar på de teoretiska och praktiska
problemen med att ta hänsyn till kostnaderna för att skapa
utökad kapacitet, kan dock infrastrukturavgifter vara ett effektivt styrinstrument när det gäller att lösa problem med
trafikstockningar på motorvägar och trafikleder, fördela resurserna inom transportekonomin och komma till rätta med
bristfällig konkurrenskraft i hela ekonomin.
6.5.
Det är dock mycket mer tveksamt om en avgiftsbeläggning av infrastrukturanvändningen är ett lämpligt styrinstrument som innebär att man kommer till rätta med brister i
fråga om tillgänglighet och uppnår sammanhållningsmålen.
6.6.
I meddelandet om sammanhållning och transport, som
innehåller en direkt hänvisning till vitboken (1), vidhålls att ”det
i allmänhet inte finns någon anledning att tro att randregioner
och mindre utvecklade regioner skulle påverkas negativt av
tillämningen av ett avgiftssystem grundat på marginalkostnader”. I en fotnot, som även denna hänvisar direkt till vitboken,
— konstateras att marginalkostnaderna bör differentieras,
så att regioner med mindre trafikflöden och mindre
luftföroreningar påverkas mindre,
— framhåller kommissionen att man kan tänka sig ett flexibelt
och successivt införande av prisreformer, i de fall där det
kan finnas en oro för att högre avgifter för dem som
använder transporttjänsterna skulle hämma den ekonomiska utvecklingen i randområden eller mindre utvecklade
områden.
6.7.
Meddelandet om sammanhållning och transport innehåller många reservationer och lämnar faktiskt dörren öppen
för eventuella subventioner eller ett kompensationssystem för
detta ändamål. Regionkommitténs kommentarer är därför
välgrundade. Kommissionen har kort sagt inte i tillräcklig
utsträckning studerat de konsekvenser det kan få för den
ekonomiska och sociala sammanhållningen om man inför
allmänna avgifter för användning av infrastruktur. Effekterna
(avseende transportkostnaderna) bör dessutom, när så är
lämpligt, utvärderas på ett enhetligt sätt och med beaktande av
de skattemässiga aspekterna.
6.8.
Regionkommittén anser det vara ett problem att
ekonomiskt starka regioner har större möjlighet att kompense-

(1) KOM(98) 806 slutlig, punkt 37.
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ra sig genom ökad ekonomisk tillväxt och det välstånd som
denna genererar än regioner som inte är lika ekonomiskt
utvecklade, eftersom avgiftsbeläggningens positiva effekter
begränsas av den relativa svaghet som kännetecknar dessa
regioners ekonomi.
6.9.
Regionkommittén anser sammanfattningsvis att det är
av största vikt att agera på ett återhållsamt och försiktigt sätt
när det gäller frågan om att avgiftsbelägga användningen av
infrastruktur.
7. Samordning av politik och styrinstrument
7.1.
Regionkommittén anser att samordningen av politik
och styrinstrument på det transportpolitiska området medför
ett antal komplicerade problem av mycket varierande slag,
som EU:s institutioner håller på att försöka lösa. Det krävs
dock ytterligare satsningar för att man skall nå tillfredsställande
resultat.
7.2.
Problemen handlar först och främst om den teoretiska
och praktiska samordningen av avregleringsåtgärder (som
syftar till att tillämpa marknadsekonomiska principer inom
branschen) och den politik som är mer direkt kopplad till
målen om ekonomisk och social sammanhållning, bl.a. i fråga
om politiken för allmännyttiga tjänster och de transeuropeiska
näten.
7.3.
I meddelandet om sammanhållning och transport
behandlas detta problem under flera punkter, och kommissionens kommentarer välkomnas varmt av Regionkommittén,
både i fråga om det specifika innehållet och det intresse som
kommissionen visar för just denna fråga.
7.4.
Regionkommittén välkomnar de kommentarer och
förslag i meddelandet om sammanhållning och transport
som gäller transportpolitiken och kommissionens verksamhet.
Denna politik bör genomsyras av tanken att konkurrenskraft
och sammanhållning är två lika viktiga mål som kan uppnås
samtidigt och på ett balanserat sätt.
7.5.
En andra problematisk aspekt i fråga om samordningen
gäller finanspolitiken och styrinstrumenten för fysisk planering, transportinfrastruktur och transporttjänster.
7.6.
Sambandet mellan utnyttjandet av mark och utformningen av transportnät är mer självklart än sambandet mellan
å ena sidan ekonomisk och social utvecklingsnivå och å andra
sidan tillgången på transportinfrastruktur och transporttjänster
(punkt 1.2). Det framgår av meddelandet om sammanhållning
och transport att den största delen av gemenskapens resurser
som investeras i transportinfrastruktur inte kommer från
specifika transportfonder (budgeten för transeuropeiska nät
eller sammanhållningsfonden för transeuropeiska nät), utan
från övriga strukturfonder för regional utveckling och fysisk
planering (ERUF, Regis, Interreg, m.fl.).
7.7.
I framtiden bör tillgänglighetsproblemet lösas genom
att man gör en samlad bedömning av hela det transeuropeiska
transportnätet, de nät som möjliggör tillträde till detta transportnät och de lokala transportnäten. Detta är ett tillvägagångssätt som omnämns på flera ställen i meddelandet och
som Regionkommittén välkomnar.
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7.8.
I detta avseende undrar Regionkommittén om det nu
vore lämpligt att inrätta ett kompletterande styrinstrument
som är specifikt för denna bransch, i likhet med de nuvarande
ramarna för gemenskapsstöd. Ett dylikt instrument skulle
möjliggöra en övergripande bedömning av alla transportnät
och transporttjänster samt innebära en övergripande struktur
för motsvarande gemenskapspolitik och styrinstrument.
7.9.
Det sista samordningsområdet gäller finansieringsfrågan, och Regionkommittén är särskilt intresserad av lösningar
som medger privat finansiering vid utbyggnad av infrastruktur
och projekt som finansieras med både privata och offentliga
medel.
7.10. För det första anser Regionkommittén att användningen av privata resurser för att finansiera infrastruktur
kommer att bli oundviklig i framtiden. För det andra menar
Regionkommittén att den privata sektorns engagemang när det
gäller att finansiera infrastruktur präglas av många svårigheter i
perifera regioner, geografiskt isolerade regioner, på öar och i
mindre utvecklade regioner, där trafik- och transportvolymerna innebär att investeringarna blir föga attraktiva rent ekonomiskt.
7.11. I detta hänseende anmodar Regionkommittén EUinstitutionerna samt övriga berörda aktörer att tänka kreativt
och anstränga sig i arbetet med att utarbeta och finjustera
gemensamma projekt. Projekten bör antingen involvera den
offentliga och privata sektorn redan från första början eller
innebära en kombination av helt och hållet privat finansiering
under projektets gång (konstruktion och drift) och en slutlig
betalning som helt eller delvis skall finansieras av offentliga
medel (vägavgifter eller dylikt).

8. Transporter och sammanhållning inför utvidgningen
8.1.
I sitt meddelande tar kommissionen särskilt upp gemenskapspolitiken gentemot kandidatländerna. Denna politik
bygger på samma kriterier och samma idéer som hittills
tillämpats inom gemenskapen. Särskilt vikt fästs vid att de nya
medlemsstaterna skall stå i nära relation till de nuvarande
medlemsstaterna ekonomiskt och socialt sett. Transporterna
kommer att spela en betydande ekonomisk, miljömässig och
social roll i den utvidgade Europeiska unionen.
8.2.
Från och med början av år 2000 kommer ett nytt
gemenskapsinstrument (ISPA) att svara för tilldelning av medel
framför allt för transportinfrastruktur i kandidatländerna,
med speciell betoning på utbyggnad av det transeuropeiska
transportnätet. Målet för denna politik är att de nya medlemsländerna skall ha en hög servicenivå i ekonomiskt och socialt
hänseende.

9. Slutsatser
9.1.
Regionkommittén välkomnar det intresse och den vilja
som kommissionen visar i denna fråga i sitt meddelande om
sammanhållning och transport, som syftar till att stärka
gemenskapspolitikens möjligheter att utveckla de mest utsatta
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regionerna och förbättra för de mest utsatta grupperna i
samhället.
9.2.
I linje med detta anser Regionkommittén också att de
olika europeiska regionernas möjlighet att på lika villkor ta
del av det ekonomiska och sociala välståndet är en av
gemenskapspolitikens hörnstenar. I det avseendet utgör transporterna ett betydelsefullt verktyg för regionalpolitiken. Det
gäller att utnyttja detta verktyg på ett ändamålsenligt sätt.
9.3.
Regionkommittén följer samma resonemang och gör
samma bedömning som i yttrandet av den 3 juni 1999 om det
transeuropeiska transportnätet (1), och hänvisar till innehållet i
det yttrandet vad gäller behandling av vissa frågor som i det
här yttrandet berörs endast kortfattat eller i förbigående.
9.4.
Regionkommittén anser att gemenskapens transportpolitik, och särskilt politiken för transeuropeiska nät, måste
bidra till skapandet av en ny ”karta över interregional tillgänglighet” som minskar skillnaderna mellan regionerna och
åtminstone ger vissa transportmöjligheter mellan alla områden
inom unionen.
9.5.
Regionkommittén anser att kvantitativa och noggranna
mätningar av effekterna av gemenskapens transportpolitik,
bland annat av dess bidrag till de europeiska företagens
konkurrenskraft och till den ekonomiska och sociala sammanhållningen inom unionen, är en nödvändig förutsättning för
att kunna utvärdera denna politik och för att kunna utforma
och använda förstärknings- och korrektionsmekanismer. Hänsyn skall därvid tas till problemet med de ökande miljöbelastningarna i kärnregionerna.
9.6.
Regionkommittén uppmanar gemenskapens institutioner — och särskilt kommissionen — att se till att man vid den
aktuella planeringen av gemenskapens transportpolitik beaktar
åtgärder som syftar till en mer genomarbetad utformning av
lämpliga mätindikatorer och metoder för att regelbundet
utvärdera den påverkan gemenskapens transportpolitik har på
konkurrenskraftens utveckling och på förstärkningen av den
ekonomiska och sociala sammanhållningen (tillgänglighet och
sysselsättning).
9.7.
Regionkommittén anser att de problem som gemenskapens transportpolitik måste angripa skiljer sig åt mellan
olika områden i Europeiska unionen:
— I ”centrala områden” råder främst konkurrenskrafts-, kapacitets- och belastningsproblem, och externa effekter (särskilt miljöeffekter) är av avgörande betydelse.
— I ”perifera områden, svårtillgängliga inlandsområden och
på öar” är problemen i högre grad relaterade till inkomst
och sysselsättning, tillgänglighet, avfolkning och ekonomisk och social sammanhållning, och får ofrånkomligen
större betydelse, medan de externa effekterna kan vara
relativt små.
(1) 1998 års rapport för genomförande av riktlinjerna och framtida
prioriteringar; KOM(98) 614 slutlig); (CdR 60/99 fin — EGT
C 293, 13.10.1999, s. 9).
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9.8.
Regionkommittén anser att medvetenheten om problemens specifika karaktär i varje region och nödvändigheten av
att finna ändamålsenliga lösningar också visar vikten av
att subsidiaritetsprincipen i fortsättningen respekteras och
tillämpas på lokal och regional nivå.
9.9.
Regionkommittén anser att dessa omständigheter
måste beaktas inom gemenskapens transportpolitik, så att man
inom varje bestämt område kan lösa problemen på lämpligaste
sätt.
9.10. Regionkommittén framhåller att sökandet efter de
lämpligaste lösningarna för varje enskilt område aldrig får
medföra en försvagning av de lika möjligheterna för de mest
eftersatta områdena och befolkningarna inom unionen.
9.11. Regionkommittén uppmanar kommissionen att i sina
rapporter om transportpolitiken och vad gäller utvärdering av
och riktlinjer för denna politik alltid ta hänsyn till att
problemen måste ges olika lösningar beroende på de specifika
förutsättningarna i de skilda områdena.
9.12. Regionkommittén uppmanar de direkt berörda institutionerna — Europaparlamentet, ministerrådet och Europeiska kommissionen — att vid nästa översyn av gemenskapens
riktlinjer för utveckling av det transeuropeiska transportnätet
— inta en mer förpliktande hållning vad gäller
— den övergripande planeringen av transportinfrastrukturen och transporttjänsterna,
— nyttan av specialisering och hierarkisering av de skilda
näten för olika transportsätt, och
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— nödvändigheten av att optimera användningen av
gemenskapens resurser på grundval av välavvägda
kriterier och målsättningar för miljöeffekter, konkurrenskraft och sammanhållning;
— införa tvingande urvalskriterier vad gäller trafik- och
transportsystemens volym och kapacitet,
— införa mer flexibla urvalskriterier — inom vissa ramar —
för tillgänglighet och fysisk planering.
9.13. Regionkommittén anmodar kommissionen att fullfölja sin analys samt föreslå specifika lösningar och åtgärder
avseende de teoretiska och praktiska problem som kan uppstå
när avgifterna för användning av infrastrukturen bygger på
den samhällsekonomiska marginalkostnaden, i synnerhet när
det gäller
— effekterna på fördelningen av transportslag och transportkostnaderna i centrala och perifera regioner,
— kapacitetsutbyggnaden och arbetet med att förbättra tillträdet till transportnäten i mindre utvecklade regioner,
— de skattemässiga konsekvenserna och de skillnader som
kan uppstå i starka och svaga regioner.
9.14. Regionkommittén uppmanar alla berörda parter på
europeisk, nationell och regional och lokal nivå att samordna
politiken och de finansiella styrinstrumenten för regional
utveckling, fysisk planering och transportplanering i vissa
regioner. En heltäckande översikt över samtliga transportnät
och transporttjänster skulle kunna utgöra grundval för en
sådan samordning.
9.15. Regionkommittén uppmanar samtliga EU-institutioner samt de ekonomiska och sociala intresseorganisationerna
i gemenskapen att utarbeta olika system som gör det möjligt
att inkludera kapital från den privata sektorn i finansieringen
av infrastruktur i perifera och mindre utvecklade regioner.

Bryssel den 12 april 2000.
Regionkommitténs
ordförande
Jos CHABERT
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Yttrande från Regionkommittén om ”Sjätte periodiska rapporten om den sociala och ekonomiska
situationen i Europeiska unionens regioner”
(2000/C 226/10)
BAKGRUND

”Sjätte periodiska rapporten om den sociala och ekonomiska situationen i Europeiska unionens regioner”
(SEK(1999) 66 slutlig).
Kommissionens beslut av den 1 september 1999 att i enlighet med artikel 265 första stycket i EGfördraget rådfråga Regionkommittén i ärendet.
Presidiets beslut av den 2 juni 1999 att ge utskott 1 (regionalpolitik, strukturfonder, ekonomisk och
social sammanhållning, samarbete över nations- och regiongränser) i uppdrag att förbereda ärendet.
Utkastet till yttrande (CdR 388/99 rév. 2) som utskott 1 antog den 1 december 1999 (föredragande: JeanFrançois Bazin, ledamot av regionfullmäktige i Bourgogne, F–PPE).
Mot bakgrund av ovanstående antog Regionkommittén följande yttrande vid sin 33:e plenarsession den
12–13 april 2000 (sammanträdet den 12 april).
1. Inledning

1.1.
I den sjätte periodiska rapporten om den sociala
och ekonomiska situationen i Europeiska unionens regioner
analyseras och kommenteras effekterna av regionalpolitiken i
Europeiska unionen liksom resultaten av sammanhållningsprocessen. Man behandlar även utvecklingen i tio länder i
Central- och Östeuropa och på Cypern.

1.2.
Rapporten publicerades av Europeiska kommissionen
den 28 juli 1999 och är den sista i en serie dokument
som kommissionen publicerat vart tredje år. I enlighet med
artikel 130b i Maastrichtfördraget (1) kommer kommissionen
hädanefter att vart tredje år upprätta en rapport om den
ekonomiska och sociala sammanhållningen. Denna rapport
kommer att innehålla de analyser som tidigare ingick i den
periodiska rapporten. Den första sammanhållningsrapporten
lades fram och antogs 1996.

1.3.
Det krävs exakta och detaljerade, regelbundet uppdaterade uppgifter om ekonomiska och sociala fakta för hela
Europeiska unionen. Den rapport som ligger till grund för
detta yttrande utgör ett påtagligt framsteg i jämförelse med de
föregående; förutom att den innehåller uppdaterad information
öppnar den nya och intressanta perspektiv i fråga om ekonomins globalisering, IT-samhällets utveckling, övergången till
euro, EU:s utvidgning till länderna i Östeuropa, den regionala
ekonomin och arbetsmarknaden.

(1) Artikel 159.2 i Amsterdamfördraget.

1.4.
Det är således möjligt att göra sig en så objektiv bild
som möjligt av huvudtendenserna i regionerna under 1900talets sista decennium vad gäller ekonomi, arbetsmarknad och
demografiska förändringar samt att analysera regionernas
konkurrensförmåga, att uppskatta den utveckling som skett i
de regioner som erhållit respektive inte erhållit stöd från
strukturfonderna, liksom att få kunskap om och kunna jämföra
situationerna i de tio länderna i Central- och Östeuropa och
på Cypern.

1.5.
Regionkommittén är alltså generellt sett nöjd med
arbetet bakom denna sjätte periodiska rapport om den sociala
och ekonomiska situationen i Europeiska unionens regioner.
Rapporten markerar överskridandet av en viktig gräns i
analysen av regionala data och visar vilken positiv utveckling
som skett på området sedan den femte periodiska rapporten
utkom 1995. Det återstår mycket arbete för att fördjupa
kunskaperna, men vägen verkar i dag vara utstakad om man
fortsätter att göra det europeiska statistiksystemet alltmer
enhetligt och om de studier som åtföljer arbetet med ESDP
(utvecklingsplanering i europeiskt perspektiv) håller vad de
lovar. En annan viktig aspekt som välkomnas är det synsättet
på konkurrenskraft (rapportens andra del), som ger nya
infallsvinklar när det gäller att förstå och minska utvecklingsskillnaderna mellan Europas regioner.

2. Analysramens relevans

2.1.
Rapporten tar sin utgångspunkt i regionerna. Denna
analys förefaller vara den enda som gör det möjligt att samla
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in uppgifter och jämföra dessa, men det är tydligt att regionerna
inbördes uppvisar stora skillnader av allehanda sort. Somliga
har uppstått av historiska orsaker, medan andra är ett resultat
av en senare sammanslagning av mindre områden, vid helt
olika tidpunkter och med mycket olika geografiska förutsättningar, och deras kompetens och inflytande — i synnerhet på
det ekonomiska området — skiljer sig också åt. Man kan
konstatera att det ofta är svårt att jämföra enheter som
knappast är jämförbara ur historisk, kulturell, administrativ,
politisk eller ekonomisk synvinkel.

2.2.
Analysens begränsningar framgår i synnerhet mot
bakgrund av den ekonomiska teori som gör skillnad mellan
polariserade regioner (som har ett aktivt centrum som drar till
sig aktiviteten från kringliggande områden) och homogena
regioner (som består av underregioner som i stort liknar
varandra). Vissa av NUTS 2-regionerna är till exempel polariserade, medan andra är homogena. Denna distinktion framgår
endast indirekt i rapporten när man tar upp urbana tjänstecentrum, industriregioner med mellanstora städer och landsbygdsregioner. Det är emellertid svårt att jämföra polariserade
och homogena regioner. Fallet städer/regioner är dessutom
inte representativt.

2.3.
En oundviklig men något snedvriden statistisk effekt
förvanskar ibland analyserna avseende skillnaderna mellan
regionerna. Ju större och ju mer tätbefolkade regionerna är,
desto större är risken att indikatorerna baseras på ett genomsnitt som i själva verket kan dölja stora inre skillnader. En
region som betraktas som rik har ofta inslag av fattigdom. Det
är förvisso varje medlemsstats uppgift att upprätta rättviseregler, men EU kan inte bortse från denna situation som ofta får
den lokala opinionen att tvivla på Europatanken, eftersom
man håller EU som ansvarig. Det bör påpekas att uppdelningen
i NUTS 2-regioner är ett resultat av beslut som varje enskilt
land fattar, och att det inte i något som helst fall kan
påstås svara mot de kriterier som gemenskapens myndigheter
fastställt. Regionkommittén vill framföra en önskan om att
nödvändiga medel skall avsättas för att efter hand utarbeta
mer detaljerade statistiska uppgifter som bättre redogör för
skillnaderna inom regionerna i Europa. Regionkommittén är
beredd att delta i detta arbete.

2.4.
Uppgifterna om de tio länderna i Central- och Östeuropa och Cypern förblir ofta — trots de statistiska framsteg
som gjorts den senaste tiden — kortfattade och ibland
inte tillräckligt tillförlitliga. Det vore lämpligt att genom ett
eventuellt partnerskap öka kvaliteten på dessa uppgifter som
kommer att vara nödvändiga med hänsyn till EU:s utvidgning
och den framtida regionalpolitikens trovärdighet.

2.5.
Regionkommittén förordar finare och mer tillförlitliga
instrument för att mäta skillnaderna mellan regionerna. I
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rapporten utvärderas de i huvudsak mot bakgrund av regionens
BNP per capita i förhållande till genomsnittet av samtliga
regioners BNP per capita. Det är en relativt enkel metod i
jämförelse med de mer sofistikerade mätinstrument som
dagens ekonomiska vetenskap erbjuder. Man kan ifrågasätta
relevansen hos kriterier som i huvudsak är ekonomiskt kvantifierbara, eftersom samhället kan gå mot en annan utveckling
och prioritera andra värden — under det 21:a århundradet kan
man tänka sig att utvecklingen går mot en individuell eller
samhällelig ”efterfrågan” som är mer inriktad på andliga
önskningar, solidaritetsrelaterade ideal, ekologiska målsättningar, ökat intresse för livsmedelskvaliteten, behov som rör
den psykiska hälsan, livskvalitet etc.

2.6.
Regionkommittén föreslår att man i framtiden eliminerar effekterna av ett varierande invånarantal i regionerna. BNP
per capita har fördelen att göra det möjligt att utvärdera
situationen i regionerna ur invånarnas synvinkel, men har
nackdelen att en regions helhetsutveckling utjämnas av en
ökning av invånarantalet. En region som blivit rikare och
samtidigt dragit till sig fler arbetssökande förefaller därför ha
gjort färre framsteg mätt i BNP per capita än uttryckt i
regional BNP. Kvoten BNP/befolkning kan därför tendera att
undervärdera skillnaderna. Denna svaghet i analysen av BNP
per capita kompenseras dock av den detaljerade studien i den
andra delen av rapporten av vilka faktorer som bidrar till BNP
och till regionernas konkurrenskraft.

3. Fortsatt hög arbetslöshet och hur den kan bekämpas

3.1.
Arbetslösheten och undersysselsättningen är Regionkommitténs allvarligaste bekymmer. Därför är det lämpligt att
i första hand granska denna del av rapporten. Även om
situationen här och där förbättrats, är arbetslösheten i EU
fortfarande hög och drabbar ungefär 16,5 miljoner personer.
Den förorsakar stort mänskligt lidande och allvarliga samhällsproblem samt ekonomisk obalans i den geografiska fördelningen av produktionen av varor och tjänster.

3.2.
Det framhålls i rapporten att arbetslösheten står kvar
på samma nivå, och att en eventuell sänkning inte kompenserar
ökningarna. Geografiskt betingade arbetslöshetshärdar bör
även fortsättningsvis ges prioriterad uppmärksamhet. Arbetslösheten förefaller vara mycket ojämlikt fördelad i EU. De
tjugofem regioner för vilka situationen är mest gynnsam i
detta avseende är desamma tio år senare. I de regioner
där tillgången till arbete och sysselsättning är lägst ökade
arbetslösheten under samma period från 20 % till 24 %, i
jämförelse med 4 % för de föregående. Långtidsarbetslösheten
breder ut sig, liksom arbetslösheten bland ungdomar som
söker sitt första arbete.
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3.3.
I rapporten anger man att arbetslösheten i ungefär
hälften av fallen beror på en strukturell situation som åstadkommits av en obalans mellan utbud och efterfrågan på
arbetsmarknaden. Regionkommittén stöder denna analys men
anser att man i rapporten borde ha dragit mer konkreta
slutsatser i fråga om följande:

— Den nödvändiga utvecklingen av grundutbildning och
fortbildning, som är nyckeln till en anpassning till arbetsmarknadens behov och de stora förändringar som pågår.

— Förmedlingen av arbetsmarknadsinformation — såväl när
det gäller företag som arbetssökande, i synnerhet inom
ramen för Europeiska unionen.

— De åtgärder som bör vidtas för att säkerställa rörligheten
på arbetsmarknaden.

3.4.
Inställningen till sysselsättningen bland kvinnor är inte
särskilt välvillig i rapporten. Man konstaterar att kvinnor som
ofta har familjeansvar bör ges möjlighet till deltidsarbete och
flextid. Detta gör det svårare för kvinnor med familjeansvar att
nå ansvarsfulla poster. Regionkommittén anser att denna fråga
kräver mer målmedvetna insatser för att skapa lika möjligheter
för män och kvinnor i fråga om arbete och ekonomiskt och
socialt ansvar, samt att man bör överväga de negativa och
positiva effekter som den positiva diskriminering som införts i
familjepolitiken i vissa länder kan innebära för kvinnorna.
Parallellt med detta framhålls det i rapporten att det finns en
koppling mellan låg arbetslöshet och hög sysselsättning bland
kvinnorna. Deltidsarbete eller anpassad arbetstid bland kvinnor
förklarar delvis detta, i synnerhet som rapporten anger att
80 % av de kvinnor som arbetar deltid har valt det för att det i
en högpresterande ekonomi finns behov av deltids- och
flextidsarbete samt arbete med anpassad arbetstid, och eftersom detta i högre grad intresserar kvinnor än män är deras
sysselsättningsnivå högre.

3.5.
I fråga om obalansen mellan regionerna anger rapporten att det i vissa regioner finns en stor efterfrågan på
arbetskraft, medan det omvända förhållandet gäller i andra.
Dessa problem bör minskas genom åtgärder som främjar den
geografiska rörligheten (inlärning av ett nytt främmande språk,
större rörlighet på bostadsmarknaden, distansarbete osv.).

3.6.
Kommissionens inställning till förhållandet mellan de
arbetslösas sociala skydd och orsakerna till arbetslöshet kunde
klargöras tydligare i rapporten. Den behandlar endast kortfattat
minimilöner, arbetslöshetsunderstöd och skydd och stöd till
arbetstagarna i allmänhet. I denna fråga ges det varken i teori
eller praktik något entydigt svar.
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3.7.
Det anges på flera ställen i rapporten att regioner med
hög sysselsättning inom jordbruket och liknande verksamhet
ofta har arbetslöshetsproblem, och man rekommenderar att
dessa regioner diversifierar sin verksamhet i riktning mot
industri- och tjänstesektorn. Detta påstående är emellertid
inte relevant, eftersom man bör undvika att nedvärdera
jordbruksverksamheten, att förringa dess betydelse för ekonomi och samhälle samt att generalisera en alltför produktionsinriktad modell. Utvecklingen mot ett mindre intensivt jordbruk,
som tar större miljöhänsyn — vilket svarar mot konsumenternas efterfrågan på naturprodukter — skulle kunna göra
det möjligt att bevara och skapa arbetstillfällen i Europa.
Möjligheterna att producera matvaror är inte desamma i
alla regioner, men om man lyckas att göra nödvändiga
omläggningar av produktionssätten och vidta förberedelser
inför framtiden kan vissa regioner specialisera sig, vilket skulle
ge ekonomiska och sociala vinster.

3.8.
I rapporten anges det med rätta att de minst gynnade
regionernas ekonomiska bas måste stärkas, det vill säga att
man måste bygga ut regionernas utåtriktade verksamhet. Om
detta koncept kan accepteras av den regionala mikroekonomin,
med hänsyn till begränsningarna i regionens ekonomiska
modell, beror EU:s övergripande fördel främst på exporten till
marknader utanför gemenskapen.

4. De demografiska tendenserna når en alarmerande nivå

4.1.
De demografiska tendenserna är mycket oroväckande
och har nått en alarmerande nivå. Rapportens prognoser
sträcker sig fram till mitten av 2020-talet, och bygger på den
aktuella utvecklingen som betraktas som hållbar. Följande
anses därmed sannolikt:
— De låga födelsetalen leder till en åldrande befolkning och
därmed sammanhängande sociala och ekonomiska följder.
— Den aktiva befolkningen kommer också att åldras, vilket
ger upphov till allvarliga problem i fråga om konkurrenskraften och befolkningens anpassning till en värld i
förändring.
— Arbetskraftsutbudet och minskningen av den aktiva befolkningen kommer att sjunka från och med år 2005/2010,
fördelningen blir förmodligen ojämn och kommer att bero
på medlemsstaternas och EU:s invandrarpolitik.

Sammanhållningen riskerar att inom kort bli en fråga som
kräver en annan infallsvinkel när det gäller befolkningen och
dess föryngrande samt jämvikten mellan de olika generationerna.
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4.2.
I rapporten påpekas de effekter som en åldrande aktiv
befolkning får i form av arbetstagarnas bristande anpassning
till ny teknik. Studier av åtgärder för att främja fortbildning,
större tillgång till ny teknik samt införandet av managementteknik som är anpassad till en äldre aktiv befolkning bör
prioriteras om man skall lyckas bevara arbetskraftens dynamik.

4.3.
I rapporten framhåller man framför allt den åldrande
befolkningens beroende, som naturligtvis i stor omfattning
kommer att inverka på medlemsstaternas sociala kostnader
under de kommande åren.

4.4.
Det behövs ungdomar, en dynamisk generationsförnyelse och en familjepolitik som främjar nativiteten om inte
EU skall åldras och förlora den uthållighet som endast är
möjlig genom en föryngring av dess arbetskraft.

5. Mot större konvergens, men förseningar kvarstår

5.1.
I rapporten redogör man för en ökad konvergens, och
noterar att under det senaste årtiondet som mätningar gjorts
har BNP i de tio regioner med lägst BNP gått från 41 % av EUgenomsnittet till 50 %. Under samma tid har BNP i de tjugofem
fattigaste regionerna stigit från 52 % till 59 % av samma
genomsnitt. BNP i de fyra s.k. sammanhållningsländerna har
stigit från 65 % till 76,5 % av genomsnittet (prognosen för
1999 är 78 %). Man konstaterar också att handeln mellan
nämnda fyra länder och de andra medlemsstaterna har fördubblats under de sista tio år som mätningar gjorts.

5.2.
Det finns dock fortfarande regioner som släpar efter
och det är tydligt att — till och med i sammanhållningsländerna, där man borde kunna skönja en ny politik med tanke på
de resultat som konstaterats — BNP:n är koncentrerad till
städer/huvudstäder, till nackdel för landsbygden. Denna ojämlika koncentration står att finna överallt i Europa där den ger
upphov till sociala spänningar, vilket medför att EU anslår och
kommer att anslå avsevärda medel för att utjämna den. Därför
är det viktigt att den fria företagsamheten som är så värdefull
för EU inte skapar överdrivna tillväxtskillnader mellan de
europeiska regionerna. EU:s regionalpolitik bör inte enbart
bekämpa obalanser som orsakas av att detta tidsskede bland
annat domineras av företagskoncentrationer, globalisering och
omlokaliseringar, utan tvärtom bidra till att undvika dem.
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5.3.
Regionkommittén ser positivt på de framsteg som
gjorts av ett antal av de mindre gynnade regionerna under de
senaste åren. Utvecklingen mellan 1991 och 1996 verkar ha
varit stark och snabb, men den beror till stor del på utvecklingen i Tysklands nya förbundsstater, samtidigt som den tillväxtminskning som noterades mellan 1986 och 1991 hade
samma ursprung men motsatt riktning. Bortsett från dessa nya
förbundsstater har tillväxten varit mer eller mindre stabil.

5.4.
Generellt noterar vi tre viktiga fenomen: en fortsatt
stark tillväxt längs den stads- och industriaxel som skär
diagonalt genom EU och en ytterligare förstärkning av dessa
tillväxtpunkter, ojämna framsteg när det gäller mål 1-regionernas återhämtning samt en svag tillväxt i flera så kallade perifera
regioner som inte är stödberättigade under mål 1.

5.5.
Kommittén är tveksam till om man bör använda
genomsnitt i analyserna av ländernas konvergens. Genom att
slå samman siffrorna för de fyra sammanhållningsländerna för
att visa konvergensen missar man — vilket framgår av tabell 1
i rapportens statistikbilaga — att Grekland och Spanien under
perioden 1991–1996 upplevt en lägre tillväxttakt än EU i
genomsnitt (den årliga tillväxttakten var + 1 % respektive
+ 1,3 % jämfört med EU-genomsnittet + 1,5 %). Det är uppenbart att man genom att inkludera den starka irländska tillväxten
(+ 7,1 % i årsgenomsnitt) kunnat påvisa en genomsnittlig
tillväxt för de fyra sammanhållningsländerna som är högre
än EU:s (+ 1,7 % jämfört med + 1,5 %). Användningen av
genomsnitt är i detta fall mycket diskutabel.

6. Konkurrenskraften

6.1.
I rapporten mäter man regionernas konkurrenskraft
med nyckeltalet BNP per capita, som redan använts för att
uppskatta regionernas utvecklingsnivå. Detta visar sig ligga
tämligen långt ifrån de två definitioner som läggs fram i
konkurrenskraftsrapporten: ”förmågan hos företag, branscher,
regioner, länder och övernationella regioner att skapa relativt
höga inkomst- och sysselsättningsnivåer samtidigt som de
utsätts för internationell konkurrens”, och i synnerhet ”förmågan att producera varor och tjänster som klarar av konkurrensen på internationella marknader samtidigt som höga och
hållbara inkomstnivåer upprätthålls”. Valet av BNP per capita
ger emellertid knappast något svar på denna fråga. Konkurrenskraft innebär i själva verket att man producerar till priser som
ligger under eller i höjd med världsmarknadspriserna och
sysselsättningen blir en naturlig konsekvens härav. I rapporten
analyserar man uppspaltningen av skillnaderna per invånare i
högre grad än konkurrenskraften. Analysen är intressant men
kräver ett par påpekanden.
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6.2.
I rapporten görs följande analys: BNP/Befolkning =
(BNP/sysselsättning) x (sysselsättning/befolkning i arbetsför
ålder) x (befolkning i arbetsför ålder/total befolkning). Den
sista komponenten, andelen av befolkningen som är i arbetsför
ålder, försummas då den anses bidra relativt lite till helhetsvariationerna och inte i någon högre grad påverkas av den
aktuella politiken. Tidigare i rapporten anges det emellertid att
detta nyckeltal minskar med tiden.

6.3.
När man förklarar konkurrenskraften fokuserar man i
stället på de två andra komponenterna: BNP per sysselsatt, det
vill säga arbetsproduktiviteten, och det totala antalet sysselsatta
i förhållande till befolkningen, det vill säga sysselsättningsgraden. I rapportens tredje del tillämpas dock ett motsatt synsätt.
Där betraktas inte sysselsättningsgraden som beroende av yttre
orsaker utan som beroende av produktiviteten. Det hävdas
i själva verket att om konkurrenskraften är beroende av
produktiviteten, är en ökad produktivitet ett nödvändigt
villkor för ökad sysselsättning. Arbetsproduktiviteten är en
konkurrensfaktor eftersom den leder till ökad produktion och
sysselsättning, men samtidigt leder produktivitetsvinsterna till
att det krävs färre arbetare för samma produktion.

6.4.
När det gäller produktiviteten och sysselsättningsnivån
framgår det att endast produktivitetsnivån är tillfredsställande,
vilket är uppmuntrande, men att full sysselsättning, som är
varje samhälles mål, är svårt att uppnå. Bland de faktorer som
studerats nämns bland annat den ekonomiska verksamhetens
struktur, innovationsnivån, arbetskraftens kompetens och tillgång till utbildning. Den ekonomiska verksamhetens struktur
utvecklas sakta men en förbättring av innovationsnivån kan
däremot påskyndas genom gemenskapsåtgärder som till exempel ett förbättrat patentsystem eller andra åtgärder som främjar
omvandlingen av innovationer till produkter och tjänster som
tas i bruk på marknaden.

6.5.
I rapporten framhåller man att spridningen av innovationer är otillräcklig i Europa, i synnerhet i jämförelse med
USA. Regionkommittén anser att man bör satsa på forskning,
innovation och teknologisk utveckling eftersom de är nödvändiga för samtliga regioner i EU.

6.6.
Rapporten visar tydligt att även om de små och
medelstora företagen har rykte om sig att spela en avgörande
roll när det gäller att skapa sysselsättning är det svårt att exakt
mäta deras bidrag, bland annat på grund av den statistiska
förvirring som råder vad gäller beslutscentrum och produktionsenheter. EU som helhet släpar efter i fråga om riskkapital
och ekonomiskt stöd till högteknologiska små och medelstora
företag.
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6.7.
Utländska direktinvesteringar omtalas i konkreta och
neutrala ordlag, men man kan konstatera att de spelar en viktig
roll för utvecklingen i alla regioner. De bidrar till att höja
produktionskapaciteten och konkurrenskraften. Genom att
erbjuda stabila anställningsförhållanden och god internutbildning inom företagen kan de utländska direktinvesteringarna
också bidra till att förbättra de sociala förhållandena. Det är
emellertid viktigt att i förekommande fall förhindra att de
utländska direktinvesteringarna inverkar negativt på den europeiska ekonomin och sysselsättningskulturen.

6.8.
Transport- och kommunikationsinfrastrukturerna är
nödvändiga för att få till stånd ett EU som omfattar hela
kontinenten. Prioriteringarna avseende transportsätt och geografiskt läge måste fastställas. Kontakterna mellan personer
och handeln med varor och tjänster är en del av den europeiska
civilisationshistorien, och att underlätta detta utbyte innebär
ett konkret byggande av Europa.

6.9.
På det geografiska planet bör EU främja moderna
transport- och kommunikationsmöjligheter i hela Europa.
Sådana möjligheter är oumbärliga i relationerna mellan öst
och väst, eftersom de är en förutsättning för den sammanhållning som skall skapas mellan unionen och kandidatländerna i
Central- och Östeuropa. EU bör även stödja en utbyggnad av
förbindelserna på den nord-sydliga axeln i kontinentens västra
delar, utan att för den skull försumma unionens yttersta
randområden, särskilt öarna, där det är viktigt med väl
fungerande transport- och kommunikationsförbindelser.

6.10. I fråga om direkta och kombinerade transporter gäller
det att EU får till stånd en transport- och kommunikationsrevolution i likhet med den som ägde rum på artonhundratalet,
men baserad på dagens avancerade teknologi. Till förmån för
en strategi för hela Europa bör man i mindre utsträckning
inrikta sig på enskilda projekt, och varje projekt bör stödjas
mot bakgrund av huruvida det stämmer överens med denna
strategi. Vägar, järnvägar, sjö- och framför allt kusttrafik, inre
vattenvägar och luftfart bör hädanefter spela sin roll ur ett
intermodalt perspektiv. Man bör ta hänsyn till naturen men
samtidigt ha i åtanke att transporter och kommunikationer
bidrar till livskvaliteten och utgör en del av civilisationen. Det
är helt tydligt att man i mycket större utsträckning än förr
måste göra en åtskillnad mellan passagerartransporter och
varutransporter. Detta är en utmaning för EU. Regionkommittén kommer att bidra med stöd.

6.11. I rapporten förhåller man sig ganska objektiv när det
gäller energin som för närvarande är en av de känsligaste
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frågorna. Man bortser från frågan om energikällor, med
undantag för förnybara källor. Framför allt behandlas inte den
besvärliga kärnkraftsfrågan. En intressant idé framförs om
energiintensitet (energikonsumtion per enhet BNP) vilken är
högre i de minst gynnade regionerna. Detta pekar på att
energisparande åtgärder bör åtfölja de åtgärder som föreslagits
för att utveckla energiinfrastrukturen och bryta energiberoendet. De minst gynnade regionerna förbrukar mindre energi per
invånare och förorenar mindre, men de använder mer fossilt
bränsle. I rapporten föreslår man att de skall använda förnybara
energikällor. Detta förslag är realistiskt endast vad gäller
mycket solrika regioner i söder, regioner där det blåser mycket
eller i vilket fall som helst där tillgången till obrukad areal är
stor, eftersom sol- och vindkraftanläggningar kräver stora ytor,
åtminstone om man vill utnyttja dem för stora energimängder.

6.12. Rapporten ger intressant information om telekommunikationer, utrustningsnivå (antal linjer per invånare) och
kvaliteten på servicen (digitaliseringsnivån). Men man tar inte
upp det nya fenomenet mobiltelefoner eller satellittelefoner,
fastän det innebär en möjlighet för den ekonomiska infrastrukturen i zoner som släpar efter och där de specialiserade
företagen ofta är få. De regioner som är otillräckligt utrustade
med ny kommunikationsteknologi, porten till den moderna
världen, är även de som mest försummas av marknaden och
det fria företagandet.
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hela unionen”. I själva verket är regionerna beroende av
länderna när det gäller deras offentliga institutionella strukturer, och deras handlingsutrymme är ofta relativt begränsat.
Företagens institutionella struktur är sådan att mycket få beslut
kan fattas lokalt, med undantag för de små och medelstora
företagen vars ledning finns i regionen. Det är inte bevisat att
decentralisering alltid är den mest effektiva lösningen. I vilket
fall som helst kräver det konkurrensförhållanden (insyn,
exakt information, ett stort antal aktörer) som inte alltid är
etablerade. Utförandestyrning av de offentliga administrationen är inte någon nyhet, och som det påpekas i rapporten
skiljer den sig föga från ”centralplanering”; den är med andra
ord inte alltid effektiv. I rapporten är man även optimistisk när
man förordar privata partnerskap på olika regeringsnivåer
som en effektivare form av offentlig förvaltning. Detta kan
emellertid ofta få negativa effekter som till exempel påtryckningsgrupper, tendenser till korruption, det faktum att det är
de stora företagen och inte de små och medelstora företagen
som har störst inflytande, med alla de monopolistiska problem
som detta innebär, utan att nämna påtryckningarna från bankoch finanssektorn. Ett sådant horisontellt nätverk riskerar att
bli ohanterligt i rapporten, vilket understryks i rapporten. Ofta
tenderar denna sorts institution att kompromissa, det vill säga
att inte genomföra några förändringar.
6.16. Slutligen måste vi berömma kvaliteten på den periodiska rapportens andra del. Den erbjuder intressanta perspektiv
i riktning mot en verklig plan för en balanserad utveckling av
det europeiska området. Avsnittet ”Att förklara konkurrenskraft: gemensamma drag i framgångsrika regioner” kommer
tveklöst att föranleda kompletterande studier under kommande månader. Sammanfattningen av de fyra faktorer som bidrar
mest till ökningen av BNP är trots allt övertygande:

6.13. Vattenproblemet är en av EU:s största framtidsutmaningar, med tanke på att det geografiska läget i mycket stor
utsträckning styr vattentillgången. I rapporten presenteras
indikatorer på vattenresurser per invånare i de olika länderna,
och det framgår att de mest utvecklade länderna är de minst
gynnade och de som måste investera mest. I rapporten påpekar
man med rätta att återvinning av hushållsavfall säkert är det
bästa ur miljösynpunkt även om återvinningen är dyr.

a) Den ekonomiska verksamhetens struktur är en viktig
faktor som kräver en särskild politisk ansträngning för att
omfördela den europeiska produktionsapparaten och finna
sätt att uppnå större balans.

6.14. I rapporten lyfter man fram skillnaderna mellan
länderna i fråga om humankapital, som ett område där
utvecklingen nödvändigtvis går långsamt. Informationen om
förhållandet mellan humankapital och ekonomisk prestanda
är knapphändig fastän man vet att humankapital kan ge
växande avkastning. Detta kan emellertid störa konvergensprocessen, enligt den ”endogena” tillväxtteorin.

c) Regionkommittén ser positivt på att man inkluderar
tillgängligheten bland dessa faktorer. Dess stora korrelation
med BNP är knappast överraskande men behöver ändå
bekräftas. Man kan bara hoppas att den ytterligare forskning som är på gång kommer att göra det möjligt att ta
hänsyn till denna avgörande faktor i genomförandet
av regionalpolitiken, de transeuropeiska transportnäten
(revidering av TEN-T) och hela transportpolitiken.

6.15. När det gäller institutionerna och det sociala kapitalet
påstår man optimistiskt i rapporten att ”den europeiska
integrationen är en nyckelkraft i detta, eftersom den utsätter
regionerna för institutionella modeller och konkurrens från

b) Innovationsverksamhetens omfattning är definitivt en
annan viktig faktor. Ur politisk synvinkel kräver den en
bättre samordning mellan dels forsknings- och utvecklingspolitiken, dels den ekonomiska, sociala och regionala
sammanhållningen. Detta understryks särskilt i avsnittet
om FoTU.

d) Arbetskraftens kompetens är slutligen en annan relevant
faktor som kräver en bättre samordning mellan politiken i
fråga om ERUF och ESF. Kommissionen har ofta förespråkat en sådan samordning utan att det därför har beaktats i
tillräckligt hög grad i de samlade programplaneringsdokumenten och gemenskapens stödramar. Det finns definitivt
utrymme för innovation på detta område.
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Avslutningsvis vill Regionkommittén påpeka att karta nr 29 i
rapporten ger en anmärkningsvärt tydlig sammanfattning av
förhållandet mellan de centrala och perifera regionerna inom
EU. Det finns få mer övertygande argument för att införliva en
indikator av detta slag i strukturpolitiken. Utvecklingen av
dessa fyra nyckelfaktorer i relation till BNP-utvecklingen
utgör dessutom en god grundval för utvärderingen av hur
förhållandet mellan de centrala och perifera regionerna inom
EU utvecklas.
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7.5.
De studier som presenteras visar att strukturfonderna
haft en gynnsam effekt i de regioner som mottagit stöd, och
att de regionala skillnaderna har jämnats ut. Regionkommittén
ser positivt på denna utveckling.
7.6.
Konvergensen föranleder en viktig ekonomisk fråga
avseende balansen mellan
— att eftersträva största möjliga tillväxt globalt sett å ena
sidan,
— att ge regionerna lika möjlighet till tillväxt och utveckling
å andra sidan.

7. Sammanhållningspolitikens effektivitet

7.1.
Detta yttrande kan inte behandla varje enskild regions
specifika situation i EU. Det skulle kräva att samtliga regioner
gav uttryck för sina synpunkter, önskemål och krav, och skulle
inte svara mot Regionkommitténs uppgift att utarbeta ett
sammanhängande yttrande.

7.2.
Trots stora framsteg den senaste tiden döljer inte
rapporten att effekterna av den regionala sammanhållningspolitiken fortfarande är otillräckliga. Skillnaderna är emellanåt
stora, såväl mellan regionerna i de enskilda länderna som
mellan samtliga regioner. Det bör understrykas att målsättningen är mycket ambitiös och den första i sitt slag i Europas
historia, och det är omöjligt att utvärdera resultaten på så kort
tid. Strukturfonderna har till synes positivt bidragit till att
minska skillnaderna inom EU, i synnerhet till förmån för
Grekland, Irland, Portugal och Spanien ur ett helhetsperspektiv.
I rapporten hävdas det med rätta att det är svårt att utvärdera
strukturfondernas effektivitet, eftersom så många andra faktorer spelar in som är svåra att ta hänsyn till i utvärderingen.

7.3.
I mål 1- och mål 6-regionerna är arbetslösheten trots
de insatser som gjorts fortfarande hög, men BNP per capita
närmar sig genomsnittet. I rapporten behandlas främst den
låga sysselsättningen som är kopplad till arbetslösheten, men
det rör sig snarare om ett konstaterande än ett försök att
finna orsakerna. Vissa regioner har dragit stor nytta av
utvecklingsstöden. Som det föreslås i rapporten borde det
göras en objektiv utvärdering av effekterna av ekonomiskt stöd
för att ge samtliga eftersläpande regioner samma möjlighet att
komma ikapp.

I rättvisans namn vill man ge så mycket som möjligt till de
minst gynnade regionerna samtidigt som effektiviteten bevaras,
det vill säga att man säkerställer största möjliga övergripande
utveckling. Men jämlikhet innebär inte alltid effektivitet, och
det är inte alltid när man försöker att få till stånd en lika stor
utveckling i samtliga regioner som man uppnår största möjliga
övergripande utveckling. Detta innebär inte att man skall
eftersträva jämlikhet mellan regionerna, men att man måste ha
i åtanke att regional jämlikhet kan få konsekvenser för den
övergripande utvecklingen.
7.7.
Som indikator på resultaten vore en utvärdering av
strukturfondernas effekter på den globala tillväxten välkommen, inte för att ifrågasätta dem men för att det vore naturligt
att ha tillgång till en indikator, eftersom strukturfondernas
målsättning är att skapa en jämlik utveckling.
7.8.
Likaledes vore det intressant att ha tillgång till en
utvärdering av multiplikatoreffekten av de tillförda beloppen
(det vill säga förhållandet mellan den BNP-tillväxt i regionen
som kan tillskrivas stödet från strukturfonderna och det belopp
som regionen har mottagit från strukturfonderna). Även om
en sådan indikator bara ger en ytlig utvärdering av resultaten,
skulle den vid sidan av de upplysningar om BNP och sjunkande
arbetslöshet som rapporten ger komma till nytta i samband
med utarbetandet av riktlinjer för strukturfonderna.
7.9.
Målsättningen att skapa en jämlik utveckling i regionerna är mer krävande än målsättningen om lika tillväxt, eftersom
den första förutsätter konvergens, vilket innebär att de minst
gynnade regionerna måste utvecklas fortare än de ledande
regionerna.

8. Utvidgningen
7.4.
I mål 2-regionerna har situationen som helhet förbättrats, även om de fortfarande är sårbara (produktionsenheter
läggs ned eller utlokaliseras). I mål 5b-regionerna har en
ökning av den aktiva befolkningen inneburit att arbetslösheten
inte sjunkit trots en ökad sysselsättning. Orsaken är en
verksamhetsspridning i en ekonomisk struktur som i huvudsak
baseras på jordbruk.

8.1.
I rapporten anser man i huvudsak att länderna i
Central- och Östeuropa samt Cypern är kandidatländer vars
ansökan motiveras av deras politiska val, deras utveckling mot
marknadsekonomi och de framsteg som de har gjort under det
senaste decenniet.
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8.2.
Regionkommittén har ingen beslutanderätt i denna
fråga men vill påpeka följande:
— Nämnda länder är inte de enda som kan tänkas ansöka om
medlemskap i Europeiska unionen.
— Man kan inte bortse från ett antal politiska, ekonomiska,
sociala, kulturella och ideologiska faktorer som hänger
samman med dessa länders aktuella situation, liksom med
deras historia och framtid, och som inte kommer till
uttryck i regionernas BNP, utan i nationella målsättningar
som är svåra att definiera.
— Europeiska unionen måste lära sig att handskas med de
hopp som man framkallar för att senare kunna förverkliga
dem; därför bör man utvärdera de inrikes- och utrikespolitiska konsekvenser som dessa länders anslutning oundvikligen kommer att få, och kunna utvärdera både EU:s
och dessa kandidatländers verkliga förmåga att skapa ett
framtida solidariskt Europa.
— EU skall kunna föra en utvecklande och ansvarsfull dialog
med dessa länder utan att glömma att grunden — det vill
säga ett enat Europa — endast är politisk och moralisk och
bygger på fria och solidariska samhällen: EU skall först och
främst svara mot en idé om ett samhälle med gemensamma
framtidsmål och kan endast lyckas om denna idé förverkligas.
— Vi är inte skeptiska till utvidgningen, men den måste
absolut lyckas för att inte skapa stora problem i EU och i
dessa kandidatländer. Den förberedande fasen skulle gynnas av att Regionkommittén engageras i större utsträckning, eftersom vi som representanter för lokala och
regionala myndigheter kan skapa och utveckla de grundläggande kontakter med dessa länder som behövs för att
utvidgningen skall bli en framgång. Det faktum att ett land
ansöker om medlemskap skall inte skapa ett alltför stort
tryck på dess befolkning i form av ekonomisk anpassning
och livsstil, eftersom detta kan skapa en motreaktion.
8.3.
Enligt rapporten råder det med några få undantag stora
skillnader mellan EU:s regioner och regionerna i ovannämnda
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kandidatländer. Deras tillträde till EU avgörs inte bara av
ekonomiska kriterier, och i synnerhet inte av en harmonisk
utveckling mellan dessa länders regioner. Den återhämtning
som måste ske i kandidatländerna är avsevärd: i samband med
deras tillträde till EU måste de regionala aspekterna stå tillbaka
för de nationella, även om en harmonisk regional utveckling i
dessa länder naturligtvis är önskvärd.
8.4.
Man återkommer här till den oundvikliga diskussionen
om tillväxt och en jämlik utveckling i regionerna. Bör dessa
länder utvecklas så snabbt som möjligt för att nå den nivå som
krävs för tillträde till EU? Eller bör de eftersträva en balanserad
regional tillväxt, vilket nödvändigtvis tar längre tid (med
vetskap om, som det nämns i rapporten, att man långt ifrån
kommit över chocken av övergången från föregående till
nuvarande period med en sjunkande BNP och BNP per capita)?
8.5.
I rapporten framhåller man att länderna i Central- och
Östeuropa drar nytta av stora utländska direktinvesteringar
men att de endast koncentreras till ett par länder och bara
kommer från vissa EU-länder. Denna fråga är och förblir
känslig, och flera århundradens europeiska historia har lärt oss
att vara försiktiga på denna punkt.
8.6.
I rapporten tas det för givet att utvecklingen i dessa
länder går mot en samhällsmodell som liknar EU:s, men i
själva verket utvecklas de mot en modell som ännu inte är
färdigutvecklad. Regionkommittén har i detta sammanhang en
viktig roll, eftersom det Europa som vi eftersträvar grundar sig
på både decentralisering och sammanhållning och baseras på
gemensamma värderingar.
8.7.
Regionkommittén ser gärna att kandidatländerna etablerar regionala politiska och administrativa strukturer, som
gör det möjligt att avhandla samma frågor inom samma
institutionella ramar. Regionkommittén deltar gärna i ett
partnerskap för att bidra till att genomföra regionala strategier
i dessa länder.
8.8.
Cypern är helt klart ett fall för sig. De ekonomiska
kriterierna talar för ett tillträde till EU. Cyperns BNP är 75 %
av EU-genomsnittet. Arbetslösheten är låg, sysselsättningen
hög, men produktiviteten är också låg och det är på detta
område som insatser krävs.

Bryssel den 12 april 2000.
Regionkommitténs
ordförande
Jos CHABERT
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Yttrande från Regionkommittén om ”Mot en europeisk strategi för integrerad förvaltning av
kustområden: Allmänna principer och strategiska alternativ”
(2000/C 226/11)
BAKGRUND

Diskussionsunderlaget ”Mot en europeisk strategi för integrerad förvaltning av kustområden: Allmänna
principer och strategiska alternativ” med det kompletterande dokumentet om erfarenheterna från
kommissionens demonstrationsprogram för integrerad förvaltning av kustområden (Lessons from the
European Commission’s Demonstration Programme on Integrated Coastal Zone Management (ICZM))
som utarbetats av demonstrationsprogrammets temaexpertgrupp för ICZM.
Presidiets beslut av den 15 september 1999 att i enlighet med artikel 265 femte stycket i EG-fördraget ge
utskott 4 (fysisk planering, stadsfrågor, energi och miljö) i uppdrag att utarbeta kommitténs yttrande i
frågan.
Regionkommitténs yttrande om kommissionens meddelande om en integrerad förvaltning av kustområden (CdR 114/96) (1).
Det utkast till yttrande (CdR 359/99 rév. 1) som antogs av utskott 4 den 2 december 1999. Föredragande:
Annette McNamara, IRL–AE.
Mot bakgrund av ovanstående antog Regionkommittén följande yttrande vid sin 33:e plenarsession den
12–13 april 2000 (sammanträdet den 12 april).
1. Inledning
1.1.
Ett kustområde är ett land- och vattenområde vars
storlek bestäms utifrån förvaltningsmässiga behov. Olika
kustområden varierar stort i fråga om yta, geomorfologi,
hydrologi, biologisk mångfald, markanvändning och administrativa, kulturella och socioekonomiska system. Till ett kustområdes dynamik och fysiska mångfald kommer dessutom
det faktum att det sällan rättar sig efter eller sammanfaller med
befintliga administrativa gränsdragningar.
1.2.
Kustområdenas omfattande geografiska yta och deras
rika naturresurser har resulterat i ett enormt exploateringstryck
och en rad olika konkurrerande användningsintressen som
ofta är oförenliga. Genom en integrerad förvaltning av kustområden (Integrated Coastal Zone Management, ICZM) vill man
därför få till stånd en förvaltning av resurserna och användningsintressena där så många konkurrerande användningsområden som möjligt tillåts, samtidigt som förvaltningen skall
förhindra bestående skador på de naturliga ekosystem och
processer som är specifika för kustområdena.
1.3.
ICZM skall ses som en fortgående process för att
genom en effektivare förvaltning präglad av ett helhetstänkande uppnå följande:
— Få till stånd och upprätthålla en hållbar exploatering och
utveckling av kustområdenas naturresurser för att kunna
höja livskvaliteten i de samhällen som är beroende av dessa
resurser.

(1) EGT C 182, 24.6.1996, s. 12.

— Bevara den biologiska mångfalden och produktiviteten i de
kustnära ekosystemen och höja miljökvaliteten i kustområdena.

1.4.
ICZM skall ses som en process för samordning och
samarbete mellan de förvaltningsansvariga på lokal, regional
och statlig nivå och användarna av kustområdenas naturresurser. För att ICZM-strategin skall bli effektiv finns det därför
vissa förutsättningar, som bl.a. att man är klar över ICZM:s
mellanregionala karaktär och inser dess värde samt att man
har tillgång till en omfattande databas och tillräcklig sakkunskap och finansiering.

2. Sammanfattning av dokumentets innehåll

2.1.
Kommissionens dokument har två uttryckligen formulerade syften:
— Att samla och sprida de viktigaste erfarenheterna från
åtgärderna inom ramen för kommissionens demonstrationsprogram för ICZM.
— Att stimulera till debatt och till att det växer fram ett
samförstånd om en europeisk strategi för ICZM, så att man
kan vända den trend mot en ohållbar utveckling som för
närvarande kan ses i kustområden över hela Europa.
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2.2.
Demonstrationsprogrammet har möjliggjort en inventering av de politiska åtgärderna i Europas kustområden och
visat att god förvaltning kan se ut på många olika sätt. I detta
dokument identifieras sju huvudprinciper som skall gälla för
alla ICZM-initiativ i framtiden. En europeisk ICZM-strategi
definieras som en metod som utgår ifrån dessa sju principer,
samtidigt som den främjar en hållbar utveckling i kustområdena. I dokumentet diskuteras dessutom olika alternativ för en
europeisk ICZM-strategi, inklusive EU:s roll, en samordning
mellan olika sektorer samt rättsliga ramar.

3. Allmänna kommentarer
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4.2.
Erfarenheterna visar att förvaltningsnivån måste anpassas till förhållandena i det enskilda kustområdet. Regionkommittén vill därför framhålla att generella ramar för en integrerad
förvaltning innebär att det måste finnas vägledande principer
på mellanstatlig nivå, åtgärdsramar på mellanregional nivå
samt att man på lokal och regional nivå i ökad utsträckning
koncentrerar sig på att definiera och genomföra dessa initiativ
(inklusive detaljerade ”planer” eller strategier).

4.3.
Regionkommittén betonar att lokala och regionala
myndigheter är bäst lämpade att svara för genomförandet av
ICZM-strategin, eftersom de ofta befinner sig nära de problem
som finns i kustområdena och har erfarenhet av frågor och
politik som kräver ett sektorsövergripande synsätt. Lokala och
regionala myndigheter har idealiska förutsättningar för att öka
medvetenheten om ICZM-frågor, och den centrala roll de
spelar inom fysisk planering kommer att visa sig ovärderlig i
utvecklingsarbetet beträffande ICZM-planerna.

3.1.
Regionkommittén välkomnar kommissionens diskussionsunderlag eftersom det utgör en möjlighet att bidra till
utarbetandet av en europeisk ICZM-strategi.

3.2.
Demonstrationsprogrammet har visat att även om
Europas kustområden delar samma problem ser lösningarna i
allmänhet olika ut i olika kustområden. Regionkommittén vill
därför lyfta fram lokala och regionala myndigheter som
centrala komponenter i ICZM. Det är de lokala och regionala
myndigheterna som har de bästa förutsättningarna för att
genomföra ICZM-initiativen.

3.3.
Regionkommittén anser att erfarenheterna från demonstrationsprogrammet bör integreras även i andra politikområden. Kommittén ser det pågående utvecklingsarbetet för
en europeisk ICZM-strategi som en central faktor för att främja
god förvaltning i kustområdena, inte minst med tanke på den
mellanregionala aspekten. Kommittén vill betona vikten av en
europeisk ICZM-strategi med ett antal samordnade principer,
åtgärder och initiativ och med ett stödprogram som vägledning
för lokala och regionala myndigheter vid genomförandet av
ICZM-strategin.

4. Vikten av en lokal och regional dimension

4.1.
Enligt Regionkommittén bör nästa fas i utvecklingsarbetet för en europeisk ICZM-strategi vara att fastställa ramarna
för en välfungerande strategi. Som framgår av demonstrationsprogrammet finns det flera olika alternativ för sådana ramar
som kan tillämpas i olika områden. Varje typ av ramar måste
utformas speciellt efter det kustområde det är fråga om, vilket
innebär att en strategi som är effektiv i en medlemsstat eller i
en viss region inte nödvändigtvis fungerar i en annan.

4.4.
Regionkommittén vill även betona att lokala och
regionala myndigheter kan uppfylla lokala behov genom att
bidra med lokala lösningar till vad som oftast är områdesspecifika problem. Kustområdenas varierande förhållanden gör
att schablonlösningar blir ineffektiva. Lokala och regionala
myndigheter är bäst lämpade att utforma lokala ICZM-åtgärder.

4.5.
Regionkommittén efterlyser europeiska samarbetsnätverk mellan olika kustområdens lokala och regionala myndigheter. Man skulle kunna tänka sig ett nätverk liknande
nätverket för hållbara städer, där man kan diskutera gemensamma problem och sprida förslag till lösningar.

5. Värdet av en EU-dimension

5.1.
Regionkommittén framhåller värdet av en EU-dimension i ICZM-processen, eftersom det kommer att ge vissa
fördelar när man skall införa en enhetlig ICZM-politik i
medlemsstaterna och deras regioner. Det finns dock ett antal
frågor som måste besvaras om en europeisk ICZM-strategi
skall bli framgångsrik.

5.2.
ReK anser att EU:s roll skall att vara att ge vägledning
på en övergripande nivå. Det finns fler än ett tillvägagångssätt
när det gäller integrerad förvaltning av kustområden, och
därför måste förvaltningsnivån avspegla det aktuella kustområdets omfattning. Det krävs en övergripande politik på europeisk nivå, medan planer för den integrerade förvaltningen av
kustområden bara är nödvändiga på regional och lokal nivå.
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5.3.
ReK framhåller att EU måste bli mer aktiv när det gäller
att göra det lättare att utveckla förfaranden för förvaltningen
av kustområden i hela Europa och att eventuellt utforma
övergripande politiska principer. Det krävs åtgärder på EUnivå för att ge stöd till de regionala och lokala myndigheterna
vid genomförandet av ICZM. I detta avseende anser ReK
att man bör överväga att inrätta ett stödprogram liknande
Interreg II C för att underlätta utvecklingen av samarbete
mellan regioner och inom nätverk i områden som Nordsjöområdena, Östersjöområdet, Atlantbågen och Medelhavsområdet.
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— genomföra kontinuerlig och stödjande forskning och utbildning i ICZM, exempelvis genom en fortsatt utveckling
av demonstrationsmetoder och demonstrationsramar,
— tillhandahålla tekniskt stöd och sakkunskaper och underlätta mellanregionala ramar, mellanstatligt samarbete och
erfarenhetsutbyte, och
— öka medvetenheten om både fördelarna med och behovet
av en integrerad förvaltning av kustområden.

5.4.
ReK hävdar att EU har en viktig roll att spela för att
utveckla och upprätthålla samarbete över gränserna mellan
medlemsstaterna och med tredje land beträffande ICZM.
Om kustområdena skall förvaltas på rätt sätt krävs det
mellanstatliga överenskommelser och samarbetsnätverk. ReK
anser att EU har bäst förutsättningar för att underlätta sådana
överenskommelser.

5.5.
ReK betonar att det behövs en grundlig översyn av all
EU-politik som påverkar kustområdena samt andra initiativ
som har en EU-dimension. Det gäller bland annat politiken för
regional planering i enlighet med Utvecklingsplanering i
europeiskt perspektiv (ESDP), socioekonomiska politikområden som den gemensamma jordbrukspolitiken, fiskeripolitiken
och stödprogram för turistorter i kustområden, miljöpolitik
som program för att motverka föroreningar och bevara miljön,
samt alla strukturfondsinsatser som påverkar utvecklingen i
kustområdena. ReK framhåller att all politik bör bedömas eller
utvärderas för att säkerställa att den inte har en negativ
inverkan på kustområdena. Dessutom förespråkar ReK att
ICZM-principerna integreras i all EU-politik när demonstrationsprogrammet har slutförts.

5.6.
För att ge den framtida ICZM-politiken på EU-nivå en
utgångspunkt föreslår ReK att man inrättar en arbetsgrupp
med företrädare för alla politiska intressen inom de berörda
generaldirektoraten vars arbete bör ledas av det generaldirektorat som lämpar sig bäst för detta (t.ex. GD Miljö). Dess
ansvarsområden skulle inkludera en fortlöpande utveckling av
en europeisk ICZM-strategi och att ytterligare integrera och
införliva ICZM-principer på andra lämpliga politikområden.

5.7.
ReK framhåller den stödjande roll EU spelar när det
gäller ICZM. Denna roll omfattar ett antal olika uppgifter,
bland annat att

— underlätta genomförandet av ICZM genom att inrätta ett
stödprogram för att underlätta utvecklingen av samarbete
mellan regioner och inom nätverk,

— hjälpa till att tillhandahålla resurser, särskilt för att hjälpa
regionala och lokala myndigheter att lösa kustområdesrelaterade problem,

6. Behovet av ett åtagande för en integrerad förvaltning
av kustområden

6.1.
ReK betonar att den allmänna medvetenheten om
kustområdenas betydelse måste öka, särskilt beträffande hur
de kan förvaltas på bästa sätt. För att detta skall ske anser ReK
att alla befintliga förvaltare måste engagera sig i en integrerad
förvaltning av kustområden, på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Det behövs ett aktivt och kontinuerligt
deltagande, och inte enbart en stödjande roll. Man måste
erkänna att ICZM behövs och resurser måste öronmärkas. ReK
anser att lokala och regionala myndigheter måste skapa detta
engagemang och ta en del av ansvaret för det.

6.2.
ReK förstår att ICZM är en komplicerad process som
kräver deltagande av alla förvaltare och användare, inklusive
nationella regeringar, statliga myndigheter och organ, regionala och lokala myndigheter, icke-statliga organisationer, relevanta branscher och allmänheten. En förutsättning för en framgångsrik förvaltning av kustområdena är dock ett åtagande
från alla förvaltare och användare att agera i enlighet med en
integrerad förvaltning av kustområdena. I detta avseende
förespråkar ReK att man skapar mekanismer inom lokala och
regionala myndigheter och nationella förvaltningar som gör
det möjligt att skapa samverkansvinster och engagera alla
berörda sektorer och individer.

7. Behovet av att definiera kustområdena

7.1.
ReK förespråkar att man fysiskt avgränsar kustområdena på lokal nivå i de fall då det är nödvändigt för att kunna
fastställa deras förvaltningsbehov. Detta inbegriper insamling
och sammanställning av alla tillgängliga uppgifter om kustområdena, deras fysiska gränser, förvaltning och användare. ReK
ser ett antal fördelar med att fysiskt avgränsa kustområdena,
eftersom detta skulle göra det möjligt att
— identifiera aktuella problem och brister i förvaltningen,
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— identifiera befintliga förvaltare av kustområden och befintliga administrativa system med ansvar för kustområden,

— skapa bättre samarbete mellan befintliga kustområdesförvaltare och befintliga myndigheter, och
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de befintliga förvaltarna att spela en viktig roll för den framtida
kustområdesförvaltningen. ReK hävdar att man måste öka
förvaltarnas medvetenhet om fördelarna med och behovet
av kustområdesförvaltning och även måste utbilda dem i
genomförandet av ICZM.

— skapa en ram för ICZM, inklusive nya förvaltningsstrukturer som är specifika för särskilda kustområden.

9. Slutsatser

7.2.
Samtidigt som ReK inser att kustområdenas gränser
betingas av naturliga processer och system måste det finnas en
brytpunkt i definitionen av dessa gränser. ReK föreslår därför
att man gör en avvägning mellan de naturliga processerna
och de befintliga förvaltningssystemen när kustområdena
definieras. Exempelvis konstaterade man under utformningen
av en preliminär ICZM-politik i Irland att landet hade nio
naturligt avgränsade kustavsnitt. Dessa delades sedan in i
13 kustavsnitt när man hade undersökt de befintliga administrativa gränserna och på grund av att det var relativt sett
lättare att utforma strategiska planer för 13 än 9 kustavsnitt.
ReK rekommenderar att avgränsningen av kustområdena sker
på lokal/regional nivå, eftersom de lokala och regionala
myndigheterna sannolikt har de bästa kunskaperna om lämpliga gränsdragningar.

9.1.
Regionkommittén välkomnar diskussionsunderlaget
och anser att den pågående utformningen av ICZM-principer
är mycket viktig för att kunna skapa en europeisk ICZMstrategi i syfte att skydda kustområdena, främja en hållbar
utveckling av dessa och utforma system som kan främja
samarbete mellan regioner.

8. Behovet av resurser

8.1.
ReK upprepar att ICZM kräver resurser för att genomförandet skall kunna ske på bästa sätt. Det krävs framför allt
resurser till utveckling och spridning av ICZM, insamling och
sammanställning av data samt utbildning.

8.2.
ReK noterar att insamlingen och sammanställningen
av data kommer att vara en nyckelfaktor för utformningen av
en ICZM-ram. Att erhålla information och sammanställa den i
ett lämpligt och lättillgängligt format kan kräva mycket i form
av både tid och pengar. En stor del av informationen existerar
redan men är antingen oåtkomlig eller okänd. ReK föreslår
därför att man minskar kostnaderna genom att kontrollera
vilken information som finns tillgänglig och samlar in de
data som behövs först när man fastställt vad som saknas.
Forsknings- och informationsbehoven måste definieras genom
ett nära samarbete mellan forskningsorganisationer och
kustområdesförvaltare.

8.3.
ReK anser att resurser även kommer att vara en mycket
viktig faktor för utbildning och medvetandehöjande åtgärder
beträffande en integrerad förvaltning av kustområden, särskilt
bland befintliga förvaltare av kustområden. Troligtvis kommer

9.2.
Regionkommittén understryker betydelsen av den roll
som lokala och regionala myndigheter kan spela i genomförandet av ICZM, med tanke på deras erfarenhet av att hantera
sektorsövergripande problem och på det faktum att kustområdenas problem och deras lösningar ofta är specifika för just
det området. Kustområdenas varierande egenskaper gör att
lokala och regionala myndigheter har bäst förutsättningar för
att utforma lokala lösningar på lokala problem. Anledningen
till att ReK förespråkar att man skall skapa nätverk för
samarbete mellan lokala och regionala myndigheter i kustområdena är att det gör det möjligt att diskutera gemensamma
problem och sprida möjliga lösningar. I dessa nätverk bör även
olika intresse- och användargrupper samt lokalbefolkningen
delta.
9.3.
Regionkommittén understryker värdet av en EU-dimension i utformningen av en europeisk ICZM-strategi och
anser att EU bör ha en vägledande och stödjande roll på en
övergripande nivå. Denna roll kommer att göra det möjligt att
underlätta samarbete mellan regioner och genom nätverk
mellan medlemsstater och med tredje land. EU har de bästa
förutsättningarna för att möjliggöra samarbete över gränserna
för att inrätta en ICZM-strategi med hänsyn till de möjligheter
som det nya Interreg III B-programmet kommer att ge.
9.4.
Regionkommittén betonar att det behövs en grundlig
översyn av all EU-politik som påverkar kustområdena samt
andra initiativ som har en EU-dimension. Det gäller bland
annat ESDP, den gemensamma jordbrukspolitiken, fiskeripolitiken och stödprogram för turistorter vid kusten, miljöpolitik
som program för att motverka föroreningar och bevara miljön,
samt alla strukturfondsinsatser som påverkar utvecklingen i
kustområdena.
9.5.
Regionkommittén förespråkar att man inrättar en
arbetsgrupp med företrädare från alla politiska intressen inom
de berörda generaldirektoraten. Denna arbetsgrupp skulle
kunna inrättas inom generaldirektoratet för miljö. Dess ansvarsområden skulle inkludera en fortlöpande utveckling av en
europeisk ICZM-strategi och att ytterligare integrera och
införliva ICZM-principer på andra lämpliga politikområden.
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9.6.
Regionkommittén betonar behovet av ett åtagande
från alla förvaltare och användare att agera i enlighet med en
integrerad förvaltning av kustområdena. I detta syfte måste
man skapa mekanismer inom lokala och regionala myndigheter och nationella förvaltningar som gör det möjligt att skapa
samverkansvinster och engagera alla berörda sektorer och
individer.

och de befintliga förvaltningssystemen när kustområdena
definieras. Avgränsningen av dessa områden bör ske på
lokal/regional nivå, eftersom de lokala och regionala myndigheterna sannolikt har de bästa kunskaperna om lämpliga
gränsdragningar, förvaltare, administrationer och befintliga
problem.

9.7.
Regionkommittén förespråkar att man fysiskt avgränsar kustområdena på lokal nivå i de fall då det är nödvändigt
för att kunna fastställa deras förvaltningsbehov, och föreslår
att man gör en avvägning mellan de naturliga processerna

9.8.
Regionkommittén upprepar att det behövs ordentliga
resurser för att ICZM skall kunna genomföras, särskilt när det
gäller utveckling och spridning av ICZM, insamling och
sammanställning av data samt utbildning.

Bryssel den 12 april 2000.
Regionkommitténs
ordförande
Jos CHABERT
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Resolution från Regionkommittén om ”Genomförandet av den europeiska sysselsättningsstrategin”

(2000/C 226/12)

BAKGRUND

Presidiets beslut av den 8 november 1999 att utarbeta en resolution och att ge utskott 6 — sysselsättning,
ekonomisk politik, inre marknaden, industri, småföretag — i uppdrag att utarbeta kommitténs yttrande.

Europeiska rådets möte i Lissabon den 23–24 mars 2000, som kommer att inriktas på sysselsättning,
ekonomiska reformer och social sammanhållning.

Regionkommitténs tidigare yttranden om sysselsättning: ”Lokala och regionala myndigheters roll i
samarbetet mellan utbildningsinstitutioner och arbetsliv” (1); ”Förslag till rådets beslut om åtgärder för
finansiellt stöd till innovativa och sysselsättningsskapande små och medelstora företag — initiativ för
tillväxt och sysselsättning” (2); ”Kommande riktlinjer för gemenskapens ekonomiska politik” (3); ”Meddelande från kommissionen: Riktlinjer omsätts i praktisk handling: De nationella handlingsplanerna för
sysselsättning” och ”Meddelande från kommissionen — Förslag till riktlinjer för medlemsstaternas
sysselsättningspolitik 1999” (4); ”Meddelande från kommissionen om att anpassa och främja den sociala
dialogen på gemenskapsnivå” och ”Utkast till rådets beslut om ändring av beslut 70/532/EEG om
inrättande av en ständig kommitté för sysselsättningen i Europeiska gemenskaperna” (5); yttrande om ”De
territoriella sysselsättningspakternas innehåll och deras inverkan på strukturpolitiken” (6); yttrande om
”Förslag till riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik år 2000” (7).

Det förslag till resolution som antogs enhälligt av utskott 6 vid sammanträdet den 24 januari 2000
(föredragande: Henning Jensen (DK–PSE) och Pedro Sanz Alonso (E–PPE)).

I många medlemsstater har lokala och regionala myndigheter en avgörande betydelse för företagens
förutsättningar och verksamhetsmiljö. De fyller en viktig funktion när det gäller att stödja ekonomisk och
industriell utveckling i sina regioner genom att skapa ett gynnsamt ekonomiskt och socialt klimat som
lockar till sig företag som kan etablera sig där och utvecklas.

Lokala och regionala myndigheter kan, genom sin unika roll som tillhandahållare av utbildning och
yrkesutbildning och främjare av ekonomisk utveckling, hjälpa till att överbrygga klyftan mellan
utbildning/yrkesutbildning och näringslivet. Dessutom kan de genom sin strategiska ställning främja ökad
samverkan och dialog mellan alla berörda aktörer på lokal och regional nivå inom dessa två sektorer.

Lokala och regionala myndigheter spelar en viktig roll för att skapa sysselsättning. De bidrar både som
arbetsgivare och indirekt genom att skapa goda förutsättningar för arbetslivet.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

CdR 346/96 fin, EGT C 116, 14.4.1997, s. 98.
CdR 46/98 fin, EGT C 251, 10.8.1998, s. 41.
CdR 110/98 fin, EGT C 51, 22.2.1999, s. 63.
CdR 279/98 fin, EGT C 51, 22.2.1999, s. 59.
CdR 343/98 fin, EGT C 93, 6.4.1999, s. 54.
CdR 91/99 fin, EGT C 293, 13.10.1999, s. 1.
CdR 360/99 fin.
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ReK har föreslagit ett initiativ kallat ”Lokal handlingsplan för sysselsättning”, som gör det möjligt för
lokala och regionala myndigheter att främja de nationella handlingsplanerna för sysselsättning.
Av den gemensamma rapporten om sysselsättningen 1999 framgår att flera medlemsstater visserligen
erkänner betydelsen av verksamheten på lokal och regional nivå, men att det finns utrymme för ytterligare
åtgärder på området.
Resultaten från de konferenser som hölls i Helsingfors och Århus (1) hösten 1999 visar tydligt att det på
lokal och regional nivå finns en allmän beredskap att i större utsträckning medverka vid den europeiska
sysselsättningsstrategins genomförande.
Med beaktande av ovanstående antog Regionkommittén enhälligt följande resolution vid sin 33:e plenarsession den 12–13 april 2000 (sammanträdet den 12 april).
1. Regionkommittén anser att följande förutsättningar
måste vara uppfyllda, om genomförandet av den
europeiska sysselsättningsstrategin skall lyckas:
1.1.
Med tanke på marknadernas globalisering å ena sidan
och de olika ekonomiska strukturerna å andra sidan krävs
det för en effektiv bekämpning av arbetslösheten en stabil
makroekonomisk politik som bygger på målinriktade, aktiva
sysselsättningsåtgärder enligt följande kriterier:
— Direkt kännedom om verkliga tillväxt- och sysselsättningsmöjligheter på regional och lokal nivå.
— Individuellt anpassad vägledning och utbildning för att
matcha utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden.
— Närhet till de samhällsgrupper som är svåra att nå, både i
geografiskt och kulturellt hänseende.

1.2.
En viktig utgångspunkt för EU:s samordningssträvanden på sysselsättningsområdet måste vara att subsidiaritetsprincipen respekteras och att varje medlemsland svarar för sin
arbetsmarknadspolitik. En stark roll för lokala och regionala
myndigheter på sysselsättningsområdet är generellt önskvärd
men måste i hög grad vara en fråga för nationella avvägningar
mellan nationell nivå och lokala och regionala intressen.

1.3.
Den europeiska sysselsättningsstrategins slutliga framgång beror därför på strategins kvalitet som helhet och på hur
den genomförs.

1.4.
Regionalt och lokalt självbestämmande när det gäller
sysselsättning är en förutsättning för sådana insatser som skall
koppla ihop arbetskraftens kvalifikationer med de lokala

(1) Europeiska konferensen ”Borgmästare för sysselsättning, lokala
myndigheters betydelse för sysselsättningen” Helsingfors, Finland,
9–10 september 1999; Europeiska konferensen om lokala partnerskap för sysselsättningen, Århus, Danmark, 23–24 november
1999.

företagens behov. Eftersom detta på många områden endast är
möjligt på regional och lokal nivå, är det viktigt att de regionala
och lokala myndigheterna medverkar vid utarbetandet och
genomförandet av nationella handlingsplaner.

2. Regionkommittén betonar att en aktiv medverkan
från de lokala och regionala myndigheternas sida på
ett betydande sätt kan bidra till genomförandet av den
europeiska sysselsättningsstrategin. Detta framgår av
följande exempel:

2.1.
Det är enklare för lokala och regionala myndigheter än
för högre förvaltningsnivåer att genomföra skräddarsydda,
framtidsorienterade sysselsättningsåtgärder genom att samarbeta med näringslivet och andra partner. Detta beror på att de
lokala och regionala myndigheterna har direkt kännedom om
svårigheter och möjligheter inom det lokala näringslivet, vilket
gör det lättare att finna gemensamma lösningar.

2.2.
Regionala och lokala myndigheter har en nyckelfunktion när det gäller att minska de byråkratiska hindren och att
påskynda de administrativa förfarandena för projekt som syftar
till att skapa och utveckla företag och sysselsättning.

2.3.
För människor som har svårt att få ett arbete och som
hotas av social utslagning är organisationerna på lokal och
regional nivå ofta det enda alternativet, om de vill delta i yrkesoch kompetensinriktade sysselsättningsprogram.

2.4.
Man bör särskilt uppmärksamma möjligheten att skapa
sysselsättning inom tjänstesektorn, i synnerhet inom hälsovård
och omsorg med tanke på den nuvarande befolkningsutvecklingen och äldre personers ökande medellivslängd. På så sätt
kan man bidra till att dels minska den arbetsbörda som det
innebär att oavlönat sköta om personer i behov av vård — ett
arbete som i dag huvudsakligen utförs av kvinnor — dels
förbättra kvinnors möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden och minska könssegregationen på arbetsmarknaden.
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2.5.
I vissa medlemsstater spelar lokala och regionala
myndigheter en medlande roll vid kollektiva förhandlingar
mellan arbetsgivare och arbetstagare på regional och lokal nivå
och inom företagen. Detta möjliggör en snabb anpassning till
nya förutsättningar på arbetsmarknaden och inom ekonomin
och bidrar till större flexibilitet vad gäller arbetstagarnas
utbildningsmöjligheter.
2.6.
Mycket goda erfarenheter har man gjort med olika
regionala utvecklingskontor, som stöder sysselsättningsåtgärder och nyföretagande på ett övergripande sätt och som även
ger stöd till investeringar i forskning och utveckling.
2.7.
Ett viktigt instrument för främjandet av små företag
och nyföretagande kan bestå i lokala system som främjar
utvecklingen av den sociala ekonomin genom stöd till inrättandet och utvecklingen av kooperativa företag och partnerskap.
2.8.
Genom att skapa ett företagsvänligt klimat uppmuntrar
de lokala och regionala myndigheterna utvecklingen av egenföretagande och företag inom den sociala ekonomin.
2.9.
Med hjälp av lokala företagsobservatorier och deras
nätverk kan man på lokal och regional nivå på ett mer
omedelbart sätt upptäcka sysselsättningsmöjligheter och områden där det saknas arbetskraft.
3. Regionkommittén föreslår medlemsstaterna och Europeiska kommissionen följande ytterligare åtgärder för
genomförandet av den europeiska sysselsättningsstrategin:
3.1.
För att de regionala och lokala myndigheterna skall
kunna uppfylla ovannämnda uppgifter bör man i varje medlemsstat föra en konstruktiv dialog mellan de lokala och
regionala myndigheterna och de nationella regeringarna.
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3.2.
Ett utmärkt forum för en sådan debatt är det årligen
återkommande arbetet med att utarbeta, genomföra och
utvärdera nationella handlingsplaner för sysselsättning. Rådet
har redan uppmärksammat de lokala och regionala myndigheternas betydelse i sin riktlinje 12 för år 2000. Nu är det
medlemsstaternas tur att möta denna utmaning och ge de
lokala och regionala myndigheterna möjlighet att ta på sig den
roll som tillkommer dem.
3.3.
Mot denna bakgrund borde Europeiska kommissionen
i tid offentliggöra den årliga gemensamma rapporten och
förslagen till följande års riktlinjer. Detta skulle möjliggöra en
omfattande politisk debatt om dessa viktiga dokument både i
Regionkommittén och Europaparlamentet.
3.4.
I och med införandet av rådets rekommendationer till
de enskilda medlemsstaterna skapades ett nytt och viktigt
samordningsinstrument för den europeiska sysselsättningspolitiken. Med hjälp av rekommendationerna är det möjligt att
göra medlemsstaterna medvetna om de regionala och lokala
myndigheternas betydelse i kampen mot arbetslösheten. Man
måste dock i detta sammanhang ta hänsyn till de regionala
och lokala myndigheternas olika ansvars- och behörighetsområden i de olika medlemsstaterna.
3.5.
Europeiska rådet uppmanas att i enlighet med
punkt 3.4 ge instruktioner till rådet och regeringarna att
involvera de lokala och regionala myndigheterna i utarbetandet
och genomförandet av de nationella handlingsplanerna för
sysselsättning.
3.6.
Regionkommittén anmodar det portugisiska ordförandeskapet i Europeiska unionen att även låta Regionkommittén
delta i det planerade ”högnivåforum” som skall utvärdera EU:s
sysselsättningspolitik inför Europeiska rådets toppmöte i juni
2000.

Bryssel den 12 april 2000.
Regionkommitténs
ordförande
Jos CHABERT
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Resolution från Regionkommittén om ”Den årliga presentationen av regionkommitténs prioriteringar”
(2000/C 226/13)
DOKUMENTUNDERLAG

Europeiska kommissionens strategiska mål 2000–2005 (KOM(2000) 154).
Europeiska kommissionens arbetsprogram för år 2000 (KOM(2000) 155 slutlig).
Regionkommitténs politiska prioriteringar (R/CdR 351/99 pt. 7).
Europaparlamentets resolution om Europeiska kommissionens femåriga strategiska program (B5-0143,
0144 och 0145/2000).
Europaparlamentets resolution om Europeiska kommissionens arbetsprogram (B5-0228, 0229 och
0230/2000).
UTGÅNGSPUNKTER

Om samtliga EU-organs prioriteringar och målsättningar görs mer samstämda kommer effekten av de
enskilda institutionernas initiativ och insatser att förstärkas.
I egenskap av språkrör för de lokala och regionala myndigheterna i Europa önskar Regionkommittén
kommentera de prioriteringar som Europeiska kommissionen föreslår.
Regionkommittén vill presentera sina prioriteringar för det kommande året i samband med att dess
arbetsprogram för 2000–2001 snart skall antas.
Med hänsyn till utvidgningen ställs unionen i särskilt hög grad inför successiva grundläggande reformer.
Regionkommitténs medverkan i egenskap av företrädare för de lokala och regionala myndigheterna inom
EU:s institutionella ram kommer att bredda basen för EU:s insatser.
I en stor del av medlemsstaterna finns det en ökad tendens till decentralisering och förstärkta befogenheter
på de lokala och regionala administrativa nivåerna och följaktligen ökar dessa styrelsenivåers intresse för
och engagemang i EU:s politik och valmöjligheter.
Regionkommittén har därför följande synpunkter på
A. Europeiska kommissionens prioriteringar

menar att detta ligger i linje med andan i subsidiaritetsprincipen. Dessa centrala uppgifter bör ses över genom ytterligare
precisering av gemenskapens verksamhetsområde.

Europeiska kommissionens strategiska mål 2000–2005

1.
Kommittén ställer sig positiv till Europeiska kommissionens strategiska mål 2000–2005. Det är välkommet att
kommissionen informerar om sina huvudsakliga politiska mål
för kommande år och därigenom ger de lokala och regionala
myndigheterna möjlighet att framföra sina synpunkter och
lägga fram konkreta förslag.

2.
ReK noterar med tillfredsställelse att kommissionen har
för avsikt att koncentrera sig på sina centrala uppgifter och

3.
Vi ställer oss bakom de fyra mål som kommissionen
formulerar och delar uppfattningen att de är betydelsefulla och
angelägna. Kommittén vill bidra på alla sätt till att snarast
uppnå de uppställda målen.

4.
ReK erinrar om att Europeiska unionens samtliga politiska insatser syftar till att motsvara de europeiska medborgarnas
förväntningar och att alla reformer av dess institutioner
framför allt måste inriktas på att återupprätta ett förtroende
från medborgarnas sida.
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5.
Därför betonar kommittén särskilt frågor med koppling
till ekonomi, sociala aspekter, miljö och konsumentskydd.
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15.
Det är en oroande tendens att man efterlyser EUåtgärder på områden där medlemsstaterna inte genomför de
reformer som krävs eller underlåter att fatta svåra politiska
beslut. På så sätt riskerar EU:s trovärdighet att undergrävas.

Arbetsprogrammet för år 2000
6.
Regionkommittén ställer sig positiv till Europeiska kommissionens arbetsprogram för år 2000.

C. ReK:s prioriteringar för 2000–2001

7.
Vi befarar emellertid att ett så ambitiöst och detaljerat
arbetsprogram kan visa sig överstiga kommissionens kapacitet
och att en uppsplittring av resurserna kan leda till att man
misslyckas.

Regeringskonferensen, europeiska styrelseformer och moderniseringen
av EU-institutionerna

8.
ReK har följaktligen uppfattningen att färre åtgärder och
stark fokusering på prioriterade frågor — även med avseende
på att rikta och utnyttja tillgängliga resurser effektivt — ger
bättre möjligheter att lyckas än om man försöker gå till attack
på alla fronter samtidigt.

16.
Regionkommittén kommer att bidra aktivt till fördragsreformprocessen under regeringskonferensen. Kommittén förespråkar en ambitiös reformdagordning och har skisserat
denna i sitt yttrande om regeringskonferensen 2000 (CdR
53/99).

9.
Kommittén föreslår att kommissionens arbetsprogram i
framtiden gör klar åtskillnad mellan de skisserade prioriteringarna för året och eventuella ytterligare insatser.
10.
Vi anser att det finns många områden där man bör
lägga större vikt vid att förbättra tillämpningen av gällande
lagstiftning, innan några nya initiativ påbörjas.
11.
Kommittén föreslår att kommissionen anpassar sina
prioriteringar efter de mål som sattes upp i slutsatserna från
det extra toppmötet i Lissabon.

B. Subsidiaritetsprincipen
12.
Regionkommittén menar att man de närmaste åren
måste vidta åtgärder i riktning mot att öka den europeiska
integrationen i syfte att ge Europa en ledande roll i världen,
men att integrationsinsatserna måste begränsas till områden
där EU kan ge ett specifikt mervärde. Därmed kan insatserna
accepteras i största möjliga utsträckning och leda till att Europa
verkligen talar med en röst.
13.
Kommittén ser positivt på Europeiska kommissionens
avsikt att vidta åtgärder mot EU:s brist på närhet till medborgarna, och på förslaget att lösa problemet genom att i högre
grad länka samman EU:s politik med medlemsstaternas och
regionernas politik. Vi anser emellertid att tillämpningen av
subsidiaritetsprincipen bör utvidgas till de lokala och regionala
myndigheterna.
14.
ReK anser att ansvaret för politiska beslut bör ligga på
lägsta möjliga nivå och därmed så nära medborgarna som
möjligt. Vi varnar dock för att reducera begreppet ”närhet
till medborgarna” till ökade informationsinsatser gentemot
allmänheten och till att representanter för olika intresseorganisationer skickas till EU-institutionerna.

17.
Vi ser positivt på kommissionens nyskapande initiativ
om nya europeiska styrelseformer och har för avsikt att delta
aktivt i debatten och formuleringen av nya idéer och modeller
för europeiska styrelseformer. ReK kommer också att lägga
fram förslag om förbättrad lagstiftning.

18.
Kommittén anser att debatten om nya styrelseformer
inte bör inskränkas till en alltför förenklad vertikal maktfördelning. Det bör handla om en bred definition som tar hänsyn till
förändrade samhällsstrukturer.

19.
Det är mycket välkommet att kommissionen vill driva
en demokratisk och samtidigt ambitiös reform av den egna
organisationen för att återupprätta medborgarnas förtroende
för Europa och dess institutioner. Reformerna får inte bara
vara inriktade på effektivitet utan måste resultera i en modern
och flexibel arbetsstyrka anpassad till en ny politisk kultur. Vi
noterar samtidigt att de interna reformerna inte får avleda
uppmärksamheten från den utåtriktade politiken.

Utvidgningen
20.
Regionkommittén anser att det är av högsta prioritet
att förbereda utvidgningen, med tanke på att Helsingforstoppmötet i december 1999 beslutade att förhandlingar skall
inledas med samtliga kandidatländer, även med dem i den
andra vågen. Vi betonar särskilt att de lokala och regionala
myndigheterna i kandidatländerna måste engageras i processen.

21.
ReK kommer att vidga, intensifiera och förbättra sina
kontakter med alla kandidatländer och har som mål att de
lokala och regionala myndigheterna i högre grad skall engageras i förberedelserna till anslutningen.

C 226/48

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

8.8.2000

22.
Verksamheten och samarbetet mellan ReK och EUinstitutionerna bör samordnas för att åstadkomma fler samverkansvinster och bättre resultat för de berörda kandidatländerna, så att utvidgnings- och integrationsprocessen kan förstås
och accepteras bättre i medlemsstaterna och kandidatländerna.

30.
Kommittén delar oron inför en permanent hög långtidsarbetslöshet i flera av EU:s regioner och anser att detta fenomen
bör bekämpas genom en samordning av den ekonomiska
politiken och av de sociala reformerna, med sikte på att full
sysselsättning skall uppnås.

23.
ReK understryker även att genomförandet av strategin
inför utvidgningen bör vara förenligt med strategierna för
områdena utanför EU, särskilt Medelhavsområdet och Östersjöområdet, för att utanför den utvidgade unionens gränser
säkerställa att det skapas områden med fred och ekonomiskt
och socialt samarbete.

31.
Kommittén noterar att sysselsättningsfrämjande inte
bara förutsätter specifika åtgärder utan också att man skapar
gynnsamma makroekonomiska villkor och samordnar och
integrerar de berörda politikområdena, med respekt för de
principer som den europeiska samhällsmodellen bygger på.

Ett Europa baserat på positiva värden, nära medborgarna
24.
Regionkommittén är övertygad om att människorna
inte vill tillhöra ett Europa som har karaktären av ”snabbköp”,
utan — som det har visat sig på senare tid — ett Europa
baserat på positiva värden och grundläggande rättigheter, ett
politiskt Europa. Vi anser följaktligen att detta måste vara den
primära tyngdpunkten när EG-fördraget skall reformeras och
när en stadga om grundläggande rättigheter och den kommande vitboken om nya styrelseformer skall utarbetas.
25.
Kommittén anser att grundkravet om närdemokrati
måste skrivas in i EG-fördraget. Därför är det en absolut
nödvändighet att stadgan om grundläggande rättigheter blir en
integrerad del av unionsfördraget.
26.
ReK uppmanar medlemsstaterna att föra regeringskonferensens förhandlingar med djärva målsättningar och visioner.
Vi är övertygade om att regeringskonferensens dagordning
måste vara en folkets dagordning. Därför är det viktigt att
engagera parlamentet och de lokala och regionala myndigheterna via ReK. I anslutning till detta välkomnar kommittén
Europeiska kommissionens initiativ Dialog om Europa, och
vill gärna utnyttja möjligheten att ge ett aktivt bidrag till
regeringskonferensens förlopp.
27.
Kommittén uppmanar kommissionen att göra Europeiska unionens verksamhet mer synlig, både genom verksamma informationsåtgärder och genom att öka insynen i alla
egna insatser, så att det går att återerövra de europeiska
medborgarnas förtroende.
28.
Med hänsyn till att populistisk rasism och intolerans
återigen har blivit ett hot vill ReK att kommissionen skall
förbinda sig att i förstärkt omfattning garantera lika rättigheter,
lika möjligheter och minoritetsskydd över hela unionen, så att
alla européer kan dra fördel av ökande välstånd, säkerhet och
solidaritet.
Sysselsättningen
29.
Regionkommittén välkomnar resultaten av toppmötet
i Lissabon. Vi stöder den integrerade uppläggningen och
tyngdpunkten på att tillföra impulser till den nya ekonomiska
dynamiken.

32.
Kommittén erinrar om det ansvar gemenskapen fått
genom Amsterdamfördraget att bidra till en hög sysselsättningsnivå genom att främja samarbete mellan medlemsstaterna
och stödja deras insatser på detta område.

33.
Vi uppmuntrar följaktligen alla insatser som förstärker
nyskapande, tekniska framsteg, kunskapssamhället och företagarandan, liksom alla åtgärder som syftar till att främja
utvecklingen av små och medelstora företag.

34.
ReK betonar i konsekvens med detta att en politik mot
diskriminering måste integreras i sysselsättningsriktlinjerna.
Det gäller också att vidta åtgärder till förmån för de grupper
som drabbats hårdast av arbetslösheten: kvinnor, ungdomar,
äldre, etniska minoriteter och funktionshindrade.

35.
ReK välkomnar beskedet om att ett nytt socialt handlingsprogram skall lanseras. Vi hoppas att programmet blir
tillräckligt omfattande för att anta de utmaningar som den nya
ekonomiska dynamiken medför.

36.
ReK välkomnar förslaget om att man skall inrätta fler
övergripande europeiska målsättningar och indikatorer inom
strategin för ekonomi, sysselsättning och sociala frågor, och
vill framhålla att inte bara kvantitativa utan även kvalitativa
målsättningar är av stor betydelse på alla politikområden för
att utveckla en hållbar tillväxt och sysselsättning.

37.
Kommittén önskar att kommissionen utarbetar en
rapport om obalansen mellan regioner med hög arbetslöshet
och regioner som för närvarande står inför arbetskraftsbrist.
Man bör också behandla rörlighet på arbetsmarknaden, så att
det går lättare att rikta åtgärderna för att främja den ekonomiska och sociala sammanhållningen och därmed minska klyftorna mellan regionerna. ReK är beredd att samarbeta med
kommissionen vid en sådan fördjupning och bistå med de
direkta erfarenheter och kunskaper som Europas regioner och
städer besitter i dessa frågor.
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38.
ReK vill framhålla att de europeiska insatserna måste
prioritera stöd till hela Europa och främja den lokala utvecklingen och utnyttjandet av alla potentiella resurser i EU:s
samtliga regioner. Europeiska sysselsättningspakten bör därför
förstärkas innehållsmässigt, och de lokala och regionala sysselsättningspakterna bör etableras generellt så att hänsyn kan tas
till de lokala och regionala myndigheternas kunnande och
erfarenheter.
39.
Regionkommittén välkomnar beslutet att det varje vår
skall hållas ett extra toppmöte för att utforma riktlinjer för
och samordna gemenskapens åtgärder och medlemsstaternas
politik. Regionkommittén begär att få delta kontinuerligt i ett
sådant initiativ, i egenskap av företrädare för de lokala och
regionala myndigheterna och deras befogenheter när det gäller
sysselsättning och utveckling.
Miljön
40.
Regionkommittén ser fram emot publiceringen av
det sjätte handlingsprogrammet för miljön. Vi stöder den
realistiska och resultatinriktade uppläggning som kommissionär Margot Wallström redovisat, och särskilt den starka
fokuseringen på att gällande lagstiftning skall tillämpas.
41.
Det är oroande att miljön verkar flyttas ned på den
politiska dagordningen i ett läge när behovet av ett förstärkt
miljöskydd är mer akut än någonsin. ReK beklagar att miljöhänsyn inte integrerats i andra politikområden i tillräcklig
utsträckning och uppmanar kommissionen att presentera
konkreta åtgärder.
42.
Det är kommitténs uppfattning att de senaste årens
miljökatastrofer har visat tillräckligt tydligt att det krävs bättre
samarbete med länder utanför EU, bland annat i form av
samarbete över nationsgränserna och särskilt med de stater
som sökt medlemskap. Vi noterar att principen ”förorenaren
betalar” måste tillämpas på ett korrekt sätt.
43.
Vi är positiva till en välavvägd koppling mellan den
ekonomiska politiken och miljökraven, eftersom en hållbar
tillväxt är en grundförutsättning, och betonar behovet av att
utveckla en samordnad politik för att främja en hållbar
utveckling och därtill relaterad verksamhet i landsbygdsområden och perifera områden.
44.
Kommittén betonar att de lokala och regionala myndigheterna har en speciell roll, när det gäller att genomföra den
europeiska och internationella politiken men också med
tanke på att de är den nivå som närmast konfronteras med
miljöskadornas konsekvenser.
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Informationssamhället
45.
Regionkommittén betonar att det är viktigt att alla
medborgare får tillgång till informationssamhället, i synnerhet
nu när Internet har fått så stor genomslagskraft, eftersom det
är tillgången till information som i sista hand ger medborgarna
inflytande.
Regionkommittén betonar hur viktigt det är att en koppling
görs mellan informationssamhället och sysselsättningen
genom nya former av sysselsättning, till exempel elektronisk
handel och distansarbete, vilket gör det möjligt att modernisera
ekonomin och integrera den i svårtillgängliga områden och på
landsbygden.
Regionkommittén hoppas att behovet av att tillhandahålla
utbildning och yrkesutbildning till medborgarna inom området
för ny teknik ges hög prioritet, och att man därmed prioriterar
skolundervisning och underlättar utbildningsinrättningarnas
möjligheter att få gratis uppkoppling till Internet.
Kommittén konstaterar att ny teknik på ett betydelsefullt
sätt kan bidra till att utveckla intelligenta, kombinerade
transportsätt för att minska de transportproblem som medborgarna möter i sina dagliga liv.
Stadspolitiken
46.
Regionkommittén erinrar om att 80 % av de europeiska
medborgarna bor i stadsområden och att städerna har vital
betydelse för att regionerna och hela Europa skall uppnå
konkurrenskraft. Vi inser värdet av att utveckla tätortsområden, landsbygdsområden och perifera områden på ett balanserat, samordnat och hållbart sätt.
47.
Trots detta konstaterar vi att det inte finns någon
europeisk politik som är specifikt inriktad på stadsområdena
och att stadsdimensionen är svag inom andra politikområden.
48.
Kommittén uppmanar kommissionen att presentera en
helhetsmodell för att hantera stadsområdena och deras specifika behov, och att slutgiltigt börja tillämpa den förnyade
fokuseringen på städerna i Agenda 2000 och särskilt uppmärksamma den långsiktigt hållbara stadsutvecklingen.
49.
ReK kommer att anta sitt årliga arbetsprogram med
denna resolution som grundval.
50.
Regionkommittén uppdrar åt sin ordförande att överlämna denna resolution till Europeiska kommissionen, Europeiska rådet, Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala
kommittén.

Bryssel den 13 april 2000.
Regionkommitténs
ordförande
Jos CHABERT
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Yttrande från Regionkommittén om ”Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och
stålgemenskapen som upphör att gälla i juli 2002”
(2000/C 226/14)
BAKGRUND

Presidiets beslut av den 15 september 1999 att, i enlighet med artikel 265 femte stycket i EG-fördraget,
avge ett yttrande om ”Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen som upphör
att gälla i juli 2002” och att ge utskott 1 — regionalpolitik, strukturfonder, ekonomisk och social
sammanhållning, samarbete över nations- och regiongränser — i uppdrag att utarbeta yttrandet.
Det utkast till yttrande (CdR 489/99 rév. 1) som utskott 1 antog den 2 februari 2000 (Föredragande: Loke
Mernizka, ledamot av Nordrhein-Westfalens delstatsparlament (D–PSE) och Robert Collignon, minister i
den vallonska regeringen, med ansvar för budgetfrågor, kultur och sport (B–PSE)).
Europeiska rådets resolution om tillväxt och sysselsättning i Amsterdam den 16 och 17 juni 1997, där
kommissionen uppmanas att lägga fram lämpliga förslag för att avkastningen av de ännu existerande
reserverna efter det att EKSG-fördraget löpt år 2002 skall kunna användas till en forskningsfond till
förmån för branscher med anknytning till kol- och stålindustrin.
Kommissionens meddelande av den 10 oktober 1997 om EKSG-fördragets utgång — Finansiell
verksamhet (KOM(97) 506 slutlig).
Resolution av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 20 juli
1998 om att Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen upphör att gälla (1).
Resolution av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 21 juni
1999 om att Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen upphör att gälla (2).
Europaparlamentets rapport om utkastet till EKSG:s driftsbudget för 2000 (SEK(1999) 0803-C59917/1999).
Resolutioner från rådgivande EKSG-kommittén om att EKSG-fördraget upphör att gälla, särskilt
resolutionerna av 25 mars 1999, 2 april 1998, 10 oktober 1997, 8 november 1996 och 28 maj 1995.
Mot bakgrund av ovanstående antog Regionkommittén följande yttrande vid sin 33:e plenarsession den
12–13 april (sammanträdet den 13 april).

1. Inledning
1.1.
Med fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG-fördraget), som trädde i kraft den 23 juli 1952,
påbörjades Europas politiska och ekonomiska enande, som via
de senare fördragen och den fortsatta utvecklingen av dessa
lett fram till den Europeiska unionen av i dag. De länder som
grundade EKSG strävade efter att avsluta sina hundratals år
gamla rivaliteter, att skapa och trygga en varaktig fred i Europa
och att öka folkens välstånd. Därmed fick den europeiska koloch stålindustrin en pionjärroll för Europas integration.
1.2.
Den uppgiften har Kol- och stålgemenskapen uppfyllt
fullt ut. Den har spelat en avgörande roll för att skapa

(1) EGT C 247, 7.8.1998, s. 5.
(2) EGT C 190, 7.7.1999, s. 1.

och vidmakthålla fred och bidragit till den politiska och
ekonomiska integrationen i Europa, och den har lagt grunden
för de fortsatta stegen i Europas enande. EKSG-fördraget
skapade en rättslig ram för strukturomvandlingen i kol- och
stålindustrin och har fram till i dag varit ett flexibelt och
effektivt instrument för den ekonomiska och socialpolitiska
utformningen av strukturomvandlingen i gruvindustrin och
gruvregionerna, även om vissa av dess instrument för den
ekonomiska politiken sedan länge inte används. Integrationen
i EKSG-fördraget går delvis betydligt djupare än i EG-fördraget.

1.3.
EKSG-fördraget skapade en ram för dialogen och det
samförståndsinriktade samarbetet mellan arbetsgivare, arbetstagare och avnämare vid ekonomiska och sociala beslut
inom kol- och stålindustrin. Därigenom kunde man i stor
utsträckning genomföra de svåra anpassningsprocesserna i
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olika branscher och regioner på ett socialt acceptabelt sätt. I
viss mån utgjorde fördraget på så sätt också en förebild för
den europeiska sociala modellen.
1.4.
Samtliga 15 medlemsstater i EU har industrier som
berörs av EKSG-fördraget, vars betydelse dock är mycket olika
i de olika medlemsstaterna. De flesta kandidatländerna har en
jämförelsevis stor kol- och stålsektor.
1.5.
Både kolgruveindustrin och järn- och stålindustrin
befinner sig sedan många år i en omfattande och framför allt
för de anställda smärtsam strukturell anpassningsprocess.
Denna kommer att fortsätta under de närmaste åren och den
kommer att förvärras genom anslutningen av nya medlemsstater i Central- och Östeuropa. I kandidatländerna kommer den
att få en dramatisk omfattning. De svåra omställningar som
kol- och stålindustrin i kandidatländerna står inför innebär en
stor utmaning för Europeiska unionen.
1.6.
Kolgruveindustrin och järn- och stålindustrin är
mycket starkt koncentrerade till vissa regioner. Den ekonomiska utvecklingen i dessa regioner är i stor utsträckning
beroende av de strukturella anpassningsprocesserna i bägge
branscherna. EKSG har accepterat detta stora ansvar för den
regionala utvecklingen genom sina instrument för sociala och
regionalpolitiska kompletteringsåtgärder. Av detta skäl måste
även Regionkommittén yttra sig om EKSG-fördragets utgång
och om följderna av detta för regionerna.

2. Öppna frågor i samband med att EKSG-fördraget
upphör att gälla
EKSG-fördraget som trädde i kraft 1952 har en löptid på 50 år
och upphör att gälla den 23 juli 2002. Från och med denna
tidpunkt gäller EG-fördragets bestämmelser för kol- och
stålindustrin. Man har kunnat lösa, eller kommer snart att lösa,
vissa frågor i samband med att fördraget löper ut och de båda
branscherna förs in under EG-fördraget, medan det på andra
områden finns öppna frågor som ännu inte kunnat lösas.

2.1. Användande av EKSG:s medelsreserv
2.1.1. EKSG har byggt upp en ansenlig förmögenhet genom
att skapa en reserv som säkerhet för sin låneverksamhet. När
EKSG-fördraget löper ut måste man besluta om hur denna
reserv skall användas. Förmögenheten byggdes upp av ståloch gruvföretagen själva genom avgifter i förhållande till
omsättningen. Dessa inbetalningar upphörde den 1 januari
1998. Det finns inga exakta uppgifter om storleken av denna
förmögenhet och framför allt inte om dess storlek då fördraget
löper ut år 2002. Kommissionen utgår för närvarande ifrån att
den resterande förmögenheten kommer att uppgå till ca
1,25 miljarder euro vid fördragets utgång. Den slutliga omfattningen kommer också att bero på vilka uppgifter EKSG måste
finansiera med hjälp av sin förmögenhet fram till år 2002.
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2.1.2. Europeiska rådet i Amsterdam den 16–17 juni 1997
uppmanade kommissionen att lägga fram lämpliga förslag för
att avkastningen av de existerande reserverna efter EKSGfördragets utgång år 2002 skall kunna utnyttjas för en
forskningsfond till förmån för branscher med anknytning till
kol- och stålindustrin. Ministerrådet framförde i en resolution
av den 20 juli 1998 åsikten att EKSG:s förmögenhet skulle
föras över till en fond skild från övriga gemenskapsmedel, som
skulle förvaltas av kommissionen och uteslutande användas
för ett forskningsprogram till förmån för kol- och stålindustrin
och branscher med anknytning till denna. Kommissionen
utredde i ett arbetsdokument av den 16 november 1998 de
rättsliga och ekonomiska frågorna i anslutning till förslaget
och tog då även upp frågan om kandidatländernas framtida
deltagande. Dessa har ju inte bidragit till EKSG:s förmögenhet.
I en resolution av den 21 juni 1999 bekräftade ministerrådet
åter att EKSG:s tillgångar och skulder skall föras över till de
bestående gemenskaperna men förvaltas åtskilt från övriga
gemenskapsmedel och användas för kol- och stålforskning.
Resultaten av denna forskning bör göras tillgängliga för koloch stålindustrin i de central- och östeuropeiska länderna
(tekniköverföring).

2.1.3. Regionkommittén välkomnar att det genom denna
uppläggning säkerställs att den EKSG-förmögenhet som företagen inom kol- och stålbranschen byggt upp används till
förmån för dessa företag. Genom avgifterna till EKSG bar de
under lång tid en extra ekonomisk börda och har därför
legitima anspråk på att få utnyttja EKSG:s förmögenhet efter
det att fördraget upphört att gälla.

2.1.4. Regionkommittén anser dock att kommissionen
måste ge största möjliga insyn i EKSG-förmögenhetens omfattning vid tidpunkten för fördragets upphörande och ställa upp
en utgående balans över EKSG:s samtliga tillgångar och skulder,
vilken samtidigt blir ingående balans för den särskilda fond
som kommissionen skall förvalta. Förmögenheten får inte
genom finansiering av löpande uppgifter förbrukas i så stor
utsträckning fram till fördragets upphörande att den särskilda
fonden inte kan uppfylla de planerade uppgifterna. Utgifterna
bör för övrigt inte betraktas som obligatoriska. De bör
debiteras utan hänsyn till den budgetmässiga stabilitetsprincipen som fastställdes under Europeiska rådets möte i Berlin
1999. ReK anser dessutom att man måste göra en tydlig
avgränsning av de till kol- och stålindustrin anknutna branscher som skall komma i åtnjutande av de insatser som
finansieras av fonden. ReK betonar också att detta inte får
begränsa det öronmärkta utnyttjandet till förmån för koloch stålindustrin. Det är även viktigt att tydligt avgränsa
användningen av EKSG:s förmögenhet vad beträffar projektens
karaktär och målsättning. Man måste också finna en rättvis
lösning för kandidatländerna.
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2.2. Stöd till forskning

2.2.1. EKSG:s stöd till forskningen har mycket längre
traditioner än EG:s (ramprogrammen för forskning) och skiljer
sig mycket från dessa i fråga om målsättning och administration. Det är inte uteslutande inriktat på spetsforskning utan
har en bredare tematisk inriktning. Med en andel på 10 till
15 procent av de totala kostnaderna för forskningen inom
gemenskapens järn- och stålindustri har det en mycket större
betydelse inom denna näringsgren än vad EU:s forskningsstöd
har i andra branscher. Ännu större betydelse har det inom
gruvforskningen. EKSG:s forskningsstöd har därmed givit ett
kraftigt bidrag till att förbättra kol- och stålindustrins tekniska
konkurrenskraft. Denna forskning, som är mer tillämpad och
mer marknadsinriktad, bör fortsätta efter EKSG-fördragets
upphörande och får inte hindras av EU:s konkurrenspolitik.

2.2.2. Genom beslutet att använda EKSG:s förmögenhet för
forskning inom kol- och stålindustrin har man i princip
skapat förutsättningar för att fortsätta det särskilda stödet till
forskningen inom de två branscherna. Man måste se till att
de beprövade beslutsformerna för fördelningen av medlen
bibehålls. Dessutom skall man också fortsätta med den sociala,
uppföljande forskningen, som innefattar arbetarskydd inom
kol- och stålindustrin, miljöaspekter och åtgärder för återställande av mark. Den bör dock integreras så mycket som
möjligt med den tekniska forskningen. Beslutsformerna för
fördelningen av medlen för forskning bör överensstämma med
principerna för EU:s miljöpolitik. Forskning inom kol- och
stålsektorn som finansieras av EU bör bidra till att uppfylla
målsättningen att förbättra miljöskyddet.

2.2.3. Kol- och stålindustrin har samma rätt som alla andra
industrier att få stöd från de ramprogram för forskning som
finansieras av de allmänna gemenskapsmedlen. Att kol- och
stålindustrin byggt upp ett särskilt kapital och att detta
finansierar särskilt forskningsstöd rättfärdigar inte någon diskriminering inom ramprogrammen för forskningen. ReK
välkomnar också kommissionens förslag att rikta en del av
gemenskapsmedlen till forskning om förnybara energikällor.

2.3. Regler för stöd

2.3.1. Kol- och stålindustrin är underkastad speciella konkurrensvillkor, vilka ställer krav på speciella stödregler för
denna industri. Detta beror på egenskaperna hos branschens
produkter och på de speciella marknadsförhållandena; i den
cykliska stålindustrin: homogena produkter med priser som
reagerar extremt kraftigt på en marknad med överkapacitet i
hela världen, i kolindustrin: bidrag till inhemska energikällor
med ogynnsamt kostnadsläge.
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2.3.2. Enligt EKSG-fördraget är subventioner principiellt
förbjudna. Stöd till kol- och stålindustrin förutsätter undantagsregler. I EKSG-fördragets artikel 95 ges möjlighet att
bemyndiga detta. Sedan EKSG-fördraget löpt ut kommer EGfördragets allmänna stödregler att gälla för gemenskapens koloch stålindustri. Dessa regler utgör i princip en lämplig grund
för detta. Sedan länge har dock företag, personalorganisationer
och berörda medlemsstater påpekat att man på denna grund i
god tid måste skapa tillfredsställande och bindande instrument
som ersättning för dessa, anpassade till förhållandena i de
bägge branscherna.

2.3.3. Genom olika beslut, senast av den 28 december
1993, har kommissionen med enhälligt samtycke från rådet
givit en ram för sådana undantag och därmed för beviljande
av stöd till stenkolsindustrin för perioden 1 januari 1994 till
23 juli 2002. Därigenom bekräftade kommissionen behovet
av att kolet även i fortsättningen bidrar till en tryggad
energiförsörjning i EU och till en begränsning av det ökande
beroendet av importerade bränslen. Detta kräver dock att stöd
ges till kolet.

2.3.4. Regionkommittén anser att man bör inleda en diskussion om en översyn av gemenskapsstödet i EG-fördraget i
syfte att särskilt omnämna kolbranschen. Även om en sådan
översyn inte genomförs är det dock viktigt att vidta nödvändiga
åtgärder för att upprätta en särskild ram för stöd till kolbranschen i form av en rådsförordning i enlighet med artikel 89.
Kommissionen har dock ännu inte lagt fram något förslag om
detta. Regionkommittén anser att ett förslag måste läggas fram
snabbt, åtminstone i tid innan EKSG-fördraget löper ut, så att
företagen ges tillräckliga möjligheter att planera.

2.3.5. Järn- och stålindustrin befinner sig i en annan
konkurrenssituation. Här har det tidigare ägt rum en ruinerande kamp om subventioner. För att motverka detta fattade
ministerrådet på kommissionens förslag redan för länge sedan
beslut om en stödkodex för stål med EKSG-fördraget som
rättslig grund. Enligt denna kodex tillåts undantag från det
allmänna subventionsförbudet för områdena forskning och
utveckling, miljö och sociala frågor. Den måste nu bringas i
överensstämmelse med EG-fördragets konkurrensbestämmelser.

2.3.6. På detta område föreligger ett förslag från kommissionen i form av en gemenskapsram för statligt stöd till järnoch stålindustrin. Ramen innebär i huvudsak en fortsatt
tillämpning av de stränga subventionsreglerna i den gällande
stödkodexen för stål, men är också i vissa fall anpassad till EGfördragets system för kontroll av stöd. Även här bör man
överväga om en förordning från rådet enligt EG-fördragets
artikel 89 skulle vara meningsfull.
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2.4. Lagstiftningens instrument

2.6. Socialpolitiska åtgärder

2.4.1. EKSG-fördraget innehåller ett stort antal instrument
som skall säkerställa att kol- och stålindustrins marknad
fungerar och som delvis skiljer sig mycket från motsvarande
instrument i EG-fördraget. De är delvis ett uttryck för dessa
branschers speciella marknadsförhållanden, som till exempel
de snabbt växlande konjunkturerna. Delvis återspeglar de
också en annan inriktning på den ekonomiska politiken som
var den dominerande när EG-fördraget slöts. I och med
att EKSG-fördraget löper ut måste kol- och stålindustrin
underställas EG-fördragets instrument.

2.6.1. Den strukturella anpassningsprocessen i kol- och
stålindustrin kommer att fortsätta även efter det att EKSGfördraget löpt ut år 2002 och kommer att ske i ökad takt när
nya medlemsstater ansluts till EU. Hittills har medel från
EKSG stått till förfogande för anpassnings-, fortbildnings- och
omskolningsåtgärder. Då EKSG-fördraget upphör bortfaller
dock den rättsliga grunden för detta i framtida fall. Därmed
hotas möjligheten att fortsätta med den sociala anpassningshjälpen som en förutsättning för att klara strukturomvandlingen i kol- och stålindustrin på ett socialt acceptabelt sätt efter år
2002. För de central- och östeuropeiska kandidatländerna
finns inga utsikter till sådant stöd för att hantera den betydligt
mer dramatiska förändring i dessa industrier som länderna står
inför.

2.4.2. Regionkommittén anser att man skall behålla de
instrument i EKSG-fördraget som fungerat väl hittills och som
behövs även i fortsättningen för att kol- och stålindustrins
marknader skall fungera optimalt och så smidigt som möjligt.
Dit hör det särskilda statistiska informationsinstrumentet som
är av en annan betydelse i branscher med homogena produkter
än på andra områden av näringslivet och som kan fortsätta
som ett komplement till Eurostats existerande statistiska
program. Dit hör också kol- och stålindustrins möjlighet
att genomföra frivilliga krisåtgärder. För detta måste man
genomföra de åtgärder som krävs inom ramen för gemenskapslagstiftningen. Man bör undvika att dra tillbaka de
positioner där gemenskapsrätten (”acquis communautaire”) går
längre beträffande EKSG-industrierna på de områden där detta
har varit av godo. Vidare är det i sammanhanget viktigt att
betona att tillräcklig hänsyn måste tas till den utveckling som
sker inom ramen för WTO samt i EU:s handelsförbindelser
med USA.

2.5. Energipolitiska mål

2.5.1. Det ligger i Europas intresse att bevara en med
hänsyn till den totala ekonomin försvarbar kolgruveindustri
och att denna kan bidra till att begränsa EU:s hela tiden ökande
beroende av importerad energi.

2.5.2. Hänsyn måste också tas till kolet i de energipolitiska
gemenskapsåtgärderna. Hittills har man endast gjort ansatser
till detta. Det behövs en positiv gemenskapsstrategi för kolet
som framhäver fördelarna av en hållbar brytning och användning av kol i Europa i framtiden och som betonar den
globala betydelsen av modern europeisk kolteknik. Detta är
nödvändigt också med hänsyn till EU:s utvidgning.

2.5.3. Utan att vilja inleda en debatt om upprättandet av en
rättslig grund för den europeiska energipolitiken, som nämnts
under förhandlingarna om Maastricht- och Amsterdamfördraget, anser kommittén att kolsektorns införlivande i EGfördraget gjort det möjligt att rättfärdiga målet om försörjningstrygghet i EG-fördraget.

2.7. Regionalpolitiska åtgärder

2.7.1. Som regionalpolitiskt stöd gav EKSG under lång tid
lån med låg ränta för att skapa nya arbetstillfällen utanför koloch stålindustrin. De upphörde den 31 december 1996. En
stor del av de områden där Europas kolgruvor och stålindustri
ligger hör till stödområdena enligt strukturfondernas mål 1
och 2. Därför kan det europeiska stödet sättas in i dessa
områden i samband med strukturomvandlingen i kol- och
stålindustrin och för att skapa arbetstillfällen i andra branscher.
I samband med att antalet stödområden minskat och gemenskapsinitiativen Resider och Rechar upphört den 31 december
1999 måste man konstatera att ett icke obetydligt antal
europeiska kol- och stålregioner har förlorat sitt regionalpolitiska stöd från EU. Även i dessa regioner kan det under de
närmaste åren uppstå allvarliga strukturella anpassningsprocesser.

2.7.2. Kommissionen borde därför inom ramen för de
fastställda befolkningstaken för mål 1 och 2 reagera flexibelt
på en sådan utveckling och vid behov göra ändringar i listorna
över stödområden. Dessutom borde kommissionen stödja
samarbete mellan kol- och stålregioner, bland annat inom
ramen för Interreg, del C, till exempel för utbyte av erfarenheter
av exempel på lyckad praxis, och i samband med det engagera
även regioner som inte får stöd under mål 1 och 2.

2.8. Social dialog

2.8.1. Ett centralt element i EKSG-fördraget är den institutionaliserade dialogen i rådgivande kommittén mellan företrädare för arbetsgivare, arbetstagare och avnämare. Den har varit
— och är ännu — inte bara ett effektivt instrument för
rådgivning till kommissionen utan har också främjat samar-
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betsviljan och har bidragit till en speciell samförståndskultur
inom kol- och stålindustrin, vilken kan vara en förebild främst
för de central- och östeuropeiska länderna med hänsyn till de
strukturella anpassningsprocesser som dessa står inför. Utifrån
ett optimalt samarbete skulle man kunna skapa mervärde
genom att involvera de berörda regionala myndigheterna i den
sociala dialogen.
2.8.2. Regionkommittén anser att denna dialog bör fortsätta på lämpligt sätt i institutionaliserad form. För detta krävs att
man fastställer krav på samråd och rätt till initiativ i frågor
som rör kol- och stålindustrin. Kommissionen bör lägga fram
förslag till en lämplig rättslig grund i dialog med de båda
branscherna.
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2.11. Institutionella aspekter

Kommittén anser det nödvändigt att diskutera vilka särskilda
ändringar som måste göras när de områden som omfattas av
EKSG-fördraget införlivas i EG-fördraget. Man måste överväga
att eventuellt vidta tillfälliga åtgärder. Ändringarna måste
under alla omständigheter ta hänsyn till vissa särskilda aspekter
inom kol- och stålsektorn, såsom ekonomin, kravet på försörjningstrygghet, stödsystemet samt bibehållandet av vissa av
kommissionens befogenheter.

3. Slutsatser
2.9. Kol- och stålindustrin i Central- och Östeuropa
2.9.1. Ungefär samtidigt som EKSG-fördraget löper ut
ställs EU inför en särskild utmaning genom de förestående
dramatiska förändringarna i kol- och stålindustrin i de nya
medlemsstaterna i Central- och Östeuropa. Därför måste
omstruktureringen av kol- och stålindustrin påskyndas kraftigt.
Företagen och personalorganisationerna i de båda branscherna,
men också gemenskapens nuvarande kol- och stålregioner,
är beredda att stödja de berörda staterna, regionerna och
kommissionen i denna svåra uppgift.
2.9.2. Inom ramen för utvidgningsprocessen är det lämpligt
att exakt fastställa gemenskapens regler inom kol- och stålsektorn som direkt skall antas av kandidatländerna. Innan de
särskilda förhandlingarna i ärendet inleds är det nödvändigt att
inta en klar och generell ståndpunkt om de undantag som
kandidatländerna kan få i fråga om konkurrens.
2.9.3. Regionkommittén uppmanar kommissionen, rådet
och Europaparlamentet att inom programmen avsätta medel i
lämplig omfattning för de central- och östeuropeiska länderna
och för att förbereda deras inträde. Medlen skall användas för
att stödja den strukturella anpassningsprocessen i kol- och
stålindustrin. Dessa länder skall också beaktas i samband
med förvaltningsstödet samt i programmen för främjande av
regionalt samarbete, som till exempel Interreg III, del C och
instrumentet för strukturpolitiska åtgärder inför anslutningen
(ISPA).

2.10. Miljöskydd
Kol- och stålindustrin skadar vanligtvis miljön i avsevärd
utsträckning. Koldioxidutsläppen från dessa industrier är även
mycket stora. Inom ramen för EG-fördraget har standarder
dock antagits för miljöskydd, framför allt för en begränsning
av utsläpp av växthusgaser. Enligt kommittén måste även koloch stålsektorn omfattas av dessa standarder när de införlivas
i EG-fördraget.

3.1.
Regionkommittén konstaterar att Europeiska kol- och
stålgemenskapen har spelat en avgörande roll för att skapa och
upprätthålla fred i Europa. Den har bidragit till den politiska
och ekonomiska integrationen och till ökningen av välståndet
och har därmed uppfyllt sina ursprungliga mål fullt ut. Framför
allt har den väsentligt underlättat strukturomvandlingen inom
kol- och stålindustrin och bidragit till att utforma den på ett
socialt acceptabelt sätt.

3.2.
Med hänsyn till det fortsatt höga strukturella anpassningstrycket anser Regionkommittén att det i samband med
EKSG-fördraget löper ut den 23 juli 2002 kommer att uppstå
svåra frågor och problem, som måste lösas, för kol- och
stålindustrin och dess regioner i Europa inom den ekonomiska
och sociala politiken.

3.3.
Regionkommittén konstaterar att EKSG-fördragets
särskilda regleringar löper ut enligt tidsplanen och inte förlängs
och att kol- och stålindustrin förs in under EG-fördraget. ReK
anser att EKSG-fördragets i jämförelse med EG-fördraget mer
djupgående integration bör bibehållas för kol- och stålindustrin
på de områden där den har varit av godo, samt att man där så
krävs skall skapa en rättslig grund på basis av EG-fördraget
och då även i enlighet med EU:s energipolitiska mål inbegripa
brunkol.

3.4.
Regionkommittén välkomnar den planerade överföringen av EKSG:s förmögenhet till en särskild fond som skall
förvaltas av kommissionen, och ur vilken forskning inom koloch stålindustrin samt vetenskaplig, teknisk, ekologisk och
social forskning i anslutning till denna skall finansieras.
Regionkommittén anser att största möjliga insyn i EKSGförmögenhetens omfattning snarast måste ges och föreslår
därför att en utgående balans ställs upp vilken samtidigt blir
ingående balans för den särskilda fonden. Förmögenheten får
inte genom finansiering av EKSG:s löpande uppgifter förbrukas
i så stor utsträckning fram till fördragets upphörande att den
särskilda fonden inte kan uppfylla de planerade uppgifterna.
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3.5.
Vid sidan av det särskilda forskningsstödet från avkastningen av EKSG-förmögenheten har kol- och stålindustrin
rättmätiga anspråk på att delta fullt ut i EU:s ramprogram för
forskningen. Regionkommittén anser att forskning inom koloch stålindustrin som finansieras av EU bör vara förenlig med
andra politiska målsättningar, i synnerhet på miljöskyddsområdet. I detta sammanhang bör EU:s forskningsstöd (delvis) riktas
till forskning kring förnybara energikällor.
3.6.
Regionkommittén anser att EG-fördragets bestämmelser om kontroll av statligt stöd i princip är en lämplig grundval
för att skapa nya instrument för reglering av stödet till
kolindustrin och järn- och stålindustrin. Det bör övervägas om
förordningar från rådet enligt artikel 89 skulle utgöra en
lämplig rättslig grund.
3.7.
Regionkommittén välkomnar kommissionens förslag
om en ny stödkodex för stål på grundval av EG-fördraget med
ett fortsatt strängt förbud mot stöd, anpassat till denna
industris speciella situation för att undvika en ruinerande
kamp om subventioner.
3.8.
Regionkommittén uppmanar kommissionen att i tid
före år 2002 lägga fram ett förslag också för kolindustrin om
en hållbar reglering av stödet. Detta måste ta hänsyn till
Europas intresse av att bibehålla en levande kolgruveindustri.
Regionkommittén uppmanar kommissionen att lägga fram ett
meddelande om situationen beträffande stödet till kolbranschen samt — vid behov — förslag till ändringar av stödet.
3.9.
Regionkommittén anser att man skall behålla de
instrument i EKSG-fördraget som visat sig fungera väl för en
optimal och smidig funktion hos kol- och stålindustrins
marknader. Dit hör den statistiska informationen och möjligheten att genomföra frivilliga krisåtgärder. ReK uppmanar
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kommissionen att på basis av EG-fördraget förbereda en
lämplig rättslig grund för detta i dialog med de bägge
branscherna.
3.10. Regionkommittén konstaterar att EKSG-fördragets
utlöpande innebär att den rättsliga grunden för finansiering av
sociala anpassningsåtgärder enligt artikel 56 bortfaller. Den
har hittills varit en viktig finansiell byggsten för sociala
planer i de berörda branscherna. Kommittén uppmanar därför
kommissionen och medlemsstaterna att lägga in lämpliga
åtgärder som stöd för den sociala anpassningsprocessen i koloch stålindustrin när de utarbetar nya programplaneringsinstrument för Europeiska socialfonden för perioden 2000 till
2006. Det finns dessutom ett stort behov av liknande stöd för
de central- och östeuropeiska länderna inför anslutningen.
3.11. Regionkommittén beklagar att minskningen av
stödområdena under strukturfondernas mål 1 och 2 och upphörandet av gemenskapsinitiativen Resider och Rechar den
31 december 1999 har lett till att en del kol- och stålregioner
i fortsättningen inte kommer att få något regionalpolitiskt stöd
från EU.
3.12. Regionkommittén anser att den sociala dialogen som
ägt rum i rådgivande kommittén är föredömlig med hänsyn
till samarbetet mellan industri-, arbetstagar- och avnämarrepresentanter. Kommittén ber kommissionen att lägga fram ett
förslag för en fortsatt dialog som innefattar formella krav på
samråd.
3.13. Regionkommittén ser i anslutningen av nya medlemsstater i Central- och Östeuropa och i de dramatiska förändringar som då kan väntas i kol- och stålindustrin en särskild
utmaning för hela EU. Kommittén anser att kol- och stålregionernas erfarenheter av den strukturella anpassningsprocessen i
de nuvarande medlemsstaterna måste beaktas i samband med
anslutningen. Programmen för förberedelse av anslutningen
måste utformas med hänsyn till detta.

Bryssel den 13 april 2000.
Regionkommitténs
ordförande
Jos CHABERT
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Yttrande från Regionkommittén om:
— ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala
kommittén och Regionkommittén: Femte rapporten om genomförandet av EU:s lagstiftning
på telekommunikationsområdet”, och
— ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala
kommittén och Regionkommittén: Mot ett nytt regelverk för infrastruktur för elektronisk
kommunikation och tillhörande tjänster: 1999 års kommunikationsöversyn”
(2000/C 226/15)

BAKGRUND

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och
Regionkommittén: ”Femte rapporten om genomförandet av EU:s lagstiftning på telekommunikationsområdet” (KOM(1999) 537 slutlig) samt meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet,
Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: ”Mot ett nytt regelverk för infrastruktur för
elektronisk kommunikation och tillhörande tjänster: 1999 års kommunikationsöversyn” (KOM(1999)
539 slutlig).
Kommissionens beslut av den 15 november 1999 att, i enlighet med artikel 265 första stycket i EGfördraget, rådfråga Regionkommittén i detta ärende.
Presidiets beslut av den 2 juni 1999 att ge utskott 3 — transeuropeiska nät, transporter, informationssamhället — i uppdrag att utarbeta kommitténs yttrande.
Utkastet till yttrande (CdR 520/99 rév. 1) antaget av utskott 3 den 4 februari 2000 (föredragande: Risto
Koivisto, FIN–PSE).
Regionkommittén antog vid sin 33:e plenarsession den 12–13 april 2000 (sammanträdet den 13 april)
följande yttrande.
1. Syftet med meddelandena

a) Femte rapporten om genomförandet av EU:s lagstiftning på
telekommunikationsområdet
1.1.

I meddelandet

b) Mot ett nytt regelverk för infrastruktur för elektronisk kommunikation och tillhörande tjänster

1.2.
I meddelandet presenteras en översyn av EU:s lagstiftning på telekommunikationsområdet. Meddelandet innehåller
också förslag till huvudpunkter i ett nytt regelverk för infrastruktur för elektronisk kommunikation och tillhörande
tjänster.

— granskas hur EU:s gällande lagstiftning genomförs på
telekommunikationsområdet
— analyseras hur den nationella lagstiftningen genomförs i
praktiken
— presenteras en översikt över utvecklingen på telemarknaden
— finns ett sammandrag av de viktigaste hindren för en inre
marknad
— anges orsaker till att lagstiftningen på kommunikationsområdet i allmänhet, och telekommunikationsområdet i synnerhet, bör följas upp.

2. Regionkommitténs yttrande: det allmänna läget på
telemarknaden

2.1.
Regionkommittén stöder kommissionens allmänna
politiska mål, regleringsprinciperna samt förslagen till hur ett
nytt regelverk skall utformas. Kommittén instämmer särskilt i
kommissionens åsikt att man i det nya regelverket bör sträva
efter att stärka konkurrensen inom alla marknadssegment, i
synnerhet på lokal och regional nivå.
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2.2.
Regionkommittén ställer sig också bakom principerna
i meddelandet enligt vilka det nya regelverket bör vara utformat
för att tillgodose behoven på den nya, dynamiska och mycket
oförutsägbara marknaden med betydligt fler aktörer än i dag.

2.3.
I likhet med kommissionen betonar kommittén att det
nya regelverket bör vara mycket flexiblare och funktionellt sett
mer täckande än det gamla, så att det kan anpassas efter de
snabba och oförutsägbara förändringarna inom tekniken och
på marknaden för branschen. Dessa förändringar påverkar alla
andra samhällssektorer.

2.4.
Kommittén ser mycket positivt på att det lokala
perspektivet lyfts fram i högre grad än förut då man i
den femte rapporten undersöker lagstiftningens inverkan på
tjänsternas tillgänglighet och pris.

2.5.
ReK vill fästa kommissionens uppmärksamhet vid
att den regionala konkurrens som presenteras i den femte
rapporten i många medlemsstater endast är teoretisk, och att
tjänster i perifera områden i verkligheten ofta erbjuds av endast
ett företag. Kommittén finner den snabbt ökande ojämlikheten
mellan regionerna oroande och anser att de samhällsomfattande tjänsterna och övriga motsvarande mekanismer inte är
tillräckligt effektiva redskap att rätta till detta med i den snabba
marknadsutvecklingen.
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omfattar kommunikationssektorn, men vill särskilt betona att
telekommunikationen även omfattar nivåer som på grund av
sin marknadsstruktur förutsätter att man tar itu med frågan på
annat sätt. Till exempel har flera kommuner på olika håll i
Europa låtit bygga eller på annat sätt kommit i besittning av
ett bredbandigt och ofta heltäckande telekabelnät (det mest
kända och kanske mest omfattande exemplet är Stockholm).
Alla företag har därefter fått tillgång till nätanordningar och
tjänster. Även om det i dessa fall på en viss nivå råder ett slags
monopol, nås vanligen de allmänna europeiska målen bättre i
fråga om omfattningen på utbudet av tjänster samt kostnader
än i de konkurrenssituationer som beskrivs i meddelandena.

2.8.
Mot bakgrund av den ovan beskrivna situationen
önskar kommittén att kommissionen effektivare än förut på
marknaden försöker skilja kabel- och övriga motsvarande
infrastrukturtjänster från de tjänster som riktas direkt till
konsumenterna.

3. Regionkommitténs utlåtande: förslag till nya lagstiftningsprinciper

3.1. Tillståndsgivning och auktorisationer

3.1.1. ReK finner de principer för tillståndsgivning och
auktorisationer som föreslås i meddelandet ändamålsenliga.
2.5 (a) Befintliga studier bekräftar att det finns ett tydligt
samband mellan koncentration av ekonomisk verksamhet och
anläggning av telekommunikationsnätverk, vilket innebär att
telekommunikationsinfrastrukturen utgör en konkurrensfaktor när det gäller att locka företag. Det innebär dessutom att
det sannolikt inte enbart finns, eller kommer att uppstå,
skillnader mellan EU:s regioner, utan även inom regionerna.
Vid utformningen av EU:s telekommunikationspolitik bör man
ta hänsyn till detta, eftersom det får viktiga följder för den
sociala och ekonomiska sammanhållningen i EU:s medlemsstater. Det är viktigt att de lokala och regionala myndigheterna
inom sitt eget behörighetsområde ser till att åtgärder vidtas för
att skapa goda förutsättningar för anläggning av telekommunikationsnätverk.

2.6.
För att man skall få en bild av hur konkurrensen
fungerar i praktiken önskar Regionkommittén att man i
kommande utredningar om genomförandet av telemarknaden
beaktar aktörer med varierande behov av tjänster som befinner
sig i olika delar av unionen och i olika regioner.

2.7.
Regionkommittén håller med kommissionen om att
det finns ett behov av lagstiftning som i större utsträckning

3.2. Tillträde och samtrafik

3.2.1. I enlighet med vad som framförts ovan ifrågasätter
kommittén att man genom de föreslagna åtgärderna tillräckligt
snabbt kan uppnå unionens allmänna politiska mål gällande
kommunikationssamhället och anser att det vore bättre att på
marknaden entydigt skilja infrastrukturen från tjänsterna.

3.2.2. Regionkommittén anser att skyldigheter vad gäller
valfrihet vid val av operatör måste införas även för andra
mobiloperatörer än enbart de med dominerande marknadsställning.

3.3. Förvaltning av radiospektrum

3.3.1. Kommittén har ingenting att tillägga till kommissionens ståndpunkt i fråga om radiospektrum.
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3.4. Samhällsomfattande tjänster

3.6. Numrering, namngivning och adressering

3.4.1. Regionkommittén vill än en gång fästa kommissionens uppmärksamhet vid att fri konkurrens inom telekommunikationen inte gagnar alla regioner, eller alla kommuner inom
dessa, på samma sätt och att den snabba utvecklingen på
marknaden och inom tekniken endast har ökat dessa skillnader, eftersom de nya tjänsterna koncentreras till områden med
tillräckligt många kunder. Samhällsomfattande tjänster syftar
till att ge alla tillträde till informationssamhället. ReK anser
därför att ståndpunkterna i meddelandet regelbundet måste
ses över med hänsyn till de uppnådda resultaten och kontinuerligt och dynamiskt anpassas för att verkligen säkerställa
tillträde för alla medborgare. Samtidigt måste det garanteras
att de glest befolkade områdena utvecklas bland annat socialt,
kulturellt och ekonomiskt, så att invånarantalet kan stabiliseras.

3.6.1. Kommittén önskar att nummerportabiliteten mellan
fasta nät och mobilnät genomförs så fort som möjligt.

3.4.2. I motsats till kommissionen anser ReK att det är
viktigt att man, åtminstone som ett politiskt mål, i dagens
samhällsomfattande tjänster inbegriper även bredbandstjänster. Därmed skulle man bland annat kunna undvika att de
mest missgynnade regionerna, eller delar av dem, hamnar på
efterkälken när det gäller den nya tekniken. Om de saknar
avancerade telekommunikationstjänster eller får tillgång till
dem för sent förvärras obalansen i förhållande till de potentiellt
mest utvecklade regionerna.

3.4.3. ReK vill också göra kommissionen uppmärksam på
att det i alla regioner finns användare med mycket varierande
behov (till exempel skolor, hälsovård, olika företag och
enskilda medborgare). För att kriterierna för samhällsomfattande tjänster skall vara effektiva bör man även beakta de
användare som avviker från genomsnittet.

3.4.4. Vid sidan av utvecklingen av de samhällsomfattande
tjänsterna föreslår kommittén att man också allvarligt överväger att snarast rikta resurser till kommunerna och övriga
motsvarande lokala och regionala aktörer med ansvar för den
allmänna samhällsinfrastrukturen, så att dessa kan se till att
den bredbandsinfrastruktur som behövs i deras egen region
förverkligas och därefter kan tas i bruk av de olika tillhandahållarna av tjänster. I detta sammanhang bör även de finansieringsmöjligheter som unionen erbjuder utnyttjas. Naturligtvis
bör man här prioritera de regioner där marknaden inte
fungerar ordentligt och ge dem resurser att kompensera
förseningar i utbyggnaden; på så vis kan dessa regioner ikläda
sig sin nya roll på samma villkor som övriga regioner.

3.5. Användar- och konsumentintressen

3.5.1. Regionkommittén vill särskilt fästa kommissionens
uppmärksamhet vid att skyddet av privatlivet skall tryggas i
samband med verksamhet där den nyaste mobiltelefontekniken används.

3.7. Specifika konkurrensfrågor
3.7.1. Kommittén ser positivt på att begreppen ”dominerande ställning” och ”betydande marknadsinflytande” utreds.
Bilden av marknadsställningen ändras dock vanligen på ett
avgörande sätt då man övergår från europeisk eller internationell nivå till regional och lokal nivå. Enligt ReK bör de centrala
delarna av lagstiftningen gällande dominerande ställning
kunna tillämpas även när den privata konsumenten i fråga om
viktiga kommunikationstjänster inte har några alternativ att
välja mellan.

3.8. Institutionella frågor
3.8.1. ReK finner kommissionens förslag om en kommunikationskommitté ändamålsenligt med tanke på att de olika
branscherna för kommunikations- och televerksamhet närmar
sig varandra. Man måste vara beredd att snabbt utvidga
verksamhetsområdet för såväl denna kommitté som för gruppen på hög nivå om branscherna i framtiden närmar sig
varandra snabbare än beräknat. ReK instämmer i kommissionens åsikt att man inte uppnår något väsentligt genom att
grunda ett europeiskt regleringsorgan.

3.8.2. Kommittén anser att det är mycket viktigt att de
nationella tillsynsmyndigheterna är oberoende, eftersom övergången från statligt monopol till fri konkurrens i många
medlemsstater fortfarande pågår.

4. Sammandrag

Regionkommittén
— stöder kommissionens allmänna politiska mål, regleringsprinciperna samt förslagen till hur ett nytt regelverk skall
utformas; kommittén instämmer särskilt i kommissionens
åsikt att man i det nya regelverket bör sträva efter att stärka
konkurrensen inom alla marknadssegment, i synnerhet på
det lokala planet,
— anser att ståndpunkterna i meddelandet kontinuerligt och
dynamiskt måste anpassas för att säkerställa detta tillträde,
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— föreslår att man, vid sidan av utvecklingen av de samhällsomfattande tjänsterna, allvarligt överväger att rikta resurser
till kommunerna och övriga motsvarande lokala och
regionala aktörer med ansvar för den allmänna sociala
infrastrukturen, så att dessa kan se till att den bredbandsinfrastruktur som behövs i deras egen region förverkligas
och därefter kan tas i bruk av de olika tillhandahållarna av
tjänster; i detta sammanhang bör även de finansieringsmöjligheter som unionen erbjuder utnyttjas,
— ser positivt på att begreppen ”dominerande ställning”
och ”betydande marknadsinflytande” utreds; bilden av
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marknadsställningen ändras dock vanligen på ett avgörande sätt då man övergår från europeisk eller internationell
nivå till regional och lokal nivå; enligt ReK bör de centrala
delarna av lagstiftningen gällande dominerande ställning
kunna tillämpas även när den privata konsumenten i
fråga om viktiga kommunikationstjänster inte har några
alternativ att välja mellan,
— vill särskilt fästa kommissionens uppmärksamhet vid att
skyddet av privatlivet skall tryggas vid de funktioner där
den nyaste mobiltelefontekniken används,
— önskar att nummerportabiliteten mellan fasta nät och
mobilnät genomförs så fort som möjligt.

Bryssel den 13 april 2000.
Regionkommitténs
ordförande
Jos CHABERT
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Yttrande från Regionkommittén om kommissionens rapport till Europeiska rådet ”Bättre
lagstiftning 1999”
(2000/C 226/16)

BAKGRUND

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget), i synnerhet artikel 5.
Amsterdamfördraget, i synnerhet protokoll 7 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, samt förklaring 39 om gemenskapslagstiftningens redaktionella kvalitet.
Ordförandeskapets slutsatser av den 11 december 1999 (Helsingfors): ”Europeiska rådet välkomnar
kommissionens rapport ’Bättre lagstiftning’, där den prioritet som tilldelas subsidiaritetsprincipen och
proportionalitetsprincipen samt den fullständiga tillämpningen av det relevanta protokollet till fördraget
bekräftas.”
Kommissionens rapport till Europeiska rådet med titeln ”Bättre lagstiftning 1999” (KOM(1999)
562 slutlig).
Europaparlamentets resolution av den 18 december 1998 om kommissionens rapport ”Bättre lagstiftning
(1997)”.
Regionkommitténs yttrande av den 11 mars 1999 om subsidiaritetsprincipen: ”För en ny subsidiaritetskultur! En appell från Regionkommittén” (CdR 302/98 fin) (1).
Regionkommitténs yttrande av den 15 september 1999 om kommissionens rapport till Europeiska rådet
med titeln ”Bättre lagstiftning 1998 — Ett delat ansvar” (CdR 50/99 fin). (2)
Presidiets beslut av den 17 november 1999 att i enlighet med artikel 265 femte stycket i EG-fördraget
avge ett yttrande i denna fråga och att ge utskottet för institutionella frågor i uppdrag att utarbeta detta
yttrande.
Yttrandet från utskottet för institutionella frågor av den 8 mars 2000 (föredragande: Edmund Stoiber,
D–PPE) (CdR 18/2000 rév 1).
Subsidiaritetsprincipen, som år 1992 infördes i nuvarande artikel 5 i EG-fördraget genom Maastrichtfördraget, är en rättsprincip som måste vidareutvecklas och som skall säkerställa att unionens beslut fattas
nära dess medborgare.
Subsidiaritetsprincipen, i den utformning den har i fördragen och i Amsterdamfördragets protokoll 7,
gäller enligt artikel 5 första stycket i EG-fördraget de områden där gemenskapen inte är ensam behörig
och anger hur denna behörighet skall tillvaratas på gemenskapsnivå med beaktande av det gemensamma
regelverket och den institutionella jämvikten.
I ett Europa där ständigt fler frågor uppstår på vilka EU vill hitta svar på gemenskapsnivå, är tillämpningen
av subsidiaritetsprincipen särskilt viktig för att tillräcklig hänsyn skall tas till de lokala och regionala
myndigheternas intresse.
(1) EGT C 198, 14.7.1999, s. 73.
(2) EGT C 374, 23.12.1999, s. 11.
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Med beaktande av ovanstående antog Regionkommittén följande yttrande vid sin 33:e plenarsession den
12–13 april 2000 (sammanträdet den 13 april).
1. Regionkommitténs ståndpunkt beträffande kommissionens rapport:

1.1.
I rapporten ”Bättre lagstiftning 1999” betecknar kommissionen subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen som dynamiska ramvillkor som måste vidareutvecklas.

1.2.
Kommissionen påpekar emellertid också att det blir
allt flera viktiga områden inom vilka det krävs ännu fler
gemenskapsbestämmelser. Kommissionen hänvisar i det sammanhanget till de nya bestämmelserna i Amsterdamfördraget,
folkhälsan, skapandet av ett område med frihet, säkerhet och
rättvisa i enlighet med vad som beslutades av Europeiska rådet
i Tammerfors, samt till livsmedelsområdet.

1.3.
Kommittén håller med kommissionen om att det måste
vara möjligt att införa ny gemenskapslagstiftning på grundval
av fördragsbestämmelserna. Men man måste då alltid fråga sig
om de eftersträvade målen även skulle kunna uppnås med
hjälp av åtgärder på nationell och/eller regional nivå. Även när
det gäller de områden som kommissionen har angivit måste
svaret emellertid alltid avgöras av omständigheterna och
kraven.

1.4.
Kommittén instämmer i kommissionens uppfattning
att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna med anledning av utvidgningen kommer att få ännu större betydelse. Man
ställer sig den grundläggande frågan om vilka återverkningar
utvidgningen kommer att få på gemenskapens politik. Ju
längre utvidgningen fortskrider desto mer angeläget kommer
det att bli att definiera vilka frågor som måste behandlas på
gemenskapsnivå och hur man på ett effektivt sätt skall införa
nya former för partnerskap mellan olika förvaltningsnivåer.

1.5.
Mot bakgrund av de nya kompetensområden som
regeringscheferna överför till kommissionen och med tanke
på Europeiska unionens planerade utvidgning österut blir
det, trots alla framsteg och ytterligare ansträngningar som
kommissionen har gjort, allt tydligare att subsidiaritets- och
proportionalitetsprinciperna inte kommer att vara tillräckliga
för att säkerställa att europeiska lagstiftningsåtgärder koncentreras till det väsentliga.

Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna måste i framtiden därför kompletteras genom att befogenheterna fördelas
och att hänsyn tas till de lokala och regionala myndigheternas
olika möjligheter att ingripa och att samarbeta sinsemellan.
Det är även viktigt att fördelningen kan ses över beroende på
kvaliteten på de uppnådda resultaten. Principen om attribuerad
kompetens är förankrad i fördraget (se artikel 5 första stycket

i EG-fördraget) och de nuvarande befogenhetsnormerna är
uppgifts- och målinriktade. I detta sammanhang har kommittén flera gånger framfört åsikten att man så snart som
möjligt bör hålla en debatt om fördelningen av befogenheterna
så att medlemsstaternas lokala och regionala myndigheter ges
möjlighet att utvidga sitt handlingsutrymme.

Regeringskonferensen måste ta itu med frågan om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och lägga fram förslag
för varje politikområde. Där så är möjligt måste behovet
och omfattningen av insatser på EU-nivå minskas genom
decentralisering eller alternativ till lagstiftning. Självreglering
och frivilliga avtal ger mycket bättre resultat. På andra områden
kan fler EU-insatser behövas.

1.6.
Enligt EG-fördraget skall subsidiaritetsprincipen inte
tillämpas på de områden där gemenskapen är ensam behörig.
Eftersom Europeiska kommissionen trots denna avgränsning
under lång tid gjort en alltför vid tolkning av begreppet ”när
gemenskapen är ensam behörig” i artikel 5, första stycket i EGfördraget, finns det anledning att frukta att subsidiaritetsprincipen därigenom förlorar en del av sin betydelse. Det skulle
därför vara lämpligt att i fördraget eller i ett tillhörande
protokoll fastställa gemenskapens befogenheter på ett bindande sätt.

1.7.
Regionkommittén vill också påpeka att generalklausulen i artikel 308 visserligen kan ha haft sitt berättigande i
början av integrationsprocessen för att täppa till icke avsedda
befogenhetsluckor och för att säkerställa att integrationsmålen
snabbt skulle uppnås, men att den nu har spelat ut sin roll och
därför bör strykas ur fördraget. I stället kräver de lokala
och regionala myndigheterna ett förenklat förfarande för att
genomföra ändringar av fördraget, som på ett rättssäkert och
demokratiskt legitimerat sätt kan leda till en nödvändig
anpassning av befogenhetsfördelningen.

1.8.
En förbättrad avgränsning av EU:s befogenheter skulle
tydliggöra nuvarande politiska ansvarsområden, inte minst för
medborgarna, regionerna, medlemsstaterna och EU-organen
själva. Tydligt avgränsade kompetensnormer skulle dessutom
förbättra möjligheterna att övergå till omröstningar med
majoritetsbeslut och därigenom förbättra EU:s handlingsförmåga totalt sett.

1.9.
Enligt Regionkommitténs uppfattning skulle subsidiariteten och proportionaliteten även förbättras om kommittén
och regioner med egna lagstiftningsbefogenheter fick rätt att
väcka talan vid EG-domstolen. En sådan rättighet skulle höja
ReK:s status, medföra full respekt för ReK:s rättigheter och
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göra det möjligt att väcka talan vid brott mot subsidiaritetsprincipen. För regionerna skulle denna rätt hjälpa dem att skydda
sina lagstiftningsbefogenheter mot rättsstridiga ingrepp. Om
Regionkommittén görs till ett organ enligt artikel 7 i EGfördraget skulle denna fråga lösas utan att den nämnda artikeln
behöver ändras.

1.10. En förutsättning för att demokratin inom EU skall
kunna fungera korrekt är att fördragen och beslutsförfarandena
blir överskådliga och förståeliga för medborgarna. ReK efterlyser en rationalisering och förenkling av fördragen. Därför
stöder Regionkommittén förslag som syftar till att slå samman
fördragen till en fördragstext bestående av följande två delar:
a) En ”konstitutionell” eller grundläggande del bestående av
ingressen, unionens målsättningar, grundläggande rättigheter samt bestämmelserna beträffande institutionerna och
kompetensfördelningen i detalj. Denna del kan enbart
ändras genom en regeringskonferens.
b) En del som framför allt består av tekniska och institutionella frågor samt frågor rörande gemenskapens förfaranden, i
den mån dessa kan regleras i sekundärrätten. Denna del
kan ändras genom ett enklare gemenskapsförfarande utan
regeringskonferens. Överlåtelse av befogenheter från medlemsstaterna till Europeiska unionen måste emellertid
alltid först godkännas av de enskilda medlemsstaternas
parlament.

1.11. Redan i sitt yttrande om subsidiaritetsrapporten 1998
konstaterade kommittén att subsidiaritetsprincipen även har
en reglerande funktion för förbindelserna mellan Europeiska
unionen, medlemsstaterna och de lokala och regionala myndigheterna, och att definitionen i artikel 5 i EG-fördraget
därför kan tillämpas på förbindelserna mellan gemenskapen,
medlemsstaterna och de lokala och regionala myndigheterna.
Detta påverkar inte förbindelserna mellan lokala och regionala
myndigheter i medlemsstaterna, vilka regleras i de nationella
rättssystemen.

1.12. Kommittén vill på nytt betona att enligt fördraget
skall besluten fattas så nära medborgarna som möjligt, och
detta är inte alltid liktydigt med nationell nivå. Subsidiaritetsprincipen skall alltså ses som en princip som handlar om
effektivitet och närhet till medborgarna.
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inte gör det lättare att på ett ingående sätt utreda och diskutera
dessa båda frågekomplex som är av helt olika beskaffenhet,
men som samtidigt har avgörande betydelse för att Europeiska
unionen skall kunna komma närmare sina medborgare.

2.2.
I samband med den föreliggande subsidiaritets- och
proportionalitetsrapporten värdesätter kommittén också att
kommissionen anstränger sig för att beakta subsidiaritets- och
proportionalitetsprinciperna när den utövar sina lagstiftningsoch normeringsbefogenheter genom att den i sina talrika
kodifieringsförslag har bidragit till att upphäva en mängd
rättsakter. Därigenom har kommissionen även medverkat till
att upphäva normer som ingrep i den regionala eller kommunala behörigheten eller som helt uppenbart hade kunnat
administreras bättre på den förvaltningsnivå som stod medborgarna närmast. Det är även viktigt att utvärdera de ekonomiska
följderna för medlemsstaterna och särskilt för de lokala och
regionala myndigheterna av kommissionens olika förslag
inom ramen för de lokala och regionala myndigheternas
kompetensområden.

2.3.
Kommittén välkomnar att kommissionen i enlighet
med Amsterdamprotokollet i allt högre grad strävar efter att
välja den enklaste formen av åtgärder utan att försumma målet
att i motsvarande mån se till att åtgärderna genomförs och
tillämpas.

2.4.
I ett Europa som eftersträvar öppenhet och närhet till
medborgarna är det viktigt att de rättsliga bestämmelserna
även utformas på ett sätt som gör att de som skall tillämpa
bestämmelserna kan förstå dem. Kommittén uppskattar därför
kommissionens strävan att i allt högre grad göra texterna
klara, konsekventa och entydiga för att tillämpningen i alla
medlemsstater skall bli enhetlig. Detta krav är än mer befogat
eftersom de slutligen antagna texterna ofta är resultatet av en
kompromiss som inte alltid underlättar överföringen till de
nationella lagstiftningarna.

2.5.
Kommittén betraktar därför också det interinstitutionella avtalet om gemenskapslagstiftningens redaktionella kvalitet från december 1998 som ett framsteg.

2. Regionkommitténs rekommendationer

2.6.
Kommittén anser att kommissionen skall fortsätta sina
ansträngningar för att i möjligaste mån förenkla lagstiftningen.
Den skall också bidra till att dess förslag inte motverkas genom
behandlingen i andra institutioner.

2.1.
Kommittén beklagar att den hittills inte har fått gehör
för sitt förslag i samband med kommissionens subsidiaritetsrapport ”Bättre lagstiftning 1998 — Ett delat ansvar” om att
behandla frågor som gäller tillämpningen av subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen å ena sidan och frågor
som gäller texternas formella kvalitet å andra sidan i olika
dokument. Kommittén upprepar att en gemensam behandling

2.7.
Kommittén har med stort intresse tagit del av kommissionens uppfattning att rådet och parlamentet inte genomför
förslagen till förenkling av lagstiftningen i samma utsträckning
och i den takt som kommissionen föreslagit. Kommittén
uppmanar därför rådet och parlamentet att ansluta sig till
kommissionens ansträngningar för att förenkla lagtexterna.
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2.8.
Enligt kommitténs uppfattning är Slim-initiativet
(Förenklad lagstiftning på inre marknaden) en åtgärd som på
ett bra sätt bidrar till att förenkla lagtexterna. Kommittén anser
vidare att de utvärderingsmetoder som kommissionen har
utarbetat i samarbete med medlemsstaterna är positiva.

avsevärda brister när det gäller användarvänlighet, särskilt vid
utskrift av dokument. I detta sammanhang vill kommittén
nämna problemet med bilagor i tabellform, dokument som
ofta är oumbärliga för att kunna tolka tillämpningen av själva
rättsakten.

2.9.
Kommittén välkomnar att kommissionen fortsätter sitt
aktualiseringsarbete (konsolidering) i informationssyfte, något
som kommer att vara till nytta för alla som tillämpar
gemenskapsrätten. Något som underlättar arbetet högst betydligt är den information som finns på databaserna Eur-Lex och
Celex, på vilka omkring 500 konsoliderade rättsakter gjordes
tillgängliga på samtliga officiella språk under föregående år.
Dessutom vill kommittén påpeka att den nyligen omarbetade
versionen av Celex, trots ett ökat antal tillgängliga format, har

2.10. Målsättningen att göra Europeiska unionen mer
öppen och lättare att förstå, så att den därigenom även
kommer närmare medborgarna kräver för det första att
medborgarnas tillgång till information om gemenskapslagstiftningen förbättras. Vid sidan av de informationsbroschyrer som
redan finns erbjuder den nya tekniken effektiva redskap.
Kommissionen uppmanas att utnyttja denna möjlighet i ännu
högre grad. Ett exempel på de europeiska medborgarnas
växande intresse är kommissionens Europaserver. Det förefaller emellertid vara nödvändigt att göra de olika sidorna
tillgängligare och mer användarvänliga samt öka serverns
potential för att fler användare skall kunna koppla upp sig
samtidigt.

Bryssel den 13 april 2000.
Regionkommitténs
ordförande
Jos CHABERT
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Yttrande från Regionkommittén om ”Rapport från kommissionen — Översyn efter halva
programperioden — Program under mål 1 och 6 (1994–1999) — Att utveckla en förvaltningskultur genom utvärdering: mot en bästa metod”
(2000/C 226/17)

BAKGRUND

”Rapport från kommissionen — Översyn efter halva programperioden — Program under mål 1 och 6
(1994–1999) — Att utveckla en förvaltningskultur genom utvärdering: mot en bästa metod” (KOM(1998)
782 slutlig).
Presidiets beslut av den 2 juni 1999 att i enlighet med artikel 265 femte stycket i EG-fördraget utarbeta
ett yttrande i ärendet och att ge utskott 1 (regionalpolitik, strukturfonder, ekonomisk och social
sammanhållning, samarbete över nations- och regiongränser) i uppdrag att förbereda ärendet.
Det utkast till yttrande (CdR 389/99 rév. 2) som utskott 1 antog den 2 februari 2000 (föredragande: Ron
Watson, ledamot av Sefton Metropolitan County Council, UK–EPP).
Mot bakgrund av ovanstående antog Regionkommittén följande yttrande vid sin 33:e plenarsession den
12–13 april 2000 (sammanträdet den 13 april).
1. Inledning

1.1.
En fortlöpande utvärderingsprocess av strukturfondsprogrammen inrättades i samband med 1998 års reform och
omfattar förhands-, halvtids- och efterhandsutvärdering av
samtliga program som samfinansieras av EU. Målet är att
garantera en effektiv fördelning av EU-medel, särskilt i syfte att
minska de ekonomiska och sociala klyftorna i mål 1- och
mål 6-områden.

1.2.
Kommissionens rapport innehåller följande huvudrubriker: huvuddelar i halvtidsöversynen, lärdomar från halvtidsutvärderingarna, de viktigaste följderna och justeringarna,
konsekvenser och framtida utmaningar. Man lämnar också
rekommendationer inför den kommande programperioden.
ReK vill gärna bidra med sina egna rekommendationer.

1.3.
Vidare summerar man i rapporten huvuddragen i fler
än 100 halvtidsutvärderingar som gjorts av mål 1- och mål 6programmen under perioden 1994–1999. Utvärderingarna
gjordes i huvudsak mellan 1997 och 1998 och tog därmed
hänsyn till kommissionens egna riktlinjer, som publicerades i
maj 1997.

1.4.
Ansvaret för halvtidsutvärderingen delas mellan medlemsstaten, regionerna och EU, och i genomsnitt har 0,1 % av
den totala budgeten använts för dessa utvärderingar.

2. Proceduren vid halvtidsutvärdering

2.1.
Huvudsyftet med strukturfonderna är att minska de
ekonomiska och sociala klyftorna inom ramen för nationella
strategier och prioriteringar. I det sammanhanget är halvtidsutvärderingarna ett verktyg för att bedöma vilka justeringar av
programmen som behöver göras för att återspegla de förändrade ekonomiska förhållandena i respektive land.

2.2.
Detta gäller i synnerhet de fyra sammanhållningsländerna, där strukturfondsstöd utgår till nästan hela respektive
land. I Irlands fall ledde en utvärdering till att man styrde om
resurser till allmän infrastruktur för att upprätthålla den
snabba ekonomiska tillväxten. Andra yttre faktorer, som
jordbävningskatastrofen i Italien och klassificeringen av sysselsättning som en övergripande EU-prioritering, har också lett
till förändringar i programmen.

2.3.
I maj 1997 offentliggjorde kommissionen sina riktlinjer för stöd från strukturfonderna efter halva programperioden.
Dessa hade utarbetats på begäran av medlemsstaterna och
beskrev den förändrade politiska spelplanen inom EU och
angav vilka element som skulle granskas i halvtidsutvärderingarna.

2.4.
Halvtidsutvärderingarna har tenderat att fokusera på
ekonomiska data som tillhandahållits genom berörda övervakningssystem. I samband med halvtidsutvärderingarna framkommer endast lite information om strukturfondernas mer
långtgående och långsiktiga konsekvenser.
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3. Lärdomar från halvtidsutvärderingarna
3.1.
Antalet halvtidsutvärderingar (fler än 100) vittnar om
den betydelse som både kommissionen och medlemsstaterna
tillmäter utvärderingsprocessen. En av de viktigare beståndsdelarna i halvtidsutvärderingarna är att fastställa hur väl ett
program låter sig utvärderas samt att fastställa den metod med
vilken man skall gå vidare. Huvudsyftena är att bedöma hur
väl ett program har motsvarat de uppsatta målen vid halva
tiden, att avgöra stödåtgärdernas första effekter, samt i de fall
det behövs rekommendera hur programmet bör förbättras.
3.2.
Det är förstås av avgörande betydelse att de som utför
utvärderingen är oberoende av förvaltningsmyndigheterna och
de verkställande organen. Rapporten visar emellertid två
exempel på mycket effektiv intern utvärdering, i Italien (italienska budgetministeriets utvärderingsenhet) och Irland. Oavsett vilka metoder man väljer måste utvärderingarna bygga på
de kriterier och mål för programmen man ursprungligen
kommit överens om för att framsteg (eller avsaknad av sådana)
skall kunna mätas och nödvändiga åtgärder vidtas.
3.3.
I vissa fall kan det vara önskvärt för partnerskapen att
även samarbeta med lämpliga erkända forskningsinstitut inom
t.ex. högre utbildningsanstalter eller med arbetsmarknadens
parter. Företrädarna för dessa är ofta medlemmar i kommittéerna för programuppföljning och har tekniskt kunnande och
kompetens att göra utvärderingar och bedömningar. ReK anser
att man inte bör utesluta denna möjlighet, förutsatt att det
finns klara regler för denna typ av samarbete och att en
ansvarsfördelning görs.
3.4.
Kommittéerna för uppföljning av gemenskapsprogrammen har generellt sett gärna tagit ansvar för genomförandet av de rekommendationer som följt på utvärderingarna,
och relevanta instanser har inrättats för att ta hand om
utvärderingarna, både när det gäller förvaltningen av utvärderingarna och att vidarebefordra de efterföljande rekommendationerna.
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3.7.
Enligt kommissionens rapport har det varit möjligt att
bedöma vissa av gemenskapsstödramarnas viktigare makroekonomiska effekter i de större medlemsstaterna (de fyra
sammanhållningsländerna, Italien och Tyskland) på medellång
sikt. Man kan se en tydlig positiv effekt av strukturfondsstödet
på både den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen, även
om man i högre grad måste inrikta sig på att använda
integrerade modeller som undersöker påverkan på både utbud
och efterfrågan.

3.8.
Mätt i procent har påverkan generellt sett varit mindre
på sysselsättningen än på den ekonomiska tillväxten, vilket
torde bero på att när företag bli mer effektiva så ökar också
produktiviteten. Det finns en tydlig inneboende spänning
mellan att uppnå ekonomisk tillväxt och att skapa nya jobb,
och samtidigt som strukturfonderna måste ta hänsyn till
sysselsättningseffekter, bör investeringarnas ekonomiska effektivitet vara en övergripande aspekt i bedömningarna.

3.9.
När det gäller de mindre programmen (i allmänhet
SPD-åtgärder), är det svårare att göra makroekonomiska
bedömningar p.g.a. kopplingarna till den större ekonomin.
Rapporten tar upp Belgien som ett exempel på bästa metod —
där visade resultaten en betydande risk för att man skulle
återgå till en lägre tillväxttakt när SPD-åtgärden avslutats.

3.10. Kommissionsrapporten innehåller också ett avsnitt
om stödåtgärdernas effektivitet, där även en översyn av de
använda indikatorerna ingår. I många fall har utvärderingarna
lett till en omfattande översyn av överenskomna indikatorer
för fysiska resultat och effekter. Effektiviteten har inte granskats
särskilt ingående.

3.5.
De regionala myndigheternas deltagande har varierat
beroende på de politiska och institutionella förhållandena i de
enskilda medlemsstaterna. De regionala myndigheterna tycks
ha varit mer involverade i de fall när strukturfondsstöd har
tillkommit via samlade programplaneringsdokument (SPD) än
via gemenskapsstödramar, som till sin natur tenderar att vara
nationella program.

3.11. Av kommissionsrapporten framgår att det är svårt att
presentera en översikt över hela programmets resultat, eftersom programmen inte kan jämföras mellan olika regioner.
Detta har helt klart en förklaring i att det saknas en gemensam
”kärna” av indikatorer som kommissionen och medlemsstaterna kommit överens om innan utvärderingarna görs. Denna
aspekt kräver vidare analys eftersom man eventuellt kommer
fram till att indikatorerna skall anpassas till lokala förhållanden.
Samtidigt som det naturligtvis är rimligt att göra så där de
ekonomiska och sociala omständigheterna kräver det, får det
inte bli ett standardförfarande.

3.6.
Generellt sett har utvärderingsrapporterna hållit god
kvalitet, vilket visar att framsteg görs på detta viktiga område.
Denna utveckling har delvis kommit till stånd tack vare
programmet för metoder för utvärdering av strukturåtgärder
(Means), som syftar till att förenkla strukturfondsutvärderingarna. I kommissionens rapport uttrycks viss oro över att en
del utvärderingsrapporter är mycket akademiska, har smal
inriktning (fokuserar på förvaltning snarare än resultat och
konsekvenser), inte är oberoende och har bristande stöd från
förvaltningsmyndigheterna.

3.12. En viktig aspekt hos halvtidsutvärderingarna har varit
bedömningen av övervakningssystemen och projekturvalskriterierna. De nuvarande programmen har gjort stora framsteg
när det gäller användningen av kvantitativa indikatorer. Ett
antal program brister dock i fråga om information och i
synnerhet när det är fråga om att kvantifiera indikatorer. Det
är uppenbart att många program inte utnyttjar den information
som står till buds som ett riktigt beslutsverktyg, genom att
kombinera ekonomiska och fysiska data, resultat och effekter.
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3.13. I vissa fall har man utvecklat sofistikerade projekturvalskriterier för att öka insynen i urvalsprocessen. Många
halvtidsutvärderingar har ifrågasatt effektiviteten i sådana
system, eftersom öppna poängberäkningssystem inte nödvändigtvis leder till att man väljer de bästa projekten.
3.14. De flesta halvtidsutvärderingar har utgjort användbara verktyg och kunskapskällor för beslutsfattare. I de flesta fall
har programförvaltarna verkställt de rekommendationer som
utfärdats efter utvärderingarna. En väsentlig del i en lyckad
utvärdering har varit den betydande information som lämnats
av partnerskapen själva för att förbättra programmens genomförande.
3.15. Halvtidsutvärderingarna har i de flesta fall använts
som stöd för att omfördela resurser inom gemenskapsstödramar/SPD. I nästan samtliga fall visar kommissionsrapporten
att stödomfördelningarna har genomförts utan att påverka
programmens strategiska prioriteringar. I vissa fall har nya
åtgärder vidtagits.
3.16. I kommissionsrapporten konstaterar man att det inte
alltid har varit lätt att bedöma i vilken utsträckning man har
tagit hänsyn till överordnade EU-prioriteringar. Generellt sett
har man fokuserat mer på sysselsättning, miljö och hållbar
utveckling samt IT, och fokus har förskjutits över tiden.
3.17. I sina slutsatser understryker kommissionsrapporten
behovet av övervakningsprocedurer för att kontrollera ekonomiska resultat och effekter, samt programmens utfall och
effekter. Detta innefattar tydligt kvantifierade mål och indikatorer för övervakning och utvärdering, lämpligare projekturvalskriterier, förenklade förvaltningsprocedurer och samordningsvinster mellan de olika fonderna.

4. Framtida utmaningar
4.1.
Kommissionsrapporten understryker behovet av att
bygga vidare på de bästa metoder som har kunnat konstateras
vid halvtidsutvärderingarna. Dessa innefattar en sund utvärdering, att engagera partnerskapen, en lämplig organisation av
halvtidsöversynen samt återkopplingens roll som stöd för
beslut som rör programmen.
4.2.
Fullgoda utvärderingar är viktiga redskap för en god
förvaltning av programmen. Dessa beror i sin tur på huruvida
det finns väl fungerande strukturer för att hantera utvärderingsarbete inom partnerskapen, samt att man utvecklar övervakningssystem, förbättrar integrationen av ekonomiska och
fysiska indikatorer, inför en lämplig kvantifiering av referensvärden, gör framsteg i utvärderingsmetodiken med hjälp
av Means-programmet, samt sprider de bästa metoderna.
Kommissionen föreslår att ett vägledningsdokument om metodfrågor, inklusive en vägledande förteckning över relevanta
indikatorer, skall publiceras.
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5. Rekommendationer

5.1.
Även om ReK inser att EU:s riktlinjer för halvtidsutvärderingar är av värde, anser kommittén att de bör göras
tillgängliga för programförvaltarna i ett tidigt skede för att ge
tydligare besked om hur proceduren bör se ut.

5.2.
Under nästa programperiod skall en resultatreserv
inrättas och ReK vill betona behovet av en tidig och tydlig
vägledning i fråga om en ”kärna” av EU-omfattande indikatorer
mot vilka resultaten skall bedömas. Man bör göra vad man kan
för att dessa indikatorer görs tillgängliga före programstarten.

5.3.
ReK anser att det krävs större tydlighet vid utformningen av utvärderingarna, så att jämförbara rapporter om strukturfondernas effektivitet kan utarbetas inom hela EU.

5.4.
Regionkommittén skulle vilja se en mer framåtriktad
inställning vad gäller spridningen av bästa metoder mellan
utvärderings- och programchefer, så att programmen utformas
och verkställs på ett sätt som gör det lättare att genomföra
utvärderingar för att fastställa bästa metoder.

5.5.
ReK skulle också gärna se att man utvecklade en kärna
av gemensamma indikatorer som fokuserar på resultat och
effekter och inte bara på verksamhet, åtaganden och utgifter,
så att man lättare kan jämföra strukturfonderna. Dessa indikatorer får inte bara omfatta BNP utan också strukturfondernas
mer långtgående ekonomiska, sociala och miljörelaterade
effekter, särskilt med avseende på det nya mål 1.

5.6.
Detta skulle också möjliggöra en halvtidsutvärdering
vid halva tiden istället för under programperiodens fjärde år,
vilket har varit normalfallet under den innevarande perioden.
ReK tror att effekterna av halvtidsutvärderingarna har begränsats av tidsförskjutningen mellan utvärderingarna och verkställandet av de efterföljande rekommendationerna.

5.7.
ReK välkomnar påpekandet att ansvaret för halvtidsutvärderingarna skall delas mellan medlemsstaterna och kommissionen. I ljuset av de nyligen överenskomna allmänna
förordningarna för programperioden 2000–2006, anser kommittén att denna princip bör utvidgas till att också omfatta
regionala och lokala myndigheter.

5.8.
ReK skulle också gärna vilja få möjlighet att samarbeta
med Europaparlamentets utskott för regionalpolitik för att
främja en kultur med omfattande utvärderingar och övervakning från medlemsstaternas sida, så att man kan bedöma
strukturfondsstödets effektivitet.
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5.9.
Även om ReK inser att det behövs oberoende utvärderare, vore det inte bra om oberoendet blev ett formellt
krav, eftersom målsättningen förstås måste vara att förbättra
programförvaltningen och effektivisera genomförandet. I de
fall där högre utbildningsanstalter, tekniska institut etc. står för
det tekniska kunnandet och kompetensen bör det inte i
sig vara förbjudet för sådana institutioner att genomföra
utvärderingar under programperioden. Klara regler måste
fastställas så att partnerskapen får insyn i och förståelse för
valet av utvärderare.
5.10. ReK anser att informationsspridningen om bästa
metoder måste bli bättre och ske med bättre framförhållning
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under nästa programperiod. Means-programmet kan användas
för informationsspridning, samt för att utveckla verktyg och
handböcker om de bästa metoderna. Det är av avgörande
betydelse att en sådan verksamhet inte bara vänder sig till
utvärderarna, utan även till förvaltningsmyndigheterna.

5.11. ReK anser visserligen att det är lämpligt att använda
makroekonomiska modeller i samband med utvärderingar i de
större medlemsstaterna, men under nästa programgeneration
är det mycket viktigt att man också använder modeller som
tar hänsyn till både utbuds- och efterfrågeaspekterna.

Bryssel den 13 april 2000.
Regionkommitténs
ordförande
Jos CHABERT
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Yttrande från Regionkommittén om ”Nionde och tionde årsrapporten för strukturfonderna 1997
och 1998 ERUF — ESF — EUGFJ — FFU”
(2000/C 226/18)

BAKGRUND

”Nionde årsrapporten, strukturfonderna 1997 — ERUF — ESF — EUGFJ — FFU” (KOM(1998) 562
slutlig).
”Tionde årsrapporten för strukturfonderna 1998 — ERUF — ESF — EUGFJ — FFU” (KOM(1999) 467
slutlig).
Presidiets beslut av den 2 juni 1999 att i enlighet med artikel 265 femte stycket i EG-fördraget utarbeta
ett yttrande i ärendet och att ge utskott 1 (regionalpolitik, strukturfonder, ekonomisk och social
sammanhållning, samarbete över nations- och regiongränser) i uppdrag att förbereda ärendet.
Utkastet till yttrande (CdR 220/99 rév. 3) som utskott 1 antog den 2 februari 2000 (föredragande: Willy
Burgeon, ordförande i Valloniens kommunförbund, B–PSE).
Mot bakgrund av ovanstående antog Regionkommittén följande yttrande vid sin 33:e plenarsession den
12–13 april 2000 (sammanträdet den 13 april).
1. Allmän bakgrund

1.5.
Som en följd upprättades Europeiska regionala utvecklingsfonden ”ERUF” 1975, som i början bara finansierade
betalningar avseende nationella regionalpolitiska åtgärder i
enlighet med nationella kvoter fastställda av ministerrådet (1).

1.1.
Syftet med detta yttrande är dubbelt: dels att redogöra
för huvuddragen i årsrapporten och dels att granska situationen 1997 och 1998.

1.2.
ReK ämnar göra en analytisk genomgång av det
strategiska tankesätt som präglat strukturfondernas verksamhet under åren, där året 1997 snarare ses som en brytpunkt
mellan tidigare och kommande reformer.

1.3.
Med tanke på detta kan det vara lämpligt att kort
redogöra för den politiska vilja som låg till grund för strukturfondernas upprättande (1975), liksom för dess olika reformer
1984, 1988 och 1993.

Historik

1.4.
Redan i Romfördraget fastställs att Europeiska gemenskapen är angelägen att ”stärka den ekonomiska gemenskapen
mellan sina länder och att trygga en harmonisk utveckling
genom att minska klyftan mellan olika regioner samt eftersläpningen för mindre gynnade regioner”.

1.6.
I samband med utvidgningen 1972 (Storbritannien,
Danmark, Irland), 1981 (Grekland) och 1986 (Spanien och
Portugal) riktade Europeiska gemenskapen in sig på problemet
regional konvergens. Frågan om balans mellan geografiska
zoner (nord-syd, perifera länder) med olika industrialiseringsgrad blev således viktig. I detta sammanhang beaktade man
även effekterna av Tysklands återförening och unionens framtida östutvidgning (2).

1.7.
Enligt artikel 130c i Maastrichtfördraget är ERUF:s syfte
att ”bistå med att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna
i gemenskapen genom att delta i utvecklingen och den
strukturella anpassningen av regioner som utvecklas långsammare samt i omstruktureringen av industriregioner på tillbakagång”.

(1) Courrier hebdomadaire du CRISP — 1998, nr 1605–1606: ”La
réforme des fonds structurels européens” av Luc Vandendorpe,
s. 6.
(2) Se föregående not, s. 7.
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1984 års reform

1993 års reform (3)

1.8.
Kommittén urskiljer följande två betydelsefulla förändringar, varav den ena kan ses som mer teknisk och den andra
politisk:

1.11. Förutom att bekräfta de grundläggande principerna
från 1988 utvecklade 1993 års reform två av dem och
grundlade ett nytt begrepp:

(1) Fastställda nationella kvoter ersätts med tilldelningsramar
per land.
(1) K o n c e n t r a t i o n
(2) 20 % av ERUF:s tillgångar går direkt till gemenskapsprogram som beslutats på initiativ av Europeiska kommissionen (1).
1.9.
Europeiska rådet ger därmed kommissionen initiativrätt för finansiering. Denna förändring utgör grundstenen för
upprättandet av principen om partnerskap mellan Europeiska
kommissionen och medlemsstaterna.

1988 års reform (2)
1.10. Det är under 1988 som strukturfonderna verkligen
förses med effektiva redskap för att bättre uppnå de målsättningar som fastställts:
(1) En fördubbling av utgifterna för strukturåtgärder mellan
1987 och 1993, från 15 % av gemenskapsutgifterna 1988
till 31 % 1993.
(2) Nödvändiga förändringar för ett bättre utnyttjande av
strukturfonderna:
— Åtgärderna koncentreras till gemenskapens mest eftersatta regioner.
— Inriktning på vissa specifika områden (infrastruktur,
utveckling av små och medelstora företag, utbildning).
— Nödvändig planering och samordning av vidtagna
åtgärder.
(3) Införandet av prioriterade målsättningar och begreppet
stödområden.
(4) Införandet av begreppen horisontellt och vertikalt partnerskap och programplanering.
(5) Bekräftandet av begreppet additionalitet (den nationella
finansieringen måste vara minst lika stor som den som
fanns före tilldelningen av stöd från strukturfonderna).

(1) Se föregående not, s. 8.
(2) Uppgifterna hämtade från Courrier hebdomadaire du CRISP —
1998, nr 1605–1606: ”La réforme des fonds structurels européens” av Luc Vandendorpe, s. 9–14.

1.12. Bevarandet av principen om koncentration av fonderna till unionens mest eftersatta regioner liksom inriktning av
åtgärder på 6 prioriterade mål (1, 2, 3, 4, 5a, 5b).

(2) P a r t n e r s k a p
1.13. Denna princip är fortfarande hörnstenen för förvaltningen av strukturfonderna. Reformen innebär att det vertikala
partnerskapet förstärks så att det formella förfarandet för
kommissionens godkännande av program förenklas. Vikten av
det horisontella partnerskapet bekräftas, liksom nödvändigheten att arbetsmarknadens parter och andra intresseorganisationer medverkar.

(3) U t v ä r d e r i n g (4)
1.14. Enligt kommittén handlar det här om en betydelsefull
förändring. I lagstiftningen rörande strukturfonderna blir det
hädanefter obligatoriskt både för medlemsstaterna och för
kommissionen att göra en systematisk utvärdering av programmen både före, under och efter genomförandet.
1.15. Under den europeiska konferensen om utvärdering
(Berlin 2–3 december 1996) fastställdes tre grundläggande
faktorer som är nödvändiga för att göra en utvärdering med
kvalitet:
— Utvärderingen skall göras före, under och efter genomförandet av strukturåtgärden.
— Utvärderingen skall grundas på kvantitativ och kvalitativ
information från förvaltarna men även på intervjuer med
stödmottagare.
— Utvärderingen måste i tekniskt och metodologiskt hänseende utformas på ett sådant sätt att slutsatserna kan
godkännas av expertgruppen.

(3) Se föregående not, s. 14–19.
(4) Se föregående not, s. 18–19.
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2. Agenda 2000
2.1.
Efter att kort ha gått igenom historiken kring strukturfonderna i syfte att urskilja betydelsen av 1997 års åtgärder,
måste dessa sättas in i ett framtidsperspektiv inom ramen för
strategierna för den nya reformen 2000–2006.
2.2.
Reformen som infördes inom ramen för Agenda 2000
publicerades av Europeiska kommissionen den 16 juli 1997.
Reformen kan ses i ett ekonomiskt och ett politiskt ljus, det
vill säga i termer av budgetrestriktioner (ett resultat av
budgetåtstramningen i och med Ekonomiska och monetära
unionens genomförande) och utvidgningen av Europeiska
unionen (1).
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— GI 1: gränsöverskridande samarbete och samarbete inom
regioner som syftar till en harmonisk och balanserad fysisk
planering.
— GI 2: landsbygdsutveckling
— GI 3: mänskliga resurser inom ramen för lika möjligheter.

(3) Utveckling av partnerskapet

Den nya reformen kommer att kretsa kring fyra huvudteman (2).

2.6.
En ny vinkling av partnerskapet mellan kommissionen
och medlemsstaterna kommer att göra verksamheten inom
ramen för strukturfonderna effektivare. Förvaltningen av programmen kommer således att decentraliseras till medlemsstatsoch regionnivå, men kommissionen kommer i gengäld att bli
mer selektiv och strikt när man i förväg fastställer prioriteringar.

(1) Bevarandet av strukturfonderna och Sammanhållningsfonden

(4) Effektivare utvärderingssystem

2.3.
Bevarandet av strukturfonderna ligger i linje med en
strävan efter regional konvergens inom EU. Enligt kommittén
syftar Sammanhållningsfondens bevarande till att främja social
sammanhållning och hjälpa sammanhållningsländerna att genomföra nationella program för att uppfylla konvergenskriterierna för EMU:s tredje etapp.

2.7.
För att förstärka uppföljnings- och utvärderingssystemen och kontrollerna har kommissionen inom ramen för
Agenda 2000 lagt fram förslag till förordningar som täcker
verksamheten inom strukturfonderna och Sammanhållningsfonden under perioden 2000–2006. Dessa förslag innefattar
— en grundförordning om strukturfonderna,
— en förordning för varje fond,

(2) En förstärkt koncentration
— en omprövning av Sammanhållningsfonden och
2.4.
Denna princip är fortfarande en av strukturfondernas
grundläggande komponenter. Strukturåtgärderna bör därför
koncentreras ännu mer till de mest eftersatta målgrupperna
och begränsas till tre vägledande inriktningar:
— Mål 1: avser regioner med eftersatt utveckling som fastställs
i förhållande till BNP/capita.
— Mål 2: avser ekonomisk och social omvandling av regioner
med strukturella problem. Målet omfattar alltså industriregioner under omstrukturering, stadsområden och landsbygdsområden. Kriterierna är mer omfattande än de för
tidigare mål 2.
— Mål 3: Helt omdefinierat, målet syftar numera till att
genomföra specifika åtgärder för att utveckla mänskliga
resurser i alla regioner som inte omfattas av mål 1 och 2.
2.5.
I samma anda av förenkling har gemenskapsinitiativen
begränsats till tre, vilka kommer att vara följande:

(1) Se föregående not, s. 20.
(2) Se föregående not, s. 22–26.

— en förordning om ett nytt instrument inför anslutningen.

3. Strukturfonderna 1997
3.0.
Uppgifterna i detta kapitel har hämtats från Europeiska
kommissionens nionde årsrapport för strukturfonderna 1997
(ERUF — ESF — EUGFJ — FFU).

A. Situationen 1997
3.1.
Inom ramen för den ekonomiska och sociala sammanhållningspolitiken och strukturfonderna föreslog man under
1997 — i anslutning till den framtida reformen av strukturfonderna (2000–2006) — en minskning av antalet mål, en
förenkling av förfarandena, en ökad koncentration av stödet
och en minskning av antalet genomförandeprogram, framför
allt i fråga om gemenskapsinitiativen. Man påpekade även
behovet av att följa upp resultaten av gemenskapsstödet. Det
var också i detta sammanhang som man inledde diskussionerna
om hur viktigt det är att fastställa objektiva kriterier för att
mäta utgifternas effektivitet.
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3.2.
Man kom likaledes fram till att i strävan efter en
bättre europeisk ekonomisk och social sammanhållning måste
regionerna kunna diversifiera sina ekonomiska strukturer
och öka sin innovationsförmåga. Det är mycket viktigt att
strukturfonderna ger ett mer kraftfullt stöd till det livslånga
lärandet och att de med alla medel stimulerar sysselsättning
och konkurrenskraft.
3.3.
Av denna anledning används ovan nyckelbegrepp
som diversifiering, innovationsförmåga, sysselsättning och
konkurrenskraft.
3.4.
Verksamheten under 1997 har gjort det möjligt att
fastställa sex prioriteringar för anpassningen av strukturfonderna fram till slutet av 1999:
1. Grundläggande infrastruktur.
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oumbärligt. Dess målsättning är att förbättra förvaltningen
och kontrollen av strukturfonderna, och i detta syfte fattade
man under 1997 tre beslut som gav följande resultat:
1. Förteckning över stödberättigade utgifter.
2. Förordning (EG) nr 2064/97 om fastställande av närmare
bestämmelser för medlemsstaternas finansiella kontroll av
verksamhet som finansieras av strukturfonderna.
3. Kommissionens interna riktlinjer för tillämpningen av
finansiella nettokorrigeringar.

3.9.
I fråga om de tematiska prioriteringarna för sammanhållningen har diskussionen koncentrerats till fem huvudfrågor:

2. Produktionsmiljön.
3. FoTU och informationssamhället.
4. Miljö och hållbar utveckling.
5. Mänskliga resurser och utbildning.
6. Jämställdhet mellan män och kvinnor.
3.5.
Dessa sex prioriteringar syftar även till att uppmuntra
de nationella och regionala parterna att säkerställa programmens kvalitet och effektivitet.

3.6.
År 1997 antog kommissionen 88 nya program. De
fördelade sig på olika mål, men majoriteten av dem gällde mål
2 för perioden 1997–1999. Det står därför klart att en av de
absolut viktigaste prioriteringarna i samband med framtida
insatser är att värna om och främja sysselsättningen. I fråga
om de territoriella sysselsättningspakterna upprepar kommissionen sin vilja att vid lämpligt tillfälle och med lämpliga
medel sammanfatta deras innehåll och dra lärdom av dessa
erfarenheter när det gäller att skapa nya arbetstillfällen.

3.7.
Dessutom antogs 33 nya program för gemenskapsinitiativ. Det rörde sig dels om de sista programmen under den
ursprungliga tilldelningen och fem program för tekniskt stöd,
dels de första program som finansierats genom den fördelning
av reserverade medel som kommissionen beslutade om 1996.
För första gången kan man säkert säga att alla gemenskapsinitiativ som planerades för perioden 1994–1999 faktiskt var
under genomförande, i varierande omfattning, under 1997.

3.8.
Med hänsyn till de omfattande mål som Europeiska
kommissionen ställt upp framstår initiativet ”SEM 2000” som

(1) I fråga om Informationssamhället — en utmaning har man
uppmärksammat att regionernas förmåga att utnyttja
informationssamhället är en allt viktigare faktor som
avgör deras konkurrensförmåga på den europeiska och
internationella marknaden.
(2) Inom ramen för Mot ett program för städer är den
huvudsakliga uppgiften att utarbeta en samordnad och
sammanhållen strategi för att ta itu med de ökande
problemen i städerna. Det är viktigt att på ett mer
strategiskt sätt införliva stadsdimensionen i unionens framtida politik. Städerna är motorn bakom den ekonomiska
tillväxten, konkurrensförmågan och sysselsättningen.
(3) Det finns behov av ett nytt gemenskapsinitiativ för landsbygdsutveckling efter 1999, som uppmuntrar privata
initiativ samtidigt som det bevarar de regionala särdragen.
(4) Regionalpolitiken och konkurrenspolitiken. Det råder skillnad mellan de områden som omfattas av det nationella
regionalstödet och dem som omfattas av strukturfondernas
regionala mål. Befolkningen i de områden som är berättigade till stöd från strukturfonderna är större än befolkningen
i de områden som får direkt nationellt stöd.
(5) Sammanhållningen och konkurrenskraften måste främjas
genom forskning, teknisk utveckling och innovation. Därför är det viktigt att insatserna inriktas på regionernas
produktionsstruktur.

3.10. Under 1997 skedde ett fullständigt genomförande av
programmen. År 1997 markerade inträdet i den andra delen
av den aktuella programperioden och var för strukturfonderna
det tredje räkenskapsåret med full verksamhet, med undantag
för Spanien inom mål 2 och Italien inom mål 1.
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3.11. Det är tydligt att en mycket stor plats ges åt små och
medelstora företag som tilldelas 15–20 % av strukturfondernas
totala medel. I fråga om små och medelstora företag kan
diskussionerna och de politiska besluten sammanfattas enligt
följande: Eftersom strukturfondernas finansiering är koncentrerad till mål 1-regionerna blir stödet till utvecklingen av små
och medelstora företag avsevärt större i dessa regioner än i de
andra stödberättigade områdena. De små och medelstora
företagen är de mest sårbara i samband med industriella
förändringar, samtidigt som de spelar en viktig roll när det
gäller att skapa nya arbetstillfällen. I princip angår därför
strukturfondernas målsättning inom ramen för mål 4 samtliga
arbetstagare och i synnerhet dem som riskerar att förlora sitt
arbete. Det är med andra ord fråga om en förebyggande åtgärd
i en ekonomisk struktur som främst består av små och
medelstora företag. Innovation har sålunda även fortsättningsvis en pådrivande och väsentliga roll för de små och medelstora
företagens utveckling.
3.12. Avslutandet av programmen inom mål 2 för perioden
1994–1996 ledde till en överföring av icke utnyttjade anslag
på 848 miljoner ecu till perioden 1997–1999. I slutet av 1997
uppgick antalet program till 580 inom ramen för de olika
målen och till 446 inom ramen för gemenskapsinitiativen. År
1997 kännetecknas också av en intensiv finansieringsverksamhet, vilket främst inneburit en inhämtning av förseningarna i
utnyttjandet av anslagen.
Åtaganden:
— 62 % av gemenskapsstödet för perioden 1994–1999 (46 %
betalda).
— 100 % av programmen för nationella initiativ beträffande
alla mål under 1997 (för första gången under perioden
1994–1999), med undantag för mål 5a (36 % av åtagandena under rubriken fiske).
Genomförda betalningar:
— 100 % av de tillgängliga betalningsbemyndigandena för
alla mål i slutet av 1997 (en klar förbättring jämfört med
1996 då endast två mål uppvisade 100 % genomförda
betalningar).
— 46 % av stödet för perioden när det gäller de kumulerade
utbetalningarna i slutet av 1997.
3.13. När det gäller gemenskapsinitiativen har åtaganden
avseende 56 % av det totala stödet för perioden 1994–1999
gjorts och 31 % utbetalats. Under 1997 genomfördes dessutom
bara 61 % av de tillgängliga åtagandena och 90 % (jämfört
med 80 % 1996) av de tillgängliga betalningsbemyndigandena.
Med anledning av förseningarna inom vissa gemenskapsinitiativ har en dialog med medlemsstaterna inletts för att undersöka
möjligheterna till en omfördelning av medlen mellan initiativen.
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3.14. Mer än en miljard ecu utgjorde åtaganden som gjorts
före 1994, dvs. 5 % av de genomförda betalningarna under
året, varav 40 % gick till insatser i Italien.

3.15. Var och en av strukturfonderna kan finansiera innovationsstrategier och tekniskt stöd, det vill säga åtgärder inriktade
på utbildning, pilotprojekt eller tekniköverföring. Under 1997
lanserades 49 nya pilotprojekt eller nyskapande åtgärder för
totalt 100 miljoner ecu under artikel 10 i ERUF-förordningen.
Det rörde sig om tre typer av åtgärder: pilotprojekt i städer,
pilotåtgärder för fysisk planering och TERRA-projekt för
interregionalt samarbete rörande fysisk planering inom vissa
områden.

3.16. Dessutom genomfördes 200 andra nyskapande projekt med finansiellt stöd enligt ERUF-förordningen inom
följande områden: nya sysselsättningsmöjligheter, kultur och
kulturarv, regionala innovationsstrategier (RIS), tekniköverföring (RTT), informationssamhället (RISI) samt externt (EcosOuverture) och internt (Recite II) samarbete mellan regioner.

3.17. Stödet till små och medelstora företag (SMF) är
huvudtemat i rapporten om strukturfonderna 1997. Dessa
företag svarar för 66 % av den privata sysselsättningen och
står för 60 % av de europeiska företagens omsättning. Deras
utveckling är därför avgörande för att öka sysselsättningen och
uppnå en större ekonomisk och social sammanhållning inom
unionen.

3.18. Under den aktuella programperioden (1994–1999)
har 15–20 % av strukturfondernas totala medel särskilt avsatts
till stöd för SMF, vilket sammanlagt motsvarar mellan 23 och
30 miljarder ecu. Denna finansiering sker genom en mängd
olika åtgärder. De viktigaste är:
— Stöd till kapitalinvesteringar i form av direkt stöd eller
finansieringslösningar (riskkapitalfonder).
— Samfinansiering av företagsområden.
— Utbildningsinsatser (mål 4 och gemenskapsinitiativet
Adapt).
— Rådgivning och information.
— Åtgärder för att utveckla forskningen och den tekniska
utvecklingen samt integrationen i informationssamhället.
— Stöd till internationalisering.

3.19. När det gäller programmens tillämpning i medlemsstaterna hänvisas till bilaga I (Inforegio — sammanfattning av
årsrapporten / 17 december 1998 ”Strukturfonderna 1997”).
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B. Utvärdering och analys av strukturfondernas effekter
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4.2.
Vid sidan om det centrala temat sammanfattas verksamheten 1998 i fyra huvudpunkter vad gäller politik för
ekonomisk och social sammanhållning och strukturfonderna.

3.20. Kommittén kan konstatera att följande två mål klart
och tydligt fastställts:
(1) A n t a g a n d e a v d e s i s t a p r o g r a m m e n
1. Granska effektiviteten i utnyttjandet av strukturfonderna.
2. Förbereda den framtida programplaneringen av strukturstödet.

Eftersom 1998 var det näst sista året i den aktuella programperioden, fanns det anledning att i rapporten betrakta det som
en etapp för programplaneringens konsolidering i och med att
de sista programmen ännu inte hade godkänts.

3.21. Ser man den andra målsättningen som ett resultat av
gemensamma överväganden, är det mycket relevant att här
behandla den första målsättningen om effektiviteten i utnyttjandet av fonderna.

(2) S n a b b a r e f i n a n s i e l l t g e n o m f ö r a n d e

3.22. Det bör påpekas att EU:s strukturpolitik ofta beskrivs
som en viktig källa till innovation i det politiska och administrativa förfarandet. Analysen av de regionala skillnaderna
kommer att möjliggöra stora teoretiska framsteg i frågan.

I kommissionens rapport fastställs att inhämtningen, som
inleddes 1997, av de förseningar som noterades i början av
perioden fortsatte under 1998.

(3) E n f ö r d j u p n i n g
ämnen
3.23. Från att ha varit inriktad på den regionala tillväxten
har man alltså övergått till att koncentrera sig på hur man
kan omfördela regionernas inkomster i syfte att minska
skillnaderna mellan regionerna. En analys av regionerna på
gemenskapsnivå bör därför beakta det nära förhållandet mellan
positiva och normativa mål (till exempel BNP per capita och
arbetslöshetsnivån). Samtidigt som strukturfonderna utgör en
mycket viktig faktor när det gäller den regionala balansen
inom EU, förblir direktinvesteringarna, entreprenörinitiativen,
den tekniska utvecklingen och den vetenskapliga forskningen
avgörande för de minst välmående regionernas inhämtning av
eftersläpningen.

4. Strukturfonderna 1998

4.0.
Uppgifterna i detta kapitel har hämtats från Europeiska
kommissionens tionde årsrapport för strukturfonderna 1998
(ERUF — ESF — EUGFJ — FFU). Hela stycken från rapporten
1998 som enligt Regionkommittén är särskilt intressanta har
tagits med i detta yttrande.

av

vissa

prioriterade

Sysselsättningen är och förblir en prioriterad fråga som man
ständigt måste värna om och främja. Det är därför som
kommissionen, i likhet med 1997, på nytt har förbundit sig
att förstärka sina åtgärder och prioriteringar. Det är dessutom
viktigt att framhålla att man i rapporten klargör att strukturfonderna gradvis kommer att ta allt större hänsyn till de nationella
handlingsplanerna för sysselsättning i sina verksamheter och
därmed skapa en övergripande ram för åtgärder till förmån för
mänskliga resurser.
Dessutom framhåller kommittén de utvärderingar som genomfördes under 1998 efter halva tiden för mål 1 och 6 för att få
bättre kunskaper om strukturfondernas faktiska effektivitet
och verkan i de mottagande regionerna.
Följande andra tematiska prioriteringar fördjupades också
under 1998:
— Strukturfondsstödet till forskning och teknisk utveckling
samt innovation.
— Samordningen mellan sammanhållningspolitiken och konkurrenspolitiken.

A. Situationen 1998

4.1.
Det centrala tema som tas upp i årsrapporten 1998
gäller åtgärder till förmån för den lokala utvecklingen. Konceptet med ett centralt tema infördes för några år sedan och dess
uppenbara fördelar uppfattas mer och mer på alla politiska
nivåer.

— Samverkan mellan sammanhållningspolitiken och transportpolitiken.
— Hållbar utveckling av stadsområden.
— Gemenskapens regionalpolitik genom ESDP (Regional utvecklingsplanering i europeiskt perspektiv).
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inför

perioden

2000-

Efter Agenda 2000 som antogs i juli 1997 står det klart att år
1998 var det år under vilket de konkreta förberedelserna för
perioden 2000–2006 gjordes. Förslagen till förordningar om
fonderna för den kommande perioden antogs sålunda av
kommissionen den 18 mars 1998.
I enlighet med vad som specificeras i årsrapporten 1998
bekräftas och infogas de principer som fastställdes i Agenda
2000 i förordningen om allmänna bestämmelser för strukturfonderna, det vill säga:
— En minskning av antalet huvudmål till tre.
— Koncentration till en mindre folkmängd och samtidigt
införande av stöd under en övergångsperiod till de regioner
som inte längre blir stödberättigade.
— Minskning av antalet gemenskapsinitiativ till tre (ökat till
fyra) varvid varje initiativ finansieras genom en enda fond
(ERUF, ESF eller EUGFJ).
— Förenkling av programplaneringen och utnyttjandet av
stöden.
— Förtydligande av ansvarsområden i fråga om övervakning
och utvärdering.
— Förenkling av den finansiella förvaltningen av stöden
genom införande av ett system för årliga förskott och
betalningar som ersättning för faktiska utgifter.
— Förstärkning av bestämmelserna för finansiell kontroll och
inrättande av en resultatreserv.

B. Preliminärt förslag till riktlinjer för fonderna under perioden
2000–2006
4.3.
Kommittén påpekar att den sjätte periodiska rapporten
om regionernas socioekonomiska situation och utveckling
utgjorde en viktig grund för det preliminära förslaget till
riktlinjer för fonderna med avseende på perioden 2000–2006.
4.4.
Rapporten visar att de fattigaste regionerna förvånansvärt snabbt håller på att hämta in sin ekonomiska eftersläpning
i jämförelse med unionen i övrigt. Den viktigaste förklaringen
är visserligen en allt större ekonomisk integration, men i
rapporten understryks även vikten av strukturfondernas roll i
denna process. I årsrapporten anges det att enligt de fyra
makroekonomiska modeller som har tillämpats beror en
tredjedel av konvergensresultaten på stödet från strukturfonderna.
4.5.
Mycket återstår dock att göra särskilt i fråga om
sysselsättningen. I årsrapporten anges att trots den ekonomiska
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återhämtningen uppgick arbetslösheten för hela unionen i
slutet av 1998 fortfarande till cirka 10 %. Därtill kommer att
arbetslösheten är mycket ojämnt fördelad mellan de olika
regionerna; från 3–4 % i vissa regioner till 20–24 % i andra.
4.6.
När man talar om sysselsättningsproblematiken tänker
man omedelbart på arbetslösheten. Man måste dock framhålla
följande intressanta reflektion som ges i rapporten: Hög
regional arbetslöshet leder till social utslagning, vilket gör att
arbetslösheten blir mer resistent mot ekonomiska förbättringar. Därför krävs det en integrerad strategi för att lösa detta
problem, där åtgärder för att stärka regionens ekonomiska
grundvalar kombineras med åtgärder för att förbättra tillträdet
till arbetsmarknaden (bland annat genom utbildning).
4.7.
I övrigt noteras en minskning av skillnaderna när det
gäller grundläggande infrastrukturer och mänskliga resurser.
Man kan även konstatera framgångar i fråga om nyskapande
verksamhet och förvaltningsapparatens effektivitet.
4.8.
Likaså kan man notera en snabb utveckling sedan
1993 eller 1994 när det gäller de central- och östeuropeiska
ländernas situation. I de flesta av dessa länder noterar man åter
ökad tillväxt. Man måste dock vara medveten om att länderna
i Central- och Östeuropa dras med en svag produktion och
en otillräcklig produktivitet. Dessutom ligger kvaliteten på
infrastrukturerna i dessa länder generellt sett klart under
kvalitetsnivån på infrastrukturerna i gemenskapen.
4.9.
Mot bakgrund av detta betonas att strukturfonderna
kommer att ha en mycket viktig roll efter utvidgningen när det
gäller att ta itu med dessa problem. I årsrapporten 1998 nämns
dock att det är nödvändigt med särskilda insatser för att bygga
upp de strukturer som behövs för att förvalta fondmedlen, det
vill säga innan länderna i Central- och Östeuropa är färdiga att
delta i unionens strukturpolitik.
4.10. Med tanke på att förberedelserna inför nästa programperiod kommer att påbörjas i medlemsstaterna under 1999
har kommissionen ansett det lämpligt att under 1998 utarbeta
ett preliminärt förslag till riktlinjer. Förslaget skall hjälpa de
nationella och regionala myndigheterna att utarbeta strategier
för programplanering inom strukturfondernas mål 1, 2 och 3
och för kopplingen till Sammanhållningsfonden.
4.11. De preliminära riktlinjerna sammanfattas kring följande tre huvudlinjer:

(1) A t t f ö r b ä t t r a d e n r e g i o n a l a k o n k u r r e n s kraften
Enligt rapporten för 1998 skall detta ske genom att bygga ut
infrastrukturerna för transport, energi, informationssamhället,
forskning och miljö, främja utvecklingen av integrerade strategier för FoTU och innovation på regional nivå, förbättra
företagsklimatet, särskilt för små och medelstora företag, bland
annat genom stöd till införande av tekniska nyheter och
forskning, industriellt samarbete och nätuppbyggnad, utveckling av mänskliga resurser, riskkapital och företagstjänster.
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(2) A t t f r ä m j a s y s s e l s ä t t n i n g e n — g e m e n skapens högst prioriterade fråga

(2) F o r s k n i n g , t e k n i s k u t v e c k l i n g o c h i n n o vation

Enligt exemplet skall detta ske särskilt inom mål 3 (genom
åtgärder på arbetsmarknaden, insatser mot utslagning, utveckling av yrkesanpassad utbildning, sysselsättningsfrämjande
åtgärder för kvinnor), men även inom de nya målen 1 och 2
genom en gemensam referensram för mänskliga resurser.

Slutsatserna från utvärderingarna har också kastat ljus över ett
antal andra viktiga aspekter, till exempel nödvändigheten att
bättre utnyttja befintlig forskningskapacitet, behovet av bättre
målanpassning av åtgärderna och av tydligare urvalskriterier
samt nödvändigheten att införa en mer systematisk utvärderingspraxis för att bedöma resultat och effekter.

(3) A t t i n t e g r e r a s t a d s - o c h l a n d s b y g d s u t vecklingen i en balanserad plan för fysisk planering inom unionen

På ett mer generellt plan förordar rapporten att åtgärderna på
ett tydligare sätt skall omorienteras i riktning mot innovation,
högre kvalifikationsnivå för det mänskliga kapitalet och uppbyggnad av nät mellan aktörerna, särskilt när det gäller små
och medelstora företag, både över regions- och landsgränserna.

C. Halvtidsutvärderingar
4.12. Under de följande punkterna tar kommittén upp
de viktigaste faktorerna som rör halvtidsutvärderingarna. I
rapporten anges det att syftet med halvtidsutvärderingarna är
att bedöma genomförandegraden av programmen jämfört med
den ursprungliga målsättningen och, om nödvändigt, att
föreslå mindre eller större korrigeringar beroende på hur
effektivt utnyttjandet av strukturfonderna varit.
4.13. Under 1998 avslutades fyra tematiska utvärderingar
som inletts under 1997 (små och medelstora företag, FoTU,
miljö och jämställdhet inom ESF) samt en övergripande
utvärdering (partnerskapet). I det följande redogörs för de
viktigaste slutsatserna av dessa utvärderingar.

(1) U t v ä r d e r i n g a v s m å o c h m e d e l s t o r a f ö retag
Under programperioden 1994–1999 beräknas det direkta
stödet till denna sektor uppgå till ungefär 21 miljarder ecu
inom mål 1, 2, 5b och 6. I utvärderingen dras slutsatsen att
strukturstödet har haft en positiv effekt inom detta område.
Det framhålls i rapporten att enligt materialet från fallstudierna
har de olika mer avancerade finansiella lösningar som använts
visat sig vara effektiva och hållbara stödformer, även om
sådana lösningar inte kan bli aktuella i vissa regioner förrän
vid en senare tidpunkt på grund av en otillräckligt utvecklad
finansiell tjänstesektor.
Utvärderingen visar att det finns ett behov att förbättra stödets
målanpassning, men den framhåller också värdet av vertikala
och övergripande nät av små och medelstora företag, liksom
de fördelar som finns i att låta samarbetspartner från den
privata sektorn delta i programförvaltningen. Kommittén vill
även framhålla att det rent allmänt är lämpligt att anta ett mer
kommersiellt synsätt när det gäller stödet till de små och
medelstora företagen, men betonar samtidigt att man också
skall vara lyhörd för de särskilda förhållanden som råder på
lokal eller regional nivå.

(3) M i l j ö
I rapporten anges att inom ramen för undersökningen utvecklades en metod för att bedöma miljöeffekterna av strukturfondernas program och programmens bidrag till en hållbar
utveckling.
I utvärderingsrapportens slutsatser rekommenderas att förhandsbedömningar av program i framtiden även bör omfatta
en analys av regionens svaga och starka punkter, möjligheter
och risker, både miljömässigt och ekonomiskt.

(4) L i k a m ö j l i g h e t e r o c h E S F : s s t ö d å t g ä r d e r
Jämfört med föregående period kan man konstatera att
könsuppdelningen har blivit bättre både i bakgrundsstatistiken
och i uppgifterna om programplanering eller genomförande,
givetvis med variationer beroende på vilken medlemsstat eller
vilket mål det gäller.
Vidare konstateras en allmän tendens till underrepresentation
av kvinnor i ESF-åtgärderna.
Till slut kan man också konstatera att gemenskapsåtgärderna,
liksom under föregående programperiod, fortsätter att vara en
drivkraft.

(5) P a r t n e r s k a p e t
Kommittén noterar att partnerskapets bidrag också har varit
ett viktigt inslag i förvaltnings- och genomförandefasen, eftersom det har medfört att åtgärderna blivit mer öppna för insyn
och mer kända, förbättrat den organisatoriska samordningen
och även bidragit med en viss innovationsförmåga och flexibilitet.
Det betonas dock att partnerskapet borde spela en större roll
när det gäller att sprida goda lösningar, system för uppföljning
och utvärdering och effektiva metoder för programförvaltning.
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Sammanfattningsvis konstateras det i rapporten att många
olika partnerskapsformer och partnerskapsstrukturer kan medföra komplikationer ur förvaltningssynpunkt. Det specificeras
dock att situationen kan lösas genom att det införs en enhetlig
partnerskapsstruktur för varje program, samtidigt som en
åtskillnad görs mellan olika samarbetspartners roll och kapacitet att påverka besluten under de olika programplaneringsfaserna.
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4.18. I årsrapporten anges det också att kommittén uttalar
sitt stöd för kommissionens strategiska inriktning på regioner
som utvecklas långsammare och välkomnar den integrerade
strategi som föreslås för mål 2, men gör vissa förbehåll för
kriterierna för stödberättigande.

4.19. Man kan likaså notera i rapporten att kommittén
önskar att partnerskapet skall stärkas till förmån för regioner
och kommuner.

D. Finansiell kontroll — ESF, ERUF och EUGFJ-utveckling
4.14. De viktigaste bristerna beträffande ESF som avslöjats
vid kontrollerna är följande:
— Underlåtelse att tillämpa gemenskapens regler om offentliggörande.
— För få eller inga kontroller av medfinansierade åtgärder.
— Brist på klara urvalskriterier för programmen.
— Underlåtenhet att betala förskott och andra utbetalningar
till stödmottagare inom de föreskrivna tidsfristerna.
4.15. De vanligaste iakttagelserna i fråga om ERUF gäller
följande:
— Svårigheter vid avstämningen mellan deklarerade utgifter
och slutmottagarens bokföring.

4.20. Å andra sidan framhålls det i rapporten att kommittén
är positivt inställd till kommissionens meddelande om städernas problem och uppmanar kommissionen att utarbeta en
politik för städer som utgör ett komplement till den som förs
i medlemsstaterna.

4.21. När det gäller jordbruksfrågor anges det i rapporten
om strukturfonderna 1998 att Regionkommittén har utarbetat
ett yttrande om förslaget till förordning om EUGFJ:s stöd till
landsbygdsutveckling. Yttrandet antogs den 14 januari 1999. I
yttrandet understryker kommittén vikten av de mål som
eftersträvas med förslaget och uttalar sitt stöd för förslagets
principer. Kommittén gör dock ett förbehåll i fråga om
möjligheten att uppnå de mål för landsbygdspolitiken som
fastställdes vid konferensen i Cork och understryker därvid
framför allt bristen på finansiella medel, avsaknaden av
kriterier för ekonomisk bärkraft, ett otillräckligt integrerat
tillvägagångssätt och otydligheter vad gäller de regionala och
lokala myndigheternas roll i partnerskapet.

— Underlåtenhet att iaktta gemenskapens regler för offentlig
upphandling.
— Brister i verifikationskedjan som försvårar uppföljningen
av finansiella flöden från gemenskapsbudget till slutmottagare.
4.16. Beträffande EUGFJ-U har kontrollerna lett till att
följande brister upptäckts:
— Svagheter i förvaltnings- och kontrollsystemen.
— Medfinansiering av icke stödberättigande utgifter.
— Ej godkända avdrag.
— Administrativa felaktigheter på grund av att de utgifter
som redovisats till kommissionen har överskattats.

E. Dialogen med Regionkommittén
4.17. När det gäller strukturfondernas framtid noteras det
att Regionkommittén i sina yttranden betonar ekonomisk
och social sammanhållning som en hörnsten för europeisk
integration och solidaritet.

5. Sammanfattning

5.1.
Åren 1997 och 1998 kännetecknades bland annat av
en inhämtning av den eftersläpning i anslagsutnyttjandet
som registrerades i början av perioden. Totalt sett förefaller
utnyttjandet av programmen vara tillfredsställande.

5.2.
Såväl för 1997 som för 1998 bör det noteras att
de medlemsstater som har det bästa anslagsutnyttjandet i
allmänhet är EU:s minst välmående regioner, vilka även är
fondernas främsta förmånstagare, särskilt när det gäller mål 1;
dvs. Spanien, Portugal och Irland.

5.3.
Situationen för gemenskapsinitiativen varierar stort
beträffande anslagsutnyttjandet på grund av vissa förseningar
som ofta beror på antingen ett försenat antagande av programmen (många program antogs under 1996 och 1997 till följd
av fördelningen av de reserverade medlen), eller genomförandet av specifika delar av vissa gemenskapsinitiativ, som
partnerskapet inom Urban och Interreg II, eller mycket speciella och nyskapande åtgärder inom gemenskapsinitiativet SMF.
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5.4.
Strukturfondsinsatserna vidtas med diversifiering, nyskapande, sysselsättning och konkurrenskraft i åtanke. Då den
absoluta prioriteringen är att bevara och skapa arbetstillfällen
utvecklas regionernas, städernas och kommunernas partnerskap inom ramen för en lokal ekonomi som kan skapa en
lokal hållbar sysselsättning och i bästa fall skapa mervärde.
5.5.
Regionkommittén har i sin rapport 1997 velat illustrera åtgärder till förmån för SMF under strukturfonderna.
Strukturfondernas anslag har främjat SMF genom en mängd
olika åtgärder, av vilka de viktigaste är:
— Stöd till kapitalinvesteringar i form av direkt stöd eller
finansieringslösningar.
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— Utveckling av infrastrukturer i nära anslutning till eller
avsedda för företagen.
— Stöd till inrättande och skydd av små och medelstora
företag som integrerats i det lokala nätverket.
— Främjande av forskning och innovation inom små och
medelstora företag och inrättande av nätverk för små och
medelstora företag.
— Utbildningsåtgärder för såväl företagsledare som löntagare.
— Utveckling av resurser inom turistsektorn med hänsyn till
den lokala potentialen.
— Utnyttjande av jordbruksresurser och marina tillgångar på
lokal nivå.

— Samfinansiering av företagsområden.
— Utbildningsinsatser, inbegripet ledningsutbildning.
— Rådgivning och information.
— Åtgärder för att utveckla forskningen och den tekniska
utvecklingen.

5.9.
Vid sidan om det centrala temat — lokal utveckling
— vill vi också framhålla de fyra huvudpunkterna som
sammanfattar verksamheten under 1998. Genomförandet av
dessa hänger direkt samman med den ekonomiska och sociala
sammanhållningspolitiken och strukturfonderna. Dessa huvudpunkter är följande:
— Antagande av de sista programmen.
— Snabbare finansiellt genomförande.

— Insatser rörande informationssamhället.
— Stöd till internationalisering genom innovativa åtgärder
som Europartenariat eller Recite II som går ut på att
utveckla det internationella affärssamarbetet mellan SMF
eller inom ramen för gemenskapsinitiativet SMF.
5.6.
SMF framstår allt tydligare som en prioriterad fråga
inom strukturpolitiken, vilket visar sig i de nyaste programplaneringsdokumenten genom ett ökat finansiellt åtagande.
5.7.
Årsrapporten 1998 ägnas nästan helt åt att framhålla
och förstärka begreppet lokal utveckling. Detta begrepp har på
några år blivit en verklig politisk filosofi. Även om lokal
utveckling som sådan i själva verket inte är en prioritering på
gemenskapsnivå anges det i rapporten att ett stort antal beslut
på senare tid beaktar den geografiska dimensionen i större
utsträckning i strukturpolitiken.
5.8.
Kommittén vill framhålla att den lokala utvecklingen
ständigt betonas i strukturfondernas olika delar. Detta är en
inriktning som verkar ha valts för den framtida verksamheten
och kommittén stöder detta. Även om det är svårt att bedöma
de lokala utvecklingsåtgärdernas del i de totala programmen
framhåller kommittén att om man beaktar alla typer av
åtgärder utgör dessa åtgärder ca 10 % av fondåtgärderna under
den aktuella perioden. Detta gäller i ännu större utsträckning i
de stödberättigade områdena enligt mål 2 där man uppskattar
att cirka 15 % av gemenskapsstödet är avsett för lokala
utvecklingsåtgärder. Kommittén framhåller att dessa åtgärder
vidtas på följande områden inom mål 1–6 och presenteras
enligt följande i årsrapporten:

— En fördjupning av vissa prioriterade ämnen.
— Förberedelser inför perioden 2000–2006.
5.10. Kommittén välkomnar att ett effektivare utnyttjande
av fonderna eftersträvas, i synnerhet att ett bredare utnyttjande
av finansiella instrument (till exempel garantier, kapitaltillskott
eller återbetalningsbart stöd) kommer att främjas genom att
den maximala stödandelen varieras. Detta kommer att leda till
en förstärkning av strukturfondernas effekter på de ekonomiska och sociala strukturerna och av konkurrenskraften i
regionerna och i företagen inom EU, särskilt i de små och
medelstora företagen.
5.11. Kommittén vill även uppmärksamma uppgifterna i
rapporten för 1998 beträffande sysselsättningen, och att man
1998 konstaterade att den genomsnittliga arbetslösheten i
unionen fortfarande låg på cirka 10 % trots den ekonomiska
återhämtningen. Dessutom skiljer sig fördelningen av arbetslösheten från region till region. Man bör vara medveten om att
hög regional arbetslöshet medför social utslagning, vilket gör
arbetslösheten mer resistent mot ekonomiska förbättringar.
Således krävs en integrerad strategi för att lösa detta problem,
där åtgärder för att stärka regionens ekonomiska grundvalar
kombineras med åtgärder för att förbättra tillträdet till arbetsmarknaden.
5.12. Kommittén vill fästa uppmärksamhet på resultaten
från halvtidsutvärderingarna under 1998. Följande fem viktiga
kommentarer tas upp direkt i årsrapporten 1998:
— När det gäller de små och medelstora företagen visar
utvärderingarna att stödets målanpassning måste förbättras, vilket kräver att det inrättas specialiserade förmedlings-
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organ, företrädesvis i form av decentraliserade så kallade
”one-stop shops”.
— Inom ramen för FoTU visar utvärderingarna att det är
nödvändigt att ge ny och klar inriktning åt innovationsåtgärderna, höja kvalitetsnivån för de mänskliga resurserna
och inrätta nät mellan aktörerna, särskilt för små och
medelstora företag, både över regions- och landsgränserna.
— Vad gäller miljön bör förhandsbedömningarna av programmen i framtiden omfatta en analys av starka och
svaga sidor samt av regionala fördelar och risker såväl när
det gäller miljö som ekonomiska frågor.
— Man kan konstatera en allmän tendens av underrepresentation av kvinnor i ESF-åtgärder.
— Partnerskapets roll måste förstärkas ytterligare när det
gäller att överföra bästa praxis, system för uppföljning och
utvärdering samt effektiva metoder för programförvaltning. Dessutom får man inte bortse ifrån att många
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olika partnerskapsformer och partnerskapsstrukturer kan
medföra komplikationer ur förvaltningssynpunkt.
5.13.

Regionkommittén vill dessutom:

— Att partnerskapet skall stärkas till förmån för regioner och
kommuner.
— Att det skall utarbetas en stadspolitik som utgör ett
komplement till den som förs i medlemsstaterna.
— Göra förbehåll i fråga om möjligheten att uppnå de mål
för landsbygdspolitiken som fastställdes vid konferensen i
Cork och i detta sammanhang framför allt understryka
bristen på finansiella medel, avsaknaden av kriterier för
ekonomisk bärkraft, ett otillräckligt integrerat tillvägagångssätt och otydligheter vad gäller de regionala och
lokala myndigheternas roll i partnerskapet.
5.14. Slutligen vill kommittén avsluta sitt yttrande om den
”Nionde och tionde årsrapporten för strukturfonderna 1997
och 1998 — ERUF — ESF — EUGFJ — FFU” med att uttrycka
sitt helhjärtade stöd till alla initiativ som betonar behovet av
en fortsatt lokal utveckling.

Bryssel den 13 april 2000.
Regionkommitténs
ordförande
Jozef CHABERT
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Yttrande från Regionkommittén om ”De lokala och regionala instansernas roll i reformen av det
europeiska hälsovårdssystemet”
(2000/C 226/19)

BAKGRUND

Presidiets beslut av den 15 september 1999 att i enlighet med artikel 265 femte stycket utarbeta ett
yttrande om ”De lokala och regionala instansernas roll i reformen av det europeiska hälsovårdssystemet”
och att ge utskott 5 (socialpolitik, folkhälsa, konsumentskydd, forskning, turism) ansvaret för det
förberedande arbetet.
Det utkast till yttrande (CdR 416/99 rév. 2) som antogs av utskott 5 den 6 mars 2000. Föredragande var
Tilman Tögel (D–PSE).
Mot bakgrund av ovanstående antog Regionkommittén följande yttrande vid sin 33:e plenarsession den
12–13 april (sammanträdet den 13 april).

Regionkommittén önskar framföra följande kommentarer
beträffande den framtida utvecklingen av den europeiska
folkhälsopolitiken:

1.
För befolkningen innebär hälso- och sjukvårdssystemet
att ett betydande ansvar, även finansiellt sett, läggs på lokala
och regionala myndigheter, inte minst till följd av den europeiska integrationen. Med tanke på de starka kulturella influenser
som råder på hälso- och sjukvårdsområdet måste befogenheterna på EU-nivå begränsas till det absolut nödvändiga.

2.
System (för att förhindra spridning av infektionssjukdomar, göra livsmedelstillsyn mer effektiv och förhindra miljöeffekter som är skadliga för hälsan) skulle kunna undersökas och
införas på EU-nivå. EU:s roll i detta sammanhang är av
avgörande betydelse.

3.
Hälso- och sjukvårdssystemen i medlemsstaterna bygger
på nationella finansierings- och organisationslösningar som
vuxit fram genom en lång historisk och kulturell utveckling.
Det skulle varken vara rimligt eller berättigat att harmonisera
dessa lösningar.

4.
Diskussioner om gränsöverskridande hälsoaspekter bör
främjas. Diskussionsfrågor skulle exempelvis kunna inriktas på
finansiering av kostnader i samband med gränsöverskridande
verksamhet.

5.
Vidare räcker det inte med att lednings- och beslutsbefogenheter som decentraliserats till lokala och regionala myndigheter endast beaktas; dessa befogenheter skall vid behov även
kunna stärkas och utökas.

Regionkommittén vill framföra följande rekommendationer till kommissionen, rådet och Europaparlamentet:

6.
Som ett första steg skall det samarbetsunderlag som krävs
uppnås genom ökad öppenhet, en målinriktad metodologisk
utveckling samt utbyte av erfarenheter.

7.
När det gäller utformningen av den europeiska folkhälsovårdspolitiken i enlighet med Amsterdamfördraget rekommenderas Europeiska unionens organ och medlemsstaterna följande:
— Att ge ytterligare impulser så att man tillsammans med
lokala och regionala myndigheter genom konkreta initiativ
och målinriktade utvecklingsprojekt kan bidra till att lösa
lokala och regionala problem, i synnerhet i gränszonerna
mellan olika nationella hälsovårdssystem.
— Att olika delområden och enskilda frågor som behandlas
separat inom EU-organens totala ansvarsområde skall ses i
ett helhetsperspektiv, samt att detta skall underlättas med
hjälp av en motsvarande organisation inom Europeiska
kommissionen.
— Att därvid även se till att övriga inblandade parter i
regionerna deltar aktivt, såväl inom de statligt organiserade
hälsovårdssystemen som i de medlemsstater vars hälsovårdssystem kännetecknas av självförvaltning. Detta gäller
i synnerhet där hälso- och sjukvårdssystemet har delats
upp i olika funktionsområden. Lokala och regionala myndigheter har på grund av sin närhet till medborgarna en
viktig funktion. Genom den samhällsservice de erbjuder
utför de i själva verket en utredande, förebyggande och
vägledande verksamhet för i synnerhet utsatta grupper och
grupper med problem.
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— Att systematiskt utöka hälsoövervakningen och rapporterna om folkhälsan i Europa till att omfatta samtliga aspekter
av folkhälsan, så att man därigenom parallellt med de
strukturjämförelser som görs utifrån de faktiska förhållandena även får tillförlitliga uppgiftsramar.
8.
Regionkommittén efterlyser öppenhet och debatt kring
hälsofrågor. Diskussionsämnen skulle exempelvis kunna om-
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fatta kvalitetssäkring och planering på EU-nivå, och särskilt
över gränserna.
9.
Regionkommittén anser att särskild hänsyn i framtiden
skall tas till kommitténs åsikter i samband med beslut som rör
folkhälsan och hälso- och sjukvårdsfrågor som faller inom de
lokala och regionala myndigheternas ansvarsområde.

Bryssel den 13 april 2000.
Regionkommitténs
ordförande
Jos CHABERT

