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REGIONKOMMITTÉN

54:e PLENARSESSION, 21 OCH 22 APRIL 2004
Yttrande från Regionkommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Grundläggande
riktlinjer för en hållbar europeisk turism”
(2004/C 121/01)
REGIONKOMMITTÉN HAR AVGETT DETTA YTTRANDE med beaktande av

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén och Regionkommittén – Grundläggande riktlinjer för en hållbar europeisk turism (KOM(2003)
716 slutlig),
kommissionens beslut av den 21 november 2003 att i enlighet med artikel 265 första stycket i EG-fördraget rådfråga Regionkommittén i ärendet,
presidiets beslut av den 27 januari 2004 att ge utskottet för territoriell sammanhållningspolitik i uppdrag
att utarbeta ett yttrande i ärendet,
Regionkommitténs yttrande om ”En samarbetsstrategi för den europeiska turismens framtid” (CDR
99/2002 fin) (1),
slutsatserna från konferensen Euromeeting 2003 om en hållbar europeisk turism, som regionen Toscana
anordnade tillsammans med Regionkommitténs COTER-utskott,
Utvecklingsplanering i europeiskt perspektiv (ESDP), och Regionkommitténs yttrande om ESDP (CdR
266/98 fin) (2),
det utkast till yttrande (CdR 397/2003 rév. 1) som antogs den 18 februari 2004 av utskottet för territoriell
sammanhållningspolitik (föredragande: Adan Martin Menis, regionpresident i regionen Kanarieöarna (ES–
ELDR),
och av följande skäl:
1)

Turismsektorn är en av de viktigaste sektorerna och den expanderar kraftigt inom världsekonomin
och EU:s ekonomi.

2)

Turismen kan i stor utsträckning bidra till målen att upprätthålla en hög och stabil ekonomisk tillväxt och sysselsättning, en social utveckling som tillgodoser allas behov, effektivt miljöskydd och
rationellt utnyttjande av naturresurserna.

3)

De naturliga, ekonomiska, sociala och kulturella basresurser som utgör sektorns ekonomiska hållbarhet är begränsade och kommer inte att hålla för en fortsatt obegränsad ökning av den europeiska
turismen.

(1) EGT C 66, 19.3.2003, s. 14.
(2) EGT C 93, 6.4.1999, s. 36.
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4)

I den genomförandeplan som antogs vid Världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg
uppmanas aktörerna att satsa på hållbar turism och föreslås åtgärder för att ändra på ohållbara
konsumtions- och produktionsmönster.

5)

Turismen är ett globalt fenomen med lokal förankring och de hållbarhetsproblem som hänger
samman med turismen varierar från globala problem som måste lösas globalt till lokala problem
som kräver åtgärder på fältet. Turismen är framför allt ett lokalt och regionalt ansvarsområde.
Åtgärder som rör turism måste i stor utsträckning utformas och genomföras lokalt för att det skall
vara möjligt att ta itu med de särskilda behov och begränsningar som finns.

6)

I artikel 2 i EG-fördraget anges att en av gemenskapens uppgifter är att främja en hållbar utveckling
av näringslivet. Turismen har stora möjligheter att bidra till att hållbarhetsmålen uppnås, och i
artikel 3 u i fördraget står det att gemenskapen skall vidta åtgärder på turismområdet för att uppnå
de mål som anges i artikel 2. Åtgärder för en hållbar turism måste ligga i linje med de övergripande
riktlinjer för hållbar utveckling inom EU som fastställts i den europeiska strategin för hållbar utveckling.

7)

En hållbar utveckling av turismen har varit en prioriterad fråga för EU-institutionerna sedan mitten
av 1990-talet. I sitt meddelande en samarbetsstrategi för den europeiska turismens framtid, från
november 2001, föreslår kommissionen att man skall ”främja en hållbar utveckling av turistverksamheten i Europa genom utformning och genomförande av en Agenda 21”.

8)

Denna målsättning fick starkt stöd av Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén och Regionkommittén.
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Yttrandet antogs vid Regionkommitténs 54:e plenarsession den 21–22 april 2004 (sammanträdet den 21
april).
Regionkommitténs ståndpunkt

Regionkommittén medger att det i ett dokument som detta är
svårt att sammanfatta prioriteringar och strategier för en
hållbar europeisk turism eftersom de är lika komplexa som
turismens olika regionala former, lika varierande som turismutbudet och konsumenternas efterfrågan samt lika skiftande som
de många metoder som myndigheter och företag använder för
att marknadsföra turistmålen.

Kommittén ser positivt på att kommissionen också föreslår
medverkan av europeiska medborgare och turister, företag i
den privata sektorn, arbetsmarknadens parter, internationella
organisationer, lokala, regionala och nationella myndigheter
samt aktörer i det civila samhället.

1. Utmaningar och mål för en hållbar turism

Den största utmaningen: hållbar verksamhet och tillväxt
Bortsett från ett antal synpunkter på några av kommissionens
påståenden ställer sig kommittén mycket positiv till kommissionens meddelande, som utgör EU:s första större övergripande
ställningstagande till de utmaningar som är förknippade med
en hållbar turism.

Kommittén anser att även om det finns andra initiativ som är
väsentliga för en hållbar utveckling, till exempel ESDP (Utvecklingsplanering i europeiskt perspektiv), är det viktigaste med
detta meddelande att det klargör vilka åtgärder som krävs
särskilt i regionerna och på turistmålen för att uppnå en hållbar
turism.

ReK framhåller att kommissionen öppnar nya möjligheter för
lokala och regionala myndigheter att föra en hållbar turismpolitik i en strävan efter balans mellan hållbarhetens tre pelare.
ReK vill också påpeka att gemensamma insatser och effektiv
förvaltning är nyckelfaktorer för att främja turistindustrins
utveckling och komma till rätta med den bristande samordningen mellan aktörernas olika arbetsmetoder.

1.1 Regionkommittén anser att det kan finnas ytterligare
utmaningar för en hållbar turism i vissa geografiska områden,
t.ex. Medelhavsområdet och Alperna, men också i andra
områden som öar, EU:s yttersta randområden och utvecklingsländerna.
1.2 Kommittén delar kommissionens uppfattning att hållbar
utveckling av så kallad massturism är den utmaning som
kommer att bidra mest till att uppnå en hållbar turism.
1.3 Massturismen har medfört stora miljömässiga, landskapsmässiga och sociala påfrestningar på många orter. Ur ett
europeiskt perspektiv har dock effekterna på hållbarheten
uppvägts av de positiva sociala följderna för medborgarna både
i destinationsländerna och turisternas hemländer.
1.4 På många turistorter väljer man i dag att inte öka
utbudet kvantitativt utan satsa på en kvalitetsökning genom
omvandling av infrastruktur och produkter samt kontinuerlig
förnyelse, samtidigt som man begränsar tillväxten och utformar
nya strategier för planering och hållbar förvaltning inom
turismen.
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1.5 Kommittén anser att den nya målsättningen, det vill säga
att utveckla turismen med utgångspunkt i hållbarhetskriterier,
uppmuntrar människor att erbjuda och välja hållbara turismalternativ i stället för en turism som tillgodoser omedelbara
intressen och kortsiktig efterfrågan. Men denna målsättning
stöter på problem av politisk, ekonomisk och juridisk art som i
många fall ligger utanför behörighetsområdet.
1.6 ReK anser också att problemen kan förvärras på de orter
där turismen är den främsta källan till välstånd och näringsverksamhet.
1.7 Problemen kan också öka på öar, i bergsområden och i
sårbara och avlägsna områden där effekterna av bristande hållbarhet förstärks genom isoleringen.
1.8 När de regionala och lokala aktörerna antar dessa stora
utmaningar måste de kunna räkna med största möjliga samarbetsvilja och förståelse från de nationella regeringarna och EUinstitutionerna, som bör vara beredda att använda de lämpligaste rättsliga, ekonomiska och politiska medlen för att undvika
att de regionala och lokala initiativen för hållbar turism
misslyckas.
1.9 Det är särskilt viktigt att på ett korrekt sätt anpassa de
gemenskapsbestämmelser som reglerar statsstöd till en
begränsad och hållbar tillväxt samt utveckling av en hållbar
turism i områden som kännetecknas av permanenta naturbetingade och geografiska handikapp, där turismen kan äventyra
sårbara och värdefulla naturresurser.

En balanserad strategi för hållbarhetens tre pelare
1.10 ReK värdesätter att kommissionen erkänner vikten av
partnerskap mellan alla aktörer samt goda styrelseformer.
1.11 Enligt kommittén måste de lokala och regionala turistmyndigheterna gå stärkta ur denna process och ha möjlighet
att samordna sin verksamhet med andra myndigheter och
organ på alla nivåer för att kunna uppnå samverkanseffekter
och goda förvaltningsrutiner och därmed uppnå de fastställda
målen.
1.12 Enligt ReK måste också alla lokala och regionala
myndigheter och politikområden med ett klart inflytande på
utformningen av en hållbar turism få fler möjligheter och bidra
till planering, utformning och tillämpning av hållbara turismmönster.
1.13 Kommittén anser att hela turistnäringen och övriga
berörda aktörer måste kunna delta redan från början i utformningen av den nya politiken för hållbara turistmål.
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och turistprodukter, och man måste utforma och använda
modellerna med hänsyn till denna faktor.
1.16 ReK anser att vid eventuella EU-åtgärder som rör
säsongsspridningen måste EU vara mycket försiktig för att inte
orsaka marknadssnedvridningar som påverkar turistmål och
turistprodukter vilkas konkurrensfördel består i andras lågsäsong.
1.17 Transportfrågan måste analyseras ur flera synvinklar,
däribland effektivitet i förhållande till förbrukning och utsläpp,
den rikedom och de övriga vinster som genereras samt de hållbarhetsmål som turistmålen och EU:s regioner måste eftersträva. Här bör man beakta olika akter och protokoll som
undertecknats, t.ex. Alpkonventionens transportprotokoll och
andra akter som inneburit framsteg på detta område.
1.18 Analysen utifrån förbrukning bör dock innefatta andra
viktiga variabler för att undvika bristfälliga och motsägelsefulla
slutsatser.
1.19 Om nedanstående aspekter ingår i ett helhetsperspektiv
är det möjligt att göra en fullständigare analys av konsumtionsmönstrens hållbarhet:
— Främjande av hållbara turismutgifter.
— Ökade möjligheter för turister att fatta beslut och välja.
— Skydd av turisternas rättigheter.
— Turismen som sammanhållande faktor i Europa.
— Turismen som faktor för omfördelning av resurser.
— Turismen som katalysator för fred.
1.20 Regionkommittén håller inte med om att få turister är
intresserade av hållbar turism. Tvärtom menar kommittén att
flertalet europeiska turister eftersträvar hållbarhet och efterfrågar hållbara produkter, även om uppfattningen om vad som
menas med hållbara produkter varierar i hög grad från en turist
till en annan. Därför måste turistmålen och turismföretagen
vinnlägga sig om att erbjuda hållbara turismprodukter. Turistmålen måste få större möjligheter att utveckla hållbara turismprodukter som marknadsförs med betoning av produkternas
hållbara egenskaper och hållbarhetsmål samt främja turisternas
valmöjligheter.
1.21 ReK anser att man måste stärka sambandet mellan hållbarhet och konkurrenskraft. Detta samband är visserligen
bräckligt och motsägelsefullt, men det utgör likväl den bästa
möjligheten att lyfta fram hållbarhet i debatten och få fler
aktörer att sträva efter samma mål.

Hållbara konsumtionsmönster
Hållbara produktionsmönster
1.14 Kommissionen påpekar på goda grunder att två av de
största problemen för att uppnå hållbara turistkonsumtionsmönster är säsongsspridningen och transporterna.

1.22 Regionkommittén berömmer kommissionen för redogörelsen om ”hållbar utveckling av turistmålen”.

1.15 Enligt kommittén är säsongsspridningen ett regionalt
problem, som dock också präglar många europeiska turistmål

1.23 Det utgör ett de av viktigaste bidragen i hela meddelandet.

C 121/4
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följande:
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välkomnar kommissionens hänvisningar

till

— Turistmålet som komplett turismprodukt.
— Vikten av att turismverksamhet kombinerar offentliga och
privata intressen för att uppnå en hållbar produktion.
— Bräckliga och beroende ”monoekonomier”, utan indirekta
effekter.
— Samma förutsättningar för lokala företag och vinster som
går tillbaka till turistmålen.
Detta motiverar åtgärder som syftar till utforma regionala
turistmönster i enlighet med marknadens potential och turistmålens och turismregionernas intresse av hållbar turism.

30.4.2004

Långsam utveckling
2.2 Regionkommittén håller med om att utvecklingen av en
hållbar turism har gått långsamt. Det är därför nödvändigt att
formulera grundläggande riktlinjer för att styra utvecklingen
mot hållbara mål.
2.3 ReK ser positivt på kommissionens strävan att utforma
en europeisk turismpolitik utifrån en ”nedifrån och upp”-strategi som uttryckligen bygger på subsidiaritetsprincipen och på
turistmålens ansvar för att utveckla hållbara turismprodukter.
2.4 Kommittén instämmer i kommissionens bedömning att
små och medelstora företag och turistmålen spelar en avgörande roll för att hållbarhetsinitiativ skall lyckas.

III. Att ta itu med utmaningarna: politiska alternativ
1.25 ReK
följande:

välkomnar kommissionens hänvisningar

till
3.1 Regionkommittén delar kommissionens uppfattning att
åtgärderna skall inriktas på följande punkter:

— Det traditionella kulturlandskapet.
— Effektivt genomförande av befintliga initiativ.
— Kultur- och naturarvsresurser, infrastrukturer, gästfrihet och
turistanläggningar som turistmålens basresurser.
— Klokt markutnyttjande.
— Den lokala identiteten och lokalbefolkningens behov.
Dessa hänvisningar visar att man måste koppla den lokala och
regionala turismpolitiken till övriga politikområden genom en
god förvaltningspraxis.
1.26 Regionkommittén instämmer i kommissionens
synpunkt att man måste ta hänsyn till natur- och kulturområdenas mottagandekapacitet samt att det är viktigt att analysera
mottagandekapaciteten vid utformningen av hållbara turistmönster på lokal och regional nivå.

— Åtgärder för att dra största möjliga fördel av effekterna av
gemenskapens politik och åtgärder.
— Kompletterande åtgärder.
Kommittén anser att dessa punkter borde ha fördjupats ytterligare.

IV. Genomförande av en hållbar turism: grundläggande
riktlinjer för Europeiska gemenskapens tillvägagångssätt
Ett allmänt koncept för framtida åtgärder

1.27 Kommittén välkomnar kommissionens hänvisningar till
sekundärt boende och pensionärsboende samt endagsbesök
som avspeglar behovet av att noggrant definiera företeelser
som är förknippade med turism och undersöka deras positiva
och negativa effekter innan man utformar politiska åtgärder
och regelverk.

4.1 Regionkommittén instämmer i kommissionens synpunkt
att man måste engagera alla berörda parter på alla nivåer, från
lokal till global nivå.

II. Var står vi i dag?

4.3 Om dessa högre instanser stimulerar en viss efterfrågan
från turisternas sida finns det en risk att det missgynnar andra
turistmål som inte får del av dessa stimulansåtgärder, vilket
innebär snedvridning av marknaden, även när det gäller
turistmål utanför gemenskapen.

Många initiativ
2.1 Regionkommittén anser att en av de intressantaste slutsatserna i ESDP (Utvecklingsplanering i europeiskt perspektiv)
är uppmaningen till företag och förvaltningen inom olika branscher, däribland turismsektorn, att ta sitt ansvar för den fysiska
planeringen. Detta är ett av de viktigaste dokumenten som
uppmanar bland annat turismsektorn att bidra till den fysiska
planeringen och man måste därför stärka dess kapacitet att
bidra med nya kunskaper och metoder. Det förutsätter att man
ökar turisternas valmöjligheter, utformar hållbara turistprodukter och i regionalpolitiken ständigt strävar efter att beakta
lokalbefolkningens engagemang i en ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar turism.

4.2 Kommittén känner en viss oro inför kommissionens
synpunkt att frågor som rör säsongskoncentration av hållbara
turistresor måste behandlas i instanser över lokal och regional
nivå.

4.4 ReK anser att kommissionen gör rätt i att koppla den
politiska strävan och företagens och arbetsmarknadens strävan
att uppnå en hållbar turism till särskilda eller sektorsspecifika
formuleringar i Agenda 21. Om lokala och regionala myndigheter utformade sin turismpolitik utifrån hållbarhetskriterier –
som i meddelandet tillskrivs stor betydelse för hållbarhetspolitikens berättigande, målsättningar och strategier – skulle det
utgöra ett utmärkt tillfälle att ge Agenda 21-processen en
nystart, eftersom den i dag har en underordnad administrativ,
politisk, företagsekonomisk och social roll för en lång rad europeiska regioner och turistmål.
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4.5 ReK bedömer att det i detta sammanhang öppnar sig
nya möjligheter för lokala och regionala myndigheter genom
att man skapar lokala och regionala ramar för åtgärder som
syftar till att främja hållbar turism. Dessa ramar bör i sin tur
vara kopplade till ramar på nationell och europeisk nivå. Det
gäller särskilt för de turistförvaltningar som behöver stärka sin
kapacitet men också för alla regionala myndigheter och politikområden som inverkar på en hållbar turism, däribland miljö,
fysisk planering, sysselsättning, jordbruk, natur- och kulturarv
och utbildning. Om dessa myndigheter och politikområden
bygger på en hållbar turism får de också nya förutsättningar att
bidra till nya turisminsatser.
4.6 Kommittén instämmer i att information är en central
fråga för utveckling av hållbar turism. Turism är en verksamhet
som bedrivs utan tillräcklig överblick och utförlig information.
Turismföretagen och turistmålen kan bara rikta in sig på effektiva hållbarhetsstrategier om de har tillgång till basinformation
om sin verksamhet. En stor del av denna information kan bara
tas fram och samlas in på turistmålen.
4.7 ReK anmodar EU-institutionerna att främja och stödja
nätverk mellan turistmål för insamling och utbyte av information.
4.8 Det finns också annan viktig information som turistmålen och nätverken av turistmål saknar. Kommissionen skulle
i detta sammanhang kunna spela en central roll som regionerna
och medlemsstaterna inte kan ta på sig.

Vad kommissionen har för avsikt att göra
4.9 Regionkommittén ser positivt på de konsekvensbedömningar som kommissionen har initierat, särskilt på turismområdet. De utgör utmärkta exempel på hur man kan främja
principerna för goda styrelseformer i Europas regioner och
turistmål.
4.10 Kommittén stöder kommissionens avsikt att utarbeta
och genomföra ett internt arbetsprogram för att öka EU-politikens genomslagskraft.
4.11 ReK anser att indikatorerna för den europeiska turismens hållbarhet inte bara är ett mål i sig ”för mätning av
hållbar turism” utan de är också viktiga som katalysatorer för
en hållbar utveckling. Det är därför av avgörande betydelse att
de berörda parterna (turismnäringen, myndigheterna, det civila
samhället osv.) redan från början medverkar i utarbetandet av
indikatorer. Det är också viktigt att indikatorerna är enkla och
användarvänliga, så att alla kan förstå dem och fortsätta att
bidra med information.
4.12 Enligt kommittén innebär själva arbetet med att mäta
hållbarhet att man gör framsteg, i och med aktörernas strävan
att förstå turismens konsekvenser, upptäckten av alternativ och
utvecklingen av socialt kapital.
4.13 ReK stöder ett samarbetsavtal om hållbar turism med
Världsturistorganisationen.
4.14 ReK ser positivt på att kommissionen skall inrätta en
grupp för hållbar turism bestående av företrädare för lokala,
regionala och nationella myndigheter, turismföretag, fackföreningar och det civila samhället.
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4.15 Eftersom Regionkommittén är det EU-organ som företräder EU:s lokala och regionala myndigheter är den också den
instans som bör utse de myndighetsföreträdare som skall ingå i
gruppen i samarbete med alleuropeiska organisationer som
företräder de lokala och regionala myndigheterna.
4.16 Kommittén föreslår att gruppens medlemmar väljs från
geografiska regionala sammanslutningar som representerar hela
spektrat av olika turistmål.
4.17 Eurostat bör stödja arbetet inom gruppen för hållbar
turism och definiera europeiska indikatorer och främja lokala
och regionala indikatorer för hållbar turism. Det skulle kunna
innebära ett stort kvalitativt steg framåt mot en hållbar turism.
4.18 ReK instämmer i kommissionen synpunkt att säsongsspridning och hållbara transporter är två viktiga problem för
hållbara konsumentval inom fritidsturismen och att det måste
inrättas en expertgrupp som sammanträder regelbundet.
Kommissionen vill dock upprepa att denna grupp i sitt arbete
också bör ta hänsyn till övergripande analyser och till andra
viktiga variabler för att undvika bristfälliga och motsägelsefulla
slutsatser.
4.19 Kommittén anser att man under alla omständigheter
måste gå mycket försiktigt till väga i eventuella upplysningskampanjer, särskilt sådana som riktar sig till konsumenterna, så
att man kan undvika spänningar mellan olika turistmål och
produkter. Kampanjerna måste därför vara tillräckligt allmänna.
Men det kan samtidigt vara viktigt att använda lämpliga medel
för att de lokala och regionala myndigheterna på de olika
turistorterna skall ta till sig och förstå riktlinjerna i kommissionens meddelande och ansluta sig till initiativen för att omsätta
dessa i praktiken.
4.20 Turisterna måste däremot vara medvetna om att de har
rätt att konsumera hållbara turismprodukter i enlighet med
stadgan om turisters rättigheter och skyldigheter. Detta skulle
därför kunna hjälpa turismnäringen och turistmålen att anpassa
sitt utbud till de hållbara modeller som efterfrågas i EU och
omvärlden.
4.21 Regionkommittén instämmer i kommissionens bedömning av de möjligheter som ryms i initiativet ”företagens sociala
ansvar”, som syftar till att stimulera utvecklingen och införa
god praxis för en hållbar produktion.
4.22 ReK välkomnar kommissionens strävan att främja
initiativ på turistmålen på följande områden:
— Allmän användning av det lokala Agenda 21-verktyget på
de europeiska turistmålen.
— Utveckling av lokalt anpassningsbar teknik för att hantera
mottagandekapacitet.
— Utbyte och information mellan turistmål.
— ”Bottom-up”-strategin.
— Utveckling och spridning av god praxis.
— Användning av informations- och kommunikationsteknik.
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4.23 Kommittén är förvissad om att kommissionen kommer
att avsätta de medel som dessa initiativ kräver. ReK hoppas att
dessa mål skall omfattas av de nuvarande riktlinjerna för
gemenskapsstöd eller ingå i program som bedöms vara
lämpliga för detta, till exempel genom att man stärker
programmet Interreg III, som skulle kunna stödja framför allt
nätverk mellan turistmål finansiellt, eller andra program som
anses lämpliga för detta ändamål.
4.24 Det är viktigt att anordna tematiska möten om turism
som omfattar lokala och regionala myndigheter, deras sammanslutningar och berörda aktörer med målet att förmedla och
förklara samt definiera regionernas, turismnäringens och det
civila samhällets roll i de grundläggande riktlinjerna för en
europeisk hållbar turism med hänsyn till mål, metoder och
framsteg.
4.25 Konkurrenskraft bör också ingå i kommissionens
åtgärder för att bidra till strävan att stärka turistmålens kapacitet och ta hänsyn till den rumsliga dimensionen och fysisk
planering. Strategin kommer därmed att inriktas på tre
områden: konkurrenskraft, kvalitet och hållbarhet.
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Eu r ope i ska tu r i stmål och offe ntli g a my ndi g h e te r
4.33 Regionkommittén stöder helt och fullt denna punkt i
meddelandet och vill ge kommissionen en eloge för formuleringen av punkten.
4.34 Enligt kommittén har de lokala och regionala turistmyndigheterna ett utmärkt tillfälle att förbereda sig och engagera sig i utvecklingen av en hållbar turism genom att skapa
samverkanseffekter och samordna sitt arbete med andra
myndigheter i enlighet med de enskilda regionernas planer för
att uppnå de fastställda målen.
4.35 Kommittén anser också att samtliga berörda lokala och
regionala myndigheter har klara valmöjligheter när det gäller
att införliva hållbar turism i sina åtgärder och målsättningar.
4.36 ReK välkomnar kommissionens hänvisning till trepartsavtal som ett instrument för samarbete mellan olika
myndigheter. Turismen kan på så sätt bli ett av de områden där
man använder trepartsavtal.

E u r op e i ska me dbo r g a r e oc h t u r i st e r

4.37 Kommissionen bör göra en effektivitetsanalys för att
säkerställa att stärkningen av EU:s nuvarande insatser för en
hållbar europeisk turism inte upplöses i osammanhängande
åtgärder på turistmålen samtidigt som de varierande målen
finns kvar.

4.26 Regionkommittén anser att de europeiska turisterna
måste informeras korrekt om stadgan om turisters rättigheter
och skyldigheter.

Int e r na ti o ne l la or g a ni sa t i one r oc h na t i one ll a r e g e r i ng a r

Vad andra aktörer kan göra

4.27 Kommittén anmodar de berörda aktörerna på turistmålen att försvara turisternas intressen och rättigheter när det
gäller hållbar turism och införa rutiner för att inhämta turisternas synpunkter.
4.28 Turistmålen bör särskilt lyfta fram sina hållbarhetsinriktade fördelar och mål.
4.29 Rek föreslår att ovanstående punkter uttryckligen skall
ingå i åtgärderna för att genomföra Agenda 21 eller i planerna
för en hållbar utveckling på turismområdet.
F ö r e t a g fr å n de n p r i v a ta se ktor n o c h a r b e tsma r kna de ns p a r te r
4.30 Regionkommittén stöder helt och fullt denna punkt i
meddelandet.

4.38 Regionkommittén stöder helt och fullt denna punkt i
meddelandet.
G r u p p e r fr å n de t c i v i la s a m h ä ll e t
4.39 Regionkommittén stöder helt och fullt denna punkt
men påminner om att dessa gruppers och hela den tredje
sektorns deltagande förutsätter kompetensutveckling, det vill
säga verklig kapacitet att delta i processer som förutsätter
fullständig, detaljerad och tillgänglig information, och det krävs
därför särskilda insatser på detta område.
V. Slutsatser

4.31 Det är nödvändigt att stärka förbindelserna mellan små
och medelstora företag, utbildningen av dessa företags ledning
och personal samt underlätta deras medverkan i beslutsprocessen och deras tillgång till kvalitetssystem.

5.1 Regionkommittén välkomnar kommissionens avsikt att
rapportera om framstegen i genomförandet till rådet och övriga
gemenskapsinstitutioner samt att förbereda tillämpningen av en
Agenda 21 för europeisk turism. Kommittén anser dock att den
detaljerade utformningen av Agenda 21 för europeisk turism
bör ske senast 2005.

4.32 EU:s åtgärder bör uttryckligen omfatta dessa målsättningar.

5.2 Kommittén begär att ReK skall vara bland de organ som
informeras om detta.

Bryssel den 21 april 2004
Regionkommitténs
ordförande
Peter STRAUB
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Yttrande från Regionkommittén om
— ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén och Regionkommitténom hinder för utbredd tillgång till informationssamhällets nya tjänster och tillämpningar genom öppna plattformar inom digital-tv och tredje generationens system för mobil kommunikation och om
— övergången från analoga till digitala sändningar (från digital ’övergång’ till analog ’nedsläckning’”)
(2004/C 121/02)
REGIONKOMMITTÉN HAR AVGETT DETTA YTTRANDE med beaktande av

kommissionens meddelanden om hinder för utbredd tillgång till informationssamhällets nya tjänster och
tillämpningar genom öppna plattformar inom digital-tv och tredje generationens system för mobil kommunikation (KOM(2003) 410 slutgiltig) och om övergången från analoga till digitala sändningar (från digital
”övergång” till analog ”nedsläckning”) (KOM(2003) 541 slutgiltig),
Europeiska kommissionens beslut av den 9 juli 2003 att rådfråga kommittén i detta ärende i enlighet med
EG-fördragets artikel 265 första stycket,
ordförandens beslut av den 19 juni 2003 att ge utskottet för kultur och utbildning i uppdrag att utarbeta
yttrandet i ärendet,
slutsatserna från Europeiska rådet i Barcelona i mars 2002,
slutsatserna från Europeiska rådet i Sevilla i juni 2002,
yttrandet om ”eEurope – Benchmarkingrapport” och ”eEurope 2005: Ett informationssamhälle för alla”
(CdR 136/2002 fin) (1),
yttrandet om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett flerårigt program (2004–2006) för
en effektiv integrering av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i de europeiska systemen för
allmän och yrkesinriktad utbildning (eLearning-programmet) (CdR 73/2003 fin) (2)”,
yttrandet om ”Uppföljning av gemenskapens fleråriga handlingsplan för att främja en säkrare användning
av Internet genom att bekämpa olagligt och skadligt innehåll på globala nät (CdR 140/2002 fin) (3)”,
yttrandet om ”Förslag till rådets beslut om antagande av ett flerårigt program (2003–2005) för övervakning
av eEurope, spridning av goda arbetsmetoder och förbättrad nät- och informationssäkerhet (MODINIS)”
(CdR 252/2002 fin) (4),
yttrandet om ”eEurope 2002: Tillgänglighet till offentliga webbplatser och deras innehåll” (CdR 397/2001
fin) (5),
det utkast till yttrande (CdR 308/2003 rév. 2) som antogs den 19 februari 2004 av utskottet för kultur och
utbildning (föredragande: Luigi Sergio Ricca, borgmästare i Bollengo (IT–PSE)),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EUT C 128, 29.5 2003, s. 14.
EUT C 244, 10.10 2003, s. 42.
EUT C 73, 26.3 2003, s. 34.
EUT C 128, 29.5 2003, s. 19.
EGT C 278, 14.11 2002, s. 24.
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och av följande skäl:
1)

Vid Europeiska rådets möte i Barcelona i mars 2002 insåg man att digital television och tredje generationens mobilkommunikation kommer att spela en avgörande roll när det gäller att ge omfattande
tillträde till interaktiva tjänster. Man hoppades att medlemsstaterna skulle främja användningen av
öppna plattformar för att ge medborgarna valfrihet i samband med informationssamhällets tillämpningar och tjänster, och uppmanade även kommissionen att lägga fram en analys av de resterande
hindren för en utbredd tillgång till dessa tjänster och tillämpningar.

2)

I och med att handlingsplanen eEurope 2005 antogs, erkände Europeiska rådet i Sevilla i juni 2002
att ett informationssamhälle som är tillgängligt för alla är en förutsättning för att nå målet från
Lissabon att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi.

3)

Under de närmaste åren måste man ge alla medborgare, även funktionshindrade och människor
med särskilda behov, allmänt tillträde till informationssamhällets nya tjänster och tillämpningar.

Yttrandet antogs vid Regionkommitténs 54:e plenarsession den 21–22 april 2004 (sammanträdet den 21
april).
1. Regionkommitténs synpunkter
Regionkommitténs bedömning

1.1 Regionkommittén välkomnar kommissionens initiativ,
som är ett svar på olika önskemål om att undersöka och
rapportera om alla återstående hinder för en utbredd tillgång
till informationssamhällets tjänster genom öppna leveransplattformar i tredje generationens mobilkommunikation och digitalTV. Kommittén uttrycker också sin uppskattning av det breda
offentliga samråd som ägt rum i frågan.
1.2 ReK ställer sig bakom en framtidsvision om ”ett informationssamhälle för alla”, där alla förr eller senare regelbundet
kopplar upp sig på elektroniska tjänster och använder dem i
full utsträckning.
1.3 Kommittén stöder kommissionens beslut att inrikta
meddelandet på plattformar för att leverera tjänster, dvs. sätt att
leverera tjänster, i stället för på utbudet av tjänster.
1.4 Regionkommittén håller med om att dagens kommunikationsinfrastrukturer kännetecknas av ett antal ”konnektivitetsöar”, som har dålig kommunikation inbördes, och att
trenden är att driftskompatibiliteten mellan dessa ”öar” ökar. I
en sådan utveckling blir den tekniska aspekten viktig. Digitaliseringen av befintliga nätverk ökar i hög grad möjligheten att
göra dem driftskompatibla.
1.5 ReK delar synpunkten att utvecklingen mot driftskompatibilitet delvis är marknadsstyrd (att användarna vill kunna
utnyttja tjänster som erbjuds av olika tjänsteleverantörer på
olika typer av utrustning, på olika platser och i olika situationer), delvis beror på utvecklingen inom lagstiftningen (man
tenderar att skapa rättvisa konkurrensförhållanden som är
neutrala i förhållande till tekniken och som uppmuntrar till en
konkurrenskraftig miljö med flera plattformar).

tion, vilket möjliggör en mer effektiv användning av nätkapaciteten än vad som är fallet med analoga signaler.
1.7 Kommittén påpekar att persondatorer i dag är det vanligaste sättet att få tillgång till informationssamhällets tjänster
och att digitala TV-mottagare och mobiltelefoner ligger långt
efter på delad andra plats, medan utrustning som spänner över
flera kategorier börjar komma.
1.8 Vi erinrar om att TV-sändningar och radiosändningar i
den mening som avses i direktiv 89/552/EEG för närvarande
inte anses som informationssamhällets tjänster eftersom de inte
tillhandahålls på individuell begäran, och att digital-TV inte är
synonymt med interaktiv television.
1.9 ReK påpekar att ”övergången” till digital teknik är en
komplex process med sociala och ekonomiska konsekvenser
som går långt utöver ett rent teknikskifte. Med tanke på televisionens och radions roll i moderna samhällen är följderna inte
bara ekonomiska utan även sociala och politiska.
1.10 Vi stöder kommissionens beslut att inrikta sig på utvecklingen av driftskompatibiliteten och i sammanhanget
främja ”öppna plattformar” eftersom de leder till större valfrihet
för medborgarna när det gäller informationssamhällets tillämpningar och tjänster.
1.11 ReK noterar att mobilkommunikationen håller på att
utvecklas från att huvudsakligen leverera taltelefonitjänster,
kompletterade med SMS-tjänster, till att leverera mobila dataoch multimedietjänster. Det finns emellertid en rad hinder för
tredje generationens system för mobil kommunikation (3G).
Dessa kan summeras som följer:
a) Höga kostnader för uppbyggnad av infrastruktur.
b) Omfattande och ihållande tekniska problem.
c) Brist på välfungerande tjänster.

1.6 ReK inser fördelarna med övergången till digital teknik
och möjligheten att bearbeta och komprimera digital informa-

d) Bristande ”efterfrågan” på 3G-tjänster.
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1.12 ReK noterar även att den samlade bild som man får
efter att ha studerat materialet är särskilt komplex och mångfacetterad och att det inte går att göra någon slutgiltig analys. Vi
välkomnar en strategi som tenderar att främja tekniskt neutrala
konkurrensvillkor och som, förutom ”öppenheten” i tredje
generationens plattformar och DTV-plattformar, också inriktas
på andra faktorer som konsumenterna ser som särskilt stora
hinder för tillträdet till informationssamhällets tjänster.

2. Regionkommitténs rekommendationer
Kommitténs bedömning

C 121/9

2.4 ReK rekommenderar att eventuella särskilda åtgärder på
nationell eller europeisk nivå som kan bli nödvändiga för att
finansiera övergången från analog till digital teknik inriktas på
följande:

a) Att säkerställa mångfald i informationen, med tanke på
sändningsinnehållets politiska ochsociala effekter.

b) Att säkerställa att förändringsprocessen styrs av tjänsteutbudet snarare än av en infrastrukturförändring utan något
uppfattat mervärde för medborgarna. De offentligamyndigheterna bör stimulera utbudet av innehåll med mervärde på
TV-näten, ochsamtidigt garantera spridning av offentlig
information.

2.1 När det gäller att stödja tillgången till informationssamhällets nya tjänster och tillämpningar och följa övergången från
analoga till digitala sändningar (från digital ”övergång” till
analog ”nedsläckning”) rekommenderar ReK att man sätter
konsumenternas intressen främst, och på så sätt undviker negativa sociala konsekvenser. Radions och televisionens roll i det
moderna samhället innebär att följderna inte bara blir ekonomiska, utan även sociala och politiska.

c) Att stödja den viktiga roll som regionala och lokala myndigheter kan spela som leverantörer av information men
framför allt som leverantörer av on-line-tjänster, förutomatt
de använder informations- och kommunikationsteknik inom
yrkesutbildning och annanutbildning, hälsovård, främjande
av kultur och turism och för att utveckladriftskompatibiliteten mellan de offentliga myndigheterna.

2.2 Ett mål som kommittén anser vara viktigt är att åstadkomma en rättvis social, regional, kulturell och språklig utveckling av det europeiska informationssamhället och att garantera att medborgarna kan dra nytta av det, så att nya former av
utestängning kan undvikas.

d) Att konsekvent stödja spridningen av infrastruktur som
underlättar tillträdet till tjänsterna,också i avlägset belägna
områden, så att skillnaden mellan dessa områden och
områden med hög koncentration av digitaltjänster minskar.

2.3 Kommittén vill därför att man uppmärksammar följande
aspekter:

e) Att bidra till att billiga mottagare blir tillgängliga, så att införandet av digitalteknik inte medför högre kostnader för
konsumenterna.

a) Att övergången till digital teknik inte leder till att många
hushåll helt enkelt berövas TV- eller radiotjänster (för närvarande är digital-TV främst tillgänglig via betal-TV med satellitöverföring). Övergången bör ske först när endast ett fåtal
analoga TV-apparater är i bruk.
b) Att utvecklingen av användbara och attraktiva konsumenttjänster säkerställs.
c) Att det skapas en säker miljö som ger konsumenterna
förtroende för interaktiva tjänster, särskilt med avseende på
skydd av privatlivet och personuppgifter, exempelvis kreditkortsinformation.
d) Att det skapas en miljö med tydliga regler för nya elektroniska tjänster.
e) Att funktionshindrade och människor med särskilda behov
garanteras tillträde.
f) Att man påskyndar investeringarna i infrastrukturer för
digital kommunikation för att samhället snarast skall kunna
dra fördel av denna utveckling, samtidigt som man måstesträva efter lika tillträde på alla lokala och regionala nivåer
och undvika att skapaobalanser och alltför höga kostnader
för medborgarna.

f) Att hela den europeiska offentliga förvaltningen på alla
nivåer förbinder sig att erbjuda allmänheten en on linetjänst, och därmed blir en förebild och drivkraft när det
gäller attsprida den nya digitaltekniken i samhället.

2.5 Kommittén understryker att eventuella offentliga
åtgärder inte får medföra snedvridning och strida mot konkurrensprincipen. Medlemsstaternas åtgärder får inte vara diskriminerande och inte privilegiera en marknadsaktör på en annans
bekostnad.

2.6 Regionkommittén uppmanar till en noggrann undersökning av de risker som är förbundna med statligt stöd,
eftersom ett uteblivet stöd å ena sidan skulle kunna äventyra de
mål som avser gemensamma intressen, och å den andra skulle
kunna minska konkurrensen och drivkraften när det gäller att
hitta innovativa lösningar. Eftersom statliga ingripanden vad
gäller t.ex. ”övergången” inom radio- och TV-sändningar kräver
en politisk bedömning från behöriga nationella och/eller regionala myndigheter, bör en sådan bedömning under alla omständigheter inte vara godtycklig, utan stödjas av väl underbyggda
marknadsanalyser. När man fastställer det statliga stöd som
krävs för att bygga ut infrastrukturer som täcker hela territoriet
måste man ta hänsyn till regionernas speciella egenskaper,
särskilt deras geografiska utbredning och invånarantal.
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2.7 Kommittén vill fästa uppmärksamheten på frågan om
hur de frekvenser som frigörs från analog TV skall användas:
antingen återanvändas helt och hållet för andra TV-kanaler eller
för nya sektorer och tjänster, t.ex. mobiltelefoni.
2.8 Det mångdubbla antalet tillgängliga radio- och TVkanaler skulle kunna leda till att marknaden får svårigheter att
ta till sig alla möjligheter som tekniken ger. Detta skulle kunna
betyda undergång för små lokala sändningsföretag som får det

30.4.2004

svårt att förbli konkurrenskraftiga och klara av minskade reklamintäkter. En kris inom de lokala radio- och TV-kanalerna
skulle kunna skada också de lokala myndigheter som ser de
lokala sändningsföretagen som ett verktyg för att främja och
lyfta fram lokala kulturella, sociala och ekonomiska särdrag.
Den nya tekniken bör i stället garantera att det blir möjligt att
sprida mer information till ett allt större antal medborgare.

Bryssel den 21 april 2004
Regionkommitténs
ordförande
Peter STRAUB

Yttrande från Regionkommittén om ”Utkast till Europaparlamentets och rådets beslut om en
enhetlig ram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass)”

(2004/C 121/03)
REGIONKOMMITTÉN HAR AVGETT DETTA YTTRANDE med beaktande av

utkast till Europaparlamentets och rådets beslut om en enhetlig ram för tydlighet i kvalifikationer och
meriter (Europass), KOM(2003) 796 slutlig – 2003/0307 (COD),

rådets beslut av den 14 januari 2004 att i enlighet med EG-fördragets artikel 265 första stycket, artikel 149
och artikel 150 rådfråga kommittén i detta ärende,

ordförandens beslut av den 26 september 2003 att ge utskottet för kultur och utbildning i uppdrag att
utarbeta yttrandet i ärendet,

slutsatserna från Europeiska rådet i Lissabon i mars 2000 rörande en större tydlighet i kvalifikationer,

den handlingsplan för rörlighet som godkändes av Europeiska rådet i Nice i december 2000,

slutsatserna från Europeiska rådet i Barcelona i mars 2002 beträffande tydligheten i examensbevis och
kvalifikationer i EU,

kommissionens meddelande av den 21 november 2001 ”Att förverkliga det europeiska området för
livslångt lärande”,

Europaparlamentets och rådets rekommendation 2001/613/EG av den 10 juli 2001 om att främja och
sprida användningen av dokument för tydlighet i syfte att inrätta ett europeiskt område för kvalifikationer,

kommissionens meddelande av den 13 februari 2003 om handlingsplanen för färdigheter och rörlighet,
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rådets resolution av den 3 juni 2003 om färdigheter och rörlighet,
rådets resolution av den 27 juni 2002 om livslångt lärande,
Köpenhamnsförklaringen av den 30 november 2002 och rådets resolution av den 19 december 2002 om
ett närmare europeiskt samarbete i fråga om yrkesutbildning,
ReK:s yttrande om främjandet av europeiska banor för varvad utbildning och lärlingsutbildning (CdR
431/97 fin) (1) och ReK:s yttrande om de nya Sokrates-, Leonardo- och Ungdomsprogrammen (CdR
226/98 fin) (2),
Det utkast till yttrande (CdR 307/2003 rév. 1) som antogs av utskottet för kultur och utbildning den 19
februari 2004 (föredragande; Luigi Florio, kommunalfullmäktigeledamot i Asti (IT–PPE),
och av följande skäl:
1)

Bristen på tydlighet i kvalifikationer och meriter är ett av de största hindren för människors rörlighet
och särskilt för ungdomars rörlighet i Europeiska unionen.

2)

Att lösa dessa problem är därför en viktig förutsättning för att via rörlighet främja livslångt lärande
och därmed bidra till en utbildning av hög kvalitet.

3)

Den process som Europeiska unionen har inlett på senare år och som har som mål att öka samarbetet på utbildningsområdet genom större tydlighet behöver en kvalitetshöjning som innebär att
man samlar de befintliga instrumenten i en enhetlig ram.

4)

Det är av yttersta vikt att komplettera lagstiftningsinstrumenten med lämpliga åtgärder för att öka
kunskapen om de nya reglerna och tillämpningen av dem.

5)

De lokala och regionala myndigheterna spelar en viktig roll i den europeiska utbildningspolitiken,
både vad gäller deras egna befogenheter på området och den mer direkta kontakten med medborgarna.

Yttrandet antogs vid Regionkommittén 54:e plenarsession den 21–24 april 2004 (sammanträdet den 21
april):

1. Regionkommitténs ståndpunkt

flera av dessa instrument kanske är ovetande om andra, vilket
framför allt är till nackdel för de sökande men också för dem
som skall granska ansökningarna.

Kommitténs bedömning

1.1 Regionkommittén stöder kommissionens mål att inrätta
en enhetlig ram för tydligheten i kvalifikationer och meriter
som förespråkats i rådets resolution av den 19 december 2002
om ökat europeiskt samarbete inom yrkesutbildning.

1.2 Vid tidigare tillfällen har ReK understrukit vikten av att
verka för en allt större tydlighet på detta område för att avvärja
de kvarvarande hindren för människors rörlighet i samband
med studier eller arbete inom EU. Man bör särskilt uppmärksamma grupper med olika funktionshinder.

1.3 Kommittén erinrar om att de instrument som redan står
till buds för EU-medborgarna – t.ex. den europeiska gemensamma mallen för meritförteckningar, tillägget till examensbevis, Europass-utbildning, samt de tillägg till utbildningsbevis
och europeiska språkportföljer som de nationella myndigheterna håller på att ta fram – uppfyller särskilda enskilda krav,
har fastställts genom olika överenskommelser, och vanligtvis
förvaltas separat. Detta betyder att den som känner till ett eller
(1) EGT C 180, 11.6.1998, s. 43.
(2) EGT C 51, 22.9.1999, s. 77.

1.4 Kommittén stöder kommissionens åsikt att en rationalisering och förenkling som får stöd av lagstiftningsåtgärder på
EU-nivå, vilka syftar till att samordna och slå samman de olika
verktygen, kan ge dessa ett väsentligt ökat mervärde. Detta
framgår också av erfarenheterna i några medlemsländer, där
samordningen av dessa instrument har lett till ökad insyn, tillgänglighet och effektivitet.

1.5 Kommittén stöder kommissionens avsikt att ersätta
dokumentet Europass-utbildning, som fastställdes genom beslut
1999/51/EG, med ett liknande dokument med större räckvidd
avsett att registrera alla perioder av utlandsvistelser i utbildningssyfte som fullgjorts i Europa och som uppfyller vissa
kvalitetskriterier.

1.6 Kommittén ställer sig bakom kommissionens krav på att
i varje medlemsstat inrätta ett enda behörigt organ på nationell
nivå för samordningen av all Europass-verksamhet.
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1.7 Kommittén uppmanar kommissionen att skapa former för de lokala myndigheternas deltagande,
eftersom dessa spelar en viktig roll på utbildningsområdet och med sina direktkontakter med medborgarna
kan vara av avgörande betydelse för att förslaget skall bli en framgång.

2. Regionkommitténs rekommendationer
Kommitténs bedömning

Rekommendation 1
Skäl 3
Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Denna ram bör bestå av en dokumentportfölj med ett
gemensamt märkesnamn och en gemensam logotyp, och
vara öppen för att man i framtiden ska kunna tillfoga
andra dokument som överensstämmer med dess syfte, och
vilken stöds av lämpliga informationssystem och främjas
via en varaktig PR-verksamhet på europeisk och nationell
nivå.

Denna ram bör bestå av en dokumentportfölj med ett
gemensamt märkesnamn och en gemensam logotyp, och
vara öppen för att man i framtiden ska kunna tillfoga
andra dokument som överensstämmer med dess syfte, och
vilken stöds av lämpliga informationssystem och främjas
via en varaktig PR-verksamhet på europeisk, och nationell,
regional och lokal nivå.

Motivering
I ändringsförslaget beaktas den ytterst viktiga roll som de lokala myndigheterna spelar vad gäller att främja
Europass.

Rekommendation 2
Skäl 6
Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Det är därför nödvändigt att se till att insatserna för att
genomföra detta beslut och andra relevanta åtgärder,
instrument och insatser, överensstämmer med varandra
och kompletterar varandra.

Det är därför nödvändigt att se till att insatserna för att
genomföra detta beslut och andra relevanta åtgärder,
instrument och insatser, överensstämmer med varandra
och kompletterar varandra, samtidigt som man skall eftersträva en förenkling av dem.

Motivering
Ändringsförslaget innebär att man uppmärksammar behovet av en administrativ förenkling för att underlätta användningen av det nya instrumentet.

Rekommendation 3
Lägg till följande nya skäl efter skäl 10
Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

(11) I samband med detta initiativ skall man särskilt
uppmärksamma vikten av samråd med lokala och
regionala myndigheter, med tanke på deras befogenheter på utbildningsområdet och den direktkontakt
som de har med medborgarna.
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Motivering

Genom ändringsförslaget tar man hänsyn till den federala struktur som finns i en del medlemsstater samt
till den avgörande roll som lokala och regionala myndigheter har inom utbildningssektorn.

Rekommendation 4
Artikel 2 sista stycket

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Europass-dokumenten skall förses med Europass-logotypen.

Europass-dokumenten skall förses med Europass-logotypen
och EU:s flagga.

Motivering
EU:s flagga bör finnas med på varje officiellt dokument som utfärdas av EU. På så sätt blir det även lättare
att känna igen det föreslagna EU-instrumentet.

Rekommendation 5
Artikel 8 första stycket

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

För att genomföra detta beslut skall kommissionen och de
relevanta nationella myndigheterna samarbeta för att
inrätta och sköta ett Internetbaserat informationssystem
om Europass, som skall inbegripa delar som sköts på europeisk nivå och delar som sköts på nationell nivå.

För att genomföra detta beslut skall kommissionen och de
relevanta nationella, regionala och lokala myndigheterna
samarbeta för att inrätta och sköta ett Internetbaserat
informationssystem om Europass, eller vid behov baserat
på media som kan ge funktionshindrade tillgång till information. Systemet som skall inbegripa delar som sköts på
europeisk nivå och delar som sköts på nationell, regional
och lokal nivå. Tillgång till information om Europass måste
säkerställas

Motivering
Genom ändringsförslaget tar man hänsyn till den federala struktur som finns i en del medlemsstater samt
till den avgörande roll som lokala och regionala myndigheter har inom utbildningssektorn.

Rekommendation 6
Artikel 9.2 a

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

i samarbete med de relevanta nationella organen koordinera verksamhet i samband med att tillhandahålla eller
utfärda Europass-dokumenten, eller när så är lämpligt
utföra denna verksamhet,

i samarbete med de relevanta nationella, regionala och
lokala organen koordinera verksamhet i samband med att
tillhandahålla eller utfärda Europass-dokumenten, eller när
så är lämpligt utföra denna verksamhet,
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Motivering
Genom ändringsförslaget tar man hänsyn till den federala struktur som finns i en del medlemsstater samt
till den avgörande roll som lokala och regionala myndigheter har inom utbildningssektorn.
Rekommendation 7
Artikel 10 a
Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

se till att det genomförs lämpliga insatser för PR och information på europeisk och nationell nivå, som stöder och
om nödvändigt införlivas med de nationella Europasskontorens verksamhet,

se till att det genomförs lämpliga insatser för PR och information på europeisk, och nationell, regional och lokal
nivå, inte minst med hjälp av den roll som lokala och
regionala myndigheter har för att sprida information direkt
till medborgarna; som dessa insatser skall stödjaer och om
nödvändigt införlivas med de nationella Europass-kontorens verksamhet,

Motivering
I ändringsförslaget beaktas den ytterst viktiga roll som de lokala myndigheterna har för att främja Europass.
Dessa myndigheter bör sålunda involveras i de föreslagna informations- och PR-insatserna.
Bryssel den 21 april 2004
Regionkommitténs
ordförande
Peter STRAUB
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Yttrande från Regionkommittén om ”Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut
1419/1999/EG av den 25 maj 1999 om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget ’Europeisk
kulturhuvudstad’ för åren 2005 till 2019”
(2004/C 121/04)
REGIONKOMMITTÉN HAR AVGETT DETTA YTTRANDE med beaktande av

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut
1419/1999/EG av den 25 maj 1999 om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget ”Europeisk
kulturhuvudstad” för åren 2005 till 2019 (KOM(2003) 700 slutlig – 2003/0274 COD),
rådets beslut av den 3 december 2003 att rådfråga kommittén i detta ärende i enlighet med EG-fördragets
artikel 151.5,
presidiets beslut av den 6 november 2004 att ge utskottet för kultur och utbildning i uppdrag att utarbeta
ett yttrande i ärendet,
utkastet till betänkande från Europaparlamentets utskott för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media
och idrott om KOM(2003) 700 slutlig,
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1419/1999/EG av den 25 maj 1999 om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget ”Europeisk kulturhuvudstad” för åren 2005 till 2019,
Regionkommitténs yttrande om Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av ett
gemenskapsinitiativ till förmån för evenemanget 'Europeisk kulturhuvudstad' (CdR 448/97 fin) (1),
det utkast till yttrande (CdR 393/2003 Rév. 1) som antogs av utskottet för kultur och utbildning den 19
februari 2004 (föredragande: Annette McNamara, ledamot av Cork County Council och South West
Regional Authority (IE–AE),
Mot bakgrund av ovanstående antog Regionkommittén vid sin 54:e plenarsession den 21–22 april 2004
(sammanträdet den 21 april) enhälligt följande yttrande:

1. Regionkommitténs synpunkter

1.4 Kommittén är också införstådd med att detta förslag är
resultatet av en samrådsprocess med de nuvarande och nya
medlemsstaterna.

Europeiska kulturhuvudstäder

1.1 Regionkommittén ser arrangemanget Europeiska kulturhuvudstäder som en perfekt plattform för goda förebilder och
stöd, och för att berika och få erfarenhet av det vidare kulturella perspektiv som följer av EU:s utvidgning.
1.2 Kommittén vill lyfta fram de enorma fördelar, och då
inte bara de kulturella, och den ära som dessa städer erfar när
de blir utsedda till kulturhuvudstad.

1.5 Samtidigt som kommittén välkomnar förslagets syfte vill
vi dock med kraft framhålla att alla medlemsstater, oavsett när
de blivit medlemmar i unionen, skall behandlas lika och att
förslaget till ändring av beslut nr 1419/1999 inte får utgöra ett
försök – eller användas för – att göra en åtskillnad mellan
medlemsstaterna.

1.6 Trots detta anser kommittén att kommissionen borde ha
ägnat större uppmärksamhet åt urvalsprocessen och dess
genomförande genom ändringar i beslut 1419/1999/EG.

Kommissionens ändringsförslag

1.3 Regionkommittén välkomnar de avsikter som kommissionen uttrycker i sitt ändringsförslag och som innebär att det
blir möjligt för de nya medlemsstaterna att så snart som möjligt
medverka i kulturhuvudstadsarrangemanget, dvs. att de slipper
vänta ända till år 2020 för en uppdaterad turordning för deras
medverkan.
(1) EGT C 180, 11.6.1998, s. 70.

1.7 Att från och med år 2009 utse två kulturhuvudstäder
per år kan ses som en urholkning av kulturhuvudstadsbegreppets status, men kommittén anser ändå att ett sådant förslag är
den bästa lösningen om man så tidigt som möjligt vill involvera
städer i de nya medlemsstaterna och ändå ha kvar den överenskomna nomineringsturordningen för nuvarande medlemsstater (bilaga I till beslut 1419/1999/EG), där man i en del
städer kanske redan håller på att förbereda sig inför en utnämning.
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1.8 Att ha två kulturhuvudstäder samtidigt kan komma att
ge en rättvisare bild av den rika och mångskiftande kultur som
finns i Europa, inte minst efter EU:s utvidgning.

1.9 Kommittén ser med oro på att den ändrade bilagan med
en turordning för medlemsstaternas nomineringsrätt inte ger
utrymme för ytterligare utvidgningar av EU och uppmanar
kommissionen att komma med ett klargörande i denna fråga
för nuvarande kandidat- och ansökarländer.

1.10 Genom att betona vikten av att skapa samverkanseffekter mellan de två kulturhuvudstädernas kulturella program
och evenemang kan man på ett fruktbart sätt påskynda integrationen, främja ömsesidig förståelse och stärka den europeiska
identiteten, samtidigt som medborgarna i Europas städer får
ökad kunskap om varandra (i enlighet med artikel 1 i beslut
1419/1999/EG). Kommittén anser dessutom att en konkurrenssituation skapas om man har två kulturhuvudstäder, och att
denna konkurrens bör ge viss inspiration till en höjning av
kvaliteten och en ökad konstnärlig produktion i städernas
kulturprogram. Kommittén anser därför att behovet av ökad
samverkan mellan städerna skall utgöra ett av kriterierna vid
urvalsprocessen.

1.11 Att utse två kulturhuvudstäder per år förutsätter att
kulturhuvudstadsevenemanget tilldelas ytterligare budgetmedel,
så att man kan se till att standarden och kvaliteten på de kulturella programmen och evenemangen i de två städerna inte
sjunker på grund av en minskning av det finansiella stödet till
de utsedda städerna.

Urvalsförfarandet

1.12 I samband med de föreslagna ändringarna i beslut
1419/1999/EG är det på sin plats med några kommentarer om
urvalsprocessen för kulturhuvudstäderna:

1.13 Regionkommittén anser alltjämt att det urvalsförfarande och den urvalsstruktur som fastställdes genom beslut
1419/1999/EG i princip är bra, eftersom detta medger att en
oberoende jury granskar nomineringarna och framför rekommendationer utifrån öppet redovisade kriterier samt intervjuar
representanter för de nominerade städerna och besöker dem.
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1.14 Kommittén ställer sig dock tveksam till hur detta
urvalsförfarande tillämpas och framför allt till det sätt på vilket
ett antal medlemsstater gör sina nomineringar.

1.15 Kommittén vill betona vikten av kulturhuvudstadsevenemangets europeiska dimension. Denna dimension utgör inte
alltid den starkaste aspekten när det gäller att nominera en stad.
När medlemsstaterna utser en kandidat är det ofta nationella
hänsyn som kommer i förgrunden. Kommittén anser därför att
nomineringarna bättre måste svara mot de målsättningar och
kriterier som gäller för kulturhuvudstadsevenemanget.

1.16 Regionkommittén förordar att samtliga medlemsstater
(både nuvarande och kommande) om möjligt skall nominera
mer än en kulturhuvudstadskandidat, så att det blir möjligt att
inom ramen för den urvalsprocess som fastställs i beslut
1419/1999/EG utifrån de fastställda kriterierna välja den mest
lämpade kandidaten. Om så inte sker blir denna urvalsprocess,
med sin representativt tillsatta jury, i praktiken överflödig, och
evenemangets europeiska dimension kan komma att urholkas.

1.17 Regionkommittén sitter gärna med som medlem i
juryn, men vill samtidigt uttrycka sin besvikelse över att denna
jury hittills inte har utnyttjats i tillräcklig utsträckning.
Kommittén vill dessutom betona att man anser att kommittén
bör involveras och att man önskar fortsätta att ha en meningsfull roll i urvalsprocessen i framtiden.

2. Regionkommitténs rekommendationer

2.1 Regionkommittén skall aktivt involveras i de diskussioner som kommissionen har för avsikt att inleda angående de
förfaranden och metoder som skall tillämpas för att utse
Europas kulturhuvudstäder. Kommittén uppmanar kommissionen att se till att dessa diskussioner kommer igång snarast
möjligt.

2.2 Samtliga medlemsstater (både nuvarande och
kommande) skall om möjligt utse fler än en kulturhuvudstadskandidat.
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Artikel 2.1
KOM(2003) 700 slutlig
Kommissionens textförslag
Artikel 2.1 KOM(2003) 700 slutlig

ReK:s ändringsförslag

Städer i medlemsstaterna skall utses till ”Europeisk kulturhuvudstad” enligt den turordning som anges i förteckningen i bilaga I. Till och med 2008 skall man utse en stad
i den medlemsstat som anges i förteckningen. Från och
med 2009 skall man utse en stad i var och en av medlemsstaterna som anges i förteckningen. Den kronologiska
ordning som föreskrivs i bilaga I kan ändras i samförstånd
mellan berörda medlemsstater. Varje berörd medlemsstat
skall i tur och ordning till Europaparlamentet, rådet,
kommissionen och Regionkommittén lägga fram förslag
till en eller flera städer. Förslagen skall anmälas senast fyra
år innan evenemanget börjar. De skall åtföljas av en eventuell rekommendation från den berörda medlemsstaten.

Städer i medlemsstaterna skall utses till ”Europeisk kulturhuvudstad” enligt den turordning som anges i förteckningen i bilaga I. Till och med 2008 skall man utse en stad
i den medlemsstat som anges i förteckningen. Från och
med 2009 skall man utse en stad i var och en av medlemsstaterna som anges i förteckningen. Den kronologiska
ordning som föreskrivs i bilaga I kan ändras i samförstånd
mellan berörda medlemsstater. Varje berörd medlemsstat
skall i tur och ordning till Europaparlamentet, rådet,
kommissionen och Regionkommittén lägga fram förslag
till en eller flera minst två kandidatstäder. Förslagen skall
anmälas senast fyra år innan evenemanget börjar. De skall
åtföljas av en eventuell rekommendation från den berörda
medlemsstaten.

2.3 Urvalsförfarandet skall även omfatta ett kriterium som syftar till att skapa samverkanseffekter mellan
de två kulturhuvudstädernas kulturella program och evenemang.
Artikel 2.2
(Beslut 1419/1999/EG)
Kommissionens textförslag
Artikel 2.2 (Beslut 1419/1999/EG)

Kommissionen skall varje år sammankalla en jury som
skall avge en rapport om nomineringen eller nomineringarna mot bakgrund av åtgärdens mål och särdrag. Juryn
skall vara sammansatt av sju ledande och oberoende
personligheter som skall vara experter på kulturområdet;
av dem skall två utses av Europaparlamentet, två av rådet,
två av kommissionen och en av Regionkommittén. Juryn
skall lägga fram sin rapport för kommissionen, Europaparlamentet och rådet.

ReK:s ändringsförslag

Kommissionen skall varje år sammankalla en jury som
skall avge en rapport om nomineringen eller nomineringarna mot bakgrund av åtgärdens mål och särdrag, tillsammans med rekommendationer om hur de två utsedda
städerna kan utveckla samverkanseffekter mellan sina
respektive kulturprogram. Juryn skall vara sammansatt av
sju ledande och oberoende personligheter som skall vara
experter på kulturområdet; av dem skall två utses av Europaparlamentet, två av rådet, två av kommissionen och en
av Regionkommittén. Juryn skall lägga fram sin rapport
för kommissionen, Europaparlamentet och rådet.

Bryssel den 21 april 2004
Regionkommitténs
ordförande
Peter STRAUB
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Förberedande yttrande från Regionkommittén om ”Partnerskapet EU-Medelhavsländerna och de
lokala och regionala myndigheterna: Behovet av samordning och ett särskilt instrument för det
decentraliserade samarbetet”
(2004/C 121/05)
REGIONKOMMITTÉN HAR AVGETT DETTA YTTRANDE med beaktande av

det brev som Loyola de Palacio, Europeiska kommissionens vice ordförande, skickade till Regionkommitténs ordförande Albert Bore den 5 september 2003, där hon uppmanar Regionkommittén att i enlighet
med EG-fördragets artikel 265 första stycket utarbeta ett förberedande yttrande som utvärderar de framsteg
som gjorts inom Barcelonaprocessen och analyserar hur de gällande associeringsavtalen mellan partnerländerna i Medelhavsområdet fungerar, och genom att dra lärdom av Regionkommitténs tidigare erfarenheter
bidra till insikt om utvecklingen av samarbetet mellan EU-regioner och regioner i de sydliga Medelhavsländerna, eller inom de sydliga Medelhavs- regionerna,
presidiets beslut av den 6 november 2003 att ge utskottet för yttre förbindelser i uppdrag att utarbeta ett
förberedande yttrande i detta ärende,
protokollet om villkoren för samarbetet mellan Europeiska kommissionen och Regionkommittén, undertecknat av institutionernas respektive ordförande den 20 september 2001 (DI CdR 81/2001 rév. 2),
Regionkommitténs yttrande om Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om stärkande av Europeiska unionens politik i Medelhavsområdet: Förslag till genomförande av ett euromediterrant partnerskap (KOM(1995) 72 slutlig) (CdR 371/95) (1),
Regionkommitténs yttrande om ”De lokala myndigheterna och Europa-Medelhavspartnerskapet” (CdR
125/97 fin) (2),
Regionkommitténs resolution om ”Decentraliserat samarbete och de regionala och lokala myndigheternas
roll i Europa-Medelhavspartnerskapet” (CdR 40/2000 fin) (3),
Regionkommitténs yttrande om ”Lokala och regionala myndigheters roll i Europeiska unionens strategi för
Medelhavsområdet” (CdR 123/2000 fin) (4),
Europaparlamentets resolution om meddelandet från kommissionen om förbindelserna mellan EU och
Medelhavsländerna: stärkande av Barcelonaprocessen (A5-0009/2001),
Europaparlamentets betänkande om årsrapporten över Meda-programmet 2000 (A5-0114/2003),
Europaparlamentets betänkande om ett utvidgat EU (A5-0378/2003),
Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Ett utvidgat europeiskt grannskap
(KOM(2003) 104 slutlig),
Regionkommitténs yttrande av den 9 oktober 2003 om ”Meddelande från kommissionen till rådet och
Europaparlamentet – Ett utvidgat Europeiskt grannskap: en ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och söder” (CdR 175/2003 fin) (5),
Den deklaration från borgmästarna i Europa-Medelhavsområdet som antogs av Eurocities Euromedutskott i
Byblos den 27 september 2003,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EGT C 126, 29.4.1996, s. 12.
EGT C 64, 27.2.1998, s. 59.
EGT C 156, 6.6.2000, s. 47.
EGT C 22, 24.1.2001, s. 7.
EUT C 23, 27.1.2004, s. 36.
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slutsatserna från konferensen ”Ett nytt EU-Medelhavsområde”, som på Regionkommitténs initiativ hölls den
31 oktober 2003 i Livorno med deltagande av lokala och regionala företrädare (CdR 350/2003),
kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet ”Förberedelser inför det sjätte mötet mellan
utrikesministrarna i Europa-Medelhavsområdet i Neapel den 2–3 december 2003 (Barcelona VI)”, som
Regionkommittén fick på remiss från kommissionen den 5 november 2003,
slutsatserna från den mellaninstitutionella konferensen för att stärka Medelhavsdimensionen, Palermo den
27–28 november 2003,
Regionkommitténs resolution om den sjätte Europa-Medelhavskonferensen i Neapel den 2–3 december
2003 (CdR 357/2003 fin (1)),
visemannagruppens rapport om dialogen mellan folk och kulturer av den 2 december 2003,
Kommissionens tredje rapport om ekonomisk och social sammanhållning och särskilt hänvisningen till
vikten av att gynna grannskapspolitik och införa åtgärder samt skapa instrument för grannskapsverksamhet
i vidaste bemärkelse i EU:s yttersta randområden.
det utkast till yttrande (CdR 327/2003 rév. 2) som antogs med majoritet den 1 mars 2004 av utskottet för
yttre förbindelser (föredragande: Jacques Blanc, regionpresident i Languedoc-Roussillon (FR–PPE), och
Gianfranco Lamberti, borgmästare i Livorno (IT–PSE).
Mot bakgrund av ovanstående antog Regionkommittén vid sin 54:e plenarsession den 21–22 april 2004
(sammanträdet den 21 april) följande yttrande:

1. Regionkommitténs synpunkter

1.1 Regionkommittén ser positivt på att kommissionen
inom ramen för samarbetsprotokollet med kommittén har
begärt ett förberedande yttrande om partnerskapet EU-Medelhavsländerna och det decentraliserade samarbetet för att kunna
utvärdera erfarenheterna av partnerskapet mellan södra och
norra Medelhavsområdet ur regionernas och kommunernas
synpunkt.

1.2 Regionkommittén välkomnar alla nya tillfällen och
initiativ till samarbete mellan de lokala och regionala myndigheterna i Europeiska unionen och deras motsvarigheter i
partnerländerna i Medelhavsområdet.

1.3 Regionkommittén anser att de kontakter som regionerna, kommunerna och städerna i södra och norra Medelhavsområdet etablerade för mer än två decennier sedan utgör
en gemensam bas av erfarenheter, kunskaper och utbyten. Den
bör erkännas och stödjas, eftersom den utgör en viktig pelare i
partnerskapet, inte bara på social och kulturell nivå, utan även
när det gäller den politiska stabiliteten och säkerheten, som
fortfarande inte är tillräckligt stor.

1.4 Regionkommittén vill påpeka att EU:s utvidgning är en
dubbel utmaning för gemenskapsinstitutionerna med avseende
på

— tillämpningen av utvecklings- och sammanhållningspolitiken för att på ett effektivt sätt integrera de 25 länderna,

— relationerna till de nya grannarna i östra Europa och i södra
Medelhavsområdet mot bakgrund av strategin för ett
utvidgat europeiskt grannskap.
(1) EUT C 73, 23.3.2004, s. 77.

Kommissionens ordförande Romano Prodi deklarerade nyligen
i Alexandria att ”Detta innebär att vi måste upprätta allt
närmare och solidare kontakter med alla våra grannländer och
skapa en 'krets av vänner' med vilka vi delar fördelarna av
medlemskapet, även utanför institutionerna”.

1.5 Regionkommittén vill påpeka att man redan i yttrandet
från 1995 om en förstärkt Medelhavspolitik framhöll att Medelhavsområdet – såväl för EU som för de nuvarande och framtida
medlemsstater – utgör ett strategiskt område i vilket man bör
konstruera en stark ekonomisk zon som kan bidra till EU:s
regionala jämvikt och där huvudmålsättningarna är fred, stabilitet och välstånd.

1.6 Regionkommittén anser att ett nytt område för fred,
stabilitet och välstånd i Medelhavsområdet inte kan förbise att
Marocko även har kust vid Atlanten som angränsar till EU, och
samarbetet mellan detta område och de närliggande europeiska
områdena bör gynnas. Bland dessa områden finns även några
yttersta randområden.

1.7 Regionkommittén menar att om man inte fortsättningsvis tar hänsyn till dimensionen EU-Medelhavsområdet kan
EU:s sydliga grannområden för all framtid komma att präglas
av instabilitet och osäkerhet, från Marocko till Turkiet, från
Sahara till Kaspiska havet. Samarbete i Medelhavsområdet
bidrar till fred och stabilitet. ”Det vore ett stort misstag att
bygga vidare på Europaprojektet utan att ta hänsyn till Medelhavsområdet, ’civilisationernas vagga’.” (Romano Prodi,
Bologna, maj 2003).
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1.8 Regionkommittén anser att Cyperns och Maltas anslutning till EU kan inverka positivt på partnerskapet EU-Medelhavsområdet. Kommittén önskar också i detta sammanhang att
de pågående förhandlingarna om en återförening av Cypern blir
framgångsrika.
1.9 Regionkommittén vill framhålla att EU:s satsningar
måste förstärkas i en tid då läget förvärras i södra och östra
Medelhavsområdet och i Mellanöstern. Medelhavsområdet kan
inte betraktas som å ena sidan civilisationens vagga och å andra
sidan ett ytterområde. Frågan kan inte betraktas som prioriterad
vid satsningar på samexistens och samarbete mellan folk och
kulturer och samtidigt begränsas till att röra säkerhetsaspekter.
Medelhavsområdet karaktäriseras – med sitt historiska arv – av
rikedom och mångfald, men också av sårbarhet.
1.10 Regionkommittén vill framhålla att EU inom ramen för
strategin för samarbetet med Medelhavsländerna har åtagit sig
”att främja demokrati, goda styrelseformer och rättsstatsprincipen samt att främja och skydda alla mänskliga rättigheter:
civila, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella. (…). EU
fäster särskilt stor vikt vid avskaffande av dödsstraffet, kampen
mot tortyr och omänsklig behandling, bekämpning av rasism,
främlingsfientlighet och diskriminering av minoriteter, främjande och skydd av kvinnors och barns rättigheter och skydd
av personer som försvarar de mänskliga rättigheterna. EU
erkänner fullständigt den avgörande roll som det civila
samhället spelar för främjandet av mänskliga rättigheter och
demokratisering.”
1.11 Regionkommittén påpekar att man redan i sina
yttranden om ”De lokala myndigheterna och Europa-Medelhavspartnerskapet” och ”Lokala och regionala myndigheters roll
i Europeiska unionens strategi för Medelhavsområdet” ansåg att
man måste främja dialogen mellan de olika kulturerna och
regionerna.

Barcelonaprocessen: ett initiativ som bör fullföljas och stärkas

1.12 Regionkommittén anser att Barcelonaprocessen genom
sin strategiska dimension utgör en viktig ram för dialogen och
samarbetet mellan EU och Medelhavspartnerna.
1.13 Regionkommittén påpekar att till följd av det klimat
som präglat Barcelonaprocessen har partnerskapet mellan EU
och Medelhavsländerna strukturerats på två handlingsnivåer –
bilateralt och regionalt – och det omfattar tre typer av åtgärder
som alla är lika viktiga: samarbete och säkerhet, ekonomiskt
och finansiellt samarbete samt samarbete i sociala, kulturella
och mänskliga frågor. Strategin lanserades 1995 och kännetecknas i allt högre grad av hållbar utveckling, som bör stå i
centrum för alla former av medelhavspolitiskt samarbete på
lokal och regional nivå. Ett exempel på detta är de åtgärder
som lanserats av länderna inom Förenta nationernas miljöprogram.
1.14 Regionkommittén vill framhålla att de 27 Medelhavspartnerna har fastställt tre prioriterade målsättningar: 1) ut-
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veckling av ett område med fred och säkerhet som grundas på
dialog, 2) inrättande av ett område med välstånd som grundas
på frihandel, 3) ömsesidigt kunskapsutbyte och närmande
mellan folk och kulturer i Medelhavsområdet.

1.15 Regionkommittén kan liksom kommissionen och Europaparlamentet konstatera att Barcelonaprocessen inte karaktäriserats av en linjär utveckling och att den trots parternas
ansträngningar inte har gett väntade resultat: 1) Konflikterna
och spänningarna på Balkan, i Algeriet, Främre Orienten och
Mellanöstern liksom kriget i Irak har hindrat utvecklingen av
ett område präglat av välstånd, samtidigt som fredsprocessen
mellan israeler och araber drastiskt har avbrutits. 2) Inför
undertecknandet av nya anslutningsavtal och ökningen av
handelns absoluta värde har de ekonomiska skillnaderna mellan
de båda sidorna av Medelhavet ökat. Å ena sidan har den södra
sidans ekonomiska beroende gentemot den norra ökat, å andra
sidan har den södra sidans självförsörjning när det gäller livsmedel minskat (1). 3) Åtgärderna med avseende på den kulturella och sociala dialogen har lett till vissa framsteg. I flera
länder är emellertid yttrandefriheten ännu inte ett faktum.
Dessutom måste dialogen flytta ut ur den elitistiska cirkeln av
politiker, statstjänstemän och intellektuella, och även inbegripa
det civila samhället och de lokala och regionala institutionerna,
som ligger närmare medborgarna – därav våra konkreta
förslag.

1.16 Regionkommittén betraktar handlingsplanen från
Valencia som ett viktigt inslag i samband med återlanseringen
av Barcelonaprocessen. Den inbegriper inrättandet av tillfälliga
gemensamma institutioner för EU och Medelhavsländerna och
stöder Eurocities förslag.

1.17 Regionkommittén ställer sig bakom det stöd som
ministrarna uttryckte i Barcelona avseende Agadir-processen
liksom samtliga initiativ för att med inriktning på handeln
mellan de sydliga länderna utsträcka frihandelsavtalen till att
omfatta partnerländerna i Maghrebområdet och Mellanöstern,
inklusive processer för integration på lokal nivå i likhet med
Arabiska Maghrebunionen (AMU). Regionkommittén vill emellertid påpeka att integrationsprocessen har hindrats av fortsatt
stängda gränser mellan vissa partnerländer.

1.18 Regionkommittén ser positivt på att de beslut som till
följd av mötet i Valencia fattades vid den sjätte konferensen för
EU-Medelhavsområdet i Neapel har lett till att det inrättats en
parlamentarisk församling för Europa-Medelhavsområdet som
ett instrument för den politiska dialogen.

1.19 Regionkommittén noterar beslutet från konferensen i
Neapel att stärka investeringsbankens nya lånefacilitet Femip
(Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership)
och att fram till 2006 utvärdera införandet av ett kompletterande instrument.

1.20 Regionkommittén följer med intresse den analys som
skall avgöra om det kommer att inrättas en investeringsbank
för EU och Medelhavsområdet.
(1) Jfr. T. Schumacher, ”Programma Mediterraneo”, Istituto Universitario
Europeo di Fiesole, Livorno, 31 oktober 2003.
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1.21 Regionkommittén ställer sig mycket positiv till att det
bildas en Europa-Medelhavsstiftelse för att främja en dialog
mellan kulturer och civilisationer som kan bidra till att utveckla
Barcelona-processens frågor om det civila samhället, och begär
att få delta i dess framtida verksamhet.
1.22 Regionkommittén välkomnar visemannagruppens
rapport om dialogen mellan folk och kulturer i Medelhavsområdet, som utarbetades i december 2003 på initiativ av
kommissionens ordförande (1), där man föreslår ett program för
att genomföra stiftelsens åtgärder.
1.23 Regionkommittén noterar med tillfredsställelse att
ministrarna från EU och Medelhavsområdet vid mötet i Neapel
(Barcelona VI) tog del av slutsatserna från konferensen ”Ett nytt
EU-Medelhavsområde”, som hölls i Livorno den 31 oktober
2003 på initiativ av Regionkommittén. Vid den konferensen
framfördes önskemål om att ge partnerskapet EU-Medelhavet
ny drivkraft och att i större utsträckning involvera de lokala
och regionala myndigheterna som viktiga aktörer vid införandet av ett område med frihet, stabilitet, välstånd och fred
runt Medelhavet.
1.24 Regionkommittén beklagar att förslaget om att inrätta
ett organ som företräder de lokala och regionala myndigheterna, som framfördes av ReK redan 1997 och därefter har
återupprepats, inte fick gehör vid mötet i Neapel mellan ministrarna från EU och Medelhavsländerna.

Medaprogrammet: blandade erfarenheter

1.25 Regionkommittén påminner om att det finns gällande
associeringsavtal med Tunisien, Israel, Marocko, Palestinska
myndigheten och Jordanien. Avtal med Egypten, Libanon och
Algeriet håller på att ratificeras, och förhandlingar pågår med
Syrien.
1.26 Regionkommittén understryker att Medas främsta
målsättningar är att bidra till strukturella samhällsekonomiska
reformer i partnerländerna, till att förbättra levnadsförhållandena för de svagaste befolkningslagren och att lindra effekterna
av ekonomins liberalisering på det sociala nätverket och territoriet, så att ett frihandelsområde kan komma till stånd framemot
2010 (2).
1.27 Regionkommittén anser frihandelsområdet vara ett
nödvändigt steg inom Barcelonaprocessens tre pelare och inte
ett självändamål. Det måste utformas med hänsyn till den hållbara utvecklingens principer och i vetskap om att övergångsfasen kommer att medföra vissa risker för länderna söder om
Medelhavet: 1) betydande social obalans till följd av omstruktureringarna av produktionssystemet och det ekonomiska
systemet, 2) ny geografisk polarisering och koncentration i takt
med att den befintliga obalansen mellan olika områden
(1) Euromed Report nr 68, 2 december 2003.
(2) Detta datum är endast vägledande eftersom Tunisien enligt avtal
ansluter sig till frihandelsområdet i EU–Medelhavsområdet 2008,
Libanon 2014 och Algeriet och Syrien någon gång efter detta
datum.
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förvärras, och 3) ett mycket starkt tryck på miljön till följd av
ökad handel, ny energi- och transportinfrastruktur, ökad
markanvändning och ökad mängd avfall.
1.28 Regionkommittén håller med kommissionen om att
det ekonomiska samarbetet med de länderna varit relevant, att
gemenskapens ekonomiska samarbete med partnerländerna i
Medelhavsregionen varit relativt effektivt men att det inte
uppnått sin potential, samtidigt som programförvaltningen
visade prov på bristande effektivitet (3).
1.29 Regionkommittén beklagar att det inom Meda Iprogrammets tredje åtgärdsområde uppstått flera hinder för att
de regionala myndigheterna på båda sidor av Medelhavet skall
kunna delta.
1.30 Regionkommittén konstaterar att EU genom Meda Iprogrammet (1996–1999) spenderade 3,5 miljarder av det
belopp på mer än 4,68 miljarder euro som satts av för partnerländerna i Medelhavsområdet, medan man genom Meda IIprogrammet (2000–2006) bidrar med ungefär 5,35 miljarder
euro.
1.31 Regionkommittén anser att dessa belopp med tanke på
Barcelonaprocessens höga ambitioner och den enorma efterfrågan på samordning och resurser i länderna söder om Medelhavet inte är tillräckliga.
1.32 Regionkommittén beklagar att situationen – trots de
förbättringar som konstaterats med Meda II-programmet med
en faktisk utnyttjandegrad på ungefär 50 % av de belopp för
vilka åtaganden gjordes 2001 och ungefär 70 % för 2002 – är
långt ifrån tillfredsställande. Kommittén uppmanar kommissionen att intensifiera spridningen av information och vidta
andra åtgärder för att förbättra genomförandet.
1.33 Regionkommittén anser de initiativ för regionalt
samarbete som tillkommit utöver de bilaterala programmen,
t.ex. Euromed Heritage, Meda Democracy och Euromeds regionala program för lokal vattenhantering, vara ett gott tecken
men vill samtidigt peka på bristen på synlighet bland partnerländerna söder om Medelhavet och deras medborgare.
1.34 Regionkommittén beklagar dock att de medel som
Medelhavsländerna tilldelats från de övergripande programmen,
framför allt Europeiska initiativet för demokrati och mänskliga
rättigheter (EIDHR), som följt på Meda demokrati-programmen
efter införandet av Meda II, varit löjligt små.
1.35 Regionkommittén påminner om att partnerländerna
söder om Medelhavet klagar på faktiska problem med att få i
gång det bilaterala samarbetet, bland annat på grund av de
byråkratiska förfarandena och en långsam handläggning av
projekten, och beklagar att det inte finns något institutionell
mekanism som är helt tillägnad partnerskapen (4).
(3) Evaluation of Economic Co-operation between the European
Commission and Mediterranean Countries (12/1997) - 951645.
(4) H. Abouyoub, Marockos ambassadör i Frankrike, Le partenariat
euro-méditerranéen, rundabordsdiskussioner vid Medelhavskongressen i Marseille, juli 2000.
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1.36 Regionkommittén tar del av den reform som 2001
ledde till inrättandet av Byrån för samarbete EuropeAid och
som innefattade en strategi för utlokalisering av förvaltningen
av medel till delegationerna i enlighet med principen att det
som kan skötas och beslutas bättre på plats inte bör skötas eller
beslutas av Bryssel. Regionkommittén vill liksom Europaparlamentet understryka att denna nya utlokalisering förutsätter
konstant övervakning och ett större engagemang från de
partnermyndigheter som har hand om programmen och
projekten.
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— Transport och energi inom regionen.
— Politik för att främja små och medelstora företag.
— Politik för att främja sysselsättningen.
— Initiativ på områdena kultur och idrott.
— Politik för att skydda och framhålla kulturarvets värde.

1.37 Regionkommittén beklagar att kommissionen ännu
inte slutfört studien om effekterna av att frihandelsområdet
inrättas. I denna utvärdering bör de fem utmaningar som
hänger samman med Meda II beaktas, nämligen följande
aspekter: demografi, sysselsättning och migration, globalisering,
ökande resursknapphet och miljöfrågor. Regionkommittén vill
påminna om att denna studie beställdes redan vid Maltakonferensen (Barcelona II, 1997) och att ReK och EP vid flera tillfällen efterlyst den.
1.38 Regionkommittén understryker att de regionala
myndigheterna i Meda inte ser något instrument avpassat till
det bidrag de kan lämna till partnerskapet. De har gradvis
skaffat sig de färdigheter som krävs för att faktiskt kunna bidra
till att partnerskapen inrättas, till handel och samarbete på
särskilda områden samt till främjande av en närhetspolitik och
mottagande av invandrare från länderna söder om Medelhavet.
1.39 Regionkommittén beklagar att Meda och Interreg inte
samordnar sin verksamhet trots en uttrycklig begäran från ReK
att i Meda II-programmet införa ett kapitel om decentraliserat
samarbete, en begäran som också upprepats av Europaparlamentet i samband med förberedelserna för Valenciakonferensen.

Det decentraliserade samarbetet: de lokala och regionala myndigheternas mervärde
1.40 Regionkommittén önskar dela med sig till partnerländerna i Medelhavsområdet av den erfarenhet dess ledamöter
skaffat sig via kontakterna med de lokala och regionala myndigheterna i kandidatländerna i samband med utvidgningsprocessen.
1.41 Regionkommittén anser att de regionala myndigheterna är den mest lämpliga nivån för det decentraliserade
samarbetet.
1.42 Regionkommittén vill lyfta fram de områden på vilka
de regionala myndigheternas befogenheter kommer bäst till sin
rätt:
— Fysisk planering.
— Stadsplanering.
— Jordbruk, fiskeri och landsbygdsutveckling.
— Miljö, resursförvaltning och förebyggande av naturkatastrofer.

— Socialpolitik i närområdet.
— Utbildning.
— Hälso- och sjukvård.
— Hantering av migrationsströmmar, mottagning och integrationspolitik.
1.43 Regionkommittén beklagar att bristen på samordning
mellan Meda II och Interreg III gjort de regionala myndigheterna söder om Medelhavet mindre involverade i de samarbetsprojekt som genomförts inom ramen för Interreg III, eftersom
det saknats gemenskapsfinansiering för partnerländerna i
Medelhavsområdet.
1.44 Regionkommittén beklagar att detta gjort det svårare
att i enlighet med Barcelonaandan dela med sig av erfarenheter
av utbyte och god partnerskapspraxis på lokal och regional
nivå och detta trots att många regionala myndigheter i gemenskapen har knutit starka band med sina motsvarigheter söder
om Medelhavet.
1.45 Regionkommittén anser det nödvändigt och brådskande att senast 2006 inrätta ett initiativ för att inom Meda
bringa EU:s strategiska och makroekonomiska målsättningar
(den bilaterala delen av Meda) i överensstämmelse med den
förmåga till initiativ, lokalt styre och upprättande av nära
förbindelser som finns hos de lokala och regionala myndigheterna i gemenskapen och deras motsvarigheter söder om
Medelhavet.
1.46 Regionkommittén räknar med att denna strategi efter
2006 skall utmynna i ett för det decentraliserade samarbetet
specifikt finansiellt instrument avsett för regionala myndigheter
i EU–Medelhavsområdet, ett passande verktyg med tillräckliga
medel för att kunna visa Medplus sanna ambitioner.
1.47 Regionkommittén anser att detta finansiella instrument:
1) bör gå utöver ett rent utbyte av erfarenheter och mynna ut i
projekt som är konkreta och påtagliga för befolkningen (som
måste betraktas som främsta mottagare), 2) bör ta vara på erfarenheterna av Med-pilotprojekten, som bortsett från en påtaglig
kritik, bidragit till att knyta band och på flera områden främja
konkreta åtgärder som involverat såväl institutioner och regionala myndigheter som icke-statliga organisationer och det civila
samhället, 3) ekonomiskt bör stödja sig på Europeiska investeringsbankens facilitet för investering och partnerskap för
Europa-Medelhavsområdet (FEMIP), på den eventuella investeringsbanken för EU och Medelhavsområdet och inte bara på
sina egna anslag.
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1.48 Regionkommittén påminner om att de regionala och
lokala myndigheterna kan vidta åtgärder som innefattar och går
utöver de traditionella gränserna för samarbetet på central nivå.
Myndigheter på decentraliserad kommunal och regional nivå
kan nämligen göra verkliga framsteg inom ramen för den nya
grannskapspolitik som kommissionen önskar. Man bör alltså
”komma förbi problemen med de traditionella utvecklingsmodellerna, det vill säga utveckla ett bestående kontaktnät mellan
städerna, i syfte att upprätta konkreta utvecklingsprojekt och
samordna utmaningarna för en hållbar utveckling, såväl i
städerna som på landsbygden”.

1.49 Regionkommittén anser att det finns ett överhängande
behov av att förbättra styrningen av den fysiska planeringen på
regional nivå, att vidta förebyggande åtgärder på området för
hälsa och sociala frågor och att förebygga naturkatastrofer och
öka transportsäkerheten. Detta utgör i själva verket en del av
arbetet för en hållbar utveckling i ett område beläget vid ett
slutet och sårbart innanhav. I detta sammanhang är Institutet
för en hållbar utveckling i Medelhavsområdet (IRMEDD) (1) ett
gott exempel på hur man kan föra in analys och sammanföra
de åtgärder och det erfarenhetsutbyte på området hållbar utveckling som inletts mellan de regionala myndigheterna norr
och söder om Medelhavet.

1.50 Regionkommittén anser att det är viktigt att
kopplingen mellan anslag och fysisk planering säkerställs inte
bara på den statliga nivån. Det bör främst – av effektivitetsskäl
– ske på den nivå där närheten ger funktionalitet, det vill säga
inom de regionala myndigheterna och deras nätverk av forskningsinstitut och stiftelser. På sjösäkerhetsområdet verkar till
exempel stiftelsen LEM (Livorno Euro Mediterraneo) i nära
samarbete med flera partner (2) och främjar en ”säkerhetskultur”
inom sjöfarten i hela Medelhavsområdet.

1.51 Regionkommittén anser att Interreg III-programmet är
ett föredöme när det gäller möjligheterna för regionala myndigheter norr och söder om Medelhavet att samarbeta. Som
exempel kan nämnas att mer än 60 % av programmen inom
Interreg III B Medoc faktiskt innefattar deltagande av ett eller
flera partnerländer i Medelhavsområdet från europeiska
regioner utanför Medoc-området. Bristen på gemenskapsmedel
innebär dock en begränsning av deltagandet från parterna söder
om Medelhavet. (3)

1.52 Regionkommittén gläder sig åt att kommissionen har
beslutat inleda pilotprojektet MedAct för samarbete mellan
städer i EU–Medelhavsområdet. Regionkommittén önskar att
detta intresse från kommissionens sida mynnar ut i ett övergripande regionalt program som syftar till samarbete mellan de
lokala myndigheterna i EU–Medelhavsområdet inom ramen för
Meda.
(1) Institutet för en hållbar utveckling i Medelhavsområdet (IRMEDD)
bildades den 17 september 2002 i Ioannina av Konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR) och inrättades i Montpellier den
19 december 2003.
2
( ) Bland annat regionen Toskana, universitetet i Pisa, CPRM-Medelhavskommissionen och det italienska transportministeriet.
(3) Jfr R. Favresse, Analyse des partenariats entre les pays de l'espace
Medoc e les Pays tiers méditerranéens au sein du programme Interregg III B Medoc, Caisse des Dépôts et Consignations, november
2003.
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1.53 Regionkommittén påpekar att den praxis med decentraliserat samarbete som utvecklats under de senaste åren har
visat de lokala myndigheternas ansvar i deras roll som katalysator för dessa nya samarbetsprocesser, vilket också kommissionen underströk i sitt meddelande om det decentraliserade
samarbetet i januari 2000.

1.54 Regionkommittén konstaterar att om flera medlemsstater har erkänt den avgörande roll som de lokala myndigheterna spelar, bör man harmonisera den och tydliggöra den på
EU-nivå. Man bör även tydliggöra att motsvarande parter söder
om Medelhavet företräder decentraliserade organ som valts av
medborgarna i regionerna i fråga och inte – eller inte bara –
lokala tjänstemän från centralregeringarna.

2. Regionkommitténs rekommendationer

2.1 Regionkommittén understryker att de lokala och regionala myndigheterna både norr och söder om Medelhavet utgör
det funktionella, politiska och territoriella ledet mellan centralregeringarna och det civila samhället.

2.2 Regionkommittén beklagar att inget av de sammanträden rörande de regionala myndigheterna som skulle hållas
enligt Barcelonadeklarationen till dags dato har ägt rum, och
detta trots ReK:s påminnelser (dokumenten CdR 125/1997,
40/2000, 123/2000, 173/2003 och 357/2003) och trots de
uttalanden som gjorts av ministrarna från EU–Medelhavsområdet efter Stuttgartkonferensen (Barcelona III, 1999) och fram
till Neapelkonferensen (Barcelona VI, 2003).

2.3 Regionkommittén rekommenderar att EU:s lokala och
regionala myndigheter rådfrågas inom ramen för grannskapspolitiken, framför allt när det gäller fastställande av målsättningar, referenskriterier och tidsplanen för genomförande av
åtgärdsprogrammen, och att de ges en roll i likhet med den
som kommissionen tillerkände dem i vitboken om styrelseformerna i EU (KOM(2001) 428 slutlig).

2.4 Regionkommittén uppmanar kommissionen att inrätta
ett forum, dvs. ett organ som har till uppgift att – inom ramen
för Barcelonaprocessens institutioner – företräda decentraliserade myndigheter under den statliga nivån (kommuner,
provinser och regioner) i medlemsstaterna och i partnerländerna i Medelhavsområdet.

2.5 Regionkommittén föreslår att detta organ ägnar sig åt
att diskutera de operativa problemen och att aktivt bidra till
utbytet i fråga om decentraliserat samarbete (bland annat
rörande utbildning, projektförvaltning, kulturell medling och
kommunikation, naturkatastrofer, hållbar utveckling m.m.).
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2.6 Regionkommittén begär att det så snabbt som möjligt
sker en samordning mellan Meda och Interreg, bland annat
genom att man integrerar den ”grannskapsstrategi” som ingår i
kommissionens nya riktlinjer. Vi framhäver mot denna
bakgrund att MedAct, som är av en annan geografisk omfattning, utgör ett gott exempel på unika projekt som omfattar
städer i EU–Medelhavsområdet (bland annat Bordeaux, Rom,
Bryssel, Tunis, Sfax och Casablanca). För övrigt har borgmästarna i EU–Medelhavsområdet inför Neapelkonferensen
begärt att stadsdimensionen skall inbegripas i Meda.

2.7 Regionkommittén föreslår att man inrättar ett särskilt
gemenskapsprogram för att bevara, utveckla och underlätta
dialogen mellan kulturerna i Medelhavsområdet på grundval av
de samarbetsprojekt som man fram till 2006 kommer att
kunna utveckla genom samordning mellan dessa två program.

2.8 Regionkommittén begär att man redan nu, och med
beaktande av de yttersta randområden som geografiskt berörs i
detta sammanhang, börjar använda det nya verktyget för
samarbete på regional nivå i EU–Medelhavsområdet ”Medplus”
och att samråd med ReK sker vid utformningen av det nya
”grannskapsinstrument” som planeras för EU–Medelhavspartnerskapet från och med 2006 samt att man på lokal nivå skall
kunna bidra med egen erfarenhet av styrelseformer. Europarådets kommunalkongress och många internationella och nationella sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter
från båda sidorna av Medelhavet (bland annat AER, CPMR,
FMCU, CEMR, AEBR, REVES, Eurocities, och den latinska
bågen) (1) har erfarenheter som man också bör ta till vara, och
detta på grundval av den kompetens som förvärvats av EU:s
regionala myndigheter antingen i deras ömsesidiga relationer
eller i deras relationer med motsvarigheter i kandidatländerna.
ReK har med anledning av detta just beställt en studie med en
inventering av EU-Medelhavspartnerskapet och det decentraliserade samarbetet.

2.9 Regionkommittén anser det viktigt att komma över den
nuvarande splittringen av programmen och åtgärderna för
decentraliserat samarbete.

2.10 Regionkommittén föreslår kommissionen att de planerade åtgärderna på Medelhavsnivå samordnas och centraliseras
inom ett generaldirektorat.

2.11 Regionkommittén begär att regionerna och de lokala
myndigheterna i gemenskapen tillsammans, i partnerskap med
Europeiska kommissionen, skall kunna förvalta de resurser som
är avsedda för det decentraliserade samarbetet enligt den
partnerskapsmodell som inrättats inom ramen för IPM (Integrerade programmet för regional och lokal utveckling i Medelhavsområdet) (1986–92). Regionkommittén anser att de regionala myndigheterna är en lämplig styrelsenivå för att stärka
(1) Europeiska regionförsamlingen, Konferensen för perifera kustregioner i Europa, Europeiska kommuners och regioners råd, World
Federation of United Cities (samarbetsorganet för världens städer),
Europeiska gränsregioners förbund, Réseau Européen des Villes et
régions de l'Economie Sociale (nätverket för städer och regioner i
Europa för den sociala ekonomin).
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dialogen och samarbetet eftersom de mycket lättare kan frigöra
sig från makroekonomiska och geostrategiska hinder.

2.12 Regionkommittén rekommenderar kommissionen att
fördjupa sina kunskaper om vilka funktioner och befogenheter
institutioner under den statliga nivån har söder om Medelhavet
genom en studie som skulle kunna skapa en ram för jämförelse
av de lokala och regionala myndigheterna och de pågående
reformerna. För närvarande finns det ingen övergripande och
uttömmande översikt över dessa institutioner och deras utveckling. Detta överrensstämmer med Europaparlamentets
uppmaning till kommissionen att ”lägga fram en rapport om
konstaterade framsteg i mottagarländerna när det gäller institutionella reformer”.

2.13 Regionkommittén anser att det decentraliserade samarbetet främjar demokratiseringen av de lokala och regionala
myndigheterna söder om Medelhavet, vilket stärker deras institutionella roll i förhållande till centralregeringarna och de
decentraliserade statliga myndigheterna (2) och ger dem legitimitet i medborgarnas ögon.

2.14 Regionkommittén menar därför att man bör stödja de
decentraliseringsreformer och struktureringsprocesser som
pågår inom de lokala och regionala myndigheterna i länderna
söder om Medelhavet i egenskap av aktörer på lokal nivå och
se till att det centraliserade samarbetet omfattar fler valda organ
i stället för att huvudsakligen vända sig till decentraliserade
myndigheter och statstjänstemän.

2.15 Regionkommittén understryker behovet av att skapa
en ny rättslig grund till stöd för vänortsprojekt, som är ”naturliga” partnerskapsinstrument. Regionkommittén påminner i
samband med detta om att EU–Medelhavsområdets utrikesministrar vid sitt möte på Kreta (den 26–27 maj 2003) försäkrade
att ”de lokala och regionala myndigheterna också i hög grad
skulle kunna bidra till dialogen mellan kulturer och civilisationer genom ett decentraliserat samarbete och vänortsverksamhet. De skulle kunna delta aktivt i denna verksamhet, som
utgör en väsentlig del av partnerskapet EU-Medelhavsländerna”.

2.16 Regionkommittén insisterar på att man inom ramen
för frihandelsområdet bör ta till vara de skilda identiteterna
samt de regionala och miljömässiga skillnaderna så att den
ömsesidiga handeln (nord–syd, syd–nord och syd–syd) grundas
på komplementaritet, enligt den hållbara utvecklingens
principer.

2.17 Regionkommittén efterlyser, vilket redan sagts, en
studie om de socioekonomiska och miljömässiga effekterna i
samband med inrättandet av frihandelsområdet EU–Medelhavsområdet framemot 2010.
(2) Till exempel ”wilayas” (guvernörskap eller prefekturer) i flertalet
länder söder om Medelhavet.
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2.18 Regionkommittén anser att migrationspolitiken bör
grunda sig på social och kulturell integration. Invandrarna i EU
kan ses som en naturlig ”bro” som bekräftar och utvecklar olika
samarbetsinitiativ.
2.19 Regionkommittén föreslår att år 2008 blir ”grannskapsår”. I samband med detta vill Regionkommittén framhäva
behovet av att inrätta program som bärs upp av de regionala
myndigheterna och som involverar icke-statliga organisationer,
det civila samhället och medborgarna såväl i EU som i de omgivande länderna. Initiativen kunde nå ut till en stor del av befolkningen genom kulturella evenemang som fungerar som
fönster till nya kulturer och ekonomiska dimensioner i EU och
dess omgivning. Dessutom kunde lokala och regionala förvalt-

C 121/25

ningar anordna en rad tematiska konferenser som engagerar
allmänheten i evenemanget.
2.20 Regionkommittén stöder den verksamhet som utförs
av organ och lokala och regionala stiftelser som t.ex. IRMEDD i
Montpellier, LEM-stiftelsen i Livorno, Fondation des Trois
Cultures i Sevilla, stiftelsen Laboratorio Mediterraneo i Neapel,
Institut català de la Mediterrània d'estudis i cooperació (ICM) i
Barcelona, Institut de la Méditerranée i Marseille och Medelhavsinstitutet för Europastudier i Valencia m.fl. Dessutom
stöder Regionkommittén deras roll inom forskning och när det
gäller utbyte av erfarenheter och kulturell spridning, och anser
att de bör delta i initiativen från den EU–Medelhavsstiftelse som
inrättades vid Neapelkonferensen.

Bryssel den 21 april 2004
Regionkommitténs
ordförande
Peter STRAUB

Yttrande från Regionkommittén om ”Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen
om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor
och tjänster”

(2004/C 121/06)

REGIONKOMMITTÉN HAR AVGETT DETTA YTTRANDE med beaktande av

förslaget till rådets direktiv om Genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när
det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (KOM(2003) 657 slutlig – SEK
2003/1213 –2003/0265 (CNS)),
kommissionens beslut av den 5 november 2003 att i enlighet med artikel 265 första stycket i EG-fördraget
rådfråga Regionkommittén i ärendet,
presidiets beslut av den 7 maj 2002 att ge utskottet för ekonomisk politik och socialpolitik i uppdrag att
utarbeta ett yttrande i ärendet,
det utkast till yttrande (CdR 19/2004 rév. 1) som antogs den 2 mars 2004 av utskottet för ekonomisk
politik och socialpolitik (föredragande: Mona-Lisa Norrman, landstingsfullmäktigeledamot i Jämtlands läns
landsting (SE–PSE),
Yttrandet antogs enhälligt vid Regionkommitténs 54:e plenarsession den 21–22 april 2004 (sammanträdet
den 22 april).

1. Regionkommitténs ståndpunkt

olika intressenter, avseende omfattningen på det föreslagna
direktivet.

1.1 Regionkommittén uttrycker besvikelse över det liggande
förslagets begränsade omfattning. Kommittén konstaterar att
kommissionen inte förmått fullgöra uppdraget från statscheferna i Nice 2000 om att göra ett direktivförslag som verkar
för jämställdhet utanför arbetslivet grundat på artikel 13 i EGfördraget. ReK beklagar de eftergifter som gjorts av hänsyn till

1.2 ReK vill arbeta för att undanröja bristande jämställdhet
mellan kvinnor och män och aktivt främja jämställdhet bl.a.
genom att stödja EG-fördraget, Nicefördraget och ramstrategin i
det femte handlingsprogrammet (2001-2005) där det kombinerade angreppssättet är jämställdhetsintegrering i all politik och
särskilda åtgärder med inriktning på kvinnor.
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1.3 Regionkommittén anser att det är en väsentlig skillnad
mellan att genomföra principen om jämställdhet och att
genomföra principen om lika behandling inom vissa områden.
Jämställdhet är ett mycket vidare begrepp som handlar om att
ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets
alla områden med bl.a. en jämn fördelning av makt och inflytande. Att använda likabehandling som ensam strategi är inte
tillräckligt för att uppnå verklig jämställdhet. I praktiken kan
den befästa ojämställdhet och kan inte kompensera för tidigare
könsdiskriminering.

1.4 Regionkommittén är överens med kommissionens
förslag om principen att könsdiskriminering skall förbjudas när
det gäller kvinnors och mäns tillgång till och tillhandahållande
av varor och tjänster.

1.5 Eftersom likabehandling som ensam strategi för
jämställdhet kan förstärka ojämställdhet välkomnar ReK därför
särskilt artikel 3 som handlar om att principen om likabehandling innebär att varken direkt eller indirekt diskriminering på
grund av könstillhörighet får förekomma. Artikeln är
nödvändig för att förhindra att personer behandlas sämre på
grund av sitt kön samt missgynnas på grund av skenbart könsneutrala bestämmelser.
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diskriminering skall kunna bidra till jämställdhet så förutsätter
det att dessa områden ingår.

1.11 Regionkommittén framhåller att man inte är överens
med kommissionen om att ett liknande förbud mot könsförnedrande texter och bilder i media och reklam, såsom mot rasistiska texter, skulle begränsa tryckfrihetens grundläggande
principer. Enligt FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna
kan inskränkningar i tryckfriheten göras i lag i syfte att trygga
tillbörlig hänsyn till och respekt för andras fri- och rättigheter
samt för att tillgodose det demokratiska samhällets rättmätiga
krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd (artikel 29).

1.12 Effekten av artikel 141 i EG-fördraget, om lika lön för
kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete, innebär inte att
kvinnor och män beskattas lika. ReK anser därför att även
beskattning är ett område som behöver ses över ur jämställdhetssynpunkt.

2. Regionkommitténs rekommendationer

Kommitténs bedömning
1.6 Kommittén välkomnar att förslagets definitioner av
direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier och
sexuella trakasserier överensstämmer med direktiven
2000/43/EG, 2000/78/EG och 2002/73/EG om ändring av
direktiv 76/207/EEG.

1.7 ReK välkomnar även att artiklarna 7-10 och 13 om
tillämpning, bevisbörda och sanktioner överensstämmer med
tidigare antagna direktiv som baserats på artikel 13 EG-fördraget.

1.8 Regionkommittén
instämmer
i
kommissionens
synpunkter om att könstillhörighet inte skall vara en faktor för
beräkningar av premier, förmåner för försäkringar och andra
finansiella tjänster. ReK understryker att detta är särskilt viktigt
när det gäller statliga pensionssystem och privata pensionsförsäkringar.

1.9 Kommittén anser att diskrimineringslagar, oavsett grund,
skall innehålla samma skydd. Förslaget till direktiv kommer inte
att täcka samma områden som det redan existerande direktivet
mot diskriminering av ras och etnisk tillhörighet inom och
utanför arbetslivet. Kommittén befarar att kommissionens sätt
att steg för steg lägga fram särdirektiv skapar intryck av att det
finns en hierarki i diskrimineringen.

1.10 ReK anser att förslaget innehåller alltför många
undantag och områden där direktivet inte kommer att gälla. I
artikel 1 (4) i förslaget utesluts områdena utbildning, media,
reklam. Kommittén anser att om ett direktiv på området köns-

2.1 EU spelar en central roll för att både nuvarande och
kommande medlemsstater skall följa den fundamentala
principen om jämställdhet mellan kvinnor och män. I all
verksamhet
skall
gemenskapen
undanröja
bristande
jämställdhet mellan kvinnor och män och aktivt främja
jämställdhet mellan dem. Regionkommittén rekommenderar
därför kommissionen att göra ett mer omfattande direktiv i
enlighet med statschefernas uppdrag till kommissionen.

2.2 ReK ser på samma sätt som kommissionen detta direktiv
som ett första svar på statschefernas uppdrag och understryker
vikten av att kommissionen fortsätter lagstiftningsarbetet.
Regionkommittén kan bidra i arbetet mot ett mer omfattande
direktiv.

2.3 ReK rekommenderar kommissionen att föreslå ett
direktiv om jämställdhet mellan kvinnor och män där förutom
varor och tjänster även områdena beskattning, utbildning,
social trygghet inklusive socialförsäkringar och hälsovård, våld
mot kvinnor samt bilden i media och reklam ingår. Ett sådant
direktiv skulle kunna medföra en annan tydlighet och tillgänglighet för medlemsländer och medborgare.

2.4 Kommittén rekommenderar kommissionen att se till att
detta direktiv åtminstone är likvärdigt direktivet om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung beträffande vilka områden i samhällslivet som skall omfattas.

2.5 ReK stödjer direktivförslaget om likabehandling av
kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster, men beklagar direktivets begränsade omfattning.
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2.6 Kommittén betonar att jämställdhet inte uppnås enbart
genom lagstiftning utan genom att kvinnor och män har
samma möjligheter i politik, arbetsliv och övrigt liv. Regionkommittén anser att kampen mot könsdiskriminering också
handlar om att öka kunskapen om genus- och jämställdhetsfrågor och att förändra attityder och värderingar. ReK samarbetar gärna med kommissionen för att arrangera seminarier om
jämställdhet och jämställdhetsarbete.
2.7 Jämställdhetsintegrering innebär att införliva jämställdheten mellan kvinnor och män i gemenskapens hela politik och
i samtliga instanser. Regionkommittén vill stödja kommissionens arbete med att utveckla metoder för jämställdhetsintegrering och anser att ett nödvändigt hjälpmedel för att synliggöra
kvinnors och mäns livsvillkor är att medlemsstaternas offentliga
statistik är uppdelad på kön och ålder.
2.8 Regionkommittén instämmer i förslaget att könsdiskriminerande försäkringsvillkor och andra finansiella tjänster skall
avskaffas.
2.9 Kommittén anser att artikel 4, som förbjuder försäkringar och premier som baseras på kön, har en för lång
övergångsperiod (6 + 2 år). Dessutom förefaller denna artikel
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överdrivet rigid så till vida att direktivet endast skall omfatta
försäkringsavtal som slutits efter det att direktivet trätt i kraft.
Man tar därmed inte hänsyn till att pensionssystem och privata
pensionsavtal som ingåtts före denna tidpunkt kan vara könsdiskriminerande under flera generationer framåt i tiden.
2.10 ReK instämmer med förslaget i artikel 12 om att
bestämmelser som strider mot principen om likabehandling
(artikel 3) som finns i (a) lagar, regleringar och administrativa
bestämmelser skall upphävas och att (b) individuella avtal eller
kollektivavtal, interna regler för företag samt regler för vinstdrivande eller icke-vinstdrivande föreningar förklaras eller kan
förklaras ogiltiga eller ändras.
2.11 De mest uppenbara former av kvinnoförtryck som t.ex.
våld mot kvinnor och sexuell exploatering berörs inte av direktivet. Kommittén understryker vikten av att kommissionen
kommer med nya initiativ på området.
2.12 För Regionkommittén är det en viktig uppgift att
arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män i lokala och
regionala myndigheters verksamheter. ReK vill bidra till en
framgångsrik jämställdhetspolitik som är integrerad i all politik
och som formar samhället och människors vardag.

Bryssel den 22 april 2004
Regionkommitténs
ordförande
Peter STRAUB
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Yttrande från Regionkommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Lika möjligheter
för personer med funktionshinder – En europeisk handlingsplan”
(2004/C 121/07)
REGIONKOMMITTÉN HAR AVGETT DETTA YTTRANDE med beaktande av

meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén och Regionkommittén: Lika möjligheter för personer med funktionshinder – En europeisk
handlingsplan (KOM(2003) 650 slutlig,
Europeiska kommissionens beslut av den 30 oktober 2003 att rådfråga Regionkommittén i detta ärende i
enlighet med EG-fördragets artikel 265 första stycket,
Regionkommitténs ordförandes beslut av den 26 september 2003 att ge utskottet för ekonomisk politik
och socialpolitik i uppdrag att utarbeta yttrandet i ärendet och
det utkast till yttrande (CdR 312/2003 rév. 2) som antogs av utskottet för ekonomisk politik och socialpolitik den 2 mars 2004 (föredragande: Pedro Sanz Alonso, regionpresident i Rioja (ES–PPE)).
Yttrandet antogs enhälligt vid Regionkommitténs 54:e plenarsession den 21–22 april 2004 (sammanträdet
den 21 april).

1. Regionkommitténs ståndpunkt
Kommitténs bedömning

1.1 Regionkommittén konstaterar att man med hjälp av
Europeiska handikappåret 2003 har lyckats föra fram handikappfrågor i EU. Året bör därför ses som en inledning till en
oåterkallelig process som måste fortsätta och förstärkas under
de följande åren. ReK vill i detta sammanhang framhålla massmediernas insats för att sprida information om handikappåret,
och hur viktigt det är med kontinuitet och fortsatt medverkan
från regionala och lokala massmedier i detta initiativ.
1.2 Kommittén betonar att den nyinriktning av handikappolitiken som år 2003 inneburit berör alla myndigheter, särskilt
de regionala och lokala myndigheterna som har nära kontakt
och direkt påverkar de funktionshindrades vardagsliv.
1.3 Kommittén är medveten om att handikappolitiken
huvudsakligen är en nationell fråga. Olika EU-initiativ påverkar
i ökande utsträckning den nationella politiken, antingen genom
direktiv eller genom användningen av den öppna samordningsmetoden i frågor som gäller funktionshindrade. I framtiden
måste därför handikappolitiken ta hänsyn till hur EU-politiken
och den nationella politiken kompletterar varandra samt till de
regionala och lokala myndigheternas ökande befogenheter.
1.4 ReK välkomnar alla åtgärder som syftar till att förbättra
villkoren för funktionshindrade eftersom det leder till ett bättre
samhälle. Om tjänster utformas så att de blir tillgängliga för
funktionshindrade kommer de också att vara tillgängliga för
alla medborgare, särskilt äldre.
1.5 ReK understryker att det är viktigt att tillämpa principen
om deltagardemokrati i handikappfrågor, vilket innebär att
lokala, regionala, nationella och internationella organisationer
som har skapats för att värna om funktionshindrades rättig-

heter och intressen bör betraktas som viktiga samarbetsparter
på lika villkor som resten av befolkningen.
1.6 Regionkommittén anser att det är viktigt att respekten
för funktionshindrade kopplas till respekten för mänskliga
rättigheter och att all diskriminering motverkas. Detta kan
endast ske genom en kombination av rättsliga initiativ och
allmänna informationskampanjer.
1.7 Kommittén framhåller hur viktigt det är att kommissionen antar handlingsplanen om funktionshinder, som innehåller en rad åtgärder för perioden fram till 2010.

2. Regionkommitténs rekommendationer
Kommitténs bedömning

2.1 Regionkommittén värdesätter att det på senare tid har
gjorts framsteg i fråga om socialpolitik, transport och informationssamhället, där de senaste initiativen tar hänsyn till funktionshindrade. Det finns dock andra områden där de funktionshindrades perspektiv måste stärkas, t.ex. integration på arbetsmarknaden, yrkesutbildning och handikappanpassning av
städer, offentliga byggnader och bostäder.
2.2 Kommittén efterlyser särskilda satsningar för att integrera handikapperspektivet inom all EU-politik. Sådana satsningar måste ske under handikappåret 2003, men de måste
också fortsätta under åren framöver. De funktionshindrade är
visserligen inte formellt utestängda från något område, men
bristen på synlighet gör att de är utestängda i praktiken. Det
behövs hänvisningar till de funktionshindrade inom alla relevanta initiativ, och förändringar kan behöva göras så att de
funktionshindrade kan dra nytta av och bidra till dessa initiativ.
Innan det tas ett initiativ bör man alltid först ha bedömt vilka
effekter det skulle kunna få för funktionshindrade.
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2.3 ReK rekommenderar att EU utformar ett handlingsprogram som främst syftar till att säkerställa att funktionshinder
beaktas på alla politiska områden där EU har behörighet.

2.4 Kommittén betonar att de EU-initiativ där särskild
uppmärksamhet bör ägnas åt de funktionshindrade är bl.a.
konsumentpolitiken, lagstiftning om offentlig upphandling,
initiativ om mänskliga rättigheter, transporter, EU:s handlingsprogram för de unga, EU:s program och initiativ på utbildningsområdet (Sokrates, Comenius, Leonardo da Vinci), EU:s
program för kultur och medier och för arbetsmarknaden,
program för övergången från utbildning till arbetsmarknaden,
initiativ som är inriktade på att underlätta tillträdet till ITsamhället och ny teknik, samt EU:s aktiviteter inom idrottsområdet, särskilt med tanke på det planerade Europeiska året för
utbildning genom idrott 2004.

2.5 Kommittén uppmanar EU att också efter reformen av
strukturfonderna bibehålla och lyfta fram gemenskapsinitiativet
Equal, vars mål är att finansiera omfattande initiativ för att
främja integrationen av funktionshindrade på arbetsmarknaden.

2.6 Kommittén anser att personer med funktionshinder och
deras närmaste anhöriga och företrädare måste engageras i de
olika EU-processer som hänger samman med den öppna samordningsmetoden, vilket är fallet när det gäller utbildning,
ungdomsfrågor och pensioner. Detta kan bara uppnås om EUinstitutionerna, medlemsstaterna och regionerna engagerar sig
aktivt och ser till att handikappfrågorna förs fram och att representativa handikapporganisationer engageras i detta arbete.
Statistiska indikatorer som fastställts till stöd för denna process
måste ge information om de funktionshindrades situation.

2.7 ReK rekommenderar att EU:s institutioner stöder
uppbyggnaden av ett nätverk av lokala och regionala myndigheter som möjliggör ett större utbyte av kunskaper om handikappolitik och god praxis mellan medlemsstaterna. Ett ömsesidigt utbyte av kunskaper om handikappolitikens utveckling och
genomförande på lokal och regional nivå kommer att leda till
en ökad kvalitet i de tjänster som erbjuds de funktionshindrade.
Ett sådant nätverk skall ha ett nära samarbete med handikapporganisationerna för att främja utbyte av erfarenheter och
god praxis på alla nivåer.

2.8 ReK anser att funktionshindrade skall ha samma tillgång
till samma tjänster som alla andra medborgare. Detta innebär
att deras behov måste beaktas tidigt på planeringsstadiet, inbegripet planeringsbeslut som rör offentliga platser som restauranger, biografer, teatrar, skolor, universitet, köpcentra, museer,
parker och idrottsanläggningar. Det vore mycket värdefullt med
allmänna handikapplaner som kunde ge en hethetsbild av
åtgärderna för funktionshindrade.

2.9 Att inte säkerställa tillgång till dessa tjänster för
funktionshindrade innebär en kränkning av grundläggande
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mänskliga rättigheter och det innebär dessutom, ur ekonomisk
synpunkt, att företagen förlorar en stor del av sina potentiella
kunder. Konsumentorganisationerna har en viktig funktion när
det gäller att uppnå denna strävan. Ett tydligt exempel finns i
den undersökning som en spansk konsumentorganisation har
genomfört. Enligt den var 50 % av de offentliga platserna inte
tillgängliga för funktionshindrade.

2.10 Kommittén insisterar på att de funktionshindrade,
precis som andra medborgare, har rätt att vara aktiva
medlemmar i samhället och i olika organisationer, däribland
politiska partier, fackföreningar, branschorganisationer, religiösa samfund, idrottsföreningar, miljöorganisationer och andra
sammanslutningar. Alla dessa organisationer måste organiseras
så att funktionshindrade kan delta.

2.11 Regionkommittén anser att bilden av de funktionshindrade i medierna måste förbättras. Information och program
måste bygga på ett perspektiv som erkänner de funktionshindrades rättigheter och som visar på de hinder som de funktionshindrade möter när de vill delta i samhället, och överge stereotypa uppfattningar och fördomar om funktionshindrade, till
exempel att deras liv är fyllt av svårigheter och besvär som
andra reagerar på med förakt, medlidande eller likgiltighet.
Endast genom informationskampanjer till allmänheten kan man
ändra attityden till funktionshindrade och göra dem synligare.

2.12 ReK rekommenderar att EU:s handlingsprogram för
handikappfrågor skall omfatta följande:

2.12.1 Stöd till integreringen av handikapperspektivet i all
relevant EU-politik genom en förstärkning av nuvarande
samråd, genom övervakningsmekanismer och genom att främja
medvetenheten om handikappfrågorna bland centrala beslutsfattare med inriktning på de funktionshindrades möjligheter.

2.12.2 Stöd till inrättandet av en öppen samordningsmetod
inom handikappområdet, baserad på gemensamma resultatindikatorer som skulle göra det möjligt att övervaka framstegen i
fråga om de funktionshindrades integrering i samhället. Denna
metod skulle inbegripa alla för handikappolitiken relevanta
områden, t.ex. utbildning, yrkesutbildning, livslångt lärande,
sysselsättning, karriärutveckling, transporter, informationssamhället, bidragssystem samt tjänster för personer med komplexa
stödbehov och deras familjer. Exempel på goda metoder inom
dessa områden måste spridas för att uppnå ett verkligt erfarenhetsutbyte. Den öppna samordningsmetoden när det gäller
handikappolitiken skulle vara till nytta för alla medlemsstater
och särskilt för de länder som skall ansluta sig till Europeiska
unionen inom en snar framtid.

2.12.3 De representativa handikapporganisationernas deltagande i den civila dialogen på EU-nivå bör säkerställas och
stärkas, bl.a. genom tillräcklig finansiering och lämpliga
samrådsstrukturer.
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2.12.4 Organisationer och stiftelser som sysslar med handikappfrågor samt ideella föreningar bör engageras i den mån de
erbjuder sociala tjänster för funktionshindrade.

till konkreta åtgärder för de olika aktörerna. Särskilt massmedier, konsumentorganisationer, ungdomsorganisationer, idrottsföreningar, religiösa samfund, föreningar och andra aktörer bör
förbättra sina tjänster och sträva efter att funktionshindrade
skall kunna använda dem fullt ut och bidra till dem.

2.12.5 Man måste entydigt erkänna att Europeiskt handikappforum (European Disability Forum – EDF) är ett forum för
civil dialog som samlar och företräder funktionshindrade och
anhöriga till funktionshindrade som inte kan företräda sig
själva. EDF bör ha en särskild ställning i alla etapper i det strukturerade samrådet mellan EU:s institutioner och föreningslivet, i
synnerhet med EU:s högnivågrupp för funktionshindrade.

2.17 Kommittén eftersträvar att Europas lokala och regionala myndigheter, som befinner sig närmast medborgarna, skall
kunna bidra väsentligt till att utforma och förstärka den nyinriktning av handikappolitiken som handikappåret inneburit.

2.13 Regionkommittén framhåller att det bör antas ett
särskilt direktiv om funktionshinder med utgångspunkt i artikel
13 i EG-fördraget, i syfte att förbjuda diskriminering av funktionshindrade inom alla områden, och påpekar även att det inte
räcker att anta lagstiftning om denna inte åtföljs av lämpliga
åtgärder för genomförande, utveckling, effektivitet och garantier för effektiv efterlevnad. Huvudlinjerna i detta särskilda
direktiv om funktionshinder bör omfatta tillträde till arbetsmarknaden som en viktig del av personens självbestämmande och
självständighet i samhället, utbildning och positiv diskriminering för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden samt inrättande av stödfunktioner som bidrar till nämnda självbestämmande på ett personligt plan och i samhället. I detta sammanhang finns det skäl att påminna om rekommendationen att de
bestämmelser som föreskriver att en viss procent av arbetstillfällena skall reserveras för personer med funktionshinder skall
inbegripa mekanismer för kontroll och påföljder som en garanti
för att bestämmelsen efterlevs.

2.14 ReK bedömer att den nya öppna samordningsmetoden
på utbildningsområdet bör inbegripa funktionshindrade barn
och ungdomar som en av de centrala målgrupperna, och alla
åtgärder och indikatorer bör utformas med tanke på dem.

2.15 Kommittén anser att den nya tekniken (både allmän
teknik och stödteknik) kan spela en central roll i strävan att
undanröja vissa av de hinder som funktionshindrade möter om
utvecklingen av tekniken sker på rätt sätt. Därför bör man
betrakta funktionshinder som ett övergripande tema och stödja
initiativ som riktas mot funktionshindrade. Större satsningar
behövs också för att eliminera alla rättsliga och andra hinder
som för närvarande står i vägen för inrättandet av en verklig
europeisk marknad för tekniska hjälpmedel och för att på
nationell nivå tillhandahålla tillräckligt ekonomiskt stöd för
handikappade som har behov av sådan teknik.

2.16 ReK rekommenderar alla aktörer, offentliga och
privata, nationella och europeiska, att i de aktiviteter som
anordnas under Europeiska handikappåret beakta Madridförklaringen, som anger utgångspunkterna för året och ger förslag

2.18 Regionkommittén föreslår att regionerna och kommunerna skall beakta följande på sina egna ansvarsområden:

2.18.1 De bör formellt anta ”Madridförklaringen” från den
första Europeiska handikappkongressen som ett idéunderlag
som är vägledande för deras framtida åtgärder för funktionshindrade (1).

2.18.2 De bör bidra till spridning och tillämpning av
Agenda 22 i största delen av de europeiska kommunerna.
Agenda 22 är en uppsättning exakta bestämmelser som rör
funktionshinder och inbegriper konkreta mål för integration i
arbetslivet, yrkesutbildning och annan utbildning samt integration. De regioner och kommuner som antar agendan åtar sig
att genomföra åtgärderna och att anpassa dem efter den
enskilda kommunens behov och förväntningarna hos de organisationer som är verksamma på orten.

2.18.3 De bör vid behov komplettera gemenskapens och
medlemsstaternas lagstiftning om icke-diskriminering och
positiv särbehandling av funktionshindrade genom att utforma
egna normer och bestämmelser som på lokal och regional nivå
kan främja lika möjligheter och funktionshindrades möjligheter
att fullt ut delta i samhället.

2.18.4 De bör betrakta funktionshinder som en av de viktigaste frågorna på den politiska dagordningen.

2.18.5 De bör säkerställa att funktionshinder beaktas på alla
lokala och regionala politiska områden samt utgör en utgångspunkt för allmänna insatser på alla politiska områden.

2.18.6 De bör inse hur viktigt det är att främja företags
sociala åtgärder inom ramen för företagsvärldens sociala
ansvar.

2.18.7 De bör ta initiativ till att införa och utveckla program
som gör det lättare för personer med funktionshinder att få tillträde till den allmänna arbetsmarknaden, eftersom det bästa
sättet att integrera funktionshindrade i samhället är att låta dem
bli ekonomiskt oberoende. Även om de skyddade arbetsplatsernas roll skall erkännas är det viktigt att öka integrationen.
(1) http://www.europarl.eu.int/comparl/empl/conferences/20031110/
note_pt.doc
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2.18.8 De bör införa fleråriga handlingsprogram, med tillräckliga ekonomiska och andra resurser, som främjar lika
möjligheter för funktionshindrade och som funktionshindrade
via sina organisationer deltar i att utforma, administrera,
genomföra och utvärdera. Dessa program bör vara inriktade på
följande i enlighet med de funktionshindrades behov och krav:
— När det gäller utbildning och sysselsättning bör de lokala
och regionala myndigheternas politik och planer för lokal
utveckling särskilt omfatta åtgärder för att främja funktionshindrades anställbarhet. Dessa myndigheter bör också på
sina ansvarsområden förbinda sig att tillämpa direktiv
78/2000/EG om likabehandling i arbetslivet. Utvecklingen
av åtgärder som syftar till att förbättra tillträdet till arbetsmarknaden på lokal nivå erbjuder en lång rad möjligheter,
bland annat införandet av sociala bestämmelser i anställningsvillkoren i avsikt att gynna företag och organisationer
som anställer personer med funktionshinder.
— När det gäller informationssamhället och tillgång till den
nya tekniken bör de utforma program för att främja funktionshindrades möjligheter att ta del av informationen i det
nya kunskapssamhället. På samma sätt bör de syfta till att
inrätta offentliga system för stödteknik som bidrar till att
funktionshindrade kan leva ett oberoende liv och få en
bättre livskvalitet.
— I fråga om tillgänglighet och utformning för alla bör man
införa övergripande tillgänglighetsplaner som bygger på att
strategin ”utformning för alla” tillämpas inom lokala och
regionala myndigheters samtliga befogenhetsområden
(byggnation, stadsplanering, infrastrukturer, transportnät,
elektroniska forum, telekommunikationer, medier, varor
och tjänster för allmänheten, offentliga tjänster osv.).
— När det gäller i första hand gravt funktionshindrade, dvs.
personer med stort omvårdnadsbehov, bör målsättningen
vara att funktionshindrade med utgångspunkt i likabehandlingsprincipen skall kunna leva ett självständigt liv på egna
premisser och därmed integreras fysiskt och socialt i
hemorten. Detta innebär att utgångspunkten bör vara att
hjälp och stöd ställs till förfogande så att den funktionshindrade kan bo hos föräldrar eller andra anhöriga och flytta till
en egen bostad som vuxen. Om det inte är möjligt för den
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funktionshindrade att bo hos familjen eller i egen bostad
bör särskilda bostäder ställas till förfogande som tillgodoser
den enskildes behov.
— I kampen mot fattigdom och social utestängning bör lokala
och regionala planer för social integration särskilt uppmärksamma funktionshindrade med sociala svårigheter.
— Nya program och åtgärder på lokal och regional nivå till
förmån för personer med funktionshinder kräver betydande
insatser i fråga om främjande och stöd till personlig och
social autonomi för dessa personer. Därför bör ett av de
viktigaste målen vara att underlätta tillträdet till boende och
erbjuda olika boendealternativ, t.ex. servicebostäder,
bostäder med hemhjälp och bostäder som tillhandahålls
och anpassas av samhället i fråga om såväl hyra som inköp
av bostad.
2.18.9 Regionerna och kommunerna bör fastställa indikatorer och statistik om funktionshindrades levnadsvillkor samt
sammanställa dessa med befintlig statistik.
2.18.10 De bör inrätta permanenta organ som har till
uppgift att övervaka att funktionshindrade som är beroende av
dem åtnjuter lika möjligheter och inte diskrimineras.
2.18.11 Lokala och regionala myndigheter bör inom handikappolitiken permanent strukturera den civila dialogen med
handikapporganisationerna på lokal och regional nivå. Regionkommittén rekommenderar därför att alla regioner och
kommuner inrättar egna partssammansatta råd som främjar
social delaktighet och som är sammansatta av företrädare för
lokala eller regionala myndigheter och för handikapporganisationer.
2.19 Regionkommittén måste också garantera lika tillträde
till sin egen verksamhet. Det innebär att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt personalpolitiken, tillträdet till lokalerna
samt åt att webbsidan görs lättillgänglig för funktionshindrade.
2.20 Kommittén framhåller att möten som seminariet om
handikappolitikens regionala dimension har stor betydelse,
eftersom de gör det möjligt att utbyta välfungerande metoder
och att få vetskap om lösningar som har visat sig effektiva i
andra länder.

Bryssel den 21 april 2004
Regionkommitténs
ordförande
Peter STRAUB
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Yttrande från Regionkommittén om ”Gemensam rapport om social integration med en sammanfattning av resultaten av granskningen av de nationella handlingsplanerna för social integration
(2003-2005)”
(2004/C 121/08)
REGIONKOMMITTÉN HAR AVGETT DETTA YTTRANDE med beaktande av

meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén och Regionkommittén ”Gemensam rapport om social integration med en sammanfattning av
resultaten av granskningen av de nationella handlingsplanerna för social integration” (2003–2005)
(KOM(2003) 773 slutlig),
kommissionens beslut av den 12 december 2003 att i enlighet med artikel 265 första stycket i EG-fördraget rådfråga Regionkommittén i denna fråga,
presidiets beslut av den 6 november 2003 att ge utskottet för territoriell sammanhållningspolitik i uppdrag
att utarbeta ett yttrande i ärendet,
Europaparlamentets och rådets beslut av den 15 oktober 2001 om inrättandet av ett program för gemenskapsåtgärder som skall uppmuntra medlemsstaterna att samarbeta för att motverka social utslagning,
kommissionens arbetsdokument om informationssamhällets möjligheter till social integration i Europa
(SEK(2001) 1428),
Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska
och sociala kommittén och Regionkommittén – Utkast till gemensam rapport om social integration (KOM
(2001 565-C5-0109/2002-2002/2051(COS),
kommitténs yttrande om ”Meddelande från kommissionen – Att bygga ett Europa för alla” (CdR 84/2000
fin) (1),
rådets resolution av den 6 februari 2003 om social integration genom socialdialog och partnerskap (2003/
C 39/01) (2),
kommitténs yttrande om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av ett program
för gemenskapsåtgärder som skall uppmuntra medlemsstaterna att samarbeta för att motverka social utslagning” (CdR 302/2000 fin) (3),
kommitténs yttrande om ”Utkast till gemensam rapport om social integration” (CdR 393/2001 fin) (4),
det utkast till yttrande (CdR 21/2004 rév 1) som antogs av ECOS-utskottet den 2 mars 2004 (föredragande:
Gilberte Marin-Moskovitz, vice fullmäktigeordförande i departementet Territoire de Belfort (FR–PSE)),
och av följande skäl:
Meddelandet skall läggas fram för Europeiska rådets extra sammanträde den 19 mars 2004.
Yttrandet antogs vid Regionkommitténs 54:e plenarsession den 21–22 april 2004 (sammanträdet den 22
april).

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

EGT C 317, 6.11.2000, s. 47.
EUT C 39, 18.2.2003, s. 1.
EGT C 144, 16.5.2001, s. 52.
EGT C 192 12.8.2002, s. 5.
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1. Regionkommitténs ståndpunkt
1.1 Regionkommittén välkomnar utkastet till kommissionens gemensamma rapport om social integration. Det är en
sammanfattning av granskningen av de nationella handlingsplaner som utarbetats sedan man 2002 införde ett femårigt
program för gemenskapsåtgärder som skall uppmuntra
medlemsstaterna att samarbeta för att motverka social utslagning eller marginalisering.
1.2 Det behövs en allmän mobilisering, så att man verkligen
kan minska antalet européer som löper risk att leva i fattigdom,
i vissa fall extrem sådan. Detta antal beräknas nu till 55
miljoner personer, det vill säga 15 % av Europas befolkning.
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att respektera och garantera den allomfattande grundläggande
rättighet som social integration och bekämpning av otrygga
levnadsförhållanden utgör.
1.10 Vi ser positivt på följande sex viktiga prioriteringar
som rådet fastställt för den andra omgången nationella
handlingsplaner för perioden 2003–2005:
— Satsningar på aktiva arbetsmarknadsåtgärder och anpassning till behoven hos de personer som är fattigast och har
svårast att hitta arbete.
— De sociala trygghetssystemen måste vara tillräckliga och tillgängliga.

1.3 Rapportens konsekventa uppläggning förtjänar uppskattning, eftersom den behandlar både utvidgningen, nationella
skillnader och införandet av den nya rationaliserade struktur
för samordning av politiken för social trygghet på EU-nivå som
rådet godkände i oktober 2003.

— De mest utsatta grupperna och de grupper som löper störst
risk att drabbas av social marginalisering måste få bättre
möjligheter till ett anständigt boende, hälso- och sjukvård
av hög kvalitet och förnyade möjligheter till kontinuerlig
utbildning.

1.4 Man kan erinra om att den sociala marginaliseringen rör
allt fler människor, som behöver få hjälp att inlemmas i
samhället. Den sociala marginaliseringen bör mötas av en
snabb insats mot effekterna av otrygga levnadsförhållanden och
utestängning, en insats som gör det möjligt att kämpa mot alla
former av diskriminering (när det gäller rasism, sexism, funktionshinder, homofobi, religion och ålder – och peka på att en
del av Europas befolkning får det allt svårare att behålla sin
plats i samhället). En balanserad politik för att inlemma dessa
grupper i samhället bör dock bestå av ekonomiska incitament
för aktivt deltagande i arbetslivet.

— Gemensamma ansträngningar skall göras för att förhindra
att elever slutar skolan och andra former av utbildning
tidigt, så att de kan skyddas mot en systematisk och
ödesdiger marginalisering.

1.5 Kommittén framhåller att effekterna av ojämlik tillgång
till sysselsättning, instabil arbetsmarknad, utlokalisering och
omfattande friställningar till följd av oväntade strukturförändringar som kan vara knutna till kapitalets globalisering och
försämrat konjunkturläge drabbar enskilda människor och
samhällen samt förvärrar den sociala marginaliseringen.
1.6 Kommittén anser att gemenskapen i sin strategi för
social integration starkare måste beakta de makroekonomiska
sammanhangen samt effekterna av den ekonomiska politiken
och finans- och skattepolitiken på samhällets förmåga att
fungera.
1.7 ReK uppskattar att kommissionen önskar ett ”bättre
samspel med regionala och lokala myndigheter” genom utvärdering av den nationella politiken och de gemensamma indikatorerna, så att man senast 2010 skall kunna vidta lämpliga
åtgärder för att bekämpa den sociala marginaliseringen, i
enlighet med vad som fastställdes vid toppmötet i Lissabon i
mars 2000 och godkändes vid rådsmötet i Laeken i december
2001 (18 gemensamma indikatorer för att mäta fattigdom och
social marginalisering).
1.8 Vi anser det vara nödvändigt att ta hänsyn till de följder
som de tio nya medlemsstaternas EU-anslutning får för den
framtida gemenskapsstrategin mot social marginalisering,
särskilt till följd av utvärderingen av samordningsmetoden för
fattigdomsbekämpning 2005.
1.9 Kommittén efterlyser än en gång större lyhördhet för
välfungerande nationella metoder och innovativa processer, för

— Avhjälpande av fattigdom bland barn skall prioriteras.
— Minskning av fattigdom och social marginalisering bland
invandrare och etniska minoriteter.
1.11 Stora framsteg har gjorts när det gäller att göra samordningsmetoden enhetligare (mellan stater, lokala myndigheter
och EU), bland annat när det gäller att tillhandahålla tjänster
som är oundgängliga för individen, såsom lärande, hälsovård,
bostäder, transporter, lika möjligheter för kvinnor och män, tillgång till kunskap, fritid, kultur, rättvisa och garantier för individuella rättigheter.
1.12 Kommittén efterlyser en konsekventare strategi som
staterna kan bekämpa fattigdomen med. När man jämför
angreppssätten i de olika nationella handlingsplanerna måste
man tyvärr konstatera att de mest bestående formerna av
fattigdom har förvärrats (bland arbetslösa, ensamstående
föräldrar, äldre människor som lever ensamma, funktionshindrade, ungdomar utan högre utbildning och familjer med
många barn).
1.13 Det är viktigt att de som inte kan integreras på arbetsmarknaden omfattas av social trygghet.
1.14 Det krävs vaksamhet för att motverka riskerna och
skapa möjligheter till social integration när det gäller de olika
processer som pågår inom EU: den snabba omvandlingen av
arbetsmarknaden, utvecklingen och spridningen av ny informations- och kommunikationsteknik samt förändringar som
sammanhänger med den demografiska utvecklingen och ökade
migrationsflöden.
1.15 Det är glädjande att den så kallade e-integrationen har
lyckats och att det finns goda framtidsutsikter för att den på ett
effektivt sätt, via informations- och kommunikationsteknik,
skall kunna ge alla delar av befolkningen tillgång till tjänster
och på så vis främja ett aktivt och ”deltagande” medborgarskap.
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1.16 Staten har den drivande rollen på nationell nivå, när
det gäller att uppfylla medborgarnas behov i fråga om skattesystem, social trygghet, utbildning och program samt rätten till
och garantier för bostäder, hälso- och sjukvård, fri information
och lika möjligheter att lyckas. Lokalt och regionalt deltagande
är därför samtidigt ett oundgängligt instrument för att samordna dessa tjänster på ett effektivt sätt.
1.17 Kommissionens och rådets gemensamma dokument
beskriver inte i tillräckligt hög grad de faktiska budgetåtaganden som gjorts för åtgärderna för social integration.
1.18 Vi ser positivt på förslaget att definiera kvantitativa
mål, vilket redan gjorts i de åtta nationella planer som vissa
medlemsstater lagt fram.

2. Regionkommitténs rekommendationer
2.1 Med hänsyn till det gemensamma meddelandet om
social integration är vi i enlighet med toppmötet i Lissabon
övertygade om att de tio nya medlemsstaterna bör uppmuntras
att anta nationella planer.
2.2 Tillräcklig tid måste avsättas för att införa de nationella
handlingsplanerna i medlemsstaterna på nationell, regional och
lokal nivå innan man gör en utvärdering av deras återverkan.
2.3 Kommittén rekommenderar ett begränsat antal indikatorer som är jämförbara och giltiga i alla EU-länder. ReK
konstaterar att stora ansträngningar har gjorts för att fastställa
gemensamma indikatorer sedan slutförandet av den första
omgången nationella handlingsplaner, vilket kommittén starkt
rekommenderade i två tidigare yttranden om social marginalisering.
2.4 I linje med vitboken om styrelseformer för sysselsättning
från 2003 menar vi att det är viktigt att samarbeta på alla
administrativa nivåer och mellan den sociala integrationens alla
aktörer, oavsett om de kommer från institutioner eller det civila
samhället.
2.5 Vi ser positivt på det erkännande som medlemsstaterna
har visat genom att komplettera sina nationella handlingsplaner
med lokala och regionala instrument. Man bör dock i detta
sammanhang undvika att bygga ut de nationella planerna med
regionala åtgärder som är begränsade till enskilda regioner och
anpassade till socialförvaltningarnas lokala förfaranden. Detta
skulle snarast försvåra jämförelser mellan medlemsstaterna och
användningen av få, relevanta och jämförbara indikatorer.
2.6 Kommittén uppmuntrar kommissionen att på ett mer
systematiskt sätt involvera lokala och regionala myndigheter i
uppföljningen av metoder för att minska social marginalisering.
2.7 Det är för övrigt glädjande att de flesta medlemsstaternas
mål för att minska fattigdomen är kvantitativa och ambitiösa,
omfattar flera dimensioner och har utformats genom ett
progressivt angreppssätt, med tanke på att fattigdomsgränsen
uppvisar enorma variationer i de olika länderna.
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2.8 Vi stöder idén om att de kriterier för social integration
som definieras i de nationella handlingsplanerna skall avspeglas
i granskningen av strukturfonderna. Detta tillvägagångssätt
måste anpassas efter hur strukturfonderna utformas från och
med 2006.
2.9 Kommittén uppmanar till snabba insatser mot de allvarligaste konsekvenserna av social marginalisering och bestående
fattigdom (t.ex. överskuldsättning och hemlöshet), såsom dessa
definieras i mål 3, ”Agera för de mest utsatta”.
2.10 Kommittén stöder följande rekommendationer från
kommissionen – i väntan på utvärderingen 2005 – och
uppmanar till ett enhetligt och balanserat genomförande av
dem.
— Fortsätta att främja mobilisering och deltagande av alla
aktörer från civilsamhället och av de marginaliserade personerna själva.
— Bli fullständigt medveten om hur viktigt det är att motverka
diskriminering av de mest utsatta (asylsökande, flyktingar,
invandrare och etniska minoriteter).
— Fortsätta att utveckla det nationella statistiska underlaget,
för att möjliggöra en effektiv uppföljning av de strategier
för social integration som utarbetats med hjälp av gemenskapens nya statistik över inkomst- och levnadsvillkor (EUSILC).
— Främja spridning och gemensamt utnyttjande av välfungerande metoder (t.ex. gemenskapens handlingsprogram för
att motverka social marginalisering).
— Se till att unionens mål beträffande social integration
kommer till uttryck i förberedelserna inför och uppföljningen av Europeiska rådets möte i juni 2004, och särskilt
åstadkomma överensstämmelse mellan dessa mål och de
allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och den
europeiska sysselsättningsstrategin som lanserades av Europeiska rådet i Nice i december 2000.
— Främja kandidatländernas integration i den övergripande
processen, på grundval av kommande gemensamma memorandum för social integration (gemensamt undertecknade
den 10 december 2003) som skall föregå antagandet av
nationella handlingsplaner för de tio nya medlemsstaterna.
2.11 Det är nödvändigt att vidta åtgärder för att utvidga
processerna för social integration till de nya medlemsstaterna.
2.12 Vi insisterar på att social integration visserligen rör
fattigdomsbegreppet i ekonomisk mening men även omfattar
annan avsaknad av resurser och möjligheter, t.ex. marginalisering som sammanhänger med sysselsättning, utbildning och
kultur och kan leda till diskriminering på grund av kön, ålder,
sociala villkor, studier, språk, nationalitet och fysiskt eller
psykiskt funktionshinder. Därför måste man tillämpa en
helhetssyn på dess orsaker och lösningar.
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2.13 Kommittén uppmanar kommissionen att fortsätta och
utöka dialogen med den sociala integrationens aktörer, så att
alla kan få möjlighet att göra sin röst hörd och utöva sina
medborgerliga rättigheter.
2.14 Det är glädjande att det varje år i samband med den
internationella dagen mot utslagning den 17 oktober anordnas
en rundabordskonferens om fattigdom och marginalisering,
som i Århus i oktober 2002. En sådan träff är nödvändig både
på grund av utvidgningen, ny nationell praxis för att bekämpa
marginalisering, kriterierna från Nice – rörande fastställande av
jämställdhetsmål, förebyggande, insatser och mobilisering i
samband med integrations-processerna – och de många aktörer
som omfattas av den sociala dialogen och partnerskapet för
sysselsättning.
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2.15 Det är svårt för de olika EU-länderna att gemensamt
definiera kriterier för social integration eller marginalisering
som kan tillämpas och exporteras både på lokal, regional och
nationell nivå samt EU-nivå. Detta gäller i synnerhet en varaktig
och samordnad dialog på EU-nivå.
2.16 Kommittén vill erinra om de lokala och regionala
myndigheternas roll när det gäller att integrera marginaliseringshotade befolkningsgrupper på arbetsmarknaden och
därmed även i samhället.
2.17 ReK uppmanar kommissionen att behandla de frågor
som tas upp i detta yttrande när utkastet till gemensam rapport
läggs fram vid toppmötet i mars 2004.

Bryssel den 22 april 2004
Regionkommitténs
ordförande
Peter STRAUB

Yttrande från Regionkommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer”

(2004/C 121/09)
REGIONKOMMITTÉN HAR AVGETT DETTA YTTRANDE med beaktande av

förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier
och ackumulatorer, KOM(2003)723 slutlig – 2003/0282 (COD),
rådets beslut av den 11 december 2003 att rådfråga Regionkommittén i detta ärende i enlighet med EGfördragets artikel 175 första stycket,
presidiets beslut av den 12 mars 2002 att ge utskottet för hållbar utveckling i uppdrag att utarbeta ett
yttrande i ärendet,
Europeiska kommissionens interna arbetsdokument om Europaparlamentets och rådets direktiv om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer, SEK(2003) 1343,
direktiv 91/157/EEG av den 18 mars 1991 om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga
ämnen,
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/108/EG av den 8 december 2003 om ändring av direktiv
2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter,
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter,
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon,
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande
beträffande tekniska standarder och föreskrifter,
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kommitténs utkast till yttrande /CdR 12/2004 rév 1), som antogs den 5 mars 2004 av utskottet för hållbar
utveckling (föredragande: Ossi Martikainen, kommunfullmäktigeordförande i Lapinlahti (FI–ELDR),
och av följande skäl:
1)

Batterier och ackumulatorer är en viktig energikälla i dagens samhälle.

2)

Mängder av förbrukade batterier och ackumulatorer hamnar till slut i den kommunala avfallshanteringen.

3)

Insamling och återbruk av förbrukade batterier och ackumulatorer varierar från medlemsstat till
medlemsstat. Eftersom dessa olika system kan ha en negativ inverkan på den inre marknaden och
snedvrida konkurrensen är det viktigt att säkerställa lika villkor i hela EU.

4)

Det är viktigt att ha högt ställda mål över hela EU och ge varje medlemsstat möjlighet att fastställa
ännu högre målvärden och normer.

5)

I många medlemsstater har de lokala och regionala myndigheterna en avgörande roll i samband
med insamling och återbruk av batterier och ackumulatorer.

Yttrandet antogs enhälligt vid Regionkommitténs 54:e plenarsession den 21–22 april 2004 (sammanträdet
den 22 april).

1. Regionkommitténs ståndpunkt

1.1.
Regionkommittén anser att nya minimikrav för hela EU
i fråga om avfallsbehandling av förbrukade ackumulatorer och
batterier och särskilt av avfall som innehåller farliga ämnen är
ett effektivt instrument för skydd av miljön och av medborgarnas hälsa.

1.2.
Enligt kommittén skall såväl medlemsstaterna som
lokala och regionala myndigheter inom dessa ha rätt att vid
genomförandet av EU:s avfallslagstiftning välja de metoder som
anses fungera bäst, under förutsättning att de uppfyller de
gemensamma minimikraven och inte snedvrider konkurrensen.

1.3.
Regionkommittén erinrar om att kommuner, städer och
lokala förvaltningar har betydande befogenheter och ansvar för
planering, genomförande och övervakning av avfallshantering
samt miljö och hälsa. EU och medlemsstaterna bör på allvar
beakta dessa instansers sakkunskap och förslag vid genomförandet av den gemensamma lagstiftningen på detta område.

1.4.
Kommittén påpekar att konsumenternas vanor och
beteenden spelar en stor roll för om målen för miljölagstiftningen skall uppnås och anser att medlemsstaterna skall
anmodas att öka sina ansträngningar för att inrätta och bygga
upp effektiva återlämnings- och återvinningsorganisationer eller
pantsystem. De bör också genom information och upplysning
uppmana konsumenterna till en miljömedveten hantering av
batterier och ackumulatorer.

1.5.
Genomförandet och övervakningen av lagstiftningen
om batteriavfall som innehåller farliga ämnen blir effektivast
om medlemsstaterna själva kan välja det system som passar
dem bäst. Övervakning och eventuella påföljder bör dock vara
desamma i hela unionen och kommissionen skall ansvara för
genomförandet av detta.

1.6. Kommittén vill stödja konsumentansvaret i fråga om
hanteringen av ackumulatorer och batterier.

1.7. Kommuner, städer samt underlydande offentliga verk
och företag eller koncessionshavare kan agera som tredje part i
insamlingen, hanteringen och återvinningen av ackumulatorer
och batterier i samarbete med producenter och importörer.

1.8. Man bör eftersträva att helt och hållet undvika bortskaffande av batterier och ackumulatorer som används inom industrin och i fordon (att köra dem till avstjälpningsplatser eller
bränna dem).

1.9. Användningen av kvicksilver och kadmium i ackumulatorer bör enligt Regionkommittén begränsas genom att fastställa gränsvärden.

1.10. Kommittén anser att fasta mål för mängden ackumulatorer och batterier som skall samlas in är problematiska,
eftersom de skulle tillåta en betydande ökning av sådant avfall i
många nya medlemsstater, varvid de avsedda positiva hälsooch miljöåterverkningarna i direktivförslaget skulle dröja samtidigt som strävan att ta fram goda metoder skulle skjutas på
framtiden.

1.11. Man måste komma ihåg att några medlemsstater redan
i dag uppnår insamlingsmålet i direktivförslaget, dvs. 160 g/
invånare/år. Kommittén anser att målen bör baseras på den
nationella årliga försäljningen så att hänsyn kan tas till skillnader i konsumtion i varje land samtidigt som man kan fastställa ambitiösa mål.

1.12. Regionkommittén skulle hellre se en indikator för
insamlingsmål som grundar sig på procentandelen av den
nationella årliga försäljningen för samtliga förbrukade bärbara
batterier och ackumulatorer.
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1.13.
Medlemsstaterna bör främja ny, ekonomiskt effektiv och miljövänlig återvinnings- och hanteringsteknik. Regionkommittén rekommenderar att Europeiska kommissionen tillställer Europaparlamentet och
rådet att en regelbunden uppföljningsrapport om framstegen mot målen efter att direktivet trätt i kraft.

2. Regionkommitténs rekommendationer
Ingressen, punkt 2
Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 95.1 och 175.1 i
detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikelarna 95.1 och 175.1 i
detta,

Motivering: Huvudsyftet med direktivet är att uppnå minsta möjliga negativa miljöpåverkan av förbrukade
batterier. Därför bör artikel 175.1 (rättslig grund för miljöåtgärder) vara enda rättsliga grund. Om man
bygger direktivet på artikel 175 öppnas möjligheten för medlemsstaterna att fastställa striktare mål och
förfaranden.
Skäl nr 10
Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Mot bakgrund av de särskilda miljö- och hälsoproblemen
kopplade till kadmium, kvicksilver och bly och de särskilda
egenskaperna hos batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium, kvicksilver och bly bör ytterligare
åtgärder antas. Användningen av kvicksilver i batterier bör
begränsas. Bortskaffande av bil- och industribatterier bör
förbjudas. Ett särskilt insamlingsmål bör fastställas för
bärbara nickelkadmium-batterier. Dessutom bör särskilda
återvinningskrav fastställas för kadmium- och blybatterier,
för att uppnå en hög nivå på materialåtervinningen i hela
gemenskapen och förhindra skillnader mellan medlemsstaterna.

Mot bakgrund av de särskilda miljö- och hälsoproblemen
kopplade till kadmium, kvicksilver och bly och de särskilda
egenskaperna hos batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium, kvicksilver och bly bör ytterligare åtgärder
antas. Användningen av kvicksilver i batterier och bör
begränsas. Bbortskaffande av bil- och industribatterier bör
förbjudas. Ett särskilt insamlingsmål bör fastställas för
bärbara nickelkadmium-batterier. Användning av kadmium
i bärbara batterier bör också förbjudas. Dessutom bör
särskilda återvinningskrav fastställas för återstående
kadmium- och blybatterier, för att uppnå en hög nivå på
materialåtervinningen i hela gemenskapen och förhindra
skillnader mellan medlemsstaterna.

Motivering: I linje med direktiven om uttjänta fordon, avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter samt restriktionerna för användning av vissa farliga ämnen bör metaller också vara
förbjudna i batterier och ackumulatorer.
Artikel 3
Definitioner
Lägg till en ny definition:
Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

”pantsystem” innebär att den som köper batterier eller
ackumulatorer betalar säljaren ett belopp som återbetalas
när de förbrukade batterierna eller ackumulatorerna
lämnas igen

Motivering: Artikeln är kopierad från rådets direktiv 91/157/EEG om batterier och ackumulatorer som
innehåller vissa farliga ämnen. Det är ett utmärkt sätt att uppmuntra konsumenterna att lämna tillbaka sina
förbrukade batterier på insamlingsställena.
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Artikel 4
Förebyggande åtgärder
Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

1. Medlemsstaterna skall förbjuda saluföring av alla batterier och ackumulatorer som innehåller mer än 0,0005
viktprocent kvicksilver, oavsett om de ingår i apparater.
2. Knappceller, och batterier som består av knappceller
som har en kvicksilverhalt som inte överstiger 2 viktprocent skall undantas från förbudet i punkt 1.

1. Medlemsstaterna skall förbjuda saluföring av alla batterier och ackumulatorer som innehåller mer än följande
värden 0,0005 viktprocent kvicksilver, oavsett om de
ingår i apparater.:
a) 5 ppm kvicksilver; och/eller
b) 40 ppm bly; och/eller
c) 20 ppm kadmium.
2. Knappceller, och batterier som består av knappceller
som har en kvicksilverhalt som inte överstiger 2 viktprocent skall undantas från förbudet i punkt 1.
2. Förbudet skall inte gälla de tillämpningar som räknas
upp i bilaga 1.

Motivering: Bärbara nickel-kadmiumbatterier utgör 80 % av hela NiCd-batterimarknaden. Det finns risk att
de förbrukade batterierna hamnar i den kommunala avfallshanteringen. Det finns ingen som hävdar att det
inte finns ersättningsprodukter för elektrisk och elektronisk utrustning. Att fasa ut kadmiumbatterier i elektrisk och elektronisk utrustning skulle ligga i linje med direktivet om skadliga ämnen.
Artikel 5
Förbättrade miljöprestanda
Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Medlemsstaterna skall främja forskning om möjligheten att
förbättra batteriers och ackumulatorers allmänna miljöprestanda under hela deras livscykel och möjligheten att saluföra batterier och ackumulatorer som innehåller minskade
mängder farliga ämnen eller ämnen som är mindre förorenande, framför allt för att ersätta kvicksilver, kadmium och
bly.

Medlemsstaterna skall främja forskning om möjligheten att
förbättra batteriers och ackumulatorers allmänna miljöprestanda under hela deras livscykel och möjligheten att saluföra batterier och ackumulatorer som innehåller minskade
mängder farliga ämnen eller ämnen som är mindre förorenande, framför allt för att ersätta kvicksilver, kadmium och
bly. Kommissionen skall fem år efter detta direktivs ikraftträdande rapportera till rådet och Europaparlamentet om
framstegen i detta avseende.

Motivering: Självförklarande.
Artikel 6
Övervakning av avfallsströmmen
Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

1. Medlemsstaterna skall övervaka de mängder förbrukade
bärbara nickelkadmium-batterier och -ackumulatorer
som bortskaffas i det fasta kommunala avfallet. En
rapport om resultaten från övervakningen skall utarbetas på grundval av tabell 1 i bilaga I.
2. Utan att det påverkar förordning (EG) nr 2150/2002
om avfallsstatistik skall medlemsstaterna varje år, med
början ett år efter det datum som anges i artikel 32.1 i
detta direktiv, sammanställa en rapport som skall
omfatta ett helt kalenderår. Rapporten skall överlämnas
till kommissionen senast sex månader efter det berörda
årets utgång.
3. Kommissionen skall fastställa närmare bestämmelser för
övervakningen av det fasta kommunala avfallet enligt
föregående punkt, i enlighet med förfarandet i artikel
30.

1. Medlemsstaterna skall övervaka de mängder förbrukade
bärbara nickelkadmium-batterier och -ackumulatorer
som bortskaffas i det fasta kommunala avfallet. En
rapport om resultaten från övervakningen skall utarbetas på grundval av tabell 1 i bilaga I.
2. Utan att det påverkar förordning (EG) nr 2150/2002
om avfallsstatistik skall medlemsstaterna varje år, med
början ett år efter det datum som anges i artikel 32.1 i
detta direktiv, sammanställa en rapport som skall
omfatta ett helt kalenderår. Rapporten skall överlämnas
till kommissionen senast sex månader efter det berörda
årets utgång.
3. Kommissionen skall fastställa närmare bestämmelser för
övervakningen av det fasta kommunala avfallet enligt
föregående punkt, i enlighet med förfarandet i artikel
30.
4. Medlemsstaterna skall föreskriva att producenterna av
batterier och ackumulatorer med nickel-kadmium står
för finansieringen av övervakningen av avfallsströmmen.
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Motivering: Hela artikeln bör strykas eftersom övervakning av den kommunala avfallshanteringen skulle
vara en både kostnadskrävande och onödig åtgärd om det redan i direktivet finns ett förbud mot skadliga
ämnen i batterier. Nickel-kadmium-batterier utgör uppskattningsvis 0,0055 % av det kommunala avfallet.
En övervakning av detta ämne skulle kräva en omfattande provtagning, för att på ett tillförlitligt sätt mäta
mängden förbrukade NiCd-batterier. Ett lättare och effektivare alternativ vore att helt enkelt totalförbjuda
användning av detta skadliga ämne och därigenom undanröja behovet av denna omfattande övervakning.
Förslaget är orimligt och bör strykas.

Artikel 9
Insamlingssystem

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

1. Medlemsstaterna skall se till att
a) system inrättas som innebär att förbrukade bärbara
batterier och ackumulatorer kan återlämnas
kostnadsfritt och att det finns tillgängliga insamlingsanläggningar, med beaktande av befolkningstätheten,

1. Medlemsstaterna skall se till att
a) system inrättas som innebär att förbrukade bärbara
batterier och ackumulatorer kan återlämnas
kostnadsfritt och att det finns tillgängliga insamlingsanläggningar, med beaktande av befolkningstätheten,

b) tillverkare av industribatterier och -ackumulatorer,
eller tredje part som agerar för deras räkning, återtar
förbrukade industribatterier och -ackumulatorer från
slutanvändarna, oavsett dessas kemiska sammansättning och ursprung,

b) tillverkare av industribatterier och -ackumulatorer,
eller tredje part som agerar för deras räkning, återtar
förbrukade industribatterier och -ackumulatorer från
slutanvändarna, oavsett dessas kemiska sammansättning och ursprung,

c) tillverkare av bilbatterier och -ackumulatorer, eller
tredje part som agerar för deras räkning, inrättar
system för insamling av förbrukade bilbatterier och
-ackumulatorer, om dessa inte samlas in inom
ramen för de system som avses i artikel 5.1 i
direktiv 2000/53/EG.

c) tillverkare av bilbatterier och -ackumulatorer, eller
tredje part som agerar för deras räkning, inrättar
system för insamling av förbrukade bilbatterier och ackumulatorer, om dessa inte samlas in inom ramen
för de system som avses i artikel 5.1 i direktiv
2000/53/EG.

2. När medlemsstaterna inrättar dessa insamlingssystem
skall de beakta de negativa externa konsekvenserna av
transporter.

2. När medlemsstaterna inrättar dessa insamlingssystem
skall de beakta de negativa externa konsekvenserna av
transporter.
3. Pantsystem införs för att främja insamling av förbrukade batterier och ackumulatorer med nickel-kadmium.
Medlemsstaterna skall fastställa pantbeloppet på en nivå
där snedvridning av inre marknaden undviks. Utan att
det påverkar direktiv 98/34/EG skall medlemsstaterna
anmäla åtgärder kopplade till genomförandet av sådana
pantsystem till kommissionen.

Motivering: Pantsystem är ett utmärkt sätt att uppmuntra konsumenterna att återlämna uttjänta batterier.

Artikel 11
Förbud mot bortskaffande

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Medlemsstaterna skall förbjuda bortskaffande av industrioch bilbatterier och -ackumulatorer i deponier eller genom
förbränning.

Medlemsstaterna skall förbjuda bortskaffande av industrioch bilbatterier och -ackumulatorer i deponier eller genom
förbränning. De skall också svara för kontroll av att
förbudet efterlevs.

Motivering: Detta behöver uttryckas kraftfullare.
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Artikel 12
Ekonomiska styrmedel

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Om medlemsstaterna använder ekonomiska styrmedel för
att främja insamling av förbrukade batterier och ackumulatorer eller för att främja användning av batterier som innehåller mindre förorenande ämnen, genom att exempelvis
införa differentierade skattesatser, skall de anmäla de
åtgärder som rör genomförandet av dessa styrmedel till
kommissionen.

Om medlemsstaterna använder ekonomiska styrmedel för
att främja insamling av förbrukade batterier och ackumulatorer eller för att främja användning av batterier som innehåller mindre förorenande ämnen, genom att exempelvis
införa pantsystem eller differentierade skattesatser, skall de
anmäla de åtgärder som rör genomförandet av dessa styrmedel till kommissionen.

Motivering: Pantsystem (där konsumenten betalar ett högre pris vid köp av batteriet och en del av denna
kostnad återbetalas när det förbrukade batteriet återlämnas) kan förmå konsumenterna att lämna tillbaka
sina batterier.

Artikel 13
Insamlingsmål

Kommissionens textförslag

1. Senast fyra år efter det datum som anges i artikel 32.1
skall medlemsstaterna uppnå en genomsnittlig lägsta
insamlingsnivå motsvarande 160 gram per invånare
och år för alla förbrukade bärbara batterier och ackumulatorer, inbegripet bärbara nickelkadmium-batterier.
Senast samma datum skall medlemsstaterna också
uppnå en särskild lägsta insamlingsnivå motsvarande
80 procent av den totala mängden förbrukade bärbara
nickelkadmium-batterier och -ackumulatorer per år.
Den totala mängden skall både innefatta de bärbara
nickelkadmium-batterier och -ackumulatorer som varje
år insamlas inom ramen för insamlingssystem och de
som varje år bortskaffas i det fasta kommunala avfallet.
2. En rapport om resultaten av övervakningen skall utarbetas på grundval av tabell 2 i bilaga I. Utan att det
påverkar
tillämpningen
av
förordning
(EG)
nr 2150/2002 om avfallsstatistik skall medlemsstaterna
varje år, med början ett år efter det datum som anges i
artikel 32.1, sammanställa en sådan rapport, som skall
omfatta ett helt kalenderår. Rapporten skall överlämnas
till kommissionen senast sex månader efter det berörda
årets utgång.

ReK:s ändringsförslag

1.

Senast fyra år efter det datum som anges i artikel 32.1
skall medlemsstaterna uppnå en genomsnittlig lägsta
insamlingsnivå motsvarande 160 gram 6050 % av den
nationella årsförsäljningen per invånare och år två år
tidigare för alla förbrukade bärbara batterier och ackumulatorer, inbegripet bärbara nickelkadmium-batterier.
Senast samma datum skall medlemsstaterna också
uppnå en särskild lägsta insamlingsnivå motsvarande
80 procent av den totala mängden förbrukade bärbara
nickelkadmium-batterier och -ackumulatorer per år.
Den totala mängden skall både innefatta de bärbara
nickelkadmium-batterier och -ackumulatorer som
varje år insamlas inom ramen för insamlingssystem
och de som varje år bortskaffas i det fasta kommunala
avfallet.
2. Senast sex år efter det datum som anges i artikel 32.1
skall medlemsstaterna uppnå en genomsnittlig lägsta
insamlingsnivå motsvarande 60 % av den nationella
årsförsäljningen fyra år tidigare för alla förbrukade
bärbara batterier och ackumulatorer, inbegripet
bärbara nickelkadmium-batterier.
3. Senast tio år efter det datum som anges i artikel 32.1
skall medlemsstaterna uppnå en genomsnittlig lägsta
insamlingsnivå motsvarande 70% av den nationella
årsförsäljningen fyra år tidigare för alla förbrukade
bärbara batterier och ackumulatorer, inbegripet
bärbara nickelkadmium-batterier.
24. En rapport om resultaten av övervakningen skall utarbetas på grundval av tabell 2 i bilaga I. Utan att det
påverkar
tillämpningen
av
förordning
(EG)
nr 2150/2002 om avfallsstatistik skall medlemsstaterna varje år, med början ett år efter det datum som
anges i artikel 32.1, sammanställa en sådan rapport,
som skall omfatta ett helt kalenderår. Rapporten skall
överlämnas till kommissionen senast sex månader ett
år efter det berörda årets utgång.
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Motivering: Insamlingsmålen bör ändras till en procentandel av de årliga försäljningsmålen så att de på ett
bättre sätt återspeglar konsumtionsnivån, som varierar mellan olika delar av EU. Denna procentsats kan lätt
uppnås genom en analys av de årliga försäljningsvolymerna. Denna metod att gradvis uppnå målen krävs
om insamlings- och återvinningskapaciteten skall kunna utvecklas utan att sätta upp orealistiska mål. Ett
generellt insamlingsmål på 70 % behövs för att se till att insamlings- och återvinningsandelarna kontinuerligt ökar till en optimal nivå.

Artikel 15

Behandling

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

1. Medlemsstaterna skall se till att tillverkarna, eller tredje
part som agerar för deras räkning, inrättar system, med
användning av bästa tillgängliga behandlings- och återvinningsteknik, för att ta hand om förbrukade batterier
och ackumulatorer som samlas in i enlighet med artikel
9.

1. Medlemsstaterna skall se till att tillverkarna, eller tredje
part som agerar för deras räkning, inrättar system, med
användning av bästa tillgängliga behandlings- och återvinningsteknik, för att ta hand om förbrukade batterier
och ackumulatorer som samlas in i enlighet med artikel
9.

Motivering: Att hänvisa till den bästa tillgängliga tekniken får direktivet att gå mer i linje med EU:s terminologi och fäster särskild vikt vid användningen av den bästa tillgängliga tekniken. I annat fall kan batteriindustrin exempelvis peka på stålindustrin för möjlig behandling.

Artikel 17

Ny återvinningsteknik

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

1. Medlemsstaterna skall främja utveckling av ny återvinnings- och behandlingsteknik samt forskning om miljövänliga och kostnadseffektiva återvinningsmetoder för
alla typer av batterier och ackumulatorer.
2. Medlemsstaterna skall uppmuntra behandlingsanläggningarna att införa certifierade miljöledningssystem i
enlighet med förordning (EG) nr 761/2001 om frivilligt
deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS).

1. Medlemsstaterna skall främja utveckling av ny återvinnings- och behandlingsteknik samt forskning om miljövänliga och kostnadseffektiva återvinningsmetoder för
alla typer av batterier och ackumulatorer.
2. Medlemsstaterna skall uppmuntra behandlingsanläggningarna att införa certifierade miljöledningssystem i
enlighet med förordning (EG) nr 761/2001 om frivilligt
deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS). Kommissionen skall fem år efter detta direktivs ikraftträdande
rapportera till rådet och Europaparlamentet om framstegen i detta avseende.

Motivering: Självförklarande.
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Artikel 18
Återvinningsmål

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Medlemsstaterna skall se till att tillverkarna, eller tredje
part som agerar för deras räkning, ett år efter det datum
som anges i artikel 32.1 uppnår följande minimimål för
återvinningen:
a) Alla bärbara batterier och ackumulatorer som samlas in
i enlighet med artikel 9 skall tas upp i en återvinningsprocess.

Medlemsstaterna skall se till att tillverkarna, eller tredje
part som agerar för deras räkning, ett år efter det datum
som anges i artikel 32.1 uppnår följande minimimål för
återvinningen:
a) Alla bärbara batterier och ackumulatorer som samlas
in i enlighet med artikel 9 skall tas upp i en återvinningsprocess.

b) Medlemsstaterna får tillåta att högst tio procent av de
insamlade bärbara batterierna och ackumulatorerna
undantas från skyldigheten i stycke a av tekniska skäl.

b) Medlemsstaterna får tillåta att högst tio procent av de
insamlade bärbara batterierna och ackumulatorerna
undantas från skyldigheten i stycke a av tekniska skäl.

c) Alla industri- och bilbatterier och -ackumulatorer som
samlas in i enlighet med artikel 9 skall tas upp i en
återvinningsprocess.

bc) Alla industri- och bilbatterier och -ackumulatorer som
samlas in i enlighet med artikel 9 skall tas upp i en
återvinningsprocess.

Motivering: Undantaget är inte motiverat av några som helst tekniska skäl.

Artikel 19
Återvinningsgrad

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

1. Medlemsstaterna skall se till att tillverkarna, eller tredje
part som agerar för deras räkning, senast tre år efter
det datum som anges i artikel 32.1 uppnår följande
lägsta återvinningsgrad:
a) Återvinning av allt bly och minst 65 procent av
genomsnittsvikten av det material som ingår i
blybatterier och -ackumulatorer.

1. Medlemsstaterna skall se till att tillverkarna, eller tredje
part som agerar för deras räkning, senast tre år efter det
datum som anges i artikel 32.1 uppnår följande lägsta
återvinningsgrad:
a) Återvinning av allt bly och minst 65 procent av
genomsnittsvikten av det material som ingår i
blybatterier och -ackumulatorer.

b) Återvinning av allt kadmium och minst 75 procent
av genomsnittsvikten av det material som ingår i
nickelkadmium-batterier och -ackumulatorer.

b) Återvinning av allt kadmium och minst 75 procent
av genomsnittsvikten av det material som ingår i
nickelkadmium-batterier och -ackumulatorer.

c) Återvinning av 55 procent av genomsnittsvikten av
allt material som ingår i andra förbrukade batterier
och ackumulatorer.

c) Återvinning av 55 procent av genomsnittsvikten av
allt material som ingår i andra förbrukade batterier
och ackumulatorer.

2. Medlemsstaterna skall varje år lämna en rapport om de
återvinningsmål enligt artikel 18 och den återvinningsgrad enligt föregående punkt som i praktiken uppnåtts
för varje kalenderår, med början de datum som anges i
föregående punkt.Dessa uppgifter skall överlämnas till
kommissionen senast sex månader efter det berörda
årets utgång.

2. Medlemsstaterna skall varje år lämna en rapport om de
återvinningsmål enligt artikel 18 och den återvinningsgrad enligt föregående punkt som i praktiken uppnåtts
för varje kalenderår, med början de datum som anges i
föregående punkt.
Dessa uppgifter skall överlämnas till kommissionen
senast sex månader efter det berörda årets utgång.
Minimikraven på återvinningsgrad skall utvärderas
regelbundet och anpassas till vetenskapliga och tekniska
framsteg i enlighet med det förfarande som avses i
artikel 30.
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Motivering: Detta är första gången som man fastställer ett målvärde för återvinningsgraden. Det gjordes
varken i direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall eller i direktivet om uttjänta fordon. Följaktligen är
det viktigt att procentsatserna utvärderas och aktualiseras med jämna mellanrum.

Artikel 20

System för bärbara batterier och ackumulatorer

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

1. Medlemsstaterna skall se till att tillverkarna, eller tredje
part som agerar för deras räkning, står för finansieringen av åtminstone behandling, återvinning och
miljövänligt bortskaffande av alla förbrukade bärbara
batterier och ackumulatorer som lämnas till insamlingsanläggningar som inrättats enligt artikel 9.1 a.
2. Medlemsstaterna skall se till att tillverkarna uppfyller
kraven i föregående punkt genom individuella eller
kollektiva system.

1. Medlemsstaterna skall se till att tillverkarna, eller tredje
part som agerar för deras räkning, står för finansieringen av åtminstone insamling, behandling, återvinning och miljövänligt bortskaffande av alla förbrukade
bärbara batterier och ackumulatorer som lämnas till
insamlingsanläggningar som inrättats enligt artikel 9.1
a.
2. Medlemsstaterna skall se till att tillverkarna uppfyller
kraven i föregående punkt genom individuella eller
kollektiva system.

Motivering: Denna ändring är betydelsefull för de lokala och regionala myndigheterna. Producentansvaret
bör också gälla insamling av förbrukade bärbara batterier. Det faktiska genomförandet av insamlingen,
behandlingen, återvinningen och det miljövänliga bortskaffandet kan skötas av antingen de lokala myndigheterna eller någon annan organisation. Det viktiga här är att klargöra vem som skall finansiera verksamheterna.

Artikel 22

Registrering och garanti

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att se till att tillverkare registreras, när de släpper ut en
produkt på marknaden, och att de tillhandahåller en
garanti om att hanteringen av förbrukade batterier och
ackumulatorer kommer att finansieras. Garantin kan bestå
i att tillverkaren deltar i lämpliga system för finansiering
av hanteringen av förbrukade batterier och ackumulatorer,
eller av en materialåtervinningsförsäkran eller ett spärrat
konto.

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att se till att tillverkare registreras, när de släpper ut en
produkt på marknaden, och att de tillhandahåller en
garanti om att hanteringen av förbrukade batterier och
ackumulatorer kommer att finansieras. Garantin skall kan
bestå i att tillverkaren deltar i lämpliga system för finansiering av hanteringen av förbrukade batterier och ackumulatorer, eller av en materialåtervinningsförsäkran eller ett
spärrat konto.

Motivering: ”Kan” är för vagt. Det bör ersättas med ”skall”.
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Artikel 23
Historiskt avfall
Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

1. Ansvaret för att finansiera kostnaderna för hantering av
förbrukade batterier och ackumulatorer som släpps ut
på marknaden före detta direktivs ikraftträdande, dvs.
historiskt avfall, skall vila på tillverkarna.
2. För industribatterier och -ackumulatorer som släpps ut
på marknaden före detta direktivs ikraftträdande och
som ersätts av likvärdiga produkter eller produkter som
fyller samma funktion, skall tillverkarna finansiera
hanteringen när de levererar dessa nya produkter.
Medlemsstaterna kan, som ett alternativ, föreskriva att
också slutanvändarna helt eller delvis skall ansvara för
denna finansiering.
3. För andra industribatterier som utgör historiskt avfall
skall industrianvändarna finansiera kostnaderna.
4. När det gäller historiskt avfall skall medlemsstaterna se
till att tillverkarna under en övergångsperiod på fyra år
räknat från det datum som avses i artikel 32.1, vid
försäljning av nya produkter, tillåts informera kunderna
om kostnaderna för insamling, behandling och återvinning av alla förbrukade batterier och ackumulatorer. De
kostnader som uppges får inte överstiga de faktiska
kostnaderna.

1. Ansvaret för att finansiera kostnaderna för hantering av
förbrukade batterier och ackumulatorer som släpps ut
på marknaden före detta direktivs ikraftträdande, dvs.
historiskt avfall, skall vila på alla tillverkarena.
2. För industribatterier och -ackumulatorer som släpps ut
på marknaden före detta direktivs ikraftträdande och
som ersätts av likvärdiga produkter eller produkter som
fyller samma funktion, skall tillverkarna finansiera
hanteringen när de levererar dessa nya produkter.
Medlemsstaterna kan, som ett alternativ, föreskriva att
också slutanvändarna helt eller delvis skall ansvara för
denna finansiering.
3. För andra industribatterier som utgör historiskt avfall
skall industrianvändarna finansiera kostnaderna.
4. När det gäller historiskt avfall skall medlemsstaterna se
till att tillverkarna under en övergångsperiod på fyra år
räknat från det datum som avses i artikel 32.1, vid
försäljning av nya produkter, tillåts informera kunderna
om kostnaderna för insamling, behandling och återvinning av alla förbrukade batterier och ackumulatorer. De
kostnader som uppges får inte överstiga de faktiska
kostnaderna.

Motivering: ”Alla” klargör att producentansvaret är kollektivt, inte individuellt.
Bilaga I (ny)
Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Bilaga I
I enlighet med artikel 4.2 skall användning av batterier och
ackumulatorer i följande fall undantas från det förbud som
behandlas i artikel 4.1, oavsett om de monterats i apparatur eller ej:
— Kvicksilver i knappbatterier till hörapparater.
— Kadmium i batterier eller ackumulatorer för nödbelysning.
— Kadmium i batterier eller ackumulatorer för industriella
tillämpningar.
— Kadmium i batterier eller ackumulatorer för flygplan
och tåg.
— Bly i bilbatterier och bilackumulatorer.

Motivering: Se ändringsförslaget till artikel 4.
Bryssel den 22 april 2004
Regionkommitténs
ordförande
Peter STRAUB
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Yttrande från Regionkommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om Vägen till
hållbar produktion: Framstegen i genomförandet av rådets direktiv 96/61/EG om samordnade
åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar”
(2004/C 121/10)
REGIONKOMMITTÉN HAR AVGETT DETTA YTTRANDE med beaktande av

Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
och Regionkommittén om vägen till hållbar produktion: Framstegen i genomförandet av rådets direktiv
96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (KOM(2003) 354 slutlig),
kommissionens beslut av den 19 juli 2003 att rådfråga Regionkommittén i detta ärende, i enlighet med
artikel 265.1 i EG-fördraget,
ordförandens beslut av den 23 januari 2003 att ge utskottet för hållbar utveckling i uppdrag att utarbeta
yttrandet i ärendet,
kommissionens vitbok om ersättningsansvar för miljöskador (KOM(2000) 66 slutlig) och förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (KOM(2002) 17
slutlig – 2002/0021 COD),
Gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram ”Miljö 2010: vår framtid, vårt val”,
kommissionens beslut av den 31 maj 1999 om det frågeformulär som nämns i rådets direktiv 96/61/EG
om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC),
Det utkast till yttrande (CdR 332/2003 rév. 1) som antogs av utskottet för hållbar utveckling den 5 mars
2004 (föredragande: José Macário Correia, kommunstyrelsens ordförande i Tavira, PT–PPE),
och av följande skäl:
1.

Direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar bygger på
en helhetssyn på processen för tillståndsgivning till anläggningar och fastställande av tröskelvärden
för utsläpp, som utgår ifrån tillämpning av bästa tillgängliga teknik.

2.

Senast den 30 oktober 2007 skall de anläggningar som omfattas tillämpa bästa tillgängliga teknik
och uppfylla alla andra krav i direktivet (1).

3.

Om man skall kunna nå målsättningarna och uppfylla kraven i direktivet måste såväl verksamhetsutövare som behöriga myndigheter tänka på att det kan ta tid att förbättra befintliga anläggningar
och att det därför är nödvändigt att utveckla erforderliga åtgärder på ett tillräckligt tidigt stadium.

4.

Det finns tecken på att flera medlemsstater och merparten av anslutningsländerna behöver förstärka
sina insatser och påskynda sitt arbete för att nå det fastställda målet.

5.

Instrumenten för tillämpning av direktivet ryms inom befogenhetsområdet för de regionala och
lokala myndigheter som svarar för övervakning, förvaltning och utfärdande av miljötillstånd.

Yttrandet antogs enhälligt vid Regionkommitténs 54:e plenarsession den 21–22 april 2004 (sammanträdet
den 22 april).
(1) Med undantag för sådana anläggningar i kandidatländerna som beviljats en extra övergångsperiod som sträcker sig
längre än till 2007.
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Regionkommitténs synpunkter och rekommendationer
1.
Regionkommittén instämmer i kommissionens konstaterande att den höga miljöskyddsnivå som utgör det övergripande målet med direktivet endast kan uppnås genom ett större
engagemang från de myndigheter som svarar för tillämpningen,
åtminstone när det gäller vissa medlemsstater och merparten av
kandidatländerna. Dessutom krävs konstruktivt samarbete med
anläggningarnas verksamhetsutövare och andra berörda parter.
2.
Det är viktigt att man förstärker samarbete, forskning och
utbyte av information, bland annat om bästa tillgängliga teknik
(vilket är de instrument som ett framgångsrikt genomförande
av direktivet bygger på). Denna sektor bör därför tillmätas
särskild betydelse inom ramprogrammet för forskning.
3.
I detta skede skulle man behöva genomföra en utvärdering av hur direktivet hittills har tillämpats och genomförts.
Denna skulle man sedan kunna utgå ifrån för att motivera
eventuella ytterligare åtgärder och för att utforma framtidens
politik.
4.
Kommissionen har Regionkommitténs stöd när det gäller
den omfattande europeiska remissrundan (som redan inletts)
om frågor som rör tillämpning, lägesbeskrivning och bedömning av de första officiella rapporterna. Processen för samråd
och analys gör det möjligt att bedöma hur direktivet efterlevs
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och klargöra om det krävs ytterligare åtgärder för att nå målen
i direktivet.
5. Om det skulle konstateras att man inte uppnår resultat
med det nuvarande flexibla systemet, där staterna själva kan
fastställa gränsnivåer för utsläpp, blir det nödvändigt med mer
harmoniserade insatser. Detta skulle kunna ge upphov till ännu
större problem, exempelvis för aktörer som inte har resurser att
förändra sina system enligt de normer som fastställs. Dessutom
skulle de regionala och lokala myndigheter som svarar för övervakning och tillståndsgivning bli tvungna att tillhandahålla
särskilt stöd på det här området. Det är viktigt att medel från
strukturfonderna kan användas för detta ändamål, för att lösa
ett sådant problem, eftersom förseningar på miljöområdet leder
till farliga eftersläpningar vad gäller industrins konkurrenskraft
gentemot övriga världen.
6. Regionkommittén föreslår att man när nya åtgärder utarbetas låter regionerna och de lokala myndigheterna få bidra
aktivt i samarbetet och verkligen fäster avseende vid att identifiera och tilldela de administrativa resurser och ekonomiska
medel som krävs för tillämpningen och övervakningen av
direktivet på regional och lokal nivå, samtidigt som man tar
hänsyn till subsidiaritetsprincipen.

Bryssel den 22 april 2004
Regionkommitténs
ordförande
Peter STRAUB
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Yttrande från Regionkommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Mot en temainriktad strategi för hållbar användning av naturresurser”
(2004/C 121/11)
REGIONKOMMITTÉN HAR AVGETT DETTA YTTRANDE med beaktande av

Europeiska kommissionens meddelande ”Mot en temainriktad strategi för hållbar användning av naturresurser” (KOM(2003) 572 slutlig),
Europeiska kommissionens meddelande om ”Styrelseformerna i EU” (KOM(2001) 428 slutlig),
Europeiska kommissionens beslut av den 1 oktober 2003 att i enlighet med artikel 265 första stycket i EGfördraget rådfråga Regionkommittén i denna fråga,
ordförandens beslut av den 27 januari 2004 att ge utskottet för hållbar utveckling i uppdrag att utarbeta
ett yttrande i ärendet,
kommissionens rekommendation till 2002 års allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och gemenskapens
ekonomiska politik (KOM(2002) 191 slutlig),
definitionen av begreppet ”hållbar utveckling” i Amsterdamfördraget,
meddelandet från kommissionen om ”Hållbar utveckling i Europa för en bättre värld: En strategi för hållbar
utveckling i Europeiska unionen” (kommissionens förslag till Europeiska rådet i Göteborg) (KOM(2001)
264 slutlig),
meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och
Regionkommittén: ”Mot ett globalt partnerskap för hållbar utveckling” (KOM(2002) 82 slutlig),
Regionkommitténs yttrande om kommissionens meddelande om Europeiska gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram ”Miljö 2010: Vår framtid – vårt val – Sjätte miljöhandlingsprogrammet” och förslaget till
Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens miljöhandlingsprogram för perioden 2001–2010
(KOM(2001) 31 slutlig – CdR 36/2001 fin (1)),
Regionkommitténs yttrande om meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om
”Integrerad produktpolitik – Miljöpåverkan ur livscykelperspektiv” (KOM(2003) 302 slutlig – CdR
159/2003 fin) (2),
Regionkommitténs yttrande om meddelandet från kommissionen: ”Mot en temainriktad strategi för förebyggande och återvinning av avfall” (KOM(2003) 301 slutlig – CdR 239/2003 fin) (3),
Europeiska kommissionens grönbok ”Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning” (KOM(2000)
769 slutlig),
meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén om ”En europeisk strategi för miljö och hälsa” (KOM(2003) 338 slutlig),
meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om ”Europeiska gemenskapens strategi
för biologisk mångfald” (KOM(1998) 42 slutlig) och meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om ”Åtgärdsplaner för biologisk mångfald” (KOM(2002) 162 slutlig),
Regionkommitténs utkast till yttrande (CdR 11/2004 rév. 1) som antogs av utskottet för hållbar utveckling
den 5 mars 2004 (föredragande: Cormick Keenan McChord, ordförande i Stirling Council, (UK–PSE).
(1) EGT C 357, 14.12.2001, s. 44.
(2) EGT C 73, 23.3.2004, s. 51.
(3) EGT C 73, 23.3.2004, s. 63.
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och av följande skäl:
1)

Det står klart att den nuvarande resursförbrukningen med de följder denna får för miljön och befolkningen i Europa och övriga världen inte kan fortgå.

2)

För att man skall kunna minska följderna av resursförbrukningen och uppnå en mer hållbar
konsumtion inom unionen behövs det en långsiktig strategi som är förenlig med EU:s politik för
hållbar utveckling.

3)

Lokala och regionala myndigheter befinner sig i en unik position när det gäller att påverka användningen av naturresurserna. Detta kan ske genom en rad åtgärder, t.ex. avfallshantering och planering,
och genom att genomföra lokala åtgärder i syfte att skydda naturresurserna och påverka konsumtions- och produktionsmönstren.

4)

Det är mycket viktigt att man i strategin fastställer prioriteringar och konkreta åtgärder som leder
fram till en mer hållbar användning av resurserna. För detta krävs att den ekonomiska tillväxten
frikopplas från miljöpåverkan och de sociala konsekvenserna samt från resursanvändningen. Syftet
med detta är att minska inverkan på miljön, att ta itu med utarmningen och försörjningstryggheten
beträffande icke-förnybara resurser samt att förhindra ytterligare förstörelse och utarmning av förnybara resurser. Strategin bör också leda till social integrering och rättvisa miljövillkor inom EU samt
beakta de fattigare ländernas (inklusive kandidatländernas) resursbehov och skapa rättvisa mellan
generationerna. Strategin förutsätter en utvärdering av politiken och kunskapsinsamling, inklusive
en ändring av konsumentvanorna och en integrering och anpassning av politiken. På grund av sin
”unika roll” (Agenda 21, kapitel 28) bör de lokala myndigheterna vara en av huvudaktörerna när det
gäller att främja EU-projekt på lokal nivå.

5)

För att säkerställa att dessa mål uppnås måste man i strategin erkänna betydelsen av den ekonomiska
politiken och skattepolitiken. De externa kostnaderna bör inkluderas (så att förorenaren betalar), och
denna åtgärd bör förstärkas med hjälp av lämpliga skattemässiga åtgärder och en strategi för
offentlig upphandling.

Yttrandet antogs enhälligt vid Regionkommitténs 54:e plenarsession den 21–22 april 2004 (sammanträdet
den 22 april).

1. Regionkommitténs ståndpunkt

är av stor betydelse och betonar behovet av att prioritera samtidigt som man beaktar de största behoven av miljömässiga
förbättringar vad gäller resursanvändning.

Kommitténs bedömning

1.1 Regionkommittén välkomnar kommissionens meddelande som ett första steg mot en temainriktad strategi för
hållbar förvaltning och användning av naturresurser (”strategin”), som efterlystes i EU:s sjätte miljöhandlingsprogram.
Centralt i detta sammanhang är att man erkänner att resursanvändningen behöver förvaltas och minskas om målen i EU:s
strategi för hållbar utveckling skall kunna uppnås.
1.2 Kommittén gläder sig över att det överordnade målet för
strategin är att frikoppla miljöpåverkan från den ekonomiska
tillväxten, och över att strategin därför bör ”inriktas på att
minska miljöpåverkan och därmed underlätta för växande
ekonomier att använda resurserna effektivt, både ekonomiskt
och miljömässigt”.
1.3 ReK är medveten om att uppnåendet av detta mål
kommer att vara en tidskrävande process och välkomnar därför
att strategin föreslås omspänna 25 år i syfte att ge de berörda
aktörerna möjlighet att anpassa sina strategier och processer
”för att utveckla och tillämpa produktions- och konsumtionsmönster med mindre miljöpåverkan”.
1.4 Kommittén stöder det breda synsättet som omfattar
kunskapsinsamling samt utvärdering och integrering av politiken, instämmer särskilt i att utbildning och ökad medvetenhet

1.5 ReK instämmer i att följderna av att använda icke-förnybara resurser för närvarande är av största betydelse, men anser
att det också är viktigt att man är medveten om de risker
utarmningen av de icke-förnybara resurserna innebär för den
hållbara utvecklingen, i synnerhet med beaktande av de europeiska resursernas begränsningar, försörjningstryggheten och
de geopolitiska riskerna.

2. Regionkommitténs rekommendationer
Kommitténs bedömning

2.1 Regionkommittén föreslår att strategin entydigt presenteras som en grundval för hållbar utveckling, med återverkningar som sträcker sig från en omstrukturering av den
ekonomiska politiken och skattepolitiken till en politik beträffande klimatförändring. Den bör inte presenteras mer begränsat
som enbart en del av miljöpolitiken eller avfallshanteringen
(även om dessa utgör en nödvändig del av strategin). Detta
skulle stå i strid mot Cardiffprocessen, genom vilken man
strävar efter att öka integreringen av miljöfrågor i andra politikområden, samt medföra en risk för att strategin marginaliseras.
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2.2 Kommittén yrkar på att frikopplingen inte skall ses
enbart som något som möjliggör en fortsatt ekonomisk tillväxt
utan att det uppstår en utarmning av resurserna eller en negativ
miljöpåverkan. Miljön, ekonomin och samhället är fortsättningsvis beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt, och i
synnerhet teknisk innovation måste utnyttjas för att minska
resursanvändningen och öka resurseffektiviteten om möjligt
genom återhämtning och återvinning samt genom att
uppmuntra till användning av förnybara resurser, och minska
miljöskadorna. Det skall inte ”upprätthållas en jämvikt” mellan
”de tre pelarna inom hållbar utveckling: ekonomisk tillväxt,
sociala framsteg och miljöns kvalitet”, utan dessa skall anpassas
till varandra och samordnas.

som lever i fattigdom. I strategin bör man tillämpa synsättet i
Kyotoprotokollet enligt vilket tillväxt tillåts i de fattigare
länderna (inklusive kandidatländerna), samtidigt som den
globala maximala kapaciteten beaktas och länder leds bort från
en ohållbar resursanvändning och resursintensitet.

2.3 Kommittén hoppas därför att den ekonomiska politikens
och skattepolitikens betydelse erkänns i högre grad. Målet bör
vara att inkludera de externa kostnaderna, så att förorenaren
betalar, och denna åtgärd bör förstärkas med hjälp av lämpliga
skattemässiga åtgärder och en strategi för offentlig upphandling.

2.7 Kommittén framhåller att man vid fastställandet av
prioriteringarna bör beakta resursernas begränsningar, de
resurser som är skadligast för miljön och gränsen för vad
naturen klarar av.

2.4 Kommittén anser att strategin bör behandla social integrering och rättvisa miljövillkor. Man bör fullt ut beakta de
följder strategin får för olika samhällsgrupper och se till att de
negativa effekterna inte på ett oproportionerligt sätt drabbar
dem som har de sämsta förutsättningarna att klara av dem samt
att strategin kompletterar de gemenskapsåtgärder som vidtas
för att bekämpa diskriminering och social utestängning.
2.5 ReK anser att man bör lägga större tonvikt på frågor i
anslutning till utvidgningen och den internationella dimensionen. Strategin bör bekräfta stödet till världstoppmötets
handlingsplan, och betona att en hållbar användning av resurserna i Europa skall ses mot bakgrund av det ökade behovet av
resursanvändning i de fattigare länderna och bland människor

2.6 ReK yrkar på att man i det långsiktiga perspektivet också
skall beakta rättvisa mellan generationerna. Med beaktande av
det långsiktiga och globala perspektivet bör man med hjälp av
strategin ta itu med utarmningen och försörjningstryggheten
beträffande icke-förnybara resurser samt förhindra förstörelsen
och utarmningen av förnybara resurser, inklusive biologisk
mångfald, fiskbestånd och kolsänkor.

2.8 Regionkommittén föreslår att de lokala och regionala
myndigheternas roll i strategin erkänns vid sidan av andra
offentliga organs roll med tanke på deras engagemang inom
sådana områden som planering, avfall, skydd av den biologiska
mångfalden och livsmiljöerna på lokal nivå, transport och
utbildning.
2.9 Regionkommittén uppmanar Europeiska kommissionen
att i sina förslag ta vederbörlig hänsyn till subsidiaritetsprincipen. Åtgärder på lokal nivå, bland annat lokala Agenda 21,
utgör ofta den starkaste drivkraften för att skydda naturresurser.
Politiken måste utformas på ett sådant sätt att de lokala och
regionala myndigheterna så flexibelt som möjligt kan vidta
åtgärder på lokal nivå, utan att begränsas av politik som
genomförs på andra nivåer.

Bryssel den 22 april 2004
Regionkommitténs
ordförande
Peter STRAUB

