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Inhoud 

Deze studie heeft tot doel te beoordelen hoe invulling en uitvoering is 

gegeven aan de strategische samenhang van het cohesiebeleid voor de 

periode 2014-2020. Op basis van een analyse van documenten en 

vraaggesprekken met autoriteiten van de lidstaten luidt de conclusie dat 

de samenhang in het algemeen is verbeterd ten opzichte van de 

voorgaande periode. Maar er wordt ook gewezen op een aantal Europese 

en binnenlandse uitdagingen om een strategisch samenhangende 

benadering tussen verschillende Europese structuur- en 

investeringsfondsen en met andere EU-beleidsterreinen te garanderen.  
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SAMENVATTING 

Strategische samenhang is een centraal element van de uit 2013 daterende hervorming 
van het cohesiebeleid voor de periode 2014-2020. In deze studie wordt kritisch 
beoordeeld hoe invulling en uitvoering is gegeven aan de strategische samenhang van 
het cohesiebeleid, op basis van een analyse van documenten en vraaggesprekken met 
de autoriteiten van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de programmering van de 
partnerschapsovereenkomsten en operationele programma's voor de periode 2014-
2020. De nadruk ligt op vier terreinen die van cruciaal belang worden geacht voor de 
strategische oriëntatie van het cohesiebeleid: Europese strategische kaders; nationale 
strategische kaders; thematische concentratie; en programma-architectuur, bestuur en 
beheer. 

Europese strategische kaders 

Een regelgevingsinnovatie voor de periode 2014-2020 is het gebruik van een 
overkoepelende gemeenschappelijke verordening betreffende vijf fondsen op 
verschillende beleidsterreinen. Het gemeenschappelijk strategisch kader, dat een bijlage 
bij de gemeenschappelijke verordening vormt, is een breder, beter onderbouwd en 
coherenter strategisch kader dan de communautaire strategische richtsnoeren voor de 
periode 2007-2013. De mensen die bij de beheersautoriteiten voor de programmering 
verantwoordelijk zijn, hebben het gemeenschappelijk strategisch kader verwelkomd als 
een praktisch en nuttig instrument, hoewel de invloed ervan op het 
programmeringsproces ondergeschikt is aan de nationale strategische kaders. 

Nationale strategische kaders  

De nieuw ingevoerde partnerschapsovereenkomsten zijn strategische plannen met 
prioriteiten voor de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF/ESI-fondsen). 
Deze worden gesloten tussen de Europese Commissie en nationale autoriteiten en bieden 
meer ruimte om niet alleen de verschillende ESI-fondsen te coördineren, maar ook om 
deze fondsen te coördineren met andere beleidsmaatregelen van de EU en de lidstaten. 
In de praktijk verschillen nationale coördinatieregelingen aanzienlijk van lidstaat tot 
lidstaat, met name wat betreft de formaliteit ervan, maar de beheersautoriteiten zijn 
voorzichtig optimistisch dat de voorgenomen of ingevoerde structuren en systemen 
synergieën zullen opleveren en tot meer coördinatie zullen leiden dan in de periode 
2007-2013. De lidstaten hebben tijdens het programmeringsproces ook het 
partnerschapsbeginsel toegepast. Zij hebben op partnerschap gebaseerde 
bestuursorganen of werkgroepen opgericht voor het uitwerken van alle of een deel van 
de partnerschapsovereenkomsten en operationele programma's. Openbare 
raadplegingen werden aangevuld met vormen van raadpleging op internet en de 
verspreiding van informatie. De landenspecifieke aanbevelingen blijken een beperkte rol 
te hebben gespeeld bij het opstellen van de nationale strategische kaders, maar de 
lidstaten konden er meestal wel gevolg aan geven. 

Thematische concentratie  

De nieuwe eisen inzake thematische concentratie in de periode 2014-2020 hadden in de 
meeste lidstaten een grote weerslag op de programmering. De toewijzingen van het 
EFRO/Cohesiefonds voor de thematische doelstellingen 1-4 (onderzoek, technologische 
ontwikkeling en innovatie; ICT; concurrentievermogen van kmo's; en een koolstofarme 
economie) vertonen een aanzienlijke toename, terwijl de investeringen in infrastructuur 
minder uitgesproken zijn dan in de periode 2007-2013. De onderhandelingen over de 
toewijzing van de middelen aan de verschillende doelstellingen verliepen moeizaam; veel 
lidstaten staan kritisch tegenover de beschikbare speelruimte om de thematische 
concentratie in evenwicht te brengen met steun voor binnenlandse prioriteiten. De 
beheersautoriteiten zijn het in principe eens met speciale bestemmingsbepalingen 
(duurzame stadsontwikkeling, deelname van het ESF) maar wensen meer flexibiliteit. 
Regionale differentiatie van bestemmingsvoorschriften wordt niet nuttig geacht daar de 
soorten regio's te star zijn en de specifieke regionale kenmerken niet weerspiegelen. 

 



 

 

Programma-architectuur, bestuur en beheer 

De gemeenschappelijke verordening voor 2014-2020 kan op brede instemming rekenen 
en zal naar verwachting voor meer samenhang en coördinatie van de planning en 
uitvoering van de ESI-fondsen zorgen. Veel beheersautoriteiten vinden echter dat zij niet 
ver genoeg gaat omdat er nog altijd aparte fondsspecifieke verordeningen bestaan (met 
name voor het Elfpo). 

In veel lidstaten heeft de programma-architectuur aanzienlijke veranderingen ondergaan 
ten opzichte van 2007-2013, wat een betere institutionele coördinatie van de 
verschillende fondsen in de hand moet werken. De mogelijkheid van operationele 
programma's die uit meerdere fondsen worden gefinancierd, wordt in de meeste 
lidstaten verwelkomd, maar er blijft bezorgdheid bestaan over administratieve 
rompslomp (bijv. als gevolg van aparte verordeningen). Geïntegreerde territoriale 
benaderingen kunnen nuttige instrumenten zijn om voor strategische samenhang op 
lokaal of regionaal niveau te zorgen. De rol van de Commissie ter ondersteuning van het 
streven naar strategische samenhang, ten slotte, wordt hoofdzakelijk als positief 
beschouwd. Wel is kritiek geuit op de samenhang en consistentie van de standpunten en 
adviezen tussen de verschillende DG's. Ondanks inspanningen om het overleg en de 
samenwerking tussen de diensten binnen de Commissie te verbeteren, zijn de 
beheersautoriteiten van oordeel dat de verdere "sectorale aanpak" van de ESI-fondsen 
op EU-niveau (waarbij verschillende diensten bevoegd zijn voor verschillende fondsen) 
een gecoördineerde aanpak beknotten. 

Conclusies en aanbevelingen 

1. Het gemeenschappelijk strategisch kader geeft duidelijk de doelstellingen en 
prioriteiten van de EU aan. 

2. De standpuntnota's van de Commissie verschaffen de nationale autoriteiten 
een duidelijk inzicht in de waarschijnlijke onderhandelingspositie van de 
Commissie. 

3. Ten minste in de programmeringsfase zal er sprake zijn van thematische 
concentratie. 

4. Er bestaat bezorgdheid over een geleidelijke "omvorming" van het 
cohesiebeleid tot een thematisch beleid waarbij de cohesiedoelstelling uit het oog 
wordt verloren. 

5. Er moet een betere strategische integratie en coördinatie van het 
fondsenbeheer worden verwezenlijkt. 

6. Het partnerschapsbeginsel blijkt tijdens het programmeringsproces in het 
algemeen te zijn geëerbiedigd. 

7. Er valt weinig vereenvoudiging te bespeuren. 
8. De doeltreffendheid en het nut van de mogelijkheden voor geïntegreerde 

territoriale ontwikkeling zijn nog niet duidelijk. 
9. De rol van de Commissie tijdens de onderhandelingen wordt vrij sterk 

gewaardeerd. 
10. De voorbereiding van het beleidshervormingsproces voor de periode 2014-

2020 verliep vrij open en inclusief, althans in vergelijking met dat voor de periode 
2007-2013. 

Op basis van deze conclusies worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

 Het zou goed zijn een aanpak met meer samenwerking tussen de Europese 
Commissie en de lidstaten te overwegen bij het uitwerken van het 
gemeenschappelijk strategisch kader en de standpuntnota's. 

 Er is behoefte aan veel meer integratie van de ESI-fondsen en 
coördinatie tussen de directoraten-generaal van de Commissie. 

 Op de toepassing van het partnerschapsbeginsel tijdens de uitvoering 
van de programma's moet toezicht worden uitgeoefend door het EP. 

 Kritisch toezicht van het EP op de strategische samenhang en de resultaten 
van het cohesiebeleid verdient aanbeveling. 

 Er is nauwere coördinatie binnen het Europees Parlement nodig, en met 
name meer dialoog tussen de vier commissies die met de ESI-fondsen belast zijn. 


