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SAMENVATTING 

 
Op 6 oktober 2011 heeft de Europese Commissie een pakket ontwerpverordeningen met 
het oog op de hervorming van het cohesiebeleid na 2013 op tafel gelegd. De doelstellingen 
van deze studie waren die voorstellen kritisch te beoordelen – op basis van een onderzoek 
van recente onderzoeks- en beleidsdocumenten en begrotingsmodellen – en aanbevelingen 
te doen ter onderbouwing van de standpunten van het Europees Parlement in de 
onderhandelingen. Na een inleidend hoofdstuk, dat meer details verschaft over het 
rechtskader, de doelstellingen, methodologie en structuur van de studie, worden in de 
volgende zes hoofdstukken de hervormingsvoorstellen in thematische blokken besproken.  
In hoofdstuk 2 worden de toekomstige subsidiabiliteits- en toewijzingsscenario’s 
binnen het EU-cohesiebeleid geschetst. Hierbij werd gebruik gemaakt van Eurostat-
gegevens van eind februari 2012. De trends in regionale economische groei tijdens de 
huidige periode en het gebruik van gemiddelden voor de EU-27 zouden ertoe leiden dat er 
in 2014-2020 aanzienlijk minder mensen onder de convergentieregio's zouden vallen. Ook 
de introductie van een nieuwe definitie van "transitieregio" zal het interventiepatroon 
veranderen. Er ontstaat dan een categorie hulpgebieden waarin meer dan 11% van de EU-
15-bevolking woont. Globaal gezien laten de begrotingsvoorstellen voor Europa 2020 een 
lichte verlaging van de begroting voor het cohesiebeleid zien. Deze inkrimping wordt 
grotendeels gerealiseerd door een vermindering van de convergentie-uitgaven, hoewel 
deze uitgaven per hoofd van de bevolking licht stijgen; de uitgaven voor "regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid" zullen in absolute zin en per hoofd van de 
bevolking beduidend stijgen; en de uitgaven voor transitieregio's zullen met de helft 
toenemen. De intensiteit van de steun zal sterk variëren tussen vroegere 
convergentieregio's, die ten minste twee derde van hun vorige toewijzing zullen ontvangen, 
en andere transitieregio's, waarvoor de toewijzingsregeling nog niet duidelijk is 
gespecificeerd. Het instellen van financiële maxima zal een belangrijke rol spelen bij het 
bepalen van financiële toewijzingen, vooral voor de minst welvarende lidstaten. Voor deze 
landen is het voorgestelde maximum aanzienlijk lager dan in 2007-2013 en heeft het 
perverse effecten op landen met een lagere groei. 
In hoofdstuk 3 worden de doelstellingen van het cohesiebeleid besproken. De 
Commissie heeft geen belangrijke veranderingen aan de doelstellingen van het 
cohesiebeleid voorgesteld. De nieuwe Verdragsbepaling over de territoriale cohesie is nu 
wel explicieter, maar nog steeds slecht gedefinieerd; en in alle ontwerpverordeningen 
wordt sterk de nadruk gelegd op de thematische doelstellingen van Europa 2020. Wat de 
beleidsstructuur betreft, wordt een rationalisering van de doelstellingen voorgesteld door 
twee "kerndoelstellingen" te (her)formuleren: investeringen in groei en banen in alle 
regio's, en territoriale samenwerking. Deze vereenvoudiging verdient steun aangezien zij 
een onderscheid helpt te maken tussen de beleidsdoelstellingen en de verschillende 
categorieën van regio's die het doel zijn van de steun. De beschrijving van de 
doelstellingen in de wetgeving is echter verwarrend en incoherent omdat de formulering 
van de doelstellingen van de verschillende fondsen in de gemeenschappelijke bepalingen 
onduidelijk is en termen met betrekking tot die doelstellingen ("missies", "doelen" en 
"taken") in de verschillende verordeningen betreffende de fondsen niet consequent gebruikt 
worden. 
De territoriale dimensie wordt onderzocht in hoofdstuk 4. De Commissie stelt meer 
lokaal-gebonden en geïntegreerde interventies voor via instrumenten voor vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling en geïntegreerde territoriale investering, alsook 
een geïntegreerde benadering van territoriale ontwikkeling in de planningsstructuur en een 
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meer strategische benadering van territoriale samenwerking. Sommige lidstaten hebben er 
moeite mee dat bepalingen van bovenaf worden opgelegd, vooral met de verwachting dat 
alle territoriale instrumenten worden opgenomen in partnerschapscontracten en 
programma's en dat 5% van de middelen voor stadsontwikkeling wordt gereserveerd. 
Voorts is er ook bezorgdheid gerezen over de administratieve capaciteiten die nodig zijn 
voor de uitvoering van een geïntegreerde territoriale benadering. Meer algemeen brengt de 
sterk thematische oriëntering van de ontwerpverordeningen en het gemeenschappelijk 
strategisch kader, die gericht zijn op de doelstellingen van Europa 2020, gerechtvaardigde 
bezorgdheid teweeg over het verlies van een strategische benadering van territoriale 
ontwikkeling en cohesie. De thematische concentratie op Europa 2020 levert ook 
problemen op voor de doelstelling van Europese territoriale samenwerking, aangezien 
programma's vaak ingewikkelde combinaties van behoeften en uitdagingen moeten 
aanpakken; en het is onduidelijk hoe territoriale samenwerking strategisch gecoördineerd 
zal worden in partnerschapscontracten en met die van andere lidstaten. 
Onder de titel strategische cohesie en programmering ligt de focus in hoofdstuk 5 op 
de voorstellen voor een nieuw planningskader en een sterkere thematische concentratie. 
De Commissie heeft een ontwerp voor een gemeenschappelijk strategisch kader ingediend, 
waarin de mogelijkheid wordt geboden om de strategische coördinatie van de verschillende 
middelen en EU-beleidsdomeinen te versterken. De politieke betrokkenheid en de 
legitimiteit van het document kunnen op nationaal niveau in het gedrang komen als de 
Raad en het Europees Parlement niet formeel betrokken zijn bij de aanneming van de 
wetgeving. Er wordt kritiek geuit op de strategische planningsstructuur vanwege het gebrek 
aan een territoriale dimensie en de buitensporige nadruk op Europa 2020. Er bestaan 
soortgelijke bedenkingen over het overmatig gebruik van overeenkomsten en de sterke 
centralisatie, met inbegrip van het aanwenden van coördinatiemechanismen op gebieden 
waarvoor de EU beperkte bevoegdheden heeft. Terwijl er veel valt te zeggen voor een 
grotere concentratie van de uitgaven, zijn de voorstellen voor het reserveren van middelen 
– zowel binnen één als binnen meerdere fondsen – complex en niet samenhangend en 
worden zij fel bekritiseerd door de lidstaten en andere belanghebbenden omdat zij 
onvoldoende de territoriale behoeften zouden weergeven.  
In hoofdstuk 6 wordt het nieuwe prestatiekader besproken als onderdeel van de 
resultaatgerichte agenda. Voorwaarden ex-ante vormen een belangrijke component, maar 
moeten gericht zijn op het verbeteren van de doeltreffendheid, verbonden worden aan 
investeringen in het kader van het cohesiebeleid, beperkt worden in aantal, gebaseerd zijn 
op een gemeenschappelijke consensus en het subsidiariteitsbeginsel in acht nemen. 
Sommige van de voorgestelde "algemene" voorwaarden zijn er eerder op gericht om aan 
bepalingen van andere EU-beleidsdomeinen te voldoen dan om voor een doeltreffende 
verwezenlijking van de programmadoelstellingen te zorgen. De uitbreiding van macro-
economische voorwaarden van het cohesiefonds naar de structuurfondsen is niet goed 
verantwoord. 
De voorstellen voor een prestatiekader en een prestatiereserve zijn nauw verbonden met 
voornoemde voorwaarden. Als het doel de verbetering van de resultaatsgerichtheid is, is 
een explicietere nadruk op de "resultaatsindicatoren" noodzakelijk en niet op de besteding 
of het rendement, wat in de verordeningen lijkt te worden gesuggereerd. Er ontstaan ook 
vragen omtrent het tijdstip van de prestatiebeoordeling, de kwaliteit van de 
prestatiegegevens, de methodologie om prestaties te bewijzen en de toepassing van truken 
(de neiging om makkelijk te bereiken doelen te stellen). De monitoringsystemen moeten 
aangepast worden aan deze grotere aandacht voor resultaten. De voorgestelde voorwaarde 
ex-ante dat een doeltreffend systeem van resultaatsindicatoren moet bestaan, moet 
gunstig onthaald worden, maar binnen de gemeenschappelijke indicatoren op EU-niveau 
moet ook duidelijk verschil gemaakt worden tussen rendements- en resultaatsindicatoren. 
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In de beoordelingsvoorstellen wordt het juiste evenwicht gevonden tussen de behoefte om 
flexibiliteit te garanderen zodat de beoordelingen aangepast zijn aan de noden van de 
lidstaten, en de vereiste om beoordelingen uit te voeren tijdens de periode waarvoor de 
doeltreffendheid van de uitgaven beoordeeld moet worden. Er kan meer gedaan worden 
opdat alle beoordelingsverslagen tijdig op EU-niveau openbaar gemaakt worden.  
Terwijl tijdens de periode 2007-2013 de lidstaten via wetgeving werden aangemoedigd om 
hun administratieve capaciteiten voor de uitvoering van de fondsen op te voeren, wordt dit 
in de wetgevingsvoorstellen voor de periode 2014-2020 versterkt. Het ontwerpconcept van 
de Commissie over hoe capaciteiten gemeten moeten worden, is echter nog rudimentair.  
Gezamenlijke actieplannen vormen een nieuw, prestatiegericht instrument dat gebaseerd is 
op de rendementsgerichte benadering van de terugbetaling van de uitgaven. Terwijl er veel 
potentiële uitdagingen zijn, die overeenstemmen met die voor de prestatiereserve, biedt 
het initiatief de mogelijkheid om opties voor de verbetering van de prestatieoriëntatie van 
delen van de programma's te testen en moet het bevorderd worden. Systematische 
monitoring en beoordeling zijn noodzakelijk in de toekomst om van dit initiatief te leren en 
te zien wat er kan worden overgenomen in andere soorten interventies (zoals 
infrastructuurondersteuning binnen het kader van het EFRO).  
Tenslotte bleef het in de ontwerpverordeningen en tijdens de recente discussies over 
hervormingen redelijk stil over hoe het politiek debat op hoog niveau aangezwengeld kan 
worden en hoe de verantwoording over de prestaties op EU-niveau verbeterd kan worden, 
vooral aan het Europees Parlement. Er wordt voorgesteld een EU-
prestatieverantwoordingskader in te voeren om deze leemte op te vullen. 
In hoofdstuk 7 worden de voorstellen voor vereenvoudiging en betrouwbaarheid 
besproken. De Commissie heeft aanzienlijke moeite gedaan om de systemen en bepalingen 
te vereenvoudigen, stroomlijnen en harmoniseren, meer bepaald door gemeenschappelijke 
regelgevingskaders en vereisten vast te stellen voor de verschillende fondsen. Andere 
maatregelen zijn er eerder op gericht de wettigheid en de regelmatigheid te verhogen. 
Globaal gezien ligt de grootste nadruk van de wetgevingsvoorstellen op de vereenvoudiging 
voor de begunstigden, terwijl de vereenvoudiging voor de beheerders van de nationale of 
regionale programma's onduidelijk blijft. Er is geen simpele oplossing voor de problemen 
van administratieve complexiteit en fouten in het cohesiebeleid, maar een beter evenwicht 
is nodig tussen de (vaak tegengestelde) doelstellingen van vereenvoudiging, 
betrouwbaarheid en prestatie. De wetgevingsvoorstellen en amendementen moeten 
gebaseerd zijn op een grondige beoordeling ex-ante van de gevolgen van deze maatregelen 
en moeten gedurende de periode 2014-2020 onderworpen worden aan een even 
nauwkeurige, voortdurende monitoring en beoordeling. 
Het laatste hoofdstuk bevat de conclusies van het onderzoek en beleidsaanbevelingen 
ter onderbouwing van de standpunten van het Europees Parlement.   
 Subsidiabiliteit en toewijzingen  

1. Het Europees Parlement moet de Commissie vragen een haalbaarheidsstudie over 
een tussentijdse subsidiabiliteitsevaluatie voor te bereiden en uiteen te zetten welke 
mogelijkheden de grote schommelingen kunnen opvangen. 

2. Aan de Commissie moet gevraagd worden de toewijzingscriteria van de middelen 
voor de transitie- en de meer ontwikkelde regio's te verduidelijken. 

3. Aan de Commissie moet eveneens verzocht worden haar voorstellen voor financiële 
maxima te verduidelijken en uit te leggen hoe zij denkt om te gaan met de perverse 
effecten van deze maxima. 
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 Doelstellingen 

4. Het Europees Parlement moet trachten specifieke verduidelijkingen van en 
amendementen op de regelgeving voor te stellen: een nieuw, afzonderlijk hoofdstuk 
of artikel over de "doelstellingen" in de gemeenschappelijke bepalingen waarin de 
doelstellingen van elk fonds van het gemeenschappelijk strategisch kader worden 
vastgelegd; een of meerdere bijkomende alinea's onder "definities" waarin de 
doelstellingen nader worden toegelicht en/of het verschil tussen de termen 
"missies", "doelstellingen", "doelen" en "taken" wordt verduidelijkt; en een 
uniformisering van de terminologie in alle verordeningen betreffende de fondsen, 
waardoor inwisselbaar en niet-consequent gebruik van de termen en titels "missies", 
"doelstellingen" en "taken" voorkomen wordt. 

 
 De territoriale dimensie  

5. Het Europees Parlement moet trachten de territoriale dimensie van het pakket van 
wetgevingsvoorstellen te versterken. In het bijzonder moet het gemeenschappelijk 
strategisch kader een specifieke sectie over de territoriale dimensie bevatten – en 
subsecties onder elke thematische doelstelling (Bijlage I van het ontwerp voor het 
gemeenschappelijk strategisch kader) –, waarin met de Territoriale Agenda 2020 als 
uitgangspunt de territoriale beginselen, prioriteiten en acties worden uiteengezet en 
de belangrijkste raakpunten tussen deze Agenda en Europa 2020 worden belicht; en 
in partnerschapscontracten moet verplicht op strategisch niveau worden uitgelegd 
hoe gebruik gemaakt wordt van interventies van het cohesiebeleid om het 
territoriaal potentieel te benutten teneinde de doelen van de Europa 2020-strategie 
te bereiken overeenkomstig de Territoriale Agenda, en de territoriale cohesie op 
regionaal, nationaal en Europees niveau te verbeteren. 

6. In de uitvoeringsverslagen van het operationeel programma moet voor elke 
thematische doelstelling in het programma verplicht informatie verstrekt worden 
over de territoriale spreiding van de middelen op subregionaal niveau (i.e. NUTS 
III/IV of het laagste niveau waarvoor automatisch gegevens verzameld worden in de 
monitoringsystemen).  

7. Het Europees Parlement moet ervoor pleiten om: het gebruik van territoriale 
instrumenten facultatief te maken en afhankelijk te stellen van een geschikte 
verantwoording door de lidstaten van de relevantie ervan, waarbij in de 
wetgevingsbepalingen wordt verwezen naar specifieke territoriale instrumenten in 
de inhoud van de partnerschapscontracten (artikel 14); en meer flexibiliteit te 
verlenen aan de lidstaten in hun aanpak van duurzame stadsontwikkeling, door te 
bepalen dat over het niveau van gereserveerde middelen onderhandeld moet 
worden met de Commissie op basis van een verantwoording van de behoeften van 
de lidstaten en dat de vereiste stedenlijst indicatief moet zijn. 

8. In de verordeningen moet geëist worden dat de uitvoering van de investeringen 
voor vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling en geïntegreerde 
territoriale investering wordt ondersteund door een specifieke vermelding in de 
partnerschapscontracten en een daaropvolgende toetsing ex-ante van de 
programma's op gepaste administratieve capaciteit. 

9. De verordeningen moeten grotere flexibiliteit verlenen aan programma's voor 
Europese territoriale samenwerking met inachtneming van de thematische focus van 
de interventies, hetzij door het aantal thematische doelstellingen dat kan worden 
toegevoegd te verhogen, hetzij door de concentratievereiste te beperken tot een 
percentage van de toegewezen middelen (bv. 75%). Voorts moet voorzien worden 
in een mechanisme voor coördinatie tussen de partnerschapscontracten van 
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lidstaten die deelnemen aan een gemeenschappelijke Europese territoriale 
samenwerking, bijvoorbeeld een "territoriaal memorandum van overeenstemming" 
waarin de voornaamste prioriteiten voor samenwerking worden uiteengezet en 
rekening wordt gehouden met de relevante macroregionale en op zeegebieden 
gebaseerde strategieën. 

 Strategische cohesie en programmering  
10. Het gemeenschappelijk strategisch kader moet voorgesteld worden door de 

Commissie en goedgekeurd door de Raad en het Europees Parlement met 
raadpleging van het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal 
Comité, liefst als bijlage bij de algemene verordening. 

11. Het Europees Parlement moet ervoor zorgen dat de in het Verdrag vastgelegde 
cohesiedoelstellingen voldoende weerspiegeld worden door de inhoud van de 
partnerschapscontracten en operationele programma's, met inbegrip van een 
"territoriale" en "geïntegreerde" benadering. In de algemene verordening moet 
duidelijk worden gemaakt dat de partnerschapscontracten en in het bijzonder de 
operationele programma's eerst en vooral een strategie moeten bevatten om de EU-
doelstellingen voor economische, sociale en territoriale cohesie te bereiken; uit de 
inhoud moet verplicht een "territoriale" en "geïntegreerde" benadering blijken; en er 
moeten bepalingen worden toegevoegd die de goedkeuring van uit verscheidene 
Fondsen gefinancierde programma's, met inbegrip van alle fondsen voor het 
gemeenschappelijk strategisch kader, mogelijk maken, die de drempel voor 
kruisfinanciering verhogen tot minstens 10% en die het binnen het kader van de 
prioritaire zwaartepunten mogelijk maken de investeringsprioriteiten van 
verschillende doelstellingen binnen alle fondsen te combineren. 

12. Inhoudelijk moeten overlappingen en herhalingen in de partnerschapscontracten en 
operationele programma's voorkomen worden. Er moet nagedacht worden over de 
vraag welke elementen en soorten informatie alleen in de programma's opgenomen 
kunnen worden en of het bereik van de beslissing van de Commissie niet beperkt 
moet worden tot bepaalde belangrijke aspecten van het partnerschapscontract; en 
de procedures voor de planning en de aanname van partnerschapscontracten 
moeten gevoelig zijn voor territoriale eigenheden en bestuursregelingen, vooral in 
landen waar de bevoegdheden voor regionale ontwikkeling deels of geheel zijn 
overgedragen aan de regio's.   

13. Er moeten bepalingen aan de verordening worden toegevoegd waardoor de lidstaten 
en regio's verplicht worden een verklaring te geven voor de toename in thematische 
concentratie voor alle fondsen van het gemeenschappelijk strategisch kader en uit 
te leggen hoe dit zal bijdragen tot een grotere kritische massa voor de gekozen 
soorten investeringen. Die verantwoording moet in de operationele programma's 
worden verschaft en verder beoordeeld worden in de evaluaties ex-ante. 

14. Het Europees Parlement moet de Commissie verzoeken in haar verslag over de 
programmaonderhandelingen en -resultaten duiding te geven over de toename in 
thematische concentratie in alle lidstaten en op EU-niveau in vergelijking met de 
periode 2007-2013. 

15. De toewijzingen uit het ESF moeten in goed overleg bepaald worden door de 
Europese Commissie, de lidstaten en de regio's op basis van een grondige analyse 
van de territoriale behoeften en de absorptiecapaciteit. 

 Prestatiekader 

16. Het Europees Parlement moet het invoeren van voorwaarden ex-ante steunen. 
Aangezien vanuit het standpunt van het cohesiebeleid weinig gegronde redenen zijn 
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voor macro-economische voorwaarden, moet gepleit worden voor een herziening 
ervan. Als dit niet mogelijk is vanwege algemene politieke druk, mogen wegens 
macro-economische voorwaarden geen verplichte aanpassingen aan de 
partnerschapscontracten of programma's opgelegd worden en moeten deze 
voorwaarden gelden voor alle betalingen van de EU-begroting aan de lidstaten.  

17. Het Europees Parlement moet het voorgesteld prestatiekader en de bijbehorende 
reserve steunen, voor zover het resultaatsgebonden is; voor zover het uitgevoerd 
wordt op een moment in de uitvoering van het programma waarop redelijkerwijs 
aanzienlijke resultaten verwacht kunnen worden; voor zover het toegepast wordt 
met geloofwaardige monitoringgegevens en beoordelingsmethodologieën; en voor 
zover het toegewezen wordt aan projecten van hoge kwaliteit. Zonder deze 
voorwaarden (vooral die met betrekking tot de gegevens) valt de met een reserve 
verbonden administratieve werklast moeilijk te rechtvaardigen. 

18. Het Parlement moet de voorstellen van de Commissie voor doeltreffende, 
resultaatsgerichte monitoring- en evaluatiesystemen steunen en ervoor zorgen dat 
de Raad de voorwaarde ex-ante inzake statistische systemen en 
resultaatsindicatoren niet afzwakt tijdens de onderhandelingen. Het voorstel om 
gemeenschappelijke indicatoren te gebruiken op EU-niveau en programmaspecifieke 
indicatoren op het niveau van de lidstaten moet eveneens ondersteund worden, als 
een consequente benadering in alle fondsen gewaarborgd kan worden. Het Europees 
Parlement moet de voorstellen van de Commissie om de evaluatie te versterken 
steunen en bovendien een maximale transparantie over en toegang tot alle 
evaluatieresultaten nastreven om een geïnformeerde besluitvorming te bevorderen. 

19. De Commissie moet doeltreffende maatstaven en indicatoren ontwikkelen om de 
stand en vooruitgang van de administratieve prestatie en capaciteiten te meten en 
te monitoren; dit is een kritische taak voordat de volgende serie programma's wordt 
opgestart in 2014. 

20. Het initiatief voor gezamenlijke actieplannen moet gesteund worden aangezien het 
als een nuttige testcase kan dienen in de toekomst om na te gaan hoe de 
prestatieoriëntatie van programmaonderdelen verbeterd kan worden. 

21. Het Europees Parlement moet als prioriteit eisen dat een EU-
prestatieverantwoordingskader voor het cohesiebeleid wordt opgericht, met inbegrip 
van een jaarlijks verslag van de Commissie aan het Parlement, een jaarlijkse 
bespreking in de Raad, collegiale toetsing in een nieuwe werkgroep op hoog niveau 
en een heroriëntering van de uitvoeringsverslagen van de lidstaten naar de 
resultaten. 

22. De prestatieoriëntering van rapporteringsmechanismen moet versterkt worden door: 
a) een herziening van het jaarverslag van de Commissie over het cohesiebeleid om 
meer belang te geven aan prestatiegerelateerde kwesties; b) versterkte en bindende 
verplichtingen met minimumnormen voor prestatierapportering in de 
uitvoeringsverslagen van de lidstaten (vastgelegd in de verordening en in de gids 
van de Commissie over de inhoud van de verslagen); en c) een verhoogde 
transparantie door middel van een wetsbepaling waardoor alle jaarlijkse 
uitvoeringsverslagen verplicht volledig on line gepubliceerd worden tegen juni van 
het volgende jaar. 
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23. Vanwege de sterke nadruk in de voorstellen van de Commissie op het vinden van 

administratieve besparingen voor de begunstigden, moet de voornaamste prioriteit 
van het Europees Parlement erin bestaan wetgevingsamendementen in te dienen die 
de dagelijkse administratie voor beheersautoriteiten vereenvoudigen, rekening 
houdend met verschillende administratieve structuren op nationaal en regionaal 
niveau. 

24. De positie van het Europees Parlement moet onderbouwd worden door een 
systematische beoordeling van de administratieve kosten van de hervorming. 
Daartoe moeten de externe studies van de Commissie over administratieve kosten 
zo snel mogelijk ter beschikking gesteld worden van het Parlement of gepubliceerd 
worden en moeten vervolgstudies besteld worden om gedurende de periode 2014-
2020 regelmatig de gevolgen van de vereenvoudigingsmaatregelen te beoordelen.  

25. Vereenvoudiging moet een essentieel kenmerk zijn van het 
prestatieverantwoordingskader. Een gestructureerd systeem van verslaglegging 
door de Commissie aan het Parlement over de gevolgen en resultaten van de 
vereenvoudigingsmaatregelen in 2014-2020 is noodzakelijk.  


