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TOELICHTING – SAMENVATTING VAN DE FEITEN EN BEVINDINGEN 

Noord-Ierland behoort tot een van de armste regio's in Noordwest-Europa. Dit is gedeeltelijk 

te verklaren door de achteruitgang in bepaalde traditionele industrieën. Daarnaast werd 

Noord-Ierland decennialang geteisterd door geweld tussen de katholieke en protestantse 

gemeenschap, een periode die bekendstaat als "the Troubles". Het "Goede Vrijdag-akkoord" 

of de "Overeenkomst van Belfast" van 1998 maakte de weg vrij voor vrede, doordat beide 

gemeenschappen tot een machtsverdelingsregeling kwamen die een einde zou maken aan het 

geweld en de segregatie. 

Sinds de ondertekening van het "Goede Vrijdag-akkoord" heeft de Europese Unie een 

ondersteunende rol gespeeld in het vredesproces in Noord-Ierland. Deze ondersteuning heeft 

twee belangrijke vormen aangenomen. Ten eerste vormt de Europese Unie het algemene 

politieke kader voor de betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk, de Republiek Ierland en 

Noord-Ierland. Ten tweede heeft de Europese Unie in haar cohesiebeleid de afgelopen jaren 

bijzondere aandacht aan Noord-Ierland geschonken, teneinde de economische en 

maatschappelijke ontwikkeling te bevorderen in het kader van het vredesproces. Met dit in het 

achterhoofd wil het Europees Parlement de impact van het cohesiebeleid van de EU in Noord-

Ierland onderzoeken en aldus bepalen welke weg het vanaf nu wil inslaan. 

Noord-Ierland geniet steun van verschillende cohesieprogramma's, in het bijzonder het 

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, het Europees Fonds voor maritieme zaken en 

visserij, het Peace-programma voor Noord-Ierland en Interreg-programma's. 

In een aantal gevallen hebben de EU-fondsen in Noord-Ierland hetzelfde doel als in andere 

Europese regio's, te weten het bevorderen van economische ontwikkeling en maatschappelijke 

vooruitgang. Er zijn echter ook programma's die toegesneden zijn op de specifieke situatie in 

Noord-Ierland en bedoeld zijn om bruggen te slaan tussen de twee gemeenschappen en over 

de grenzen heen. 

Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) in Noord-Ierland 

Het doel van het EFRO-programma in Noord-Ierland voor de periode 2014-2020 is het 

versterken van het algemene concurrentievermogen. Hierbij wordt vooral gefocust op 

onderzoek en ontwikkeling en technologieoverdracht naar bedrijven in Noord-Ierland, met 

een investering van113 miljoen EUR op dit gebied. 

Meer dan 135 miljoen EUR wordt gebruikt om het concurrentievermogen van kleine en 

middelgrote ondernemingen te versterken, door hen te helpen kapitaal aan te boren via een 

combinatie van financiële instrumenten en subsidies. Meer dan 6000 bedrijven zullen 

uiteindelijk financiële en niet-financiële steun hebben gekregen, waarbij het doel is 2800 

banen te creëren. Een derde doel op dit gebied is het bevorderen van hernieuwbare energie in 

Noord-Ierland. Er is 47 miljoen EUR bestemd om het aandeel hernieuwbare energie in het 

elektriciteitsverbruik te verhogen van 19.5 % naar 40 %. 

Een voorbeeld van een belangrijk en recent EFRO-gefinancierd project is het 

bezoekerscentrum van Giant's Causeway, dat het gebied aantrekkelijker maakt voor toeristen 

en aldus de lokale economie stimuleert. 
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Het totale budget voor het operationele programma van het EFRO voor Noord-Ierland voor 

de periode 2014-2020 bedraagt 522 091 481 EUR, met een bijdrage van de EU van 

313 254 888 EUR. 

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Noord-Ierland  

Het belangrijkste doel van het ESF in Noord-Ierland voor 2014-2020 is het verbeteren van 

vaardigheden, in het bijzonder die van jongeren. Het streven hierbij is om armoede en sociale 

uitsluiting te bestrijden door de werkloosheid terug te dringen. 

Het operationele programma is in het bijzonder gericht op het verbeteren van de inzetbaarheid 

van 40 000 mensen, waaronder langdurig werklozen. Het voorziet in loopbaanbegeleiding, 

adviesverlening en opleidingen voor werkloze jongeren. Een ander doel van het programma is 

het bevorderen van stages.  

Het totale budget van het Europees Sociaal Fonds voor Noord-Ierland voor de periode 2014-

2020 bedraagt 513 382 725 EUR, met een bijdrage van de EU van 205 353 090 EUR. 

Het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) in Noord-Ierland 

Het programma voor plattelandsontwikkeling voor Noord-Ierland is van bijzonder belang, 

aangezien de landbouwsector nog altijd erg belangrijk is voor de lokale economie. Het 

programma is hoofdzakelijk gericht op het behouden en versterken van ecosystemen, het 

ontwikkelen van plattelandsgebieden en het verhogen van het concurrentievermogen van de 

agrovoedingssector. 

Zo ontvangen boeren steun om over 12 % van de Noord-Ierse landbouwgrond een 

overeenkomst af te sluiten om de biodiversiteit te behouden, en wordt er 1200 hectare bos 

geplant om de klimaatverandering te beperken. In de periode 2014-2020 zal bijna 20 % van 

de Noord-Ierse landbouwbedrijven investeringssteun genieten om hun ondernemingen te 

herstructureren en te moderniseren. Daarnaast ontvangt 10 % van de landbouwbedrijven en 

25 % van de levensmiddelenbedrijven steun om korte toeleveringsketens en lokale markten te 

ontwikkelen. Met het programma worden ook bijna 30 000 stageplaatsen voor landbouwers 

en andere plattelandsbedrijven gecreëerd. Bovendien wordt verwacht dat elke 

plattelandsbewoner onder een lokale ontwikkelingsstrategie zal vallen, terwijl grofweg 12 % 

van de plattelandsbevolking zal profiteren van betere diensten en infrastructuur. 

Het totale budget voor het operationele programma voor Noord-Ierland voor de periode 2014-

2020 bedraagt 760 100 000 EUR, met een bijdrage van de EU van 228 400 000 EUR. 

Het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) in Noord-Ierland 

Het EFMZV ondersteunt maritieme en visserijactiviteiten en helpt bij het verwezenlijken van 

de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid; 

Het ondersteunt projecten die resultaten boeken op het gebied van duurzame economische 

groei in de zeevisserij- en aquacultuursector. In het bijzonder stelt het programma financiering 

beschikbaar voor de verbetering van vissersvaartuigen, waaronder energieverbeteringen en de 

vervanging van motoren, voor viskwekerij, voor de verwerking en afzet van vis, voor 

investeringen in faciliteiten aan de wal, voor dienstverlening aan de visserijsector, voor het 
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creëren van banen en stages, en voor het mariene milieu en de binnenvisserij. 

De totale toekenning van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij aan Noord-

Ierland voor de periode 2014-2020 bedraagt 18 310 000 EUR, met een bijdrage van de EU 

van 13 730 000 EUR. 

Het Peace-programma voor Noord-Ierland 

Peace IV is een uniek cohesiebeleidsprogramma van de EU dat gericht is op het versterken 

van een vreedzame en stabiele samenleving door het stimuleren van verzoening in Noord-

Ierland en de Ierse grensregio, te weten de graafschappen Cavan, Donegal, Leitrim, Louth, 

Monaghan en Sligo. Met dit programma wordt beoogd acties te ondersteunen die vertrouwen 

creëren en mensen samenbrengen op een gemeenschaps- en grensoverschrijdend niveau, en 

bijdragen aan een gedeelde maatschappij voor iedereen. 

Het Peace-programma verschilt van bovengenoemde fondsen en programma's in die zin dat 

de financiering niet beheerd wordt door nationale of regionale organen, maar door het 

speciale orgaan voor EU-programma's (Foras Um Chláir Speisialta An AE/Boord O Owre 

Ocht UE Projecks). Dit is een speciaal grensoverschrijdend orgaan dat is opgericht in het 

kader van het Goede Vrijdag-akkoord en dat door zowel het Verenigd Koninkrijk als de 

Republiek Ierland wordt erkend. Het programma heeft vier doelstellingen. 

Het doel van gedeeld onderwijs is om op basis van het curriculum meer rechtstreeks en 

duurzaam contact tussen leerlingen en docenten uit alle milieus tot stand te brengen. Het 

streven is om 350 scholen en 144 000 leerlingen te laten deelnemen aan gedeelde 

onderwijsactiviteiten. Het programma voorziet ook in lerarenopleidingen. 

Wat kinderen en jongeren betreft, heeft het programma tot doel te investeren in goede relaties 

en mentorschapsactiviteiten om de interactie tussen kinderen en jongeren uit alle milieus te 

vergroten, respect voor diversiteit te bevorderen en hun verlangen om positieve relaties op te 

bouwen te versterken. Voor de meest gemarginaliseerde, kwetsbare en moeilijk bereikbare 

kinderen en jongeren voorziet het programma in speciale activiteiten. Meer dan 43 000 

kinderen en jongeren zullen hierdoor nieuwe vaardigheden en competenties verwerven. Bij 

deze activiteiten worden zowel lokale autoriteiten en gemeenschappen als officieel erkende en 

vrijwilligersorganisaties betrokken. 

Door de totstandbrenging van gedeelde ruimtes en diensten wordt getracht de relatie tussen de 

gemeenschappen in Noord-Ierland te veranderen. Hiermee wordt ook de economische en 

maatschappelijke betrokkenheid tussen de gemeenschappen en over de grenzen heen 

bevorderd. De diensten van het programma zijn gericht op slachtoffers en overlevenden van 

het conflict en bestaan onder meer uit het behandelen van trauma's, het in kaart brengen van 

behoeften op het gebied van fysieke en mentale gezondheid en het helpen van families bij het 

verwerken van de geschiedenis van het conflict. 

Door het opbouwen van positieve relaties wordt getracht respect tussen de gemeenschappen 

en over de grenzen heen tot stand te brengen. Hieronder vallen conflictoplossing en 

bemiddeling, lokale en regionale projecten om wederzijds vertrouwen en begrip op te 

bouwen, projecten om de geschiedenis op een tactvolle manier te onderzoeken, sport-, kunst- 

en cultuuractiviteiten en projecten om persoonlijke interactie en mobiliteit tussen inwoners 

van gescheiden buurten te bevorderen. 
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Het totale budget voor het operationele programma voor de periode 2014-2020 bedraagt 

269 610 967 EUR, met een bijdrage van de EU van 229 169 320 EUR. 

Interreg-programma's in Noord-Ierland 

Noord-Ierland neemt samen met aangrenzende delen van de Republiek Ierland en west-

Schotland deel aan Interreg-programma V-A. Ook dit programma wordt beheerd door het 

speciale orgaan voor EU-programma's. 

Het is gericht op vier gebieden die van cruciaal belang zijn voor groei en werkgelegenheid: 

grensoverschrijdende initiatieven voor onderzoek en innovatie, behoud van het gedeelde 

milieu, duurzame grensoverschrijdende mobiliteit en grensoverschrijdende gezondheidszorg 

en sociale diensten. Van bijzonder belang zijn de regelingen ter bevordering van 

grensoverschrijdend openbaar vervoer en toegang tot moderne gezondheidszorg in de 

grensregio's. 

Het totale budget voor het operationele programma van Interreg-programma V-A Noord-

Ierland-Ierland-Schotland voor de periode 2014-2020 bedraagt 282 761 998 EUR, met een 

bijdrage van de EU van 240 347 696 EUR. 

Noord-Ierland komt ook in aanmerking voor financiering in het kader van Interreg V-B 

(transnationaal: programma voor de noordelijke periferie en het noordpoolgebied, programma 

voor Noordwest-Europa en het programma voor het Atlantisch gebied) en Interreg V-C 

(interregionaal, ofwel in heel Europa). 

Informatiebezoek aan Noord-Ierland 

Om de impact van het cohesiebeleid in Noord-Ierland beter te kunnen beoordelen, heeft de 

Commissie regionale ontwikkeling van 21 tot 23 april 2018 een delegatie naar Noord-Ierland 

gestuurd voor een informatiebezoek. Tijdens dit informatiebezoek hebben de leden 

verschillende belanghebbenden ontmoet om informatie over het cohesiebeleid in Noord-

Ierland te verzamelen en bezochten zij enkele projecten die met hulp van de 

cohesieprogramma's gefinancierd zijn. Zo bezichtigden ze stedelijke projecten in Belfast, 

grensoverschrijdende projecten in het gebied Derry/Londonderry en plattelandsprojecten in de 

omgeving van Giant's Causeway. 

Meer specifiek bezochten de leden het Skainos Centre in Oost-Belfast en de Girdwood Hub in 

Noord-Belfast, twee voorbeelden van gemeenschapsoverschrijdende gedeelde ruimtes. In 

Derry/Londonderry bezochten ze het North West Regional Science Park (Catalyst Inc), dat 

kleine en middelgrote ondernemingen in de kenniseconomie helpt te groeien. Bij Giant's 

Causeway bezichtigden de commissievertegenwoordigers het bezoekerscentrum, dat van 

belang is om toeristen naar het gebied te trekken, en werden zij geïnformeerd over drie lokale 

ondernemingen en initiatieven die EU-steun hadden ontvangen ter bevordering van de 

ontwikkeling van de lokale economie. Daarnaast hebben de leden in Belfast vergaderd met 

het bureau van de Commissie, het speciale orgaan voor EU-programma's, het Ministerie van 

Financiën en het Ministerie van Economische Zaken. 

De vergaderingen en projectbezoeken zijn nader beschreven in het missieverslag, dat apart 

wordt gepubliceerd. 



 

PR\1150253NL.docx 7/9 PE620.793v01-00 

 NL 

Conclusie 

De algemene conclusie van de rapporteur over de impact van het cohesiebeleid op Noord-

Ierland is dat het beleid onmiskenbaar een positief effect heeft op het leven in Noord-Ierland, 

met name in achtergebleven stedelijke en plattelandsgebieden, en op de relatie tussen de 

gemeenschappen. Het cohesiebeleid van de Europese Unie heeft bijgedragen aan de 

verbetering van de economische en maatschappelijke situatie van Noord-Ierland die volgde op 

de tenuitvoerlegging van het vredesproces, wat betekent dat Noord-Ierland momenteel een 

veel minder grote ontwikkelingsachterstand heeft dan een aantal decennia geleden. 

Wat de relatie tussen de gemeenschappen betreft is met name het Peace-programma van 

belang. Dit programma wordt beheerd door een onafhankelijk orgaan dat losstaat van 

nationale of regionale autoriteiten en speciaal gericht is op het creëren van verbinding tussen 

de Noord-Ierse gemeenschappen en over de grenzen heen. Zonder het door de EU 

ondersteunde Peace-programma zou het lastig zijn geweest om dit te bereiken. 

Wat de toekomst van het cohesiebeleid in Noord-Ierland betreft is de rapporteur van oordeel 

dat de cohesiesteun na 2020 indien mogelijk voortgezet moet worden. De opvolgers van het 

huidige Peace-programma en het Interreg-programma V-A in Noord-Ierland en de 

grensregio's moeten in dit verband zelfs nog meer prioriteit krijgen, aangezien de steun voor 

gemeenschaps- en grensoverschrijdende projecten moet worden voortgezet. 
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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over de impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland 

(2017/2225(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland, 

– gezien de bepalingen van de Overeenkomst van Belfast van 1998 (Goede Vrijdag-

akkoord), 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement en artikel 1, lid 1, onder e), en bijlage 3 bij het 

besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 december 2002 betreffende de 

procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van 

initiatiefverslagen, 

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de 

Commissie begrotingscontrole (A8-0000/2018), 

A. overwegende dat het cohesiebeleid van de EU in Noord-Ierland via verschillende 

instrumenten wordt uitgevoerd, te weten het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling, het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, het 

Peace-programma voor Noord-Ierland en de Interreg-programma's; 

B. overwegende dat het duidelijk is dat Noord-Ierland een regio is die veel baat heeft 

gehad bij het cohesiebeleid van de EU; 

C. overwegende dat Noord-Ierland, naast de meer algemene fondsen van het cohesiebeleid, 

in het bijzonder baat heeft gehad bij speciale grens- en gemeenschapsoverschrijdende 

programma's, waaronder het Peace-programma voor Noord-Ierland; 

D. overwegende dat het cohesiebeleid van de EU, met name via het Peace-programma, 

onmiskenbaar heeft bijgedragen aan het vredesproces in Noord-Ierland en de 

verzoening van de twee gemeenschappen; 

E. overwegende dat het succes van de cohesiesteun van de EU gedeeltelijk te danken is 

aan het feit dat het wordt gezien als "neutraal geld", dat wil zeggen als geld dat niet 

direct samenhangt met de belangen van een van de gemeenschappen; 

1. onderstreept de belangrijke bijdrage van het cohesiebeleid van de EU aan Noord-

Ierland, met name bij het herstel van achtergebleven stedelijke en plattelandsgebieden 

en bij de bevordering van het contact tussen de gemeenschappen en over de grenzen 

heen in het kader van het vredesproces; merkt in het bijzonder op dat hulp aan 

achtergebleven stedelijke en plattelandsgebieden vaak wordt gegeven in de vorm van 

steun voor nieuwe economische ontwikkelingen die de kenniseconomie bevorderen, 

zoals het Science Park in Belfast en Derry/Londonderry; 

2. is van oordeel dat de speciale EU-programma's voor Noord-Ierland, waaronder het 



 

PR\1150253NL.docx 9/9 PE620.793v01-00 

 NL 

Peace-programma, van groot belang zijn voor het nog altijd voortdurende vredesproces, 

aangezien deze het contact tussen de gemeenschappen en over de grenzen heen 

bevorderen; merkt op dat gemeenschaps- en grensoverschrijdende social hubs en 

gedeelde diensten in dit verband van bijzonder belang zijn; 

3. merkt op dat maatregelen voor het opbouwen van vertrouwen tussen de 

gemeenschappen, zoals gedeelde ruimtes en steunnetwerken, een belangrijke rol in het 

vredesproces hebben gespeeld, aangezien de gedeelde ruimtes ervoor zorgen dat de 

twee gemeenschappen in Noord-Ierland samenkomen voor gezamenlijke activiteiten, 

wat bijdraagt aan het dichten van de kloof; 

4. merkt op dat alle belanghebbenden in Noord-Ierland de handhaving van de 

doelstellingen van het cohesiebeleid van de EU in de regio ondersteunen; 

5. is echter van mening dat er meer gedaan kan worden om bekendheid te geven aan de 

impact van de EU-steun in Noord-Ierland, in het bijzonder door de bevolking te 

informeren over de impact van de door de EU gefinancierde projecten op het 

vredesproces en de algemene economische ontwikkeling van de regio; 

6. acht het wenselijk dat Noord-Ierland na 2020 indien mogelijk steun blijft ontvangen van 

de algemene cohesiefondsen van de EU, aangezien dit gunstig zou zijn voor de 

economische en maatschappelijke ontwikkeling, met name in achtergebleven gebieden 

en plattelandsgebieden; 

7. is van mening dat de door de EU ondersteunde gemeenschaps- en grensoverschrijdende 

regelingen na 2020 moeten worden voortgezet; benadrukt dat het voortzetten van de 

speciale cohesieprogramma's van de EU voor Noord-Ierland, te weten het Peace-

programma voor Noord-Ierland en de Interreg-programma's, van bijzonder belang is 

voor de stabiliteit van de regio; vreest dat het stopzetten van deze programma's de 

activiteiten ter bevordering van het vertrouwen tussen gemeenschappen en over de 

grenzen heen in gevaar zou brengen, en daarmee ook het vredesproces; 

8. acht het van belang dat de EU beide gemeenschappen in Noord-Ierland na 2020 blijft 

ondersteunen door een actieve rol te spelen in het verstrekken van 

gemeenschapsoverschrijdende en cohesiesteun in Noord-Ierland en hen zodoende te 

helpen bij het overwinnen van hun verschillen; is van mening dat het huidige 

financieringsniveau moet worden gehandhaafd; 

9. verzoekt de Commissie de ervaring met cohesiesteun in Noord-Ierland als voorbeeld te 

gebruiken van hoe de EU conflicten tussen gemeenschappen wenst aan te pakken; 

10. acht het van essentieel belang dat de bevolking van Noord-Ierland, en met name 

jongeren, toegang blijft houden tot economische, maatschappelijke en culturele 

uitwisselingen in heel Europa; 

11. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 

de wetgevende en uitvoerende macht van Noord-Ierland, en de regeringen en 

parlementen van de lidstaten en hun regio's. 

 


