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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

Het voorstel van de Commissie voor algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds 
vormt een algemene basis voor de hervorming van de structuurfondsen. Het 
"wetgevingspakket inzake cohesie" bestaat uit een verordening voor het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO)1, een verordening voor het Europees Sociaal Fonds (ESF)2, 
een verordening voor het Cohesiefonds3, en een verordening betreffende de oprichting van 
een Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGGS)4.

In februari 2004 heeft de Commissie twee voorstellen  ingediend die tot doel hebben een 
ambitieus cohesiebeleid in te stellen voor de uitgebreide Unie van 27 of meer landen. Ten 
eerste werd in het voorstel voor de financiële vooruitzichten van de uitgebreide Europese 
Unie van 27 lidstaten voor de periode 2007-2013 [COM(2004)0101] 336,1 miljard euro 
toegewezen (wat overeenkomt met 373,9 miljard euro voor de transfers naar de voorgestelde 
eenheidsinstrumenten voor plattelandsontwikkeling en visserij) ter ondersteuning van de drie 
prioriteiten van het hervormde cohesiebeleid. Ten tweede werd in het derde cohesieverslag 
[COM(2004)0107] een voorstel gedaan voor de prioriteiten en het systeem voor de uitvoering 
van de nieuwe generatie programma's in het kader van het cohesiebeleid voor de periode 
2007-2013.

In het voorstel voor algemene bepalingen inzake het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds 
wordt een onderscheid gemaakt tussen het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds enerzijds en 
steun aan de visserij, de landbouw en het milieu in het kader van de financiering voor 
"behoud en beheer van natuurlijke bronnen" anderzijds. De Commissie stelt dan ook voor dat 
vanaf de periode 2007-2013, de hulp voor visserij gebundeld wordt in het nieuwe Europese 
Visserijfonds (EVF), dat een opvolger is van het actuele financieringsinstrument voor de 
oriëntatie van de visserij  (FIOV). Zo zou de steun voor visserij van het EVF worden 
ingeschreven onder een aparte begrotingspost. De Commissie heeft 7,6 miljard euro begroot  
voor het GVB, waarvan 4,963 zou worden toegewezen aan het EVF.

De uitdagingen van het nieuw cohesiebeleid

Dat de verordeningen inzake het cohesiebeleid moeten worden herzien is gedeeltelijk een 
gevolg van de enorme uitdagingen die door de uitbreiding worden gesteld. De uitbreiding zal 
aanzienlijke gevolgen hebben voor de oriëntatie die wordt gegeven aan de maatregelen die 
worden genomen in het kader van de convergentiedoelstelling, waarvoor de drempel zal 
blijven liggen op een BBP per hoofd van minder dan 75% van het EU-gemiddelde. Volgens 
het derde cohesieverslag leeft ongeveer 92% van de bevolking van de nieuwe lidstaten in 
regio's met een BBP per hoofd van minder dan 75% van het EU-25-gemiddelde. Dit zal 
gevolgen hebben voor 18 regio's met een BBP per hoofd van minder dan 75% van het EU-
BBP van vóór de uitbreiding, welke niet langer onder de drempel van de 
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convergentiedoelstelling zullen liggen. De Commissie heeft een overgangsmechanisme 
voorgesteld waardoor de gebieden die door een dergelijk statistisch effect worden getroffen, 
tot eind 2003 onder de convergentiedoelstelling blijven vallen.
De uitbreiding is een fantastische kans voor het geheel van de Unie. Maar aangezien het 
gemiddelde BBP van de Unie met 12,5% achteruitgaat als direct gevolg van de toetreding van 
10 nieuwe lidstaten, is het duidelijk dat het nieuwe cohesiebeleid voor de uitdaging staat de 
aanzienlijke sociaal-economische verschillen die binnen de EU-25 bestaan, snel en 
doeltreffend weg te werken.

Naar een strategische aanpak

Als antwoord op de uitdagingen van het toekomstige cohesiebeleid stelt de Commissie een 
nieuw bouwwerk voor, gebaseerd op een strategische aanpak. Hierin wordt, rekening houdend 
met de Lissabon-agenda  en de Göteburg-agenda, het cohesiebeleid gerationaliseerd door de 
prioriteiten vast te leggen, te zorgen voor een coördinatie met het systeem van economisch en 
maatschappelijk bestuur en een regelmatige en open evaluatie van de vorderingen mogelijk te 
maken. De Commissie stelt dan ook voor dat de Raad na raadpleging van het Parlement en op 
basis van een Commissievoorstel, een omvattend strategisch document zou goedkeuren 
waarin duidelijke prioriteiten worden vastgelegd voor de lidstaten en de regio's. De 
Commissie zou dan jaarlijks een verslag publiceren met een overzicht van de vorderingen van 
de lidstaten.

De voorrangspunten voor de programma's kunnen worden gevonden bij de drie nieuwe 
doelstellingen van het cohesiebeleid: convergentie, regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid en territoriale samenwerking. Het voorgestelde budget voor al deze 
doelstellingen zou 336,1 miljard euro bedragen (0,41 van het EU-BNP).

De doelstelling "convergentie" zal betrekking hebben op regionale en nationale programma's 
van het EFRO, het ESF, het Cohesiefonds, met inbegrip van een speciaal programma voor de 
ultraperifere regio's, en de begroting voor deze doelstelling bedraagt 264 miljard euro 
(78,5%). De doelstelling "regionaal concurrentievermogen en regionale werkgelegenheid" zal 
betrekking hebben op regionale programma's van het EFRO, nationale programma's van het 
ESF en de begroting voor deze doelstelling bedraagt 57,9 miljard euro (17,2%). De 
doelstelling "territoriale samenwerking" omvat grensoverschrijdende en transnationale 
programma's en netwerken uit het ERDF, met een budget van 13,2 miljard euro (3,94%).

Een vereenvoudigd beheersysteem en een verdergaande decentralisering van de 
verantwoordelijkheid naar de partners in de lidstaten, regio's en plaatselijke overheden, zijn de 
meest ambitieuze doelstellingen van de hervorming. De planning wordt vereenvoudigd door 
de rol die de diverse actoren vervullen, te wijzigen: de Raad keurt strategische richtsnoeren 
goed, op basis waarvan de lidstaten documenten over hun nationale strategie voorbereiden, 
waarover vervolgens met de Commissie wordt onderhandeld. De Commissie keurt daarna 
nationale en regionale programma's goed voor elke lidstaat , maar het vastleggen van de 
programma's gebeurt alleen op het niveau van de prioriteiten. De vereenvoudiging van de 
planning wordt bevorderd zodat de toekomstige EFRO- en ESF-interventies met slechts één 
fonds per programma opereren, dit in tegenstelling tot de huidige multifondsprogramma's. De 
financiering van de programma's wordt rechtstreeks verbonden met het belangrijkste 
interventiegebied van elk fonds.
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Subsideerbaarheid en de visserijsector

De Commissie stelt voor dat de financiële middelen die voor het cohesiebeleid worden 
uitgetrokken, onder de lidstaten worden verdeeld met toepassing van de op objectieve criteria 
gebaseerde methode die  ten tijde van de Europese Raad van Berlijn (1999) werd gebruikt 
voor de "convergentie"-prioriteit (BBP per hoofd onder 75% van het communautaire BBP). 
Zij stelt echter ook voor om tijdelijk rekening te houden met het statistisch effect van de 
uitbreiding. Bovendien stelt de Commissie voor dat de middelen voor de doelstelling 
"Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" aan de lidstaten worden toegewezen 
op basis van communautaire economische, maatschappelijke en territoriale criteria. Wat de 
derde doelstelling betreft, zullen de middelen worden verdeeld overeenkomstig de bevolking 
van de subsidieerbare regio's en de totale bevolking van de betrokken lidstaten.

Aangezien een groot deel van de financiële middelen voor visserij zijn overgedragen naar het 
EVF, zal de rol van de structuurfondsen erin bestaan een aanvulling te vormen voor het EVF. 
Volgens artikel 3, lid 3 van het voorstel zal steun van de fondsen worden aangewend voor van 
visserij afhankelijk regio's om hun traditionele activiteiten te verlaten ten voordele van 
economische diversifiëring. Bij de toepassing van de criteria voor interventie in het kader van 
het cohesiebeleid moet echter ook rekening worden gehouden met de bijzondere aard van de 
sociaal-economische problemen in de visserijsector, die vaak precies veroorzaakt zijn door de 
mechanismen van het gemeenschappelijke visserijbeleid en door uitputting van de voorraden. 
De visserijsector kan tijdelijke crisissen doormaken, zelfs in een aantal relatief welvarende 
landen. Bovendien moet volgens het voorstel van de Commissie extra en in gelijke mate 
rekening worden gehouden met de specifieke territoriale kenmerken die typisch zijn voor de 
ultraperifere regio's van de Unie, dun bevolkte gebieden in het uiterste noorden van de Unie, 
alsook bepaalde eilanden, berggebieden en grensgebieden van de Unie.

Het Europees Parlement wordt verzocht zijn instemming te verlenen met dit voorstel, hetgeen 
inhoudt dat het geen amendementen kan voorstellen. Maar om de rol te onderstrepen die de 
structuurfondsen kunnen spelen bij de ondersteuning van het EVF stelt uw rapporteur voor dat 
het begrip "regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" uitdrukkelijk wordt
geïntroduceerd, ter ondersteuning van de herstructurering van gebieden die getroffen worden 
door het wegkwijnen van traditionele activiteiten. Op die manier wordt rekening gehouden 
met het feit dat de beschermingsmaatregelen die in het kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid worden genomen, voor visserijgemeenschappen binnen én buiten 
convergentiedoelstelling-gebieden, even zware gevolgen kunnen hebben. In deze context is 
uw rapporteur van oordeel dat de structuurfondsen een belangrijke rol kunnen vervullen bij 
het ondersteunen van de werking van het EVF.

Conclusies

Uw rapporteur voor advies verwelkomt de strategische hervorming van het cohesiebeleid 
aangezien deze kennelijk zorgt voor rationalisering en transparantie in de organisatie en het 
gebruik van de structuurfondsen. Uw rapporteur voor advies is het ook eens met de 
Commissie dat het nodig is de verantwoordelijkheid meer te decentraliseren naar de 
plaatselijke partners in de lidstaten, regio's en plaatselijke overheden. Aan de andere kant is 
het niet zeker dat de vereenvoudiging van het beheer ook zal zorgen voor een vermindering 
van de administratieve moeilijkheden waarmee vooral de armste regio's te kampen hebben 
wanneer zij met hun bescheiden administratieve middelen proberen gebruik te maken van de 
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structuurfondsen.

Het onderscheid dat wordt gemaakt tussen het Europees visserijfonds en de structuurfondsen 
enerzijds en de transfer van structurele financiering van de visserij vooral naar het EVF 
anderzijds, lijkt een goed beginpunt voor een efficiënter gebruik van de middelen alsook voor 
meer transparante financiering. De maatregelen die de behoeften aan herstructurering van de 
visserijsector flankeren alsook de maatregelen ter verbetering van de werk- en 
leefomstandigheden in de gebieden waar visserij nog steeds een belangrijke rol speelt, zullen 
door het EVF worden gefinancierd. Daarbuiten zouden de structuurfondsen steun verlenen 
aan de van visserij afhankelijk regio's om hun traditionele activiteiten te verlaten ten voordele 
van economische diversifiëring. Dit verduidelijkt de functies en de aanvullende rol van  de 
diverse fondsen die een effect hebben op de visserij, maar het mag geen negatieve gevolgen 
hebben voor het algemene niveau van de financiering die momenteel door de 
structuurfondsen, het FIOV inbegrepen, voor de visserij ter beschikking wordt gesteld.


