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BEKNOPTE MOTIVERING

Het cohesiebeleid is een van de belangrijkste investeringsinstrumenten voor steun voor de 
sleutelprioriteiten van de Unie zoals vastgelegd in de Europa 2020-strategie. Krachtens de 
artikelen 174 en 176 VWEU beoogt het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) verkleining van de kloof tussen de ontwikkelingsniveaus van regio's en van de 
achterstand van de minst begunstigde regio's, hetgeen betekent dat de acties van het Fonds in 
het bijzonder gericht moeten zijn op de landen en de regio's waar de behoeften het grootst 
zijn.

Volgens het voorstel van de Commissie moet het EFRO in de periode 2014-2020 steun geven 
aan regionale en plaatselijke ontwikkeling door medefinanciering toe te kennen voor 
investeringen in O&O en innovatie, klimaatverandering en milieu, bedrijfsondersteunende 
maatregelen voor het mkb, diensten van gemeenschappelijk economisch belang, 
telecommunicatie-, energie- en vervoersinfrastructuur, gezondheids-, onderwijs- en sociale 
infrastructuur, en duurzame stedelijke ontwikkeling. Rapporteur is evenwel van oordeel dat 
maatregelen gerelateerd aan toerisme en cultureel erfgoed in de verordening een grotere plaats 
zouden moeten krijgen.

Om een grotere concentratie van EFRO-steun voor de in de EU 2020-strategie vastgelegde 
prioriteiten te garanderen, stelt de Commissie een thematische concentratie voor, mét 
inachtneming van de verschillen in ontwikkeling. Rapporteur deelt de opvatting dat 
overlapping moet worden vermeden, net als versnippering en onvoldoende focus op bepaalde 
prioriteiten, waardoor Europese investeringen in het verleden niet altijd de nagestreefde 
meerwaarde hebben opgeleverd. Met name nu de middelen schaars zijn, is thematische 
concentratie en de identificatie van investeringsprioriteiten, overeenkomstig de doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie, van primordiaal belang.

Het voorstel voor een verordening voorziet ook in meer focus op duurzame stedelijke 
ontwikkeling, in het bijzonder door de terbeschikkingstelling van tenminste 5% van de 
EFRO-middelen voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Rapporteur steunt deze benadering.

De financiële envelop voor het EFRO voor 2014-2020 wordt niet genoemd in het voorstel 
voor een EFRO-verordening, maar in het voorstel voor een verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen voor alle Fondsen1. In artikel 84, lid 1, daarvan wordt 96,52% 
van alle middelen gereserveerd voor de Structuurfondsen en het Cohesiefonds, d.w.z. 324,3 
miljard EUR (2011, constante prijzen) voor de doelen van "investeren in groei en 
werkgelegenheid".  Van dit bedrag wordt 68,7 miljard EUR (2011, constante prijzen) 
gereserveerd voor het Cohesiefonds. Daarnaast stelt de Commissie wat het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) betreft minimumaandelen voor elke categorie van regio's voor, hetgeen 
impliceert dat tenminste 25% van het totale budget voor de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds, d.w.z. 84 miljard EUR, naar het ESF zal toegaan. Derhalve blijft voor het 
EFRO voor de periode 2014-2020 maximaal 183,3 miljard EUR beschikbaar. Dit komt neer 
op een verlaging ten opzichte van de periode 2007-2013. Rapporteur betreurt deze verlaging 

                                               
1 COM(2011) 615.
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van de totale financiële middelen voor het cohesiebeleid en dat, ten gevolg hiervan, ook de 
middelentoewijzing voor het EFRO is gereduceerd.

(miljard EUR — constante prijzen 
van 2011)

MFF 2007 - 2013 MFF 2014 - 2020 Verschil
ERDF 203 183 - 10 %
ESF 78 84 + 8 %
Cohesiefonds  71 69 - 3 %
Total 354 336 - 5,3 %
Ten gevolg van afrondingseffecten resulteren optellingen van de cijfers in deze tabel mogelijkerwijs niet altijd in 
de gegeven totaalbedragen.

Het zal echter van de uitkomst van de onderhandelingen afhangen welk totaalbedrag 
uiteindelijk naar het cohesiebeleid zal gaan. Het kan niet worden bepaald voordat een akkoord 
is bereikt over het voorstel voor een verordening houdende het meerjarig financieel kader 
voor de periode 2014-2020.

Wat andere bepalingen met begrotingsimplicaties betreft, is rapporteur veheugd met de 
inspanningen van de Commissie gericht op vereenvoudiging van de verordening met 
gemeenschappelijke bepalingen1. Verder benadrukt rapporteur de verantwoordelijkheid van 
de lidstaten bij het uitvoeren van deze vereenvoudigingen.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

(1 bis) herinnert aan zijn resolutie van 
8 juni 2011 over "Investeren in de 
toekomst: een nieuw meerjarig financieel 
kader (MFK) voor een concurrerend, 
duurzaam en integratiegericht Europa1"; 
herhaalt dat in het volgende MFK 
voldoende aanvullende financiële 
middelen ter beschikking moeten worden 

                                               
1 COM(2011) 615.
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gesteld om de Unie in staat te stellen 
uitvoering te geven aan haar huidige 
beleidsprioriteiten en de nieuwe taken 
zoals vastgelegd in het Verdrag van 
Lissabon, alsook om in te spelen op 
onvoorziene gebeurtenissen; wijst erop 
dat zelfs als het niveau van de middelen 
van het volgende MFK tenminste 5% 
hoger ligt dan het niveau van 2013 slechts 
een bescheiden bijdrage kan worden 
geleverd aan het realiseren van de 
afgesproken doelen en toezeggingen van 
de Unie, en het beginsel van solidariteit in 
de Unie; roept de Raad op, indien deze 
deze aanpak niet deelt, duidelijk aan te 
geven welke politieke prioriteiten of 
projecten volledig kunnen worden 
geschrapt, ongeacht hun bewezen 
toegevoegde waarde voor Europa;
_______________
1Aangenomen teksten, P7_TA(011)0266.

Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

(1 ter) herhaalt dat, in het bijzonder, in 
dezelfde resolutie het Europees Parlement 
benadrukt dat "een succesvol en versterkt 
cohesiebeleid adequate fondsen nodig 
heeft" en besluit dat "de daaraan 
toegekende bedragen in de huidige 
financiële programmeringsperiode 
minstens gehandhaafd moeten worden in
de volgende periode";
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Overwegende dat het Europees 
Parlement in zijn resolutie van 8 juni 
2011 getiteld "Investeren in de toekomst: 
een nieuw meerjarig financieel kader 
(MFK) voor een concurrerend, duurzaam 
en integratiegericht Europa" met name 
gewezen heeft op "de Europese 
meerwaarde van het cohesiebeleid, daar 
dit beleid een erkend mechanisme vormt 
ter bewerkstelliging van groei en banen, 
een belangrijk instrument is ter 
bevordering van convergentie, duurzame 
ontwikkeling en solidariteit en al 
decennialang een van de belangrijkste, 
best zichtbare en meest geslaagde 
beleidsvormen van de Unie vormt". Het 
Europees Parlement wees er echter op dat 
een modern cohesiebeleid een aantal 
structurele hervormingen moet 
bewerkstelligen, vooral in de vorm van het 
doorvoeren van vereenvoudigingen, moet 
reageren op de belangrijkste uitdagingen 
waar de Unie voor staat, en synergieën 
met andere beleidsvormen en 
instrumenten ter plaatse moet bevorderen. 
Ook sprak het Europees Parlement de 
overtuiging uit dat het cohesiebeleid een 
EU-breed beleid moet blijven dat alle 
regio's van de EU toegang verleent tot 
middelen, ervaringen en bijstand.

Motivering

Lid 64 van de resolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over “Investeren in de 
toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa".
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) Overwegende dat het Europees 
Parlement in zijn resolutie van 8 juni 
2011 heeft benadrukt dat een succesvol en 
versterkt cohesiebeleid behoefte heeft aan 
voldoende financiële middelen, en dat de 
bedragen die in de lopende 
programmeringsperiode aan dit beleid ter 
beschikking worden gesteld in de 
volgende periode tenminste moeten 
worden gehandhaafd om meer te kunnen 
doen voor het verkleinen van de 
verschillen in ontwikkeling tussen de 
regio's van de EU. De Commissie stelt 
evenwel voor het totaalbedrag dat voor het 
cohesiebeleid beschikbaar is met 5,3% te 
verlagen ten opzichte van de periode 
2007-2013. In het voorstel van de 
Commissie wordt ten hoogste 183 miljard 
EUR aan het EFRO ter beschikking 
gesteld, hetgeen neerkomt op een 
verlaging met 10% ten opzichte van de 
periode 2007-2013.

Motivering

Lid 67 van de resolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over “Investeren in de 
toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa."

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het EFRO moet bijdragen aan de 
Europa 2020-strategie en aldus verzekeren 
dat de steunverlening uit het EFRO zich 
sterker richt op de prioriteiten van de Unie. 

(5) Het EFRO moet bijdragen aan de 
Europa 2020-strategie en aldus verzekeren 
dat de steunverlening uit het EFRO zich 
sterker richt op de prioriteiten van de Unie. 
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Naargelang de categorie van regio's die 
steun ontvangen, zou de steunverlening uit 
het EFRO zich moeten richten op 
onderzoek en innovatie, het midden- en 
kleinbedrijf en het tegengaan van 
klimaatverandering. De mate waarin dit 
gebeurt moet rekening houden met het 
ontwikkelingsniveau van de regio en de 
specifieke behoeften van regio's waar het 
bbp per hoofd van de bevolking in de 
periode 2007-2013 minder dan 75% 
bedroeg van het gemiddelde bbp van de 
EU-25 tijdens de referentieperiode.

Naargelang de categorie van regio's die 
steun ontvangen, zou de steunverlening uit 
het EFRO zich moeten richten op 
onderzoek en innovatie, het midden- en 
kleinbedrijf en het tegengaan van 
klimaatverandering. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de noodzaak 
van coördinatie met bestaande EU-
instrumenten en -programma's op de 
hierboven genoemde gebieden. De mate 
waarin dit gebeurt moet rekening houden 
met het ontwikkelingsniveau van de regio 
en de specifieke behoeften van regio's waar 
het bbp per hoofd van de bevolking in de 
periode 2007-2013 minder dan 75% 
bedroeg van het gemiddelde bbp van de 
EU-25 tijdens de referentieperiode.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) in zijn resolutie van 8 juni 2011 
"Investeren in de toekomst: een nieuw 
meerjarig financieel kader (MFK) voor 
een concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa"1, brengt het 
Europees Parlement in herinnering dat 
toerisme krachtens artikel 195 van het 
Verdrag van Lissabon een nieuwe 
bevoegdheid van de EU is en derhalve in 
het volgende MFK moet worden 
geïntegreerd. Het benadrukte het belang 
van de bijdrage van duurzaam toerisme 
aan de Europese economie en gaf aan dat 
de Europese strategie voor toerisme in 
zijn optiek gericht moet zijn op 
verbetering van het 
concurrentievermogen van de sector en 
bevordering van de samenwerking tussen 
lokale en regionale autoriteiten en moet 
worden ondersteund met voldoende 
financiële middelen in de komende 
periode. Het EFRO moet steun toekennen 
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aan activiteiten met relevantie voor de 
toerismedimensie.
_______________
1Aangenomen teksten, P7_TA(011)0266.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In het kader van de duurzame stedelijke 
ontwikkeling wordt het noodzakelijk 
geacht steun te verlenen aan geïntegreerde 
maatregelen om de economische, 
ecologische, klimatologische en sociale 
uitdagingen aan te pakken waarmee 
stedelijke gebieden worden 
geconfronteerd, en een procedure vast te 
leggen voor het opstellen van de lijst van 
steden waarvoor dergelijke maatregelen 
gelden en de voor dergelijke maatregelen 
gereserveerde financiële toewijzing.

(7) In zijn resolutie van 8 juni 2011 stelt 
het Europees Parlement dat stedelijke 
gebieden - als plaatsen met een hoge 
probleemdichteheid (werkloosheid, sociale 
uitsluiting, milieuvervuiling, migratie) -
een belangrijke rol kunnen spelen bij de 
regionale ontwikkeling en kunnen 
bijdragen tot het aanpakken economische 
en sociale verschillen ter plaatse. In dit 
verband benadrukte het de noodzaak van 
een beter zichtbare en meer gerichte 
benadering van de stedelijke dimensie van 
het cohesiebeleid, waarbij tegelijkertijd 
wordt gezorgd voor evenwichtige 
omstandigheden voor de synergetische 
ontwikkeling van stedelijke, suburbane en 
plattelandsgebieden. In het kader van de 
duurzame stedelijke ontwikkeling wordt 
het derhalve noodzakelijk geacht steun te 
verlenen aan geïntegreerde maatregelen om 
de economische, ecologische, 
klimatologische en sociale uitdagingen aan 
te pakken waarmee stedelijke gebieden 
worden geconfronteerd, en een procedure 
vast te leggen voor het opstellen van de 
lijst van steden waarvoor dergelijke 
maatregelen gelden en de voor dergelijke 
maatregelen gereserveerde financiële 
toewijzing.

Motivering

Lid 70 van de resolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over “Investeren in de 
toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en 
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integratiegericht Europa".

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) In zijn resolutie van 8 juni 2011 
erkende het Europees Parlement dat 
volgens het Verdrag van Lissabon 
speciale aandacht moet worden besteed 
aan plattelandsgebieden, gebieden die een 
industriële overgang doormaken en 
regio’s die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals de dunbevolkte 
meest noordelijke regio's, eilanden, 
grensoverschrijdende en berggebieden, 
alsmede perifere regio's. Het gaf aan dat 
middelen en capaciteiten die in deze 
regio's voorhanden zijn een bijdrage van 
betekenis kunnen leveren tot de 
toekomstige concurrentiepositie van de 
Europese Unie, en dat deze 
probleemgebieden ook in het toekomstige 
MFK (2014-2020) moeten worden erkend. 
Het Europees Parlement was van mening 
dat voor regio's die te maken hebben met 
blijvende beperkingen een speciale 
strategie moet worden uitgewerkt, zoals 
gesteld in de resolutie van het EP van 22 
september 2010.

Motivering

Lid 71 van de resolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over “Investeren in de 
toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa".
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Specifieke aandacht dient te gaan naar 
de ultraperifere regio's, namelijk door, bij 
wijze van uitzondering, de werkingssfeer 
van het EFRO te verruimen tot de 
financiering van steun voor de 
bedrijfsvoering ter compensering van de 
extra kosten die voortvloeien uit hun 
specifieke economische en sociale situatie, 
die wordt verergerd door de handicaps als 
gevolg van de in artikel 349 van het 
Verdrag vermelde factoren, namelijk hun 
verafgelegen en/of insulaire ligging, gering 
oppervlak, problematische topografie, 
ongunstig klimaat en hun economische 
afhankelijkheid van een beperkt aantal 
producten, kenmerken die in combinatie 
met elkaar en door hun blijvende karakter 
de ontwikkeling van deze regio's 
bemoeilijken. Teneinde de ontwikkeling 
van bestaande en nieuwe economische 
activiteiten te ondersteunen, moet ten 
minste 50% van de specifieke extra 
toewijzing worden bestemd voor 
maatregelen die bijdragen tot de 
diversificatie en modernisering van de 
economieën van de ultraperifere gebieden.

(11) Specifieke aandacht dient te gaan naar 
de ultraperifere regio's, namelijk door, bij 
wijze van uitzondering, de werkingssfeer 
van het EFRO te verruimen tot de 
financiering van steun voor de 
bedrijfsvoering ter compensering van de 
extra kosten die voortvloeien uit hun 
specifieke economische en sociale situatie, 
die wordt verergerd door de handicaps als 
gevolg van de in artikel 349 van het 
Verdrag vermelde factoren, namelijk hun 
verafgelegen en/of insulaire ligging, gering 
oppervlak, problematische topografie, 
ongunstig klimaat en hun economische 
afhankelijkheid van een beperkt aantal 
producten, kenmerken die in combinatie 
met elkaar en door hun blijvende karakter 
de ontwikkeling van deze regio's 
bemoeilijken. Teneinde de ontwikkeling 
van bestaande en nieuwe economische 
activiteiten te ondersteunen, moet ten 
minste 50% van de specifieke extra 
toewijzing worden bestemd voor 
maatregelen die bijdragen tot de 
diversificatie en modernisering van de 
economieën van de ultraperifere gebieden. 
In het bijzonder moet synergie tot stand 
worden gebracht tussen het EFRO en het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
ontwikkeling, teneinde de ontwikkeling 
van de ultraperifere regio's te bevorderen 
en te voorkomen dat de middelen voor 
onderzoek nog worden onderbenut.

Motivering

Lid 5 van het advies van Begrotingscommissie voor de Commissie regionale ontwikkeling 
over de rol van het cohesiebeleid in de ultraperifere regio's van de Europese Unie in het 
kader van EU 2020 (2011/2195(INI)).
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het is belangrijk ervoor te zorgen 
dat het programma financieel goed wordt 
beheerd en zo doeltreffend en 
gebruikersvriendelijk mogelijk wordt 
uitgevoerd, en tevens zorg te dragen voor 
rechtszekerheid en de toegankelijkheid 
van het instrument voor alle deelnemers. 
Aangezien activiteiten in het kader van 
het Cohesiefonds onder gedeeld beheer 
worden uitgevoerd, moeten de lidstaten 
geen bijkomende regels vaststellen, 
aangezien dit het gebruik van de middelen 
voor de begunstigde onnodig 
gecompliceerd zou maken.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EFRO ondersteunt de volgende 
investeringsprioriteiten in het kader van de 
in artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening] omschreven thematische 
doelstellingen:

Het EFRO ondersteunt de volgende 
investeringsprioriteiten in het kader van de 
in artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening] omschreven thematische 
doelstellingen, en zorgt daarbij 
tegelijkertijd voor synergie en 
complementariteit met relevante 
Unieprogramma's en -instrumenten:

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bevordering van bedrijfsinvesteringen 
in O&I, de ontwikkeling van producten en 
diensten, de overdracht van technologie, 
sociale innovatie en toepassingen voor 
overheidsdiensten, de stimulering van de 
vraag, het opzetten van netwerken, clusters 
en open innovatie door middel van slimme 
specialisatie;

(b) bevordering van bedrijfsinvesteringen 
in O&I, de ontwikkeling van producten en 
diensten, de overdracht van technologie, 
ecologische innovatie, sociale innovatie, 
toepassingen voor culturele en creatieve 
bedrijven en overheidsdiensten, de 
stimulering van de vraag, het opzetten van 
netwerken, clusters en open innovatie door 
middel van slimme specialisatie;
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