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BEKNOPTE MOTIVERING

Het cohesiebeleid is het belangrijkste investeringsinstrument ter ondersteuning van de 
prioriteiten van de Europa 2020-strategie van de Unie. Europese territoriale samenwerking is een 
van de doelstellingen van het cohesiebeleid en biedt een kader voor de uitvoering van 
gezamenlijke acties en voor de uitwisseling van beleidsmaatregelen tussen nationale, regionale 
en lokale actoren uit verschillende lidstaten of met aangrenzende regio's van landen die niet tot 
de EU behoren. Dit is des te belangrijker daar de uitdagingen voor de lidstaten en de regio's 
steeds meer de nationale en regionale grenzen overschrijden en een gezamenlijk optreden met 
samenwerking op het passende territoriale niveau vereisen. Europese territoriale samenwerking 
zal ook in belangrijke mate bijdragen aan de bevordering van de in het Verdrag van Lissabon 
opgenomen doelstelling van territoriale samenhang. 

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een specifieke rechtsgrond 
voor de bijdrage van het EFRO (Europees Fonds voor regionale ontwikkeling) aan de Europese 
territoriale samenwerking. Dit komt tegemoet aan het verzoek van het Europees Parlement en 
moet ervoor zorgen dat de specifieke kenmerken van Europese territoriale samenwerking, met 
name de meerlandendimensie ervan, beter in aanmerking worden genomen.

Volgens het voorstel van de Commissie zal de Europese territoriale samenwerking drie soorten 
samenwerking steunen: grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking. 
Transnationale samenwerking is bijzonder waardevol om de territoriale samenhang in de EU 
alsook de onlangs gelanceerde strategieën voor macroregio's en zeebekkens te versterken. 
Interregionale samenwerking tussen EU-regio's (en eventueel met derde landen) beoogt een 
betere uitwisseling van ervaringen betreffende de uitvoering van het cohesiebeleid, met name 
door goede praktijken te verspreiden.

Voor de samenwerking met regio's uit derde landen die onder het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) of het pretoetredingsinstrument (IPA) vallen, zal de EFRO-
financiering de ENI- en IPA-financiering aanvullen. Het zal er evenwel op aankomen ervoor te 
zorgen dat deze programma's vlot functioneren, wat de afgelopen jaren soms moeilijk is 
gebleken. 

De Commissie stelt voor aan de Europese territoriale samenwerking 3,48% van het totale bedrag 
voor het cohesiebeleid toe te kennen, wat neerkomt op EUR 11,7 miljard (in constante prijzen 
van 2011). Dit betekent een verhoging ten opzichte van de huidige programmeringsperiode. 

(in miljard EUR, constante prijzen van 2011)

MFK
2007-2013

Commissievoorstel
MFK 2014-2020

Verschil in %

Convergentieregio's
EFRO + ESF

202,9 162,6 - 20 %

"phasing out" regio's 
(convergentie) + "phasing in" 

regio's (concurrentievermogen) 
2007-2013/overgangsregio's 

2014-2020
(EFRO + ESF)

25,9 38,9 +50 %

Concurrentievermogensregio's / 44,3 53,1 + 20 %
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meer ontwikkelde regio's 
(EFRO + ESF)

Territoriale samenwerking
(EFRO)

8,9 11,7 +31 %

Cohesiefonds 71 68,7 - 3 %
Extra toewijzingen voor 

ultraperifere en dunbevolkte 
regio's 2014-2020

(EFRO) 

0,9

TOTAAL 354 336 -5,3 %

De rapporteur is ingenomen met deze voorgestelde verhoging. Alles zal evenwel afhangen van 
het eindresultaat van de onderhandelingen over het totale bedrag dat aan het cohesiebeleid wordt 
toegekend, en de in artikel 4 van het wetgevingsvoorstel genoemde 3,48% vormt voor de 
begrotingsautoriteit enkel een indicatie. Dit percentage kan niet worden vastgesteld alvorens 
overeenstemming is bereikt over het voorstel voor een verordening tot vaststelling van het 
meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020. Ook wil de rapporteur herinneren aan het 
standpunt dat het Europees Parlement heeft verwoord in zijn resolutie van 8 juni 2011, namelijk 
dat "de middelen van het volgende MFK met ten minste 5% moeten worden verhoogd" ten 
opzichte van het peil van 2013 en dat "de in de huidige financiële programmeringsperiode aan 
het cohesiebeleid toegewezen bedragen op zijn minst op hetzelfde niveau moeten worden 
gehandhaafd tijdens de volgende periode", wat blijkbaar niet het geval is.

Verder is de rapporteur ingenomen met de vereenvoudigingsinspanningen van de Commissie, 
met name de vereenvoudigde financiële opties via het gebruik van forfaitaire betalingen. Ook 
benadrukt de rapporteur omwille van de meerlandendimensie het bijzonder belang van 
vereenvoudigingsinspanningen voor de Europese territoriale samenwerking op zowel EU- als 
nationaal niveau. Het is immers mogelijk dat begunstigden verschillende regels moeten 
toepassen die afkomstig zijn van de EU zelf, van een of meerdere lidstaten en eventueel van 
derde landen. De rapporteur herinnert de lidstaten eraan dat zij absoluut moeten voorkomen dat 
hun regels en die van de EU tegenstrijdig of inconsistent zijn en dat de administratieve 
rompslomp voor de begunstigden toeneemt. Ook goed financieel beheer en transparantie zijn van 
cruciaal belang.

Tot slot wijst de rapporteur erop dat de Commissie, gezien de specifieke en complexe aard van 
de Europese territoriale samenwerking, voorstelt uitzonderlijk de n+3 regel voor vrijmakingen 
toe te passen.

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. wijst erop dat de in het 
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wetgevingsvoorstel genoemde financiële 
middelen enkel een indicatie voor de 
wetgevingsautoriteit vormen en dat deze 
niet kunnen worden vastgesteld zolang er 
geen overeenstemming is bereikt over het 
voorstel voor een verordening tot 
vaststelling van het meerjarig financieel 
kader voor de periode 2014-2020;

Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 ter. 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 meerjarig 
financieel kader voldoende aanvullende 
financiële middelen ter beschikking 
moeten worden 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 in te spelen 
op onvoorziene gebeurtenissen; wijst erop 
dat, zelfs als het niveau van de middelen 
van het volgende MFK ten minste 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; vraagt de Raad, indien hij deze 
benadering niet deelt, duidelijk aan te 
geven welke van zijn politieke prioriteiten 
of projecten geheel opgegeven kunnen 
worden, ondanks de bewezen Europese 
meerwaarde daarvan;
_______________
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0266.

Amendement 3

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 ter. herinnert er met name aan dat het 
in dezelfde resolutie beklemtoonde dat 
"voor een geslaagd en versterkt 
cohesiebeleid adequate financiële 
middelen nodig zijn" en dat "de hieraan 
in de huidige financiële 
programmeringsperiode toegewezen 
bedragen op zijn minst op hetzelfde 
niveau moeten worden gehandhaafd 
tijdens de volgende periode";

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) In zijn resolutie van 8 juni 2011 over 
investeren in de toekomst: een nieuw 
meerjarig financieel kader (MFK) voor 
een concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa benadrukte het 
Europees Parlement dat 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 
ondergaan, 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. 
Het Europees Parlement herhaalde dat 
het ervan overtuigd is dat het 
cohesiebeleid van de Unie een EU-breed 
beleid moet blijven dat alle regio's van de 
Unie toegang verleent tot middelen, 
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ervaringen en bijstand.

Motivering

Paragraaf 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.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) In zijn resolutie van 8 juni 2011 
herinnerde het Europees Parlement er 
verder aan dat het cohesiebeleid met de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon en de verankering van 
territoriale cohesie hierin belangrijker is 
geworden, dat het in dit verband van 
mening is dat alle vormen van territoriale 
samenwerking (grensoverschrijdend, 
transnationaal en interregionaal ) moeten 
worden versterkt, en benadrukte het dat 
ook aandacht moet worden besteed aan 
macroregionale samenwerking en 
strategieën.

Motivering

Paragraaf 65 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 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om de toegevoegde waarde van het 
cohesiebeleid van de Unie te vergroten, 
moeten de specifieke bepalingen leiden tot 
een aanzienlijke vereenvoudiging op alle 
betrokken niveaus: begunstigden, 

(3) Om de toegevoegde waarde van het 
cohesiebeleid van de Unie in het algemeen
te vergroten en om rekening te houden 
met de meerlandendimensie van de 
Europese territoriale samenwerking, 
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programma-autoriteiten, deelnemende 
lidstaten en derde landen, en de 
Commissie.

moeten de specifieke bepalingen leiden tot 
een aanzienlijke vereenvoudiging op alle 
betrokken niveaus: begunstigden, 
programma-autoriteiten, deelnemende 
lidstaten en derde landen, en de 
Commissie, want het is mogelijk dat 
begunstigden verschillende regels moeten 
toepassen die afkomstig zijn van de Unie 
zelf, van een of meerdere lidstaten en 
eventueel van derde landen. Er moet 
bijzondere aandacht worden besteed aan 
het feit dat er geen inconsistentie is tussen 
deze verschillende regels en dat de 
administratieve rompslomp niet toeneemt.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Er moeten objectieve criteria worden 
vastgesteld om te bepalen welke regio's en 
gebieden subsidiabel zijn. In dit verband 
moet de aanwijzing van subsidiabele 
regio's en gebieden op het niveau van de 
Unie worden gebaseerd op de 
gemeenschappelijke indeling van de regio's 
die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 
1059/2003 van het Europees Parlement en 
de Raad van 26 mei 2003 betreffende de 
opstelling van een gemeenschappelijke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (NUTS).

(8) Er moeten objectieve en transparante 
criteria worden vastgesteld om te bepalen 
welke regio's en gebieden subsidiabel zijn. 
In dit verband moet de aanwijzing van 
subsidiabele regio's en gebieden op het 
niveau van de Unie worden gebaseerd op 
de gemeenschappelijke indeling van de 
regio's die is vastgesteld bij Verordening 
(EG) nr. 1059/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 mei 2003 
betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS).

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De keuze van thematische 
doelstellingen moet worden beperkt om het 
effect van het cohesiebeleid in de gehele 
Unie zo groot mogelijk te maken. De 
concentratie in het kader van de 

(16) De keuze van thematische 
doelstellingen moet worden beperkt om het 
effect van het cohesiebeleid in de gehele 
Unie zo groot mogelijk te maken. De 
concentratie in het kader van de 
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interregionale samenwerking moet echter 
worden weerspiegeld in het doel van elke 
concrete actie in plaats van in een 
beperking van het aantal thematische 
doelstellingen, teneinde uit de 
interregionale samenwerking het maximum 
te halen met het oog op het vergroten van 
de effectiviteit van het cohesiebeleid in het 
kader van de doelstellingen "investeren in 
groei en werkgelegenheid" en "Europese 
territoriale samenwerking".

interregionale samenwerking moet echter 
worden weerspiegeld in het doel van elke 
concrete actie in plaats van in een 
beperking van het aantal thematische 
doelstellingen, teneinde uit de 
interregionale samenwerking het maximum 
te halen met het oog op het vergroten van 
de effectiviteit van het cohesiebeleid in het 
kader van de doelstellingen "investeren in 
groei en werkgelegenheid" en "Europese 
territoriale samenwerking". Voor het 
verwezenlijken van de doelstellingen van 
het programma moeten een betere 
uitvoering en een betere kwaliteit van de 
bestedingen als richtsnoeren worden 
gehanteerd, waarbij een optimaal gebruik 
van de financiële middelen wordt 
gewaarborgd.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Vanwege de deelneming van meer dan 
één lidstaat is de in Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [GV] vastgestelde algemene 
regel dat elke lidstaat zijn nationale 
subsidiabiliteitsregels vaststelt, niet 
geschikt voor de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking". In het licht van 
de ervaring die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 is 
opgedaan, moet een duidelijke hiërarchie 
van subsidiabiliteitsregels worden 
vastgesteld, waarbij een krachtige impuls 
in de richting van gezamenlijke 
subsidiabiliteitsregels wordt gegeven.

(25) Vanwege de deelneming van meer dan 
één lidstaat is de in Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [GV] vastgestelde algemene 
regel dat elke lidstaat zijn nationale 
subsidiabiliteitsregels vaststelt, niet 
geschikt voor de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking". In het licht van 
de ervaring die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 is 
opgedaan, moet een duidelijke hiërarchie 
van subsidiabiliteitsregels worden 
vastgesteld, waarbij een krachtige impuls 
in de richting van gezamenlijke 
subsidiabiliteitsregels wordt gegeven en 
waarbij tegenstrijdige en inconsistente 
bepalingen tussen Verordening (EU) nr. 
.../2012 van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende [de financiële 
bepalingen die van toepassing zijn op de 
algemene begroting van de Europese 
Unie], de gemeenschappelijke 
verordening en nationale regels moeten 
worden vermeden.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor aangelegenheden die niet vallen 
onder de subsidiabiliteitsregels die bij of 
op grond van de artikelen 55 tot en met 61 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV], 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [EFRO] of 
deze verordening of door het 
toezichtcomité zijn vastgesteld, zijn de 
nationale regels van het land waarin de 
uitgaven worden gedaan, van toepassing.

3. Voor aangelegenheden die niet vallen 
onder de subsidiabiliteitsregels die bij of 
op grond van de artikelen 55 tot en met 61 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV], 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [EFRO], 
Verordening (EU) nr. [...]/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende [de financiële bepalingen die 
van toepassing zijn op de algemene 
begroting van de Europese Unie] of deze 
verordening of door het toezichtcomité zijn 
vastgesteld, zijn de nationale regels van het 
land waarin de uitgaven worden gedaan, 
van toepassing, die evenwel niet strijdig 
mogen zijn met de regels van de Unie en 
evenmin voor de begunstigde 
buitensporige administratieve rompslomp 
met zich mogen brengen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van artikel 113, 
leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [GV] wijzen de aan een 
samenwerkingsprogramma deelnemende 
lidstaten één enkele beheersautoriteit en 
voor de toepassing van artikel 113, lid 4, 
van die verordening één enkele 
auditautoriteit aan die in dezelfde lidstaat 
gevestigd zijn.

1. Voor de toepassing van artikel 113, 
leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [GV] accrediteren de aan een 
samenwerkingsprogramma deelnemende 
lidstaten één enkele beheersautoriteit en 
voor de toepassing van artikel 113, lid 4,
van die verordening één enkele 
auditautoriteit die in dezelfde lidstaat 
gevestigd zijn.



AD\905965NL.doc 11/11 PE488.050v02-00

NL

PROCEDURE

Titel Steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter 
verwezenlijking van de doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking"

Document- en procedurenummers COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Commissie ten principale
       Datum bekendmaking

REGI
25.10.2011

Advies uitgebracht door
       Datum bekendmaking

BUDG
25.10.2011

Rapporteur voor advies
       Datum benoeming

Jens Geier
6.2.2012

Datum goedkeuring 20.6.2012

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

30
2
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Richard Ashworth, Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana 
Brzobohatá, Andrea Cozzolino, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, 
Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta 
Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, 
Sergej Kozlík, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, 
Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, 
Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Rübig, Peter Šťastný


