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BEKNOPTE MOTIVERING

De verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, die onder het gemeenschappelijk 
strategisch kader vallen, en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 zorgt voor de instelling van het kader voor het cohesiebeleid 
van de EU voor de periode 2014-2020.

Het voorstel voor een verordening voorziet in een toespitsing van de financiering op 
prioriteiten in verband met de Europa 2020-strategie inzake slimme, duurzame en inclusieve 
groei. Het omvat een lijst van thematische doelstellingen in samenhang met deze prioriteiten 
en ondersteunt de geïntegreerde programmering. 

De Commissie definieert in het gemeenschappelijk strategisch kader de voornaamste uit te 
voeren acties om de prioriteiten concreet te verwezenlijken, zij bakent de bevolkingsgroepen 
af waarvoor de acties bedoeld zijn en somt voorbeelden van acties op door een reeks 
beginselen vast te leggen die op alle Fondsen kunnen worden toegepast (partnerschappen, 
meerlagig bestuur, bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen, niet-discriminatie, 
duurzame ontwikkeling, enz.). 

In dit advies wordt de nadruk gelegd op de aspecten van de verordening die het minste 
aandacht krijgen, zoals jongeren, de culturele dimensie en sport.

Jongeren

Jongeren komen aan bod in bijlage IV inzake de thematische ex-antevoorwaarden waaronder 
in punt 9 vroegtijdig schoolverlaten, hoger onderwijs en een leven lang leren zijn opgenomen. 
Het is zaak verder te gaan en van de behoeften van een generatie die hard door de crisis wordt 
getroffen, een prioriteit te maken door met name ervoor te zorgen dat de instanties die zich 
met de problemen van de jeugd bezighouden, door de lidstaten als geprivilegieerde partners 
worden beschouwd. 

Het culturele aspect

Zoals in artikel 167, lid 4, van het TWEU is vastgelegd, "houdt [de Unie] bij haar optreden uit 
hoofde van andere bepalingen van de Verdragen rekening met de culturele aspecten". In het 
voorstel voor een verordening wordt helaas aan de culturele dimensie voorbijgegaan. De 
bijdrage van de cultuur aan de plaatselijke en regionale ontwikkeling, die intrinsiek 
verbonden is met onderwijs, sociale inclusie en innovatie, en bijgevolg met de Europa 2020-
strategie, wordt niet vermeld. De meervoudige bijdrage van de cultuur aan onderwijs en 
vorming middels de ontwikkeling van vaardigheden en knowhow, aan de economische 
ontwikkeling dankzij de creatieve en culturele sector, en aan de sociale inclusie dankzij 
preventieve actie ten behoeve van gemarginaliseerde gemeenschappen rechtvaardigt dat 
projecten met een cultureel zwaartepunt hun plaats krijgen in de geplande instrumenten.
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Sport

Sport beschikt over een belangrijk potentieel als instrument dat de sociale cohesie en de 
gelijke kansen in de Europese samenleving bevordert, zoals in het verslag van het Europees 
Parlement wordt gepreciseerd (2011/2087 (INI)). Bepaalde sportprojecten moeten dus in 
overweging worden genomen om mensen met problemen te ondersteunen en schoolverlaten 
en discriminatie te bestrijden.

CONCLUSIES

De door het voorstel voor een verordening geïntroduceerde mogelijkheid om voor de 
financiering van een project een beroep te doen op meerdere structuurfondsen is een grote 
stap vooruit en maakt het ongetwijfeld mogelijk de duurzaamheid van gefinancierde acties te 
vergroten. Toch zou het voor de validering van de projecten en de resultaten ervan nuttig zijn 
een reeks indicatoren in te zetten die zich niet tot het kwantitatieve aspect beperken. De 
Commissie heeft bijvoorbeeld voor het programma "Creatief Europa" voorgesteld indicatoren 
en databanken te gebruiken waarmee de weerslag van de culturele sector op de economische 
en sociale ontwikkeling kan worden gemeten1.

Laten we hieraan toevoegen dat het cohesiebeleid resultaten oplevert die voor de Europese 
burgers ongetwijfeld het tastbaarst zijn. Het is aan de lidstaten om het voorstel in begrijpelijke 
en toegankelijke wetgeving om te zetten waarmee aan de behoeften van de burgers kan 
worden tegemoetgekomen en de zichtbaarheid van het optreden van de Europese Unie kan 
worden gewaarborgd.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een lidstaat moet voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand 
brengen met vertegenwoordigers van de 
bevoegde regionale, plaatselijke, stedelijke 
en andere overheden, instanties die het 

(9) Een lidstaat moet voor het 
partnerschapscontract en voor elk 
programma een partnerschap tot stand 
brengen met vertegenwoordigers van de 
bevoegde regionale, plaatselijke, stedelijke 
en andere overheden, publieke en private

                                               
1 Effectbeoordeling van 23 november 2011, punt 6.3, bij de Verordening van het Europees Parlement en de Raad 
tot vaststelling van het programma Creatief Europa en de Mededeling van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's Creatief Europa –
een nieuw kaderprogramma voor de culturele en creatieve sectoren (2014-2020).
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maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen. Met een dergelijk partnerschap 
wordt beoogd het beginsel van meerlagig 
bestuur in acht te nemen, te waarborgen dat 
de belanghebbenden zich verantwoordelijk 
voelen voor de geplande steunmaatregelen 
en voort te bouwen op de ervaring en 
knowhow van de betrokken actoren. De 
Commissie moet worden gemachtigd om in 
een gedelegeerde handeling een 
gedragscode vast te stellen, teneinde ervoor 
te zorgen dat de partners op coherente 
wijze betrokken worden bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van de partnerschapscontracten 
en programma's.

economische en sociale partners, instanties 
die het maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, partners die actief zijn in 
verschillende domeinen zoals cultuur, 
onderwijs en jeugd, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen. Met een dergelijk partnerschap 
wordt beoogd het beginsel van meerlagig 
bestuur in acht te nemen, te waarborgen dat 
de belanghebbenden zich verantwoordelijk 
voelen voor de geplande steunmaatregelen 
en voort te bouwen op de ervaring en 
knowhow van de betrokken actoren. De 
Commissie moet worden gemachtigd om in 
een gedelegeerde handeling een 
gedragscode vast te stellen, teneinde ervoor 
te zorgen dat de partners op coherente 
wijze betrokken worden bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van de partnerschapscontracten 
en programma's.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 72

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(72) Om de toegankelijkheid en
transparantie van de informatie over 
financieringsmogelijkheden en 
begunstigden van projecten te vergroten, 
moet de informatie over alle operationele 
programma’s, waaronder lijsten van in het 
kader van elk operationeel programma 
ondersteunde concrete acties, in elke 
lidstaat worden vermeld op een enkele 
website of een enkel webportaal.

(72) Om de toegankelijkheid en 
transparantie van de informatie over 
financieringsmogelijkheden en 
begunstigden van projecten te vergroten, 
moet de informatie over alle operationele 
programma's, waaronder lijsten van in het 
kader van elk operationeel programma 
ondersteunde concrete acties, in elke 
lidstaat worden vermeld op een enkele 
website of een enkel webportaal, ten einde 
de toegang tot de fondsen minder complex 
te maken.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen.

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, 
waaronder degene die actief zijn op het 
gebied van sport, milieu, cultuur, 
opleiding, jeugd en sport, niet-
gouvernementele organisaties en instanties 
die tot taak hebben gelijkheid en non-
discriminatie te bevorderen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) versterking van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie;

1) versterking van onderzoek, 
technologische ontwikkeling, culturele en 
creatieve bedrijvigheid en innovatie;

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) bescherming van het milieu en 
bevordering van een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen;

6) bescherming van het milieu en het 
natuurlijk erfgoed en bevordering van 
efficiënt gebruik van hulpbronnen,
waaronder die verbonden met het 
historische, culturele, artistieke en 
archeologische erfgoed;

Amendement 6
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9) bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede;

9) bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede en sociale 
ongelijkheid;

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) investering in onderwijs, vaardigheden 
en een leven lang leren;

10) investering in onderwijs, cultuur, 
vaardigheden, kwalificaties en een leven 
lang leren, met inbegrip van 
beroepsopleiding, onderzoek en innovatie 
en digitale geletterdheid;

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis) promoten van cultureel erfgoed en 
instandhouding van de culturele 
verscheidenheid.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geleid vanuit de gemeenschap, 
namelijk door plaatselijke actiegroepen 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
publieke en private lokale 
sociaaleconomische belangen, waarbij de 

b) worden geleid vanuit de gemeenschap, 
namelijk door plaatselijke actiegroepen 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
publieke en private lokale culturele en
sociaaleconomische belangen, waarbij de 
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overheidssector of één belangengroep niet 
meer dan 49% van de stemrechten voor de 
besluitvorming mag hebben;

overheidssector of één belangengroep niet 
meer dan 49% van de stemrechten voor de 
besluitvorming mag hebben;

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) worden ontworpen in het licht van de 
lokale behoeften en mogelijkheden en 
aspecten omvatten die in de lokale context 
innovatief zijn, alsmede netwerkvorming 
en in voorkomend geval samenwerking.

d) worden ontworpen in het licht van de 
lokale behoeften en mogelijkheden en 
innovatieve, sociale, culturele en 
educatieve aspecten omvatten in de lokale 
context, alsmede de bevordering van 
samenwerkingsprojecten en de 
ontwikkeling van transterritoriale 
netwerken.

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de opbouw van capaciteit van 
plaatselijke actoren om concrete acties te 
ontwikkelen en uit te voeren;

a) de opbouw van capaciteit van 
plaatselijke actoren om concrete acties te 
ontwikkelen en uit te voeren met 
inachtneming van de sociale en culturele 
aspecten van een bepaalde regio ten einde 
innovatieve knowhow te ontwikkelen, die 
nieuwe vormen van werkgelegenheid op 
plaatselijk niveau kan genereren;

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) het toezicht op de uitvoering van de 
strategie voor lokale ontwikkeling en van 
de ondersteunde concrete acties en de 
uitvoering van specifieke 
evaluatiewerkzaamheden in verband met 

g) het toezicht op de uitvoering van de 
strategie voor lokale ontwikkeling en van 
de ondersteunde concrete acties en de 
uitvoering van specifieke 
evaluatiewerkzaamheden in verband met 
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de strategie voor lokale ontwikkeling. de strategie voor lokale ontwikkeling met 
inachtneming van het kwalitatieve aspect 
van de acties en de resultaten ervan op de 
lange termijn.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toezichtcomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van de 
beheersautoriteit en intermediaire instanties 
en van de partners. Elk lid van het 
toezichtcomité heeft een stemrecht.

Het toezichtcomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van de 
beheersautoriteit en intermediaire instanties 
en van de in artikel 5 bedoelde partners.
Elk lid van het toezichtcomité heeft een 
stemrecht.

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor de minder ontwikkelde regio’s en 
overgangsregio’s: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart 
en het werkloosheidspercentage

a) voor de minder ontwikkelde regio's en 
overgangsregio's: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart, 
de nationale welvaart en het 
werkloosheidspercentage per 
leeftijdsgroep;

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor de meer ontwikkelde regio's: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de 
arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau en 
de bevolkingsdichtheid;

b) voor de meer ontwikkelde regio's: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage en de 
arbeidsparticipatie per leeftijdsgroep, het 
opleidingsniveau en de
bevolkingsdichtheid;
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Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de bijdrage aan de in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
geïntegreerde aanpak om te voorzien in de 
specifieke behoeften van de geografische 
gebieden die het hardst door armoede 
worden getroffen of van doelgroepen die 
de grootste kans maken gediscrimineerd of 
uitgesloten te worden, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing;

d) de bijdrage aan de in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
geïntegreerde aanpak om te voorzien in de 
specifieke behoeften van de geografische 
gebieden die het hardst door armoede 
worden getroffen of van doelgroepen die 
de grootste kans maken gediscrimineerd of 
uitgesloten te worden, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen, 
jongeren en gehandicapten, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing;

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 6 – kolommen 2 en 3 – punt 6.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Ex-antevoorwaarden Criteria waaraan moet 
worden voldaan 

Amendement

Ex-antevoorwaarden Criteria waaraan moet 
worden voldaan 

(6.2 bis) Culturele-
erfgoedsector: ontwikkeling van 
projecten ter waarborging, 
blijvende beschikbaarstelling, 
bevordering en ontwikkeling 
van tastbaar en niet-tastbaar 
cultureel erfgoed.

- Er worden op nationaal, 
regionaal en plaatselijk 
niveau doeltreffende 
instrumenten ingevoerd 
opdat de cultuur, met 
name in regio's met zeer 
uitgesproken kenmerken, 
een drager van 
economische 
ontwikkeling kan worden, 
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met name via de culturele 
en creatieve bedrijvigheid 
en het toerisme;
- er worden maatregelen 
ontwikkeld die erop 
gericht zijn gebruik te 
maken van de culturele 
en linguïstische 
verscheidenheid en het 
gehele levende erfgoed 
van de Unie ten einde de 
uitdagingen aan te gaan 
ten aanzien van de 
toegang tot de cultuur, de 
actieve participatie en de 
sociale inclusie.

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 8 – punt 8.1 – kolom 3 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Criteria waaraan moet worden voldaan Criteria waaraan moet worden voldaan
- het voorstellen van opleidingen waarmee 
horizontale vaardigheden kunnen worden 
verworven die de toegang tot duurzame 
werkgelegenheid bevorderen.

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 9 – punt 9.1 – kolom 3 – streepje 2 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Criteria waaraan moet worden voldaan Criteria waaraan moet worden voldaan
- sectoroverschrijdend is, met 
betrokkenheid van en coördinatie tussen 
alle beleidssectoren en belanghebbenden 
die in verband met het voortijdig 
schoolverlaten relevant zijn.

- sectoroverschrijdend is, met 
betrokkenheid van en coördinatie tussen 
alle beleidssectoren en belanghebbenden, 
met name op cultureel, artistiek en 
sportief gebied, die in verband met het 
voortijdig schoolverlaten relevant zijn;
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