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Amendement 534
Nadja Hirsch
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage -1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage -1
Gemeenschappelijk strategisch kader

Dit kader moet, overeenkomstig artikel 10, 
als middel dienen om de doelstellingen 
van de diverse beleidsvormen binnen de 
specifieke regionale contexten te 
coördineren, integreren en op elkaar af te 
stemmen, en met name om 
investeringsprioriteiten te coördineren en 
af te stemmen op de in artikel 9 
uiteengezette thematische doelstellingen.
Bovendien moet de Commissie, naast het 
in deze bijlage uiteengezette kader, de 
lidstaten en de regio's ondersteunen door 
een niet-uitputtend menu van aanbevolen 
acties voor de GSK-fondsen vast te stellen 
in de vorm van een gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 142.  
Dit niet-uitputtende menu moet, als 
onderdeel van het GSK, de lidstaten en 
regio's voorzien van een leidraad voor het 
vertalen van de artikel 9 van deze 
verordening opgenomen thematische 
doelstellingen naar programma's, 
rekening houdend met de verschillende 
behoeften, uitdagingen en kansen van de 
regio's en met de noodzakelijke
flexibiliteit voor regionale duurzame 
ontwikkeling.

1. Horizontale beginselen en 
sectoroverschrijdende uitdagingen

1.1 Partnerschap en meerlagig bestuur
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1.1.1 Voor het beginsel van meerlagig 
bestuur is het noodzakelijk dat acties 
worden gecoördineerd en dat ze in 
partnerschap en in overeenstemming met 
het subsidiariteitsbeginsel en het 
evenredigheidsbeginsel worden 
uitgevoerd. Dit beginsel moet ook zijn 
beslag vinden in een operationele en 
geïnstitutionaliseerde samenwerking, met 
name bij het ontwikkelen en uitvoeren 
van het EU-beleid. Door in deze 
verordening uitdrukkelijk naar het 
beginsel van meerlagig bestuur te 
verwijzen wordt dit beginsel versterkt en 
wordt toegevoegde waarde gecreëerd voor 
het cohesiebeleid zelf.
1.1.2 Het beginsel van meerlagig bestuur 
moet in acht worden genomen om de 
totstandbrenging van sociale, 
economische en territoriale samenhang te 
vergemakkelijken en de prioriteiten van 
de Unie, te weten slimme, duurzame en 
inclusieve groei, te verwezenlijken.
1.1.3 Om effectief meerlagig bestuur te 
verzekeren moeten de lidstaten en de 
regio's de volgende maatregelen treffen:
a) partnerschappen ten uitvoer leggen 
overeenkomstig de in artikel 5 bedoelde 
Europese gedragscode; 
b) coördinatiemechanismen instellen 
tussen de diverse bestuursniveaus 
overeenkomstig de respectieve 
grondwettelijke machtssystemen;
c) regelmatig verslag uitbrengen over de 
uitvoering van de partnerschappen.

1.1.4 In alle fasen van de uitvoering van 
de fondsen die onder de GV vallen moeten 
de partnerschappen dusdanig zijn 
georganiseerd dat regionale en lokale 
overheden rechtstreeks worden betrokken 
bij de voorbereiding van 
partnerschapscontracten en programma's, 
en ook bij de voorbereiding, uitvoering, 
monitoring en evaluatie van deze 
programma's. Daarnaast moeten sociale 
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en economische partners, andere 
overheidsinstanties en vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld, 
waaronder milieupartners, niet-
gouvernementele organisaties en organen 
die verantwoordelijk zijn voor de 
bevordering van gelijkheid en niet-
discriminatie, hierbij worden betrokken 
om in alle fasen van de tenuitvoerlegging 
van beleid partnerschap te kunnen 
waarborgen.
1.1.5 De samenwerking met de partners 
moet geschieden aan de hand van beste 
praktijken. Elke lidstaat moet een 
adequaat niveau van technische bijstand 
verzekeren teneinde de betrokkenheid van 
de partners bij en hun deelneming aan 
alle fasen van het programmeringsproces 
te vergemakkelijken.

1.2 Duurzame ontwikkeling
1.2.1 Het beginsel van duurzame 
ontwikkeling als bedoeld in artikel 3 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) houdt verband met een concept 
inzake vooruitgang op grond waarvan 
sociale, economische en milieufactoren in 
overweging moeten worden genomen als 
het gaat om het welzijn en een hogere
levenskwaliteit van de huidige en 
toekomstige generaties.
1.2.2 Overwegingen als duurzame 
ontwikkeling en het beginsel "de vervuiler 
betaalt" moeten daarom een vaste plaats 
krijgen in elk plan, van de fase van de 
opstelling tot die van de uitvoering, 
monitoring en evaluatie. Alleen in 
uitzonderlijke gevallen en mits duidelijke 
mitigatiemaatregelen zijn genomen, mag 
worden toegestaan het beginsel "de 
vervuiler betaalt" niet toe te passen.
1.2.3 Om de complexe uitdagingen 
waarvoor zij zich geplaatst zien te kunnen 
aangaan, moeten de lidstaten en de 
regio's alle beschikbare 
beleidsinstrumenten van de Unie inzetten. 
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In het bijzonder moeten bij de aanpak van 
de klimaatuitdaging de middelen worden 
geconcentreerd op preventie- en 
mitigatiemaatregelen. Elke nieuwe 
investering die wordt gerealiseerd met 
steun uit de onder de GV vallende fondsen 
moet van dien aard zijn dat daarmee de 
gevolgen van klimaatverandering en 
natuurrampen kunnen worden 
opgevangen.
1.2.4 Het EFRO en het CF moeten 
belangrijke investeringen in de 
infrastructuren van de lidstaten en regio's 
blijven verrichten om aan de 
voorschriften van de Kaderrichtlijn 
Water1 en andere relevante richtlijnen te 
kunnen voldoen. Technologische 
oplossingen waarmee kan worden 
bijgedragen aan duurzame acties zijn 
reeds voorhanden en nieuwe oplossingen 
komen eraan, en daarom moet het EFRO 
steun blijven geven aan onderzoek op dit 
gebied.  Deze steun moet erop gericht zijn 
de maatregelen die onder Horizon 2020 
vallen aan te vullen. Financiering van 
acties op het gebied van de biodiversiteit 
kan beschikbaar worden gesteld via het 
Elfpo en het Europees Fonds voor 
Maritieme Zaken en Visserij. Het Elfpo 
mag ook worden gebruikt om steun te 
verlenen aan grondbeheerders wanneer 
verplichte milieuvereisten tot 
gebiedspecifieke nadelen leiden.

1.2.5 Het streven naar duurzame 
ontwikkeling mag geen technische 
aangelegenheid zijn. Om te verzekeren dat 
dit doel wordt gemainstreamd in de 
werkzaamheden van de onder de GV 
vallende fondsen moeten de 
beheersautoriteiten gedurende de hele 
levenscyclus van het programma dit doel 
consequent voor ogen houden en een 
actievere benadering volgen bij de 
beperking van de schadelijke gevolgen 

                                               
1 PB ref.......Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000
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van de maatregelen voor het milieu door 
onder meer de volgende acties te 
ontplooien:
a) investeringen naar 
hulpbronnenefficiënte opties doen 
vloeien,
b) de behoefte aan investeringen 
zorgvuldig inschatten wanneer deze 
investeringen belangrijke negatieve 
gevolgen hebben voor het milieu,
c) een langetermijnperspectief volgen 
wanneer levenscycluskosten van 
alternatieve investeringsmethoden met 
elkaar worden vergeleken,
d) groene overheidsopdrachten gebruiken.

1.3 Bevordering van gelijkheid van 
mannen en vrouwen en non-discriminatie

1.3.1 De lidstaten en de regio's moeten 
gepaste maatregelen nemen om in alle 
fasen van de uitvoering van de onder de 
GV vallende fondsen ongelijkheden weg 
te werken, gelijkheid van mannen en 
vrouwen te bevorderen en discriminatie 
op grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, religie of geloof, handicap, 
leeftijd, seksuele geaardheid of 
genderidentiteit te voorkomen.
1.3.2 De lidstaten en de regio's moeten 
streven naar gelijkheid van mannen en 
vrouwen en gepaste maatregelen nemen 
om discriminatie bij de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van 
de activiteiten in de door de GV-fondsen 
medegefinancierde programma's te 
voorkomen en geven duidelijk aan welke 
acties ze ondernemen om rekening te 
houden met dit beginsel in de 
programma's.
1.3.3 Meer participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, zowel als werkgeefsters als 
werkneemsters, zou de economie van de 
Unie sterker maken. Voor de 
verwezenlijking van de 
werkgelegenheidsdoelstellingen van 
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Europa 2020 is het van cruciaal belang 
dat het potentieel voor een dergelijke 
toename van de activiteiten wordt 
vrijgemaakt via de verhoging van de 
vrouwelijke participatiegraad. De 
hinderpalen die de deelneming van 
vrouwen aan de arbeidsmarkt in de weg 
staan moeten daarom volledig worden 
weggewerkt. De lidstaten en de regio's 
moeten ervoor zorgen dat, naast het ESF, 
ook het EFRO, het CF, het EFMV en het 
Elfpo activiteiten financieren waarmee de 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen wordt bevorderd en wordt 
bijgedragen aan het bewerkstelligen van 
een evenwicht tussen beroeps- en 
privéleven en vrouwen betere kansen 
worden geboden om als onderneemsters 
actief te zijn.
1.3.4 Met toezicht op en evaluatie van 
programma's kunnen de effecten worden 
gemeten van de bijdrage die de onder de 
GV vallende fondsen naar verwachting 
zullen leveren aan gelijkheid van mannen 
en vrouwen.

1.4 Toegankelijkheid
1.4.1 Alle producten en diensten die het 
publiek worden aangeboden en die 
worden medegefinancierd uit de onder de 
GV vallende fondsen, moeten toegankelijk 
zijn. Met name toegang tot de gebouwde 
omgeving, vervoer en informatie- en 
communicatietechnologie is van essentieel 
belang voor de inclusie van kansarme 
groepen, waarvan ook mensen met 
beperkte mobiliteit en mensen met een 
handicap deel uitmaken, waarbij in het 
bijzonder rekening dient te worden 
gehouden met het op 3 mei 2008 in 
werking getreden VN-verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap 
en het EU-beleid ter uitvoerlegging van 
dit verdrag.
1.4.2 Het is van doorslaggevend belang 
om op passende wijze tegemoet te komen 
aan de behoeften van degenen die het 
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verst verwijderd zijn van de arbeidsmarkt: 
mensen met een handicap, migranten, 
vluchtelingen en asielzoekers, daklozen en 
andere groepen met een armoederisico, 
kinderen en jongeren, ouderen, etnische 
minderheden en andere kansarme 
groepen en deze mensen in staat te stellen 
zich beter te integreren in de arbeidsmarkt 
en volledig deel te nemen aan de 
samenleving.
1.4.3 Om de doelstellingen van de 
EU 2020-strategie te bereiken moeten de 
lidstaten en de regio's hun streven naar 
sociale samenhang in alle regio's van de 
Unie voortzetten en sociale samenhang op 
voet van gelijkheid plaatsen met 
economische en territoriale samenhang. 
Voor elke categorie van regio's wordt 
overeenkomstig artikel 84, lid 3 van 
Verordening nr. (…GV) een 
minimumaandeel aan het ESF 
vastgesteld, waarbij het totale aandeel van 
het ESF aan de begroting voor 
cohesiebeleid ten minste 25% moet 
bedragen (de Connecting Europe Facility 
uitgezonderd).

1.5 Demografie
1.5.1 Aanpassing aan de demografische 
verandering is een van de grootste 
uitdagingen waar de lidstaten en de 
regio's in de komende jaren mee 
geconfronteerd zullen worden. Door de 
combinatie van een krimpende 
beroepsbevolking en een groeiende groep 
gepensioneerden zal extra druk worden 
uitgeoefend op de 
socialezekerheidsstelsels van de lidstaten
en dus op het concurrentievermogen van 
de Unie.
1.5.2 Uit de demografische veranderingen 
vloeien nieuwe uitdagingen voort. Deze 
demografische ontwikkelingen moeten 
worden bestudeerd en aangepakt op 
vooral regionaal en lokaal niveau, of 
waar uiteenlopende 
ontwikkelingstendensen ook maar op de 
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voorgrond treden. De lidstaten en de 
regio's hebben de onder de GV vallende 
fondsen nodig om strategieën te 
ontwikkelen die zijn toegesneden op de 
aanpak van de demografische problemen 
en om kansen te creëren voor de
ontwikkeling van de "zilveren economie".
1.5.3 Betere werkgelegenheidskansen 
voor ouderen zullen mensen, 
samenlevingen en overheidsbegrotingen 
vele voordelen opleveren. De lidstaten en 
de regio's moeten de fondsen die onder de 
GV vallen gebruiken om maatregelen te 
nemen waarmee zij de insluiting van alle 
leeftijdsgroepen kunnen 
vergemakkelijken.  Een optimaal gebruik 
van alle bestaande menselijke 
hulpbronnen, waarvan ook inspanningen 
voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid 
deel moeten uitmaken, is een van de 
onmiddellijke taken van de onder de GV 
vallende fondsen en draagt bij tot een 
maximale benutting van het potentieel 
van heel de bevolking van de Unie. Dit 
doel kan worden bereikt door de toegang 
tot en de minimumniveaus en kwaliteit 
van onderwijs te verbeteren en door de 
structuren voor sociale zorg te versterken. 
Investeringen in 
gezondheidsinfrastructuur zullen ook het 
doel van een lang en gezond beroepsleven 
voor alle burgers van de Unie helpen 
bereiken.
1.5.4 De lidstaten en de regio's moeten bij 
de opstelling van hun programma's 
rekening houden met de 
langetermijnuitdagingen tengevolge van 
de demografische verandering. Zij moeten 
in de sterkst door demografische 
verandering getroffen regio's maatregelen 
vaststellen om:
a) steun te kunnen geven aan 
generatievernieuwing door betere 
omstandigheden te creëren voor gezinnen 
en een beter evenwicht tussen beroeps-, 
privé- en gezinsleven mogelijk te maken;
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b) de werkgelegenheid te stimuleren, en 
de productiviteit en economische 
prestaties te verbeteren via investeringen 
in onderwijs en onderzoek;
c) nadrukkelijk te streven naar 
toereikend, kwalitatief onderwijs en 
toereikende, kwalitatieve 
socialezekerheidsstructuren, en
d)kosteneffectieve ziekenzorg en 
langdurige zorg te verzekeren door middel 
van onder meer 
infrastructuurinvesteringen.

1.6 Geïntegreerde aanpak
1.6.1 Een geïntegreerde territoriale 
aanpak is van fundamenteel belang voor 
een doeltreffende respons op de 
uitdagingen waarmee de lidstaten en de 
regio's worden geconfronteerd. Deze 
uitdagingen houden verband met de 
gevolgen van: de globalisering, de milieu-
en energieproblemen, de 
vergrijzingsproblematiek en de 
demografische verandering, de vraag 
naar technologische verandering en 
innovatie en de inkomensongelijkheid en 
sociale segregatie. Omdat deze 
vraagstukken complex van aard zijn en 
met elkaar zijn verbonden is het 
noodzakelijk geïntegreerde, multisectorale 
en multidimensionele oplossingen aan te 
dragen om succes te kunnen boeken.
1.6.2 In deze context kunnen dankzij de 
onder de GV vallende fondsen de 
krachten van de diverse EU-fondsen 
worden gebundeld tot geïntegreerde 
pakketten die zijn toegesneden op de 
specifieke regionale en lokale behoeften 
die zich voordoen bij het bereiken van de 
Europa 2020-doelstellingen en -
streefdoelen.
1.6.3 Bij de uitwerking van hun 
strategieën en programma's en bij hun 
inspanningen om de meest geschikte 
maatregelen voor de ondersteuning van 
de Europa 2020-strategie vast te stellen 
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moeten de lidstaten en de regio's 
bijzondere aandacht schenken aan de 
overheersende territoriale, structurele en 
institutionele kenmerken, zoals de 
connectiviteit van de regio in kwestie, de 
werkgelegenheidspatronen en 
arbeidsmobiliteit, de verbindingen tussen 
stad en platteland, de lokale onderlinge 
afhankelijkheid tussen de diverse 
sectoren, het cultureel erfgoed, de 
vergrijzing en demografische 
verschuivingen, enzovoort.
1.6.4 De lidstaten en de regio's moeten 
onderzoeken wat de belangrijkste 
maatschappelijke uitdagingen zijn 
waarmee zij worden geconfronteerd. In 
hun respons op die uitdagingen moeten zij 
ook nadenken over de vraag welke 
bijzondere aspecten van het welzijn van 
hun burgers zij met hun beleid willen 
beïnvloeden en verbeteren, en hoe dit 
beleid moet worden opgezet en uitgevoerd 
binnen de bijzondere context van de 
betreffende lidstaat of regio.
1.6.5 Om goed, op de specifieke regionale 
behoeften toegesneden beleid te 
bevorderen, moeten de lidstaten en de 
regio's de geïntegreerde territoriale 
benadering van beleidsvorming en 
beleidsvoering verder ontwikkelen.  De 
methode van geïntegreerde territoriale 
investeringen moet het hoofdinstrument 
zijn om een evenwichtige, duurzame 
ontwikkeling te bereiken die 
werkgelegenheid, sociale insluiting en 
welvaart kan creëren; daarbij moet 
weliswaar rekening worden gehouden met 
de relevante contextuele aspecten, maar 
moet de aandacht voornamelijk zijn 
gericht op de volgende centrale 
elementen:
a) het evalueren van het 
ontwikkelingspotentieel en de 
ontwikkelingscapaciteit van de regio's in 
het kader van Europa 2020;
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b) het beoordelen van de 
ontwikkelingsuitdagingen en -knelpunten 
waarmee de regio in het kader van de 
Europa 2020-strategie wordt 
geconfronteerd, en van haar vermogen 
om deze het hoofd te bieden;
c) nadenken over de geschikte territoriale 
schaal en context voor beleidsvorming en 
beleidsvoering, overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel;
d) het combineren van een of meer 
aanvullende investeringsprioriteiten uit 
verschillende thematische doelstellingen 
en het opnemen ervan in één prioritaire 
as of in één programma;
e) het uitwerken van de voor een 
effectieve beleidsvoering noodzakelijke 
regelingen inzake meerlagig bestuur;
f) het kiezen van de passende indicatoren 
voor het meten van resultaten en 
uitkomsten, om deze te kunnen gebruiken 
in beleidsmonitoring en beleidsevaluatie.

2. Synergieën en coördinatie van de onder 
de GV vallende fondsen met andere EU-
beleidsinstrumenten

2.1 Inleiding
2.1.1 Om optimale resultaten voor 
duurzame groei en ontwikkeling ter 
plekke te bereiken is het belangrijk te 
zorgen voor coördinatie tussen de EU-
beleidsvormen en de instrumenten die een 
rol spelen bij het streven naar 
economische, sociale en territoriale 
samenhang en een evenwichtigere 
territoriale ontwikkeling in de EU. Dit 
moet ook zijn beslag vinden in enerzijds 
een betere coördinatie tussen de EU-
begroting en de nationale en subnationale 
begrotingen van de lidstaten als het gaat 
om de financiering van 
gemeenschappelijke beleidsprioriteiten, en 
anderzijds een betere verticale 
samenwerking tussen de EU en de 
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nationale en regionale 
overheidsinstanties.
2.1.2 Synergieën en coördinatie betekenen 
niet dat er voor alles één enkele oplossing 
is. In deze context is het noodzakelijk om 
de effecten van het EU-beleid binnen de 
regio's en op de samenhang onder de loep 
te nemen en na te gaan hoe effectieve 
synergieën kunnen worden bevorderd, en 
hoe de meest geschikte middelen op 
Europees niveau voor het ondersteunen 
van lokale en regionale investeringen 
kunnen worden gevonden en bevorderd.
2.1.3 De lidstaten en de regio's moeten bij 
de programmering en de uitvoering 
zorgen voor samenhang tussen de 
maatregelen die worden ondersteund met 
de onder de GV vallende fondsen en de 
doelstellingen die worden nagestreefd met 
andere beleidsvormen van de Unie.  Met 
het oog daarop streven zij ernaar:
a) zowel bij de planning als bij de 
uitvoering complementariteit tussen de 
diverse EU-instrumenten op nationaal en 
regionaal niveau op te sporen en daar 
gebruik van te maken.
b) de bestaande structuren te 
optimaliseren en waar nodig nieuwe 
structuren in het leven te roepen om de 
vaststelling van strategische prioriteiten 
voor de diverse coördinatie-instrumenten 
en coördinatiestructuren op nationaal 
niveau te vergemakkelijken, dubbel werk 
te vermijden en gebieden op te sporen 
waarop extra financiële steun nodig is.
c)volledig gebruik te maken van het 
potentieel om steun uit verschillende 
instrumenten voor individuele 
maatregelen te combineren en nauw 
samen te werken met degenen die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de nationale instrumenten om 
begunstigden coherente en gestroomlijnde 
financieringskansen te kunnen bieden.
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2.2 Horizon 2020
2.2.1 Het is van cruciaal belang om de 
synergie en de complementariteit tussen 
het cohesiebeleid en Horizon 2020 te 
versterken en daarbij de diverse 
actiegebieden duidelijk over beide te 
verdelen.
2.2.2 In het bijzonder moeten de lidstaten 
en de regio's een nationale of regionale 
onderzoeks- en innovatiestrategie (O&I) 
ontwikkelen voor "slimme specialisatie" 
overeenkomstig het nationale 
hervormingsprogramma. Deze strategieën 
moeten worden ontwikkeld via nauwe 
samenwerking tussen de nationale en 
regionale beheersautoriteiten en de 
rechtstreeks bij Horizon 2020 betrokken 
autoriteiten, maar daarbij moeten ook 
belanghebbenden als universiteiten en 
instellingen van hoger onderwijs, het 
lokale bedrijfsleven en de sociale partners 
worden betrokken. Deze 
innovatiestrategieën moeten rekening 
houden met zowel acties stroomopwaarts 
als acties stroomafwaarts van en naar 
Horizon 2020.
2.2.3 Via capaciteitsopbouw zullen acties 
stroomopwaarts ter voorbereiding van 
regionale O&I-spelers op deelneming aan 
Horizon 2020-projecten worden opgezet. 
De communicatie en de samenwerking 
tussen de nationale Horizon 2020-
contactpunten en de beheersautoriteiten 
van de onder de GV vallende fondsen 
moeten worden versterkt, met name als 
het gaat om voor Horizon 2020 
goedgekeurde projecten die geen 
financiering hebben ontvangen wegens 
gebrek aan middelen.
2.2.4 acties stroomafwaarts moeten de 
middelen opleveren om de uit Horizon 
2020 voortkomende O&I-resultaten op de 
markt te exploiteren en te verspreiden, en 
kunnen het volgende omvatten: 
proefinstallaties en demosites, "proof of 
concept" en financiering in de startfase, 
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"incubatie"-faciliteiten, toegepast 
onderzoek, specifieke industriële 
vermogens en vermogens voor 
technologieoverdracht, en clustervorming.
2.2.5 Er moet gezamenlijke steun worden 
gegeven aan nationale en regionale 
autoriteiten wanneer zij dergelijke 
innovatiestrategieën opstellen en 
uitvoeren; daaronder kan het volgende 
vallen: steun voor het opsporen van 
mogelijkheden voor gezamenlijke 
financiering van O&I-infrastructuur van 
Europees belang, het bevorderen van 
internationale samenwerking, 
stelselmatige ondersteuning via collegiale 
toetsing, uitwisseling van goede praktijken 
en transregionale scholing.
2.2.6 De lidstaten en de regio's moeten de 
volgende aanvullende maatregelen 
overwegen om hun potentieel voor 
uitmuntendheid en innovatie tot 
ontplooiing te brengen, zodat deze een 
aanvulling vormen op Horizon 2020 en 
daarbinnen synergieën creëren:
a) het met elkaar verbinden van enerzijds 
opkomende uitmuntendheidscentra en 
innovatieve regio's in de minder 
ontwikkelde lidstaten en anderzijds 
toonaangevende tegenhangers elders in 
Europa;
b) het opbouwen van verbindingen met 
innovatieve clusters en het herkennen van 
uitmuntendheid in minder ontwikkelde 
regio's;
c) het invoeren van "ERA Chairs" om 
vooraanstaande academici aan te trekken; 
alsmede
d) het ondersteunen van toegang van 
onderzoekers en innovatoren tot 
internationale netwerken.

2.3 LIFE
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2.3.1 Waar mogelijk moeten synergieën 
met beleidsinstrumenten (zowel 
financierings- als andere instrumenten) 
van de Unie gericht op de beperking van 
de gevolgen van klimaatverandering, de 
bescherming van het milieu en een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen 
worden benut.
2.3.2 Aangezien de programma's door 
middel van een sterkere thematische focus 
en een sterkere nadruk op het beginsel 
van duurzame ontwikkeling zullen 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstelling van duurzame groei, vormen 
de onder punt 2.3.1 genoemde synergieën 
een integraal onderdeel van het 
regelgevingskader voor de onder de GV 
vallende fondsen.
2.3.3 Er moet worden gestreefd naar 
synergieën met het LIFE-programma, met 
name met geïntegreerde projecten op het 
gebied van het milieu (zoals 
ecosysteemdiensten en biodiversiteit), 
water, afval, lucht, beperking van de 
gevolgen van klimaatverandering en 
aanpassing aan de klimaatverandering. 
De coördinatie met het LIFE-programma 
moet worden gewaarborgd door steun te 
verlenen aan projecten met een 
complementair karakter en door 
bevordering van de toepassing van 
oplossingen, methoden en benaderingen 
die hun waarde in het kader van het 
LIFE-programma hebben bewezen.
2.3.4 Het gebruik van 
milieueffectbeoordelingen (MEB's), 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
(DEB's), strategische milieuevaluaties 
(SME's) en andere instrumenten moet 
worden bevorderd om bij de ruimtelijke 
ordening (met inbegrip van 
macroregionale strategieën) en 
plaatselijke en regionale 
besluitvormingsprocessen rekening te 
houden met de afname van de 
biodiversiteit en de gevolgen van de 
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klimaatverandering.
2.3.5 De lidstaten en de regio's moeten 
groene infrastructuur, eco-innovatie en de 
invoering van innoverende technologieën 
stimuleren met als doel het creëren van 
een groenere economie.
2.3.6 De opbouw van capaciteiten is een 
absolute voorwaarde om deze activiteiten 
te kunnen uitvoeren en is noodzakelijk om 
het potentieel en de vaardigheden van 
lokale en regionale overheden en de 
partners te ontwikkelen.
2.3.7 Aangezien milieu-uitdagingen niet 
aan de bestuurlijke grenzen ophouden, is 
grensoverschrijdende, interregionale en 
transnationale samenwerking tussen 
Europese, nationale, regionale en lokale 
overheden op het gebied van de 
bescherming van biodiversiteit en 
natuurlijke rijkdommen van het hoogste 
belang. Een beter gebruik van het 
potentieel voor territoriale samenwerking 
en de uitwisseling van informatie, 
ervaringen en goede praktijken zouden 
aanzienlijk bijdragen tot de 
verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatdoelstellingen.
2.3.8 Daarnaast moet de steunverlening 
uit de onder de GV vallende fondsen 
worden gecoördineerd met ondersteuning 
van het programma NER 300, dat 
middelen gebruikt die afkomstig zijn van 
de veiling van emissievergunningen in het 
kader van de Europese regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten1.

2.4 ERASMUS voor iedereen
2.4.1 Er moet voor grotere synergie tussen 
de onder de GV vallende fondsen en het 
programma "Erasmus voor iedereen" 

                                               
1 PB L 290 van 6.11.2010, blz. 39–48 2010/670/EU: Besluit van de Commissie van 3 november 2010 tot 
vaststelling van criteria en maatregelen voor de financiering van commerciële demonstratieprojecten ter 
bevordering van de milieutechnisch veilige afvang en geologische opslag van CO2, alsook voor 
demonstratieprojecten ter bevordering van innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie in het kader 
van de bij Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde regeling voor de handel 
in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (2010/670/EU) PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32–46.
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worden gezorgd, opdat investeringen in 
mensen een zo groot mogelijk effect 
sorteren. Dergelijke investeringen leveren 
voor de burgers en de samenleving als 
geheel essentiële voordelen op doordat zij 
bijdragen tot groei en welvaart. In het 
kader van "Erasmus voor iedereen" 
worden alleen transnationale projecten 
gesteund, terwijl het Cohesiebeleid een 
duidelijkere regionale dimensie heeft. De 
lidstaten worden aangemoedigd om uit de 
transnationale samenwerking in het kader 
van "Erasmus voor iedereen" 
voortvloeiende instrumenten en methoden 
te beproeven en deze op hun grondgebied 
toe te passen met steun uit de onder de GV 
vallende fondsen.
2.4.2 De Commissie en de lidstaten 
moeten voor een doeltreffendere 
coördinatie tussen het cohesiebeleid en 
het programma "Erasmus voor iedereen" 
zorgen door de te steunen 
investeringsvormen en doelgroepen 
duidelijker af te bakenen, waarbij de 
aandacht vooral moet uitgaan naar 
kwetsbare groepen. "Erasmus voor 
iedereen" zal zijn steun toespitsen op de 
transnationale leermobiliteit van 
studenten, jongeren en personeel, op 
strategische partnerschappen tussen 
organisaties en instellingen in heel 
Europa en op activiteiten ter 
ondersteuning van de ontwikkeling en 
uitvoering van beleid. De voornaamste 
investeringsprioriteiten voor het 
cohesiebeleid zijn: onderwijs, 
arbeidsmarktgeoriënteerde opleiding en 
mobiliteit voor lerende volwassenen.
2.4.3 Bovendien zullen betere resultaten 
worden bereikt door bevordering van de 
complementariteit van de financiering 
van mobiliteit en de financiering van
activiteiten waardoor de op EU-niveau 
vastgestelde beste praktijken en 
innovatieve projecten in het kader van het 
programma "Erasmus voor iedereen" 
worden geïntegreerd. De in het kader van 
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dit programma opgerichte nationale 
agentschappen kunnen bijdragen tot deze 
coördinatie.

2.5 Programma voor sociale verandering 
en innovatie (PSVI)
2.5.1 De synergieën tussen de onder de 
GV vallende fondsen en het Europees 
programma voor sociale verandering en 
innovatie (PSVI) moeten worden 
versterkt, om bij te dragen tot de 
uitvoering van de Europa 2020-strategie 
en de kerndoelstellingen, 
vlaggenschipinitiatieven en geïntegreerde 
richtsnoeren daarvan en het initiatief 
"Kansen voor jongeren", door financiële 
ondersteuning te verlenen voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europese Unie met betrekking tot de 
bevordering van een hoog niveau van 
hoogwaardige werkgelegenheid, de 
waarborging van toereikende en 
behoorlijke sociale bescherming, de 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting, de verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden en de verbetering 
van de werkgelegenheids- en 
onderwijssituatie van jongeren.
2.5.2. De lidstaten moeten de mogelijkheid 
benutten om in het kader van het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) 
complementaire activiteiten uit te voeren 
die aansluiten op de PSVI-activiteiten op 
gebieden als sociale dialoog, justitie en 
grondrechten, gelijke kansen, onderwijs, 
beroepsopleiding, rechten en welzijn van 
het kind, jeugdbeleid, migratiebeleid, 
onderzoek en innovatie, 
ondernemerschap, gezondheid, 
arbeidsomstandigheden, uitbreiding en 
buitenlandse betrekkingen, en algemeen 
economisch beleid. 
2.5.3. In grensgebieden spelen 
grensoverschrijdende EURES-
partnerschappen een belangrijke rol bij de 
ontwikkeling van een echte Europese 
arbeidsmarkt. Grensoverschrijdende 
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EURES-partnerschappen moeten daarom 
verder worden gesteund via horizontale 
activiteiten van de Unie, eventueel 
aangevuld met nationale middelen of door 
het ESF.
2.5.4. Om complementariteit te 
waarborgen dienen de PSVI-activiteiten 
nauw te worden gecoördineerd met de 
activiteiten die in het kader van het 
cohesiebeleid worden ondernomen. De 
lidstaten dienen corresponderende 
activiteiten in het kader van de GSK-
fondsen, met name het ESF en het EFRO, 
te coördineren met activiteiten van de 
PSVI-pijler "microfinanciering" die erop 
zijn gericht microfinanciering 
toegankelijk en beschikbaar te maken 
voor personen die hun banen hebben 
verloren of dreigen te verliezen of die 
moeite hebben om toegang te vinden tot, 
of terug te keren op de arbeidsmarkt, 
evenals voor personen die met sociale 
uitsluiting worden bedreigd en kwetsbare 
personen die minder kans maken op 
toegang tot de conventionele kredietmarkt 
en die een eigen micro-onderneming 
willen beginnen of ontwikkelen, met 
inbegrip van zelfstandigen, zonder hierbij 
op enigerlei wijze te discrimineren op 
grond van leeftijd, alsmede voor micro-
ondernemingen, met name in de sociale 
economie, en micro-ondernemingen die 
mensen in dienst nemen die het verst van 
de arbeidsmarkt af staan.
2.5.5. Op initiatief van het Europees 
Parlement worden door een pijler 
"Jongereninitiatief" in het kader van het 
PSVI activiteiten voor personen onder de 
25 jaar gesteund, onder meer activiteiten 
die zijn gericht op het voorkomen van 
vroegtijdig schoolverlaten, met name door 
het re-integreren in een opleiding, het 
ontwikkelen van vaardigheden die voor de 
arbeidsmarkt relevant zijn om werk, 
onderwijs en opleiding dichter bij elkaar 
te brengen, het ondersteunen van een 
eerste werkervaring en 
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praktijkopleidingen om jongeren de 
mogelijkheid te bieden zowel relevante 
vaardigheden te verwerven als 
werkervaring op te doen, het verbeteren 
van de kwaliteit van stages en 
praktijkopleidingen en het bevorderen van 
de toegang van die personen tot de 
arbeidsmarkt. Om deze activiteiten te 
versterken dienen de lidstaten en de 
regio's corresponderende acties te 
ontwikkelen in de in het kader van de 
GSK-fondsen uitgevoerde programma's .

2.6 CEF + TEN's, energie- en 
telecommunicatienetwerken
2.6.1 Om een zo groot mogelijke Europese 
meerwaarde te waarborgen moet de 
planning van het EFRO, het 
Cohesiefonds, de trans-Europese 
netwerken en de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen 
("Connecting Europe Facility" – CEF) 
nauw worden gecoördineerd om te 
garanderen dat in optimale verbindingen 
van verschillende soorten infrastructuur 
(vervoer, energie en telecommunicatie) op 
lokaal, regionaal en nationaal niveau en 
in de gehele Unie wordt voorzien. Met 
betrekking tot projecten met een Europese 
en internemarktdimensie, met name 
projecten betreffende prioritaire vervoers-
, energie- en digitale netwerken, moet 
ervoor worden gezorgd dat de fondsen een 
maximaal effect sorteren.
2.6.2 Net als bij nationale infrastructuur, 
die een samenhangende planning vereist, 
rekening houdend met de ontwikkeling 
van de grensoverschrijdende verbindingen 
in de Unie en de ontwikkeling van 
transregionale verbindingen binnen een 
lidstaat, moeten de plannen worden 
gebaseerd op de daadwerkelijke en 
verwachte vraag naar vervoer en moeten 
daarin de ontbrekende schakels en de 
knelpunten worden aangeven. 
Investeringen in goede regionale 
verbindingen met het uitgebreide TEN-T-
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netwerk en het TEN-T-kernnetwerk op 
het gebied van vervoerinfrastructuur 
dienen ervoor te zorgen dat de stedelijke 
en plattelandsgebieden profiteren van de 
mogelijkheden die de grote netwerken 
bieden.
2.6.3 De vaststelling van prioriteiten voor 
investeringen met een 
grensoverschrijdend effect moeten worden 
gecoördineerd met de TEN-T-planning 
zodat investeringen door het EFRO en het 
Cohesiefonds in de vervoersinfrastructuur 
volledig in overeenstemming zijn met de 
TEN-T-richtsnoeren, waarin de 
vervoersprioriteiten van de EU zijn 
vastgelegd, ook wat betreft het aanpakken 
van de klimaatverandering, de 
toekomstige ontwikkeling van een 
geïntegreerd TEN-T-netwerk en het 
concept van de multimodale corridor. 
2.6.4 In het witboek van de Commissie 
over vervoer1 wordt een visie uitgewerkt 
voor een concurrerend en zuinig 
vervoerssysteem , waarbij wordt 
benadrukt dat een aanzienlijke 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen in de vervoerssector 
vereist is. Voor de onder de GV vallende 
fondsen betekent dit dat zij zich moeten 
concentreren op duurzame vormen van 
vervoer en moeten investeren in gebieden 
die de grootste Europese meerwaarde 
opleveren, zoals de trans-Europese 
netwerken. De vastgestelde investeringen 
dienen voorrang te krijgen naargelang de 
bijdrage die zij leveren aan de mobiliteit, 
de duurzaamheid, de lagere 
broeikasgasemissies en de interne 
Europese vervoersruimte.
2.6.5 De investeringen van de lidstaten en 
de regio's moeten vooral zijn gericht op de 
aanleg van nieuwe infrastructuur en op 
vergroting van de capaciteit van de 
bestaande infrastructuur door wezenlijke 

                                               
1 “Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig 
vervoerssysteem” COM 2011) 144 definitief.
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verbetering daarvan.
2.6.6 Wat het zeevervoer betreft, moeten 
havens als efficiënte begin- en eindpunten 
worden opgezet door volledige aansluiting 
op de infrastructuur op het vasteland. Er 
moet prioriteit worden toegekend aan 
projecten betreffende de toegang tot 
havens en verbindingen met het 
achterland. Door de ontwikkeling van 
binnenwaterwegen moet de bijdrage 
daarvan aan duurzame Europese 
netwerken voor goederenvervoer worden 
versterkt.
2.6.7 Met name moet worden gestreefd 
naar complementariteit tussen 
infrastructuurinvesteringen uit het EFRO 
en het Cohesiefonds, waarvoor een 
gezamenlijk beheer geldt, en uit de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, een rechtstreeks beheerd 
fonds met een selectie van projecten op 
basis van concurrentie. Het CEF 
financiert projecten van het kernnetwerk 
(de onderdelen van het uitgebreide 
netwerk die van het grootste strategische 
belang zijn) die de grootste Europese 
meerwaarde opleveren en die de meest 
complexe schakels blijken te zijn in de 
aanleg van de TEN-T-infrastructuur: 
ontbrekende grensoverschrijdende 
verbindingen, de belangrijkste knelpunten 
en multimodale vervoerswijzen. Het 
Cohesiefonds zal zich concentreren op 
projecten met een hoge Europese 
meerwaarde voor de opheffing van 
knelpunten in vervoersnetwerken door 
steun te verlenen voor de TEN-T-
infrastructuur voor zowel het kernnetwerk
als het uitgebreide netwerk.
2.6.8 Het Cohesiefonds en de 
structuurfondsen steunen ook de aanleg 
van lokale en regionale infrastructuur en 
de verbinding daarvan met prioritaire EU-
netwerken op het gebied van energie en 
telecommunicatie.
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2.6.9 De CEF vormt een aanvulling op het 
Cohesiefonds en de structuurfondsen, 
aangezien zij bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de regionale en 
lokale ontwikkelingsdoelstellingen op het 
gebied van infrastructuur om voor een zo 
groot mogelijke meerwaarde voor een 
goed werkende, geïntegreerde interne 
markt en voor sociale, economische en 
territoriale samenhang te zorgen.

2.7 IPA, ENPI, EOF
2.7.1 Er moet worden gestreefd naar 
grotere synergieën tussen externe 
instrumenten en het cohesiebeleid om 
diverse beleidsdoelstellingen van de Unie 
doeltreffender te verwezenlijken. Met 
name moet worden voortgebouwd op de 
synergie en complementariteit tussen het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), het 
instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA) en het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI).
2.7.2 Synergieën tussen territoriale 
samenwerkingsactiviteiten in het kader 
van het cohesiebeleid en de Europese 
nabuurschapsinstrumenten moeten 
worden benut om een diepere territoriale 
integratie te bewerkstelligen. Het grootste 
potentieel voor wederzijdse aanvulling 
van deze instrumenten bestaat op het 
gebied van grensoverschrijdende 
samenwerkingsactiviteiten. De lidstaten 
en de regio's moeten er daarom voor 
zorgen dat de bestaande activiteiten 
worden afgestemd op de nieuw opgerichte 
Europese groeperingen voor territoriale 
samenwerking, waarbij bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
coördinatie en uitwisseling van goede 
praktijken.

3. Mechanisme voor coördinatie van de 
onder de GV vallende fondsen
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3.1 De lidstaten en de regio's moeten 
waarborgen dat de maatregelen die door 
de onder de GV vallende fondsen worden 
gefinancierd, synergieën tot stand 
brengen en dat stroomlijning tot 
vermindering van de administratieve 
kosten en administratieve lasten in de 
praktijk leidt.
3.2 Ministeries en beheersautoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de onder de GV vallende fondsen 
nauw samenwerken bij het opstellen, 
uitvoeren, monitoren en evalueren van de 
partnerschapscontracten en -
programma's. Zij moeten met name:
a) bijstandsgebieden aanwijzen waarop de 
onder de GV vallende fondsen op 
complementaire wijze kunnen worden 
gecombineerd voor de verwezenlijking 
van een of meer van de thematische 
doelstellingen die in deze verordening zijn 
vastgesteld;
b) de beheersautoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor een van de 
onder de GV vallende fondsen 
aanmoedigen om andere 
beheersautoriteiten en relevante 
ministeries te betrekken bij de 
ontwikkeling van steunregelingen, om 
synergieën te genereren en overlappingen 
te voorkomen en een 
meerfondsenbenadering te bevorderen;
c) gezamenlijke toezichtcomités voor 
programma's ter uitvoering van de onder 
de GV vallende fondsen instellen en 
andere regelingen voor gezamenlijk 
beheer en controle opstellen ter 
vergemakkelijking van de coördinatie 
tussen de autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de onder de GV vallende fondsen;
d) gebruik maken van gezamenlijke 
e-governance-oplossingen voor 
aanvragers en begunstigden en "één-
loketregelingen" voor advies over de 
mogelijkheden van steun uit elk van de 
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onder de GV vallende fondsen.

4. Prioriteiten met betrekking tot 
territoriale coördinatie 
(grensoverschrijdend, transnationaal en 
interregionaal)

4.1 Een groot potentieel voor regionale 
ontwikkeling, het creëren van banen en 
cohesie ligt besloten in samenwerking 
over bestuurlijke grenzen heen en 
inspanningen om de natuurlijk grenzen te 
overwinnen. Samenwerking die is 
gebaseerd op gedeelde behoeften in een 
gedeeld gebied, is vaak het meest effectief.
4.2 Grensoverschrijdende samenwerking 
komt voort uit het besef dat tal van 
uitdagingen niet aan de bestuurlijke 
grenzen ophouden. Een doeltreffende 
reactie vereist gezamenlijk optreden met 
bundeling van krachten en het delen van 
kennis op het passende territoriale niveau. 
4.3 Bovendien kan het potentieel van 
grensregio's worden ontsloten door 
steunmaatregelen op lokaal niveau.
4.4 De twee bestaande macroregionale 
strategieën hebben de weg gebaand voor 
een aanpak waarbij de belanghebbenden 
worden betrokken bij gezamenlijke 
activiteiten op het passende territoriale 
niveau. Door de strategieën is het besef 
gegroeid dat samenwerking noodzakelijk 
is om problemen aan te pakken die niet 
door de lidstaten afzonderlijk kunnen 
worden opgelost, zoals het tegengaan van 
de vervuiling van de Oostzee of de Donau. 
Macroregionale strategieën en andere 
vormen van territoriale samenwerking 
kunnen zowel door het EFRO als door het 
ESF worden gesteund en de specifieke 
voorwaarden voor steun voor 
macroregionale strategieën moeten in de 
programma's worden omschreven.
4.5 Het wegnemen van barrières moet een 
onderdeel vormen van de programmering 
van de onder de GV vallende fondsen – de 
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doelstellingen van de bestaande 
macroregionale strategieën moeten vanaf 
de planningsfase in aanmerking worden 
genomen in de analyse van de behoeften 
en bij de vaststelling van de doelen van de 
desbetreffende operationele programma's. 
Die strategieën zijn alleen van nut 
wanneer de doelstellingen van de 
macroregionale strategieën deel uitmaken 
van de strategische planning van de 
beleidsprogramma's voor cohesie in de 
betrokken regio's en lidstaten.
4.6 Tegelijkertijd moeten de lidstaten en 
de regio's ervoor zorgen dat de 
programma's voor territoriale 
samenwerking een doeltreffende bijdrage 
leveren aan de verwezenlijking van de 
Europa 2020-doelstellingen.  De lidstaten 
en de regio's kunnen de samenwerking op 
die manier bevorderen en daarnaast 
nieuwe oplossingen testen, in de praktijk 
beproeven en invoeren om ervoor te 
zorgen dat de samenwerking dusdanig 
wordt georganiseerd dat de bredere 
beleidsdoelstellingen worden bevorderd. 
Waar nodig moet territoriale 
samenwerking worden toegepast om 
beleidsmakers over de grenzen heen 
bijeen te brengen om samen te werken 
aan oplossingen voor gemeenschappelijke 
problemen.
4.7 De lidstaten en de regio's dienen de 
programma's voor territoriale 
samenwerking in de eerste plaats te 
beschouwen als nuttige instrumenten 
waarmee obstakels voor samenwerking 
kunnen worden weggenomen, waardoor 
een bijdrage zou worden geleverd aan de 
verwezenlijking van nationale en 
regionale beleidsdoelstellingen die ook 
buiten het programmagebied effect 
sorteren.
(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en
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Amendement 535
Elisabeth Schroedter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage -1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage - 1
Gemeenschappelijk strategisch kader

Dit kader moet, overeenkomstig artikel 10, 
als middel dienen om de doelstellingen 
van de diverse beleidsvormen binnen de 
specifieke regionale contexten te 
coördineren, integreren en op elkaar af te 
stemmen, en met name om 
investeringsprioriteiten te coördineren en 
af te stemmen op de in artikel 9 
uiteengezette thematische doelstellingen.
Bovendien moet de Commissie, naast het 
in deze bijlage uiteengezette kader, de 
lidstaten en de regio's ondersteunen door 
een niet-uitputtend menu van aanbevolen 
acties voor de GSK-fondsen vast te stellen 
in de vorm van een gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 142.  
Dit niet-uitputtende menu moet, als 
onderdeel van het GSK, de lidstaten en 
regio's voorzien van een leidraad voor het 
vertalen van de artikel 9 van deze 
verordening opgenomen thematische 
doelstellingen naar programma's, 
rekening houdend met de verschillende 
behoeften, uitdagingen en kansen van de 
regio's en met de noodzakelijke 
flexibiliteit voor regionale duurzame 
ontwikkeling.

1. Horizontale beginselen en 
sectoroverschrijdende uitdagingen
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1.1 Partnerschap en meerlagig bestuur
1.1.1 Voor het beginsel van meerlagig 
bestuur is het noodzakelijk dat acties 
worden gecoördineerd en dat ze in 
partnerschap en in overeenstemming met 
het subsidiariteitsbeginsel en het 
evenredigheidsbeginsel worden 
uitgevoerd. Dit beginsel moet ook zijn 
beslag vinden in een operationele en 
geïnstitutionaliseerde samenwerking, met 
name bij het ontwikkelen en uitvoeren 
van het EU-beleid. Door in deze 
verordening uitdrukkelijk naar het 
beginsel van meerlagig bestuur te 
verwijzen wordt dit beginsel versterkt en 
wordt toegevoegde waarde gecreëerd voor 
het cohesiebeleid zelf.
1.1.2 Het beginsel van meerlagig bestuur 
moet in acht worden genomen om de 
totstandbrenging van sociale, 
economische en territoriale samenhang te 
vergemakkelijken en de prioriteiten van 
de Unie, te weten slimme, duurzame en 
inclusieve groei, te verwezenlijken.
1.1.3. In overeenstemming met artikel 5 
organiseren de lidstaten een partnerschap 
met vertegenwoordigers van de bevoegde 
regionale, plaatselijke, stedelijke en 
andere overheden, economische en 
sociale partners, evenals instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen en niet-gouvernementele 
organisaties die sociale inclusie 
bevorderen, en organisaties die actief zijn 
op het gebied van cultuur, onderwijs en 
jeugdbeleid. Hierbij dient speciale 
aandacht uit te gaan naar groepen 
waarop de programma's van toepassing 
zijn, maar die problemen zouden kunnen 
hebben om hieraan een bijdrage te 
leveren.
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1.1.4 Om effectief meerlagig bestuur te 
verzekeren moeten de lidstaten en de 
regio's de volgende maatregelen treffen:
a) partnerschappen ten uitvoer leggen 
overeenkomstig de in artikel 5 bedoelde 
Europese gedragscode; 
b) mechanismen instellen voor 
coördinatie tussen de diverse 
bestuursniveaus en de respectieve 
constitutionele systemen;
c) regelmatig verslag uitbrengen over de 
uitvoering van de partnerschappen.

1.1.5 In alle fasen van de uitvoering van 
de fondsen die onder de GV vallen moeten 
de partnerschappen dusdanig zijn 
georganiseerd dat regionale en lokale 
overheden rechtstreeks worden betrokken 
bij de voorbereiding van 
partnerschapscontracten en programma's, 
en ook bij de voorbereiding, uitvoering, 
monitoring en evaluatie van deze 
programma's. Daarnaast moeten sociale 
en economische partners, andere 
overheidsinstanties en vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld, 
waaronder milieupartners, niet-
gouvernementele organisaties en organen 
die verantwoordelijk zijn voor de 
bevordering van gelijkheid en niet-
discriminatie, hierbij worden betrokken 
om in alle fasen van de tenuitvoerlegging 
van beleid partnerschap te kunnen 
waarborgen. De opzet van het 
partnerschap is als volgt:
a) De partners moeten een afspiegeling 
vormen van de verschillende territoriale 
niveaus in overeenstemming met de 
institutionele structuur van de lidstaten. 
Bij de oprichting van het partnerschap 
dient aan de volgende minimumvereisten 
te worden voldaan:
(i) de vertegenwoordiging van de 
verschillende partners is gebaseerd op 
hun respectieve verantwoordelijkheden 
tijdens de uitvoering van de programma's,



PE491.157v01-00 32/108 AM\904585NL.doc

NL

(ii) de partners selecteren en benoemen 
hun eigen leden van de 
monitoringcomités en van andere 
raadplegende organen en werkgroepen 
die in het kader van de GSK-fondsen 
worden opgericht,
(iii) de monitoringcomités zijn in 
evenwicht qua gender en zijn divers in 
hun samenstelling, 
(iv) de lijsten met leden van de 
monitoringcomités en van andere 
werkgroepen worden openbaar gemaakt, 
(v) elke geselecteerde partner is zich 
bewust van zijn plichten verband 
houdende met de vertrouwelijkheid en met 
belangenverstrengelingen als gevolg van 
specifieke opleidingen en draagt tevens 
zorg voor een formalisering van zijn 
plichten in een ondertekende verklaring.
b) De partners worden direct betrokken 
bij het opstellen van de 
partnerschapscontracten en bij alle fasen 
van de voorbereiding, de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie van de 
programma's.
1.1.6 De samenwerking met de partners 
zal op beste praktijken worden gebaseerd. 
Elke lidstaat draagt zorg voor een 
adequaat niveau van technische 
ondersteuning teneinde de betrokkenheid 
en participatie van de partners te 
bevorderen tijdens alle fasen van het 
programmeringsproces.
1.1.7 De lidstaten roepen een 
partnerschap in het leven dat qua 
procedures aan de navolgende 
minimumvereisten voldoet: 
(i) de informatie in het kader van de 
debatten over strategische documenten 
wordt tijdig openbaar gemaakt, 
(ii) de belanghebbenden krijgen 
voldoende tijd om documenten te 
analyseren, om hun leden en 
kiesdistricten te raadplegen en om 
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feedback te geven, 
(iii) er zijn voor de belanghebbenden 
adequate kanalen beschikbaar om vragen 
te stellen of suggesties en opmerkingen te 
maken, 
(iv) er wordt een adequate mate van 
transparantie gewaarborgd met 
betrekking tot de wijze waarop de 
voorstellen en opmerkingen van partners 
in aanmerking worden genomen, met 
inbegrip van een toelichting wanneer de 
betreffende opmerkingen niet in 
aanmerking worden genomen; en 
(v) er wordt gewaarborgd dat de 
resultaten van de raadplegingen adequaat 
worden verspreid. 
1.1.8 Bovendien moet dit proces 
toegankelijk zijn voor personen met een 
handicap, ook wat de fysieke 
omgevingsomstandigheden betreft.

1.2 Duurzame ontwikkeling
1.2.1 Het beginsel van duurzame 
ontwikkeling als bedoeld in artikel 3 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) houdt verband met een concept 
inzake vooruitgang op grond waarvan 
sociale, economische en milieufactoren in 
overweging moeten worden genomen als 
het gaat om het welzijn en een hogere 
levenskwaliteit van de huidige en 
toekomstige generaties.
1.2.2 Overwegingen als duurzame 
ontwikkeling en het beginsel "de vervuiler 
betaalt" moeten daarom een vaste plaats 
krijgen in elk plan, van de fase van de 
opstelling tot die van de uitvoering, 
monitoring en evaluatie. Alleen in 
uitzonderlijke gevallen en mits duidelijke 
mitigatiemaatregelen zijn genomen, mag 
worden toegestaan het beginsel "de 
vervuiler betaalt" niet toe te passen.
1.2.3 Om de complexe uitdagingen 
waarvoor zij zich geplaatst zien te kunnen 
aangaan, moeten de lidstaten en de 
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regio's alle beschikbare 
beleidsinstrumenten van de Unie inzetten. 
In het bijzonder moeten bij de aanpak van 
de klimaatuitdaging de middelen worden 
geconcentreerd op preventie- en 
mitigatiemaatregelen. Elke nieuwe 
investering die wordt gerealiseerd met 
steun uit de onder de GV vallende fondsen 
moet van dien aard zijn dat daarmee de 
gevolgen van klimaatverandering en 
natuurrampen kunnen worden 
opgevangen.
1.2.4 Het EFRO en het CF moeten 
belangrijke investeringen in de 
infrastructuren van de lidstaten en regio's 
blijven verrichten om aan de 
voorschriften van de Kaderrichtlijn 
Water1 en andere relevante richtlijnen te 
kunnen voldoen. Technologische 
oplossingen waarmee kan worden 
bijgedragen aan duurzame acties zijn 
reeds voorhanden en nieuwe oplossingen 
komen eraan, en daarom moet het EFRO 
steun blijven geven aan onderzoek op dit 
gebied. Deze steun moet erop gericht zijn 
de onder Horizon 2020 vallende 
maatregelen aan te vullen. Financiering 
van acties op het gebied van de 
biodiversiteit kan beschikbaar worden 
gesteld via het Elfpo en het Europees 
Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. 
Het Elfpo mag ook worden gebruikt om 
steun te verlenen aan grondbeheerders 
wanneer verplichte milieuvereisten tot 
gebiedspecifieke nadelen leiden.

1.2.5 Het streven naar duurzame 
ontwikkeling mag geen technische 
aangelegenheid zijn. Om te verzekeren dat 
dit doel wordt gemainstreamd in de 
werkzaamheden van de onder de GV 
vallende fondsen moeten de 
beheersautoriteiten gedurende de hele 
levenscyclus van het programma dit doel 
consequent voor ogen houden en een 

                                               
1  PB ref.......Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000
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actievere benadering volgen bij de 
beperking van de schadelijke gevolgen 
van de maatregelen voor het milieu door 
onder meer de volgende acties te 
ontplooien:
a) investeringen naar 
hulpbronnenefficiënte opties doen 
vloeien,
b) de behoefte aan investeringen 
zorgvuldig inschatten wanneer deze 
investeringen belangrijke negatieve 
gevolgen hebben voor het milieu,
c) een langetermijnperspectief volgen 
wanneer levenscycluskosten van 
alternatieve investeringsmethoden met 
elkaar worden vergeleken,
d) groene overheidsopdrachten gebruiken.
1.3 Bevordering van gelijkheid van 
mannen en vrouwen en non-discriminatie

1.3.1 De lidstaten en de regio's moeten 
gepaste maatregelen nemen om in alle 
fasen van de uitvoering van de onder de 
GV vallende fondsen ongelijkheden weg 
te werken en discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afkomst, religie 
of geloof, handicap, leeftijd, seksuele 
geaardheid of genderidentiteit te 
voorkomen.
1.3.2 De lidstaten en de regio's moeten 
streven naar gelijkheid van mannen en 
vrouwen en gepaste maatregelen nemen 
om discriminatie bij de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van 
de activiteiten in de door de GV-fondsen 
medegefinancierde programma's te 
voorkomen en geven duidelijk aan welke 
acties ze ondernemen om rekening te 
houden met dit beginsel in de 
programma's.
1.3.3 Lidstaten en regio's dienen ernaar te 
streven om de doelstelling van gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen te realiseren 
zoals neergelegd in artikel 8, VWEU, en 
zij moeten de integratie van dat beginsel 
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waarborgen in de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van 
de acties uit hoofde van alle GSK-fondsen 
waarbij de integratie van het 
genderperspectief als bindend beginsel 
moet worden aangemerkt. Bij de 
programma's in het kader van het EFRO, 
het ESF en het Cohesiefonds dient 
expliciet de verwachte bijdrage van deze 
fondsen aan de gendergelijkheid te 
worden gespecificeerd door de 
doelstellingen en instrumenten uitgebreid 
te beschrijven.  Bij de analyse van de 
doelstellingen van de interventie dient ook 
aandacht besteed te worden aan een 
genderanalyse. Daarnaast zijn 
monitoringsystemen en 
gegevensverzameling essentieel voor het 
vormen van een duidelijk beeld van de 
wijze waarop programma's aan de 
doelstellingen op het gebied van de
gendergelijkheid voldoen. De vooruitgang 
dient aangetoond te worden aan de hand 
van horizontale indicatoren.  Er dient 
gewaarborgd te worden dat de relevante 
instanties voor het bevorderen van 
gendergelijkheid aan het partnerschap 
deelnemen. Het verdient ten zeerste 
aanbeveling om permanente structuren te 
creëren dan wel expliciet een taak aan 
bestaande structuren toe te wijzen om 
adviezen te verstrekken over 
gendergelijkheid teneinde de 
noodzakelijke expertise ter beschikking te 
stellen bij de voorbereiding, monitoring 
en evaluatie van de GSK-fondsen. Meer 
participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, zowel als werkgeefsters als 
werkneemsters, zou de economie van de 
Unie sterker maken. Voor de 
verwezenlijking van de 
werkgelegenheidsdoelstellingen van 
Europa 2020 (een participatiegraad van 
75% voor zowel mannen als vrouwen) is 
het van cruciaal belang dat het potentieel 
voor een dergelijke toename van de 
activiteiten wordt vrijgemaakt via de 
verhoging van de vrouwelijke 
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participatiegraad. De hinderpalen die de
deelneming van vrouwen aan de 
arbeidsmarkt in de weg staan moeten 
daarom volledig worden weggewerkt door 
onder andere het terugdringen van de 
segmentatie op de arbeidsmarkt per 
beroep en sector middels onder meer het 
stimuleren van een betere participatie van 
vrouwen op het gebied van O&O en het 
integreren van vrouwelijke werknemers in 
(beroeps)opleidingen die op "groene 
banen" zijn gericht. De lidstaten en de 
regio's moeten er middels specifieke acties 
voor zorgen dat naast het ESF, ook het 
EFRO, het CF, het EFMV en het Elfpo 
activiteiten financieren waarmee de 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen wordt bevorderd en wordt 
bijgedragen aan het bewerkstelligen van 
een evenwicht tussen beroeps- en 
privéleven en vrouwen grotere kansen 
worden geboden om als onderneemsters 
actief te zijn.
1.3.4 Met toezicht op en evaluatie van 
programma's kunnen de effecten worden 
gemeten van de bijdrage die de onder de 
GV vallende fondsen naar verwachting 
zullen leveren aan gelijkheid van mannen 
en vrouwen.
1.3.5. Het advies dat door de 
gelijkheidsinstanties met betrekking tot de 
programma's van het ESF, het EFRO en 
het Cohesiefonds is uitgebracht, is 
bedoeld om te zorgen dat alle 
noodzakelijke voorzieningen aanwezig 
zijn. Daarnaast wordt de betrokkenheid 
van gelijkheidsinstanties of andere 
organisaties die actief zijn op het gebied 
van discriminatiebestrijding, ten zeerste 
aanbevolen teneinde de noodzakelijke 
expertise ter beschikking te stellen bij de 
voorbereiding, monitoring en evaluatie 
van de fondsen.

1.4 Toegankelijkheid
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1.4.1 Alle producten en diensten die het 
publiek worden aangeboden en die 
worden medegefinancierd uit de onder de 
GV vallende fondsen, moeten toegankelijk 
zijn. Met name toegang tot de gebouwde 
omgeving, vervoer en informatie- en 
communicatietechnologie is van essentieel 
belang voor de inclusie van kansarme 
groepen, waarvan ook mensen met 
beperkte mobiliteit en mensen met een 
handicap deel uitmaken, waarbij in het 
bijzonder rekening dient te worden 
gehouden met het op 3 mei 2008 in 
werking getreden VN-verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap 
en het EU-beleid ter uitvoerlegging van 
dit verdrag.
1.4.2 Het is van doorslaggevend belang 
om op passende wijze tegemoet te komen 
aan de behoeften van degenen die het 
verst verwijderd zijn van de arbeidsmarkt: 
mensen met een handicap, migranten, 
vluchtelingen en asielzoekers, daklozen en 
andere groepen met een armoederisico, 
kinderen en jongeren, ouderen, etnische 
minderheden en andere kansarme 
groepen en deze mensen in staat te stellen 
zich beter te integreren in de arbeidsmarkt 
en volledig deel te nemen aan de 
samenleving.
1.4.3 Om de doelstellingen van de 
EU 2020-strategie te bereiken moeten de 
lidstaten en de regio's hun streven naar 
sociale samenhang in alle regio's van de 
Unie voortzetten en sociale samenhang op 
voet van gelijkheid plaatsen met 
economische en territoriale samenhang. 
Voor elke categorie van regio's wordt 
overeenkomstig artikel 84, lid 3 van 
Verordening nr. (…GV) een 
minimumaandeel aan het ESF 
vastgesteld, waarbij het totale aandeel van 
het ESF aan de begroting voor 
cohesiebeleid ten minste 25% moet 
bedragen (de Connecting Europe Facility 
uitgezonderd).
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1.5 Demografie
1.5.1 Aanpassing aan de demografische 
verandering is een van de grootste 
uitdagingen waar de lidstaten en de 
regio's in de komende jaren mee 
geconfronteerd zullen worden. Door de 
combinatie van een krimpende 
beroepsbevolking en een groeiende groep 
gepensioneerden zal extra druk worden 
uitgeoefend op de 
socialezekerheidsstelsels van de lidstaten 
en dus op het concurrentievermogen van 
de Unie.
1.5.2 Uit de demografische veranderingen 
vloeien nieuwe uitdagingen voort. Deze 
demografische ontwikkelingen moeten 
worden bestudeerd en aangepakt op 
vooral regionaal en lokaal niveau, of 
waar uiteenlopende 
ontwikkelingstendensen ook maar op de 
voorgrond treden. De lidstaten en de 
regio's hebben de onder de GV vallende 
fondsen nodig om strategieën te 
ontwikkelen die zijn toegesneden op de 
aanpak van de demografische problemen 
en om kansen te creëren voor de 
ontwikkeling van de "zilveren economie".
1.5.3 Betere werkgelegenheidskansen 
voor ouderen zullen mensen, 
samenlevingen en overheidsbegrotingen 
vele voordelen opleveren. De lidstaten en 
de regio's moeten de fondsen die onder de 
GV vallen gebruiken om maatregelen te 
nemen waarmee zij de insluiting van alle 
leeftijdsgroepen kunnen 
vergemakkelijken. Een optimaal gebruik 
van alle bestaande menselijke 
hulpbronnen, waarvan ook inspanningen 
voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid 
deel moeten uitmaken, is een van de 
onmiddellijke taken van de onder de GV 
vallende fondsen en draagt bij tot een 
maximale benutting van het potentieel 
van heel de bevolking van de Unie. Dit 
doel kan worden bereikt door de toegang 
tot en de minimumniveaus en kwaliteit 
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van onderwijs te verbeteren en door de 
structuren voor sociale zorg te versterken. 
Investeringen in 
gezondheidsinfrastructuur zullen ook het 
doel van een lang en gezond beroepsleven 
voor alle burgers van de Unie helpen 
bereiken.
1.5.4 De lidstaten en de regio's moeten bij 
de opstelling van hun programma's 
rekening houden met de 
langetermijnuitdagingen tengevolge van 
de demografische verandering. Zij moeten 
in de sterkst door demografische 
verandering getroffen regio's maatregelen 
vaststellen om:
a) steun te kunnen geven aan 
generatievernieuwing door betere 
omstandigheden te creëren voor gezinnen 
en een beter evenwicht tussen beroeps-, 
privé- en gezinsleven mogelijk te maken;
b) de werkgelegenheid te stimuleren, en 
de productiviteit en economische 
prestaties te verbeteren via investeringen 
in onderwijs en onderzoek;
c) nadrukkelijk te streven naar 
toereikend, kwalitatief onderwijs en 
toereikende, kwalitatieve 
socialezekerheidsstructuren, en
d)kosteneffectieve ziekenzorg en 
langdurige zorg te verzekeren door middel 
van onder meer 
infrastructuurinvesteringen.

1.6 Geïntegreerde aanpak
1.6.1 Een geïntegreerde territoriale 
aanpak is van fundamenteel belang voor 
een doeltreffende respons op de 
uitdagingen waarmee de lidstaten en de 
regio's worden geconfronteerd. Deze 
uitdagingen houden verband met de 
gevolgen van: de globalisering, de milieu-
en energieproblemen, de 
vergrijzingsproblematiek en de 
demografische verandering, de vraag 
naar technologische verandering en 
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innovatie en de inkomensongelijkheid en 
sociale segregatie. Omdat deze 
vraagstukken complex van aard zijn en 
met elkaar zijn verbonden is het 
noodzakelijk geïntegreerde, multisectorale 
en multidimensionele oplossingen aan te 
dragen om succes te kunnen boeken.
1.6.2 In deze context kunnen dankzij de 
onder de GV vallende fondsen de 
krachten van de diverse EU-fondsen 
worden gebundeld tot geïntegreerde 
pakketten die zijn toegesneden op de 
specifieke regionale en lokale behoeften.
1.6.3 Bij de uitwerking van hun 
strategieën en programma's en bij hun 
inspanningen om de meest geschikte 
maatregelen vast te stellen moeten de 
lidstaten en de regio's bijzondere 
aandacht schenken aan de overheersende 
territoriale, structurele en institutionele 
kenmerken, zoals de connectiviteit van de 
regio in kwestie, de 
werkgelegenheidspatronen en
arbeidsmobiliteit, de stad-
plattelandverbindingen, de lokale 
onderlinge afhankelijkheid tussen de 
diverse sectoren, het cultureel erfgoed, de 
vergrijzing en demografische 
verschuivingen, enzovoort.
1.6.4 De lidstaten en de regio's moeten 
onderzoeken wat de belangrijkste 
maatschappelijke uitdagingen zijn 
waarmee zij worden geconfronteerd. In 
hun respons op die uitdagingen moeten zij 
ook nadenken over de vraag welke 
bijzondere aspecten van het welzijn van 
hun burgers zij met hun beleid willen 
beïnvloeden en verbeteren, en hoe dit 
beleid moet worden opgezet en uitgevoerd 
binnen de bijzondere context van de 
betreffende lidstaat of regio.
1.6.5 Om goed, op de specifieke regionale 
behoeften toegesneden beleid te 
bevorderen, moeten de lidstaten en de 
regio's de geïntegreerde territoriale 
benadering van beleidsvorming en 
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beleidsvoering verder ontwikkelen.  De 
methode van geïntegreerde territoriale 
investeringen moet het hoofdinstrument 
zijn om een evenwichtige, duurzame 
ontwikkeling te bereiken die 
werkgelegenheid, sociale insluiting en 
welvaart kan creëren; daarbij moet 
weliswaar rekening worden gehouden met 
de relevante contextuele aspecten, maar 
moet de aandacht voornamelijk zijn 
gericht op de volgende centrale 
elementen:
a) het evalueren van het 
ontwikkelingspotentieel en de 
ontwikkelingscapaciteit van de regio's in 
het kader van Europa 2020;
b) het in kaart brengen van de 
ontwikkelingsuitdagingen waarmee de 
regio wordt geconfronteerd, en het 
beoordelen van haar vermogen om deze 
het hoofd te bieden;
c) nadenken over de geschikte territoriale 
schaal en context voor beleidsvorming en 
beleidsvoering, overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel;
d) het combineren van een of meer 
aanvullende investeringsprioriteiten uit 
verschillende thematische doelstellingen 
en het opnemen ervan in één prioritaire 
as of in één programma;
e) het uitwerken van de voor een 
effectieve beleidsvoering noodzakelijke 
regelingen inzake meerlagig bestuur;
f) het kiezen van de passende indicatoren 
voor het meten van resultaten en 
uitkomsten, om deze te kunnen gebruiken 
in beleidsmonitoring en beleidsevaluatie.

2. Synergieën en coördinatie van de onder 
de GV vallende fondsen met andere EU-
beleidsinstrumenten

2.1 Inleiding
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2.1.1 Om optimale resultaten voor 
duurzame groei en ontwikkeling ter 
plekke te bereiken is het belangrijk te 
zorgen voor coördinatie tussen de EU-
beleidsvormen en de instrumenten die een 
rol spelen bij het streven naar 
economische, sociale en territoriale 
samenhang en een evenwichtigere 
territoriale ontwikkeling in de EU. Dit 
moet ook zijn beslag vinden in enerzijds 
een betere coördinatie tussen de EU-
begroting en de nationale en subnationale 
begrotingen van de lidstaten als het gaat 
om de financiering van 
gemeenschappelijke beleidsprioriteiten, en 
anderzijds een betere verticale 
samenwerking tussen de EU en de 
nationale en regionale 
overheidsinstanties.
2.1.2 Synergieën en coördinatie betekenen 
niet dat er voor alles één enkele oplossing 
is. In deze context is het noodzakelijk om 
de effecten van het EU-beleid binnen de 
regio's en op de samenhang onder de loep 
te nemen en na te gaan hoe effectieve 
synergieën kunnen worden bevorderd, en 
hoe de meest geschikte middelen op 
Europees niveau voor het ondersteunen 
van lokale en regionale investeringen 
kunnen worden gevonden en bevorderd.
2.1.3 De lidstaten en de regio's moeten bij 
de programmering en de uitvoering 
zorgen voor samenhang tussen de 
maatregelen die worden ondersteund met 
de onder de GV vallende fondsen en de 
doelstellingen die worden nagestreefd met 
andere beleidsvormen van de Unie.  Met 
het oog daarop streven zij ernaar:
a) zowel bij de planning als bij de 
uitvoering complementariteit tussen de 
diverse EU-instrumenten op nationaal en 
regionaal niveau op te sporen en daar 
gebruik van te maken.
b) de bestaande structuren te 
optimaliseren en waar nodig nieuwe 
structuren in het leven te roepen om de 
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vaststelling van strategische prioriteiten 
voor de diverse coördinatie-instrumenten 
en coördinatiestructuren op nationaal 
niveau te vergemakkelijken, dubbel werk 
te vermijden en gebieden op te sporen 
waarop extra financiële steun nodig is.
c) volledig gebruik te maken van het 
potentieel om steun uit verschillende 
instrumenten voor individuele 
maatregelen te combineren en nauw 
samen te werken met degenen die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de nationale instrumenten om 
begunstigden coherente en gestroomlijnde 
financieringskansen te kunnen bieden.

2.2 Horizon 2020
2.2.1 Het is van cruciaal belang om de 
synergie en de complementariteit tussen 
het cohesiebeleid en Horizon 2020 te 
versterken en daarbij de diverse 
actiegebieden duidelijk over beide te 
verdelen.
2.2.2 In het bijzonder moeten de lidstaten 
en de regio's een nationale of regionale 
onderzoeks- en innovatiestrategie (O&I) 
ontwikkelen voor "slimme specialisatie" 
overeenkomstig het nationale 
hervormingsprogramma. Deze strategieën 
moeten worden ontwikkeld via nauwe 
samenwerking tussen de nationale en 
regionale beheersautoriteiten en de 
rechtstreeks bij Horizon 2020 betrokken 
autoriteiten, maar daarbij moeten ook 
belanghebbenden als universiteiten en 
instellingen van hoger onderwijs, het 
lokale bedrijfsleven en de sociale partners 
worden betrokken. Deze 
innovatiestrategieën moeten rekening 
houden met zowel acties stroomopwaarts 
als acties stroomafwaarts van en naar 
Horizon 2020.

2.2.3 Via capaciteitsopbouw zullen acties 
stroomopwaarts ter voorbereiding van 
regionale O&I-spelers op deelneming aan 
Horizon 2020-projecten worden opgezet. 
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De communicatie en de samenwerking 
tussen de nationale Horizon 2020-
contactpunten en de beheersautoriteiten 
van de onder de GV vallende fondsen 
moeten worden versterkt, met name als 
het gaat om voor Horizon 2020 
goedgekeurde projecten die geen 
financiering hebben ontvangen wegens 
gebrek aan middelen.
2.2.4 acties stroomafwaarts moeten de 
middelen opleveren om de uit Horizon 
2020 voortkomende O&I-resultaten op de 
markt te exploiteren en te verspreiden, en 
kunnen het volgende omvatten: 
proefinstallaties en demosites, "proof of 
concept" en financiering in de startfase, 
"incubatie"-faciliteiten, toegepast 
onderzoek, specifieke industriële 
vermogens en vermogens voor 
technologieoverdracht, en clustervorming.
2.2.5 Er moet gezamenlijke steun worden 
gegeven aan nationale en regionale 
autoriteiten wanneer zij dergelijke 
innovatiestrategieën opstellen en 
uitvoeren; daaronder kan het volgende 
vallen: steun voor het opsporen van 
mogelijkheden voor gezamenlijke 
financiering van O&I-infrastructuur van 
Europees belang, het bevorderen van 
internationale samenwerking, 
stelselmatige ondersteuning via collegiale 
toetsing, uitwisseling van goede praktijken 
en transregionale scholing.
2.2.6 De lidstaten en de regio's moeten de 
volgende aanvullende maatregelen 
overwegen om hun potentieel voor 
uitmuntendheid en innovatie tot 
ontplooiing te brengen, zodat deze een 
aanvulling vormen op Horizon 2020 en 
daarbinnen synergieën creëren:
a) het met elkaar verbinden van enerzijds 
opkomende uitmuntendheidscentra en 
innovatieve regio's in de minder 
ontwikkelde lidstaten en anderzijds 
toonaangevende tegenhangers elders in 
Europa;
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b) het opbouwen van verbindingen met 
innovatieve clusters en het herkennen van 
uitmuntendheid in minder ontwikkelde 
regio's;
c) het invoeren van "ERA Chairs" om 
vooraanstaande academici aan te trekken; 
alsmede
d) het ondersteunen van toegang van 
onderzoekers en innovatoren tot 
internationale netwerken.

2.3 LIFE
2.3.1 Waar mogelijk moeten synergieën 
met beleidsinstrumenten (zowel 
financierings- als andere instrumenten) 
van de Unie gericht op de beperking van 
de gevolgen van klimaatverandering, de 
bescherming van het milieu en een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen 
worden benut.
2.3.2 Aangezien de programma's door 
middel van een sterkere thematische focus 
en een sterkere nadruk op het beginsel 
van duurzame ontwikkeling zullen 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstelling van duurzame groei, vormen 
de onder punt 2.3.1 genoemde synergieën 
een integraal onderdeel van het 
regelgevingskader voor de onder de GV 
vallende fondsen.
2.3.3 Er moet worden gestreefd naar 
synergieën met het LIFE-programma, met 
name met geïntegreerde projecten op het 
gebied van het milieu (zoals 
ecosysteemdiensten en biodiversiteit), 
water, afval, lucht, beperking van de 
gevolgen van klimaatverandering en 
aanpassing aan de klimaatverandering. 
De coördinatie met het LIFE-programma 
moet worden gewaarborgd door steun te 
verlenen aan projecten met een 
complementair karakter en door 
bevordering van de toepassing van 
oplossingen, methoden en benaderingen 
die hun waarde in het kader van het 
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LIFE-programma hebben bewezen.
2.3.4 Het gebruik van 
milieueffectbeoordelingen (MEB's), 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
(DEB's), strategische milieuevaluaties 
(SME's) en andere instrumenten moet 
worden bevorderd om bij de ruimtelijke 
ordening (met inbegrip van 
macroregionale strategieën) en 
plaatselijke en regionale 
besluitvormingsprocessen rekening te 
houden met de afname van de 
biodiversiteit en de gevolgen van de 
klimaatverandering.
2.3.5 De lidstaten en de regio's moeten 
groene infrastructuur, eco-innovatie en de 
invoering van innoverende technologieën 
stimuleren met als doel het creëren van 
een groenere economie.
2.3.6 De opbouw van capaciteiten is een 
absolute voorwaarde om deze activiteiten 
te kunnen uitvoeren en is noodzakelijk om 
het potentieel en de vaardigheden van 
lokale en regionale overheden en de 
partners te ontwikkelen.
2.3.7 Aangezien milieu-uitdagingen niet 
aan de bestuurlijke grenzen ophouden, is 
grensoverschrijdende, interregionale en 
transnationale samenwerking tussen 
Europese, nationale, regionale en lokale 
overheden op het gebied van de 
bescherming van biodiversiteit en 
natuurlijke rijkdommen van het hoogste 
belang. Een beter gebruik van het 
potentieel voor territoriale samenwerking 
en de uitwisseling van informatie, 
ervaringen en goede praktijken zouden 
aanzienlijk bijdragen tot de 
verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatdoelstellingen.
2.3.8 Daarnaast moet de steunverlening 
uit de onder de GV vallende fondsen 
worden gecoördineerd met ondersteuning 
van het programma NER 300, dat 
middelen gebruikt die afkomstig zijn van 
de veiling van emissievergunningen in het 
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kader van de Europese regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten1.

2.4 ERASMUS voor iedereen
2.4.1 Er moet voor een grotere synergie 
tussen de onder de GV vallende fondsen 
en het programma "Erasmus voor 
iedereen" worden gezorgd, om de 
doelgerichtheid van de ontwikkelde 
instrumenten te optimaliseren en te 
waarborgen dat investeringen in mensen 
een zo groot mogelijk sociaal en 
economisch effect sorteren. 
2.4.2 Die gesynchroniseerde investering 
brengt essentiële voordelen voor zowel 
individuele personen als de maatschappij 
als geheel met zich mee door een bijdrage 
te leveren aan groei en welvaart, door een 
groter cultureel inzicht, door toegang te 
verschaffen tot een breed scala aan zowel 
formele als informele onderwijs- en 
opleidingsacties, en door het geven van 
impulsen aan jongereninitiatieven en 
burgeracties die op alle generaties zijn 
gericht. 
2.4.3Het nieuwe onderwijsprogramma 
"Erasmus voor iedereen" dat door de 
Commissie is voorgesteld, dient 
voornamelijk ter ondersteuning van 
transnationale projecten, terwijl het 
cohesiebeleid een meer uitgesproken 
regionale en nationale dimensie heeft. 
2.4.4 De lidstaten en de regio's worden 
aangemoedigd om uit de transnationale 
samenwerking in het kader van "Erasmus 
voor iedereen" voortvloeiende 
instrumenten en methoden te beproeven 
en deze op hun grondgebied toe te passen 
met steun uit de onder de GV vallende 
fondsen.

                                               
1 PB L 290 van 6.11.2010, blz. 39–48 2010/670/EU: Besluit van de Commissie van 3 november 2010 tot 
vaststelling van criteria en maatregelen voor de financiering van commerciële demonstratieprojecten ter 
bevordering van de milieutechnisch veilige afvang en geologische opslag van CO2, alsook voor 
demonstratieprojecten ter bevordering van innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie in het kader 
van de bij Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde regeling voor de handel 
in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (2010/670/EU) PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32–46.
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2.4.5 De Commissie en de lidstaten 
moeten voor een doeltreffende coördinatie 
tussen het cohesiebeleid en het 
programma "Erasmus voor iedereen" 
zorgen door de te steunen 
investeringsvormen en doelgroepen 
duidelijker af te bakenen.
2.4.6"Erasmus voor iedereen" zal zijn 
steun toespitsen op transnationale 
projecten waaronder de leermobiliteit van 
studenten, jongeren en personeel, op 
strategische partnerschappen tussen 
organisaties en instellingen in heel 
Europa en op activiteiten ter 
ondersteuning van de ontwikkeling en 
uitvoering van beleid. 
2.4.7De voornaamste 
investeringsprioriteiten voor het 
cohesiebeleid zijn: onderwijs 
(ondersteuning van infrastructurele 
voorzieningen voor peuter- en 
kleuteronderwijs, basis- en voortgezet 
onderwijs en universiteiten), opleidingen 
op de arbeidsmarkt om te zorgen dat alle 
volwassenen die op zoek zijn naar werk of 
naar een andere carrière ondersteund 
kunnen worden (zoals vroeger het geval 
was via het subprogramma "Mensen op 
de arbeidsmarkt" in het kader van het 
Leonardo da Vinci-programma) en 
ondersteuning van lerende volwassenen 
in het algemeen.
2.4.8 Daarnaast zullen er betere 
resultaten worden bereikt door het 
gebruik van fondsen voor mobiliteit en 
voor het integreren van beste praktijken 
en innovatieve projecten die op EU-
niveau in kaart zijn gebracht middels het 
nieuwe programma voor onderwijs, jeugd 
en sport om te waarborgen dat er op EU-, 
nationaal en regionaal niveau sprake is 
van een echte, transparante en eenvoudig 
toegankelijke communicatie met de 
burgers.

2.5 Programma voor sociale verandering 
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en innovatie (PSVI)
2.5.1 De synergieën tussen de onder de 
GV vallende fondsen en het Europees 
programma voor sociale verandering en 
innovatie (PSVI) moeten worden 
versterkt, om bij te dragen tot de 
uitvoering van de Europa 2020-strategie 
en de kerndoelstellingen, 
vlaggenschipinitiatieven en geïntegreerde 
richtsnoeren daarvan en het initiatief 
"Kansen voor jongeren", door financiële 
ondersteuning te verlenen voor de 
bevordering van een kwalitatief 
hoogwaardige en zeer duurzame 
werkgelegenheid, de waarborging van 
toereikende en behoorlijke sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, de verbetering van 
de arbeidsvoorwaarden en de verbetering 
van de werkgelegenheids- en 
onderwijssituatie van jongeren.
2.5.2.  De Commissie draagt er, samen
met de lidstaten, zorg voor dat de 
activiteiten die in het kader van de 
Structuurfondsen, met name het ESF, en 
het PSVI worden uitgevoerd, consistent 
zijn met en een aanvulling vormen op 
andere acties van de Unie op gebieden als 
sociale dialoog, justitie en grondrechten, 
gelijke kansen, onderwijs, 
beroepsopleiding, rechten en welzijn van 
het kind, jeugdbeleid, migratiebeleid, 
onderzoek en innovatie, 
ondernemerschap, gezondheid, 
arbeidsomstandigheden, uitbreiding en 
buitenlandse betrekkingen, en algemeen 
economisch beleid. 
2.5.3 In grensgebieden spelen 
grensoverschrijdende EURES-
partnerschappen een belangrijke rol bij de 
ontwikkeling van een echte Europese 
arbeidsmarkt. Grensoverschrijdende 
EURES-partnerschappen moeten daarom 
verder worden gesteund via horizontale 
activiteiten van de Unie, eventueel 
aangevuld met nationale middelen of door 
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het ESF.
2.5.4 Om de complementariteit te 
waarborgen, dienen de PSVI-activiteiten 
nauw te worden gecoördineerd met de 
activiteiten die in het kader van het 
cohesiebeleid worden ondernomen. De 
lidstaten dienen corresponderende 
activiteiten in het kader van de GSK-
fondsen, met name het ESF en het EFRO, 
te coördineren met de activiteiten van de 
PSVI-pijper "microfinanciering en 
sociaal ondernemerschap" die erop zijn 
gericht microfinanciering toegankelijk en 
beschikbaar te maken voor personen die 
hun banen hebben verloren of dreigen te 
verliezen of die moeite hebben om 
toegang te vinden tot of terug te keren op 
de arbeidsmarkt, evenals voor personen 
die met sociale uitsluiting worden 
bedreigd en kwetsbare personen die 
minder kans maken op toegang tot de 
conventionele kredietmarkt en die een 
eigen micro-onderneming willen 
beginnen of ontwikkelen, met inbegrip 
van zelfstandigen, alsmede voor micro-
ondernemingen, met name in de sociale 
economie, en micro-ondernemingen die 
mensen in dienst nemen die een 
achterstandspositie op de arbeidsmarkt 
innemen.
2.5.5 Op initiatief van het Europees 
Parlement worden door een pijler 
"Jongereninitiatief" in het kader van het 
PSVI activiteiten voor personen onder de 
25 jaar gesteund, onder meer activiteiten 
die zijn gericht op het voorkomen van 
vroegtijdig schoolverlaten, met name door 
het re-integreren in een opleiding, het 
ontwikkelen van vaardigheden die voor de 
arbeidsmarkt relevant zijn om werk, 
onderwijs en opleiding dichter bij elkaar 
te brengen, het ondersteunen van een 
eerste werkervaring en praktijkopleiding 
om jongeren de mogelijkheid te bieden 
zowel relevante vaardigheden te 
verwerven als werkervaring op te doen, 
het verbeteren van de kwaliteit van stages 
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en praktijkopleidingen en het bevorderen 
van de toegang van die personen tot de 
arbeidsmarkt. Om deze activiteiten te 
versterken dienen de lidstaten en de 
regio's corresponderende acties te 
ontwikkelen in de in het kader van de 
GSK-fondsen uitgevoerde programma's .

2.6 CEF + TEN's, energie- en 
telecommunicatienetwerken
2.6.1 Om een zo groot mogelijke Europese 
meerwaarde te waarborgen moet de 
planning van het EFRO, het 
Cohesiefonds, de trans-Europese 
netwerken en de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen 
("Connecting Europe Facility" – CEF) 
nauw worden gecoördineerd om te 
garanderen dat in optimale verbindingen 
van verschillende soorten infrastructuur 
(vervoer, energie en telecommunicatie) op 
lokaal, regionaal en nationaal niveau en 
in de gehele Unie wordt voorzien. Met 
betrekking tot projecten met een Europese 
en internemarktdimensie, met name 
projecten betreffende prioritaire vervoers-
, energie- en digitale netwerken, moet 
ervoor worden gezorgd dat de fondsen een 
maximaal effect sorteren.
2.6.2 Net als bij nationale infrastructuur, 
die een samenhangende planning vereist, 
rekening houdend met de ontwikkeling 
van de grensoverschrijdende verbindingen 
in de Unie en de ontwikkeling van 
transregionale verbindingen binnen een 
lidstaat, moeten de plannen worden 
gebaseerd op de daadwerkelijke en 
verwachte vraag naar vervoer en moeten 
daarin de ontbrekende schakels en de 
knelpunten worden aangeven. 
Investeringen in goede regionale 
verbindingen met het uitgebreide TEN-T-
netwerk en het TEN-T-kernnetwerk op 
het gebied van vervoerinfrastructuur 
dienen ervoor te zorgen dat de stedelijke 
en plattelandsgebieden profiteren van de 
mogelijkheden die de grote netwerken 
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bieden.
2.6.3 De vaststelling van prioriteiten voor 
investeringen met een 
grensoverschrijdend effect moeten worden 
gecoördineerd met de TEN-T-planning 
zodat investeringen door het EFRO en het 
Cohesiefonds in de vervoersinfrastructuur 
volledig in overeenstemming zijn met de 
TEN-T-richtsnoeren, waarin de 
vervoersprioriteiten van de EU zijn 
vastgelegd, ook wat betreft het aanpakken 
van de klimaatverandering, de 
toekomstige ontwikkeling van een 
geïntegreerd TEN-T-netwerk en het 
concept van de multimodale corridor.
2.6.4 In het witboek van de Commissie 
over vervoer 1wordt een visie uitgewerkt 
voor een concurrerend en zuinig 
vervoerssysteem, waarbij wordt benadrukt 
dat een aanzienlijke vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen in de 
vervoerssector vereist is. Voor de onder de 
GV vallende fondsen betekent dit dat zij 
zich moeten concentreren op duurzame 
vormen van vervoer en moeten investeren 
in gebieden die de grootste Europese 
meerwaarde opleveren, zoals de trans-
Europese netwerken. De vastgestelde 
investeringen dienen voorrang te krijgen 
naargelang de bijdrage die zij leveren aan 
de mobiliteit, de duurzaamheid, de lagere 
broeikasgasemissies en de interne 
Europese vervoersruimte.
2.6.5 De investeringen van de lidstaten en 
de regio's moeten vooral zijn gericht op de 
aanleg van nieuwe infrastructuur en op 
vergroting van de capaciteit van de 
bestaande infrastructuur door wezenlijke 
verbetering daarvan.
2.6.6 Wat het zeevervoer betreft, moeten 
havens als efficiënte begin- en eindpunten 
worden opgezet door volledige aansluiting 
op de infrastructuur op het vasteland. Er 

                                               
1 “Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig 
vervoerssysteem” COM 2011) 144 definitief.



PE491.157v01-00 54/108 AM\904585NL.doc

NL

moet prioriteit worden toegekend aan 
projecten betreffende de toegang tot 
havens en verbindingen met het 
achterland. Door de ontwikkeling van 
binnenwaterwegen moet de bijdrage 
daarvan aan duurzame Europese 
netwerken voor goederenvervoer worden 
versterkt.
2.6.7 Met name moet worden gestreefd 
naar complementariteit tussen 
infrastructuurinvesteringen uit het EFRO 
en het Cohesiefonds, waarvoor een 
gezamenlijk beheer geldt, en uit de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, een rechtstreeks beheerd 
fonds met een selectie van projecten op 
basis van concurrentie. Het CEF 
financiert projecten van het kernnetwerk 
(de onderdelen van het uitgebreide 
netwerk die van het grootste strategische 
belang zijn) die de grootste Europese 
meerwaarde opleveren en die de meest 
complexe schakels blijken te zijn in de 
aanleg van de TEN-T-infrastructuur: 
ontbrekende grensoverschrijdende 
verbindingen, de belangrijkste knelpunten 
en multimodale vervoerswijzen. Het 
Cohesiefonds zal zich concentreren op 
projecten met een hoge Europese 
meerwaarde voor de opheffing van 
knelpunten in vervoersnetwerken door 
steun te verlenen voor de TEN-T-
infrastructuur voor zowel het kernnetwerk 
als het uitgebreide netwerk.
2.6.8 Het Cohesiefonds en de 
structuurfondsen steunen ook de aanleg 
van lokale en regionale infrastructuur en 
de verbinding daarvan met prioritaire EU-
netwerken op het gebied van energie en 
telecommunicatie.
2.6.9 De CEF vormt een aanvulling op het 
Cohesiefonds en de structuurfondsen, 
aangezien zij bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de regionale en 
lokale ontwikkelingsdoelstellingen op het 
gebied van infrastructuur om voor een zo 
groot mogelijke meerwaarde voor een 
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goed werkende, geïntegreerde interne 
markt en voor sociale, economische en 
territoriale samenhang te zorgen.

2.7 IPA, ENPI, EOF
2.7.1 Er moet worden gestreefd naar 
grotere synergieën tussen externe 
instrumenten en het cohesiebeleid om 
diverse beleidsdoelstellingen van de Unie 
doeltreffender te verwezenlijken. Met 
name moet worden voortgebouwd op de 
synergie en complementariteit tussen het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), het 
instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA) en het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI).
2.7.2 Synergieën tussen territoriale 
samenwerkingsactiviteiten in het kader 
van het cohesiebeleid en de Europese 
nabuurschapsinstrumenten moeten 
worden benut om een diepere territoriale 
integratie te bewerkstelligen. Het grootste 
potentieel voor wederzijdse aanvulling 
van deze instrumenten bestaat op het 
gebied van grensoverschrijdende 
samenwerkingsactiviteiten. De lidstaten 
en de regio's moeten er daarom voor 
zorgen dat de bestaande activiteiten 
worden afgestemd op de nieuw opgerichte 
Europese groeperingen voor territoriale 
samenwerking, waarbij bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
coördinatie en uitwisseling van goede 
praktijken.

3. Mechanisme voor coördinatie van de 
onder de GV vallende fondsen

3.1 De lidstaten en de regio's moeten 
waarborgen dat de maatregelen die door 
de onder de GV vallende fondsen worden 
gefinancierd, synergieën tot stand 
brengen en dat stroomlijning tot 
vermindering van de administratieve 
kosten en administratieve lasten in de 
praktijk leidt.
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3.2 Ministeries en beheersautoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de onder de GV vallende fondsen 
nauw samenwerken bij het opstellen, 
uitvoeren, monitoren en evalueren van de 
partnerschapscontracten en -
programma's. Zij moeten met name:
a) bijstandsgebieden aanwijzen waarop de 
onder de GV vallende fondsen op 
complementaire wijze kunnen worden 
gecombineerd voor de verwezenlijking 
van een of meer van de thematische 
doelstellingen die in deze verordening zijn 
vastgesteld;
b) de beheersautoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor een van de 
onder de GV vallende fondsen 
aanmoedigen om andere 
beheersautoriteiten en relevante 
ministeries te betrekken bij de 
ontwikkeling van steunregelingen, om 
synergieën te genereren en overlappingen 
te voorkomen en een 
meerfondsenbenadering te bevorderen;
c) gezamenlijke toezichtcomités voor 
programma's ter uitvoering van de onder 
de GV vallende fondsen instellen en 
andere regelingen voor gezamenlijk 
beheer en controle opstellen ter 
vergemakkelijking van de coördinatie 
tussen de autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de onder de GV vallende fondsen;
d) gebruik maken van gezamenlijke 
e-governance-oplossingen voor 
aanvragers en begunstigden en "één-
loketregelingen" voor advies over de 
mogelijkheden van steun uit elk van de 
onder de GV vallende fondsen.

4. Prioriteiten met betrekking tot 
territoriale coördinatie 
(grensoverschrijdend, transnationaal en 
interregionaal)
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4.1 Een groot potentieel voor regionale 
ontwikkeling, het creëren van banen en 
cohesie ligt besloten in samenwerking 
over bestuurlijke grenzen heen en 
inspanningen om de natuurlijk grenzen te 
overwinnen. Samenwerking die is 
gebaseerd op gedeelde behoeften in een 
gedeeld gebied, is vaak het meest effectief.
4.2 Grensoverschrijdende samenwerking 
komt voort uit het besef dat tal van 
uitdagingen niet aan de bestuurlijke 
grenzen ophouden. Een doeltreffende
reactie vereist gezamenlijk optreden met 
bundeling van krachten en het delen van 
kennis op het passende territoriale niveau. 
4.3 Bovendien kan het potentieel van 
grensregio's worden ontsloten door 
steunmaatregelen op lokaal niveau.
4.4 De twee bestaande macroregionale 
strategieën hebben de weg gebaand voor 
een aanpak waarbij de belanghebbenden 
worden betrokken bij gezamenlijke 
activiteiten op het passende territoriale 
niveau. Door de strategieën is het besef 
gegroeid dat samenwerking noodzakelijk 
is om problemen aan te pakken die niet 
door de lidstaten afzonderlijk kunnen 
worden opgelost, zoals het tegengaan van 
de vervuiling van de Oostzee of de Donau. 
Macroregionale strategieën en andere 
vormen van territoriale samenwerking 
kunnen zowel door het EFRO als door het 
ESF worden gesteund en de specifieke 
voorwaarden voor steun voor 
macroregionale strategieën moeten in de 
programma's worden omschreven.
4.5 Het wegnemen van barrières moet een 
onderdeel vormen van de programmering 
van de onder de GV vallende fondsen – de 
doelstellingen van de bestaande 
macroregionale strategieën moeten vanaf 
de planningsfase in aanmerking worden 
genomen in de analyse van de behoeften 
en bij de vaststelling van de doelen van de 
desbetreffende operationele programma's. 
Die strategieën zijn alleen van nut 
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wanneer de doelstellingen van de 
macroregionale strategieën deel uitmaken 
van de strategische planning van de 
beleidsprogramma's voor cohesie in de 
betrokken regio's en lidstaten.
4.6 Tegelijkertijd moeten de lidstaten en 
de regio's ervoor zorgen dat de 
programma's voor territoriale 
samenwerking een doeltreffende bijdrage 
leveren aan de verwezenlijking van de 
Europa 2020-doelstellingen.  De lidstaten 
en de regio's kunnen de samenwerking op 
die manier bevorderen en daarnaast 
nieuwe oplossingen testen, in de praktijk 
beproeven en invoeren om ervoor te 
zorgen dat de samenwerking dusdanig 
wordt georganiseerd dat de bredere 
beleidsdoelstellingen worden bevorderd. 
Waar nodig moet territoriale 
samenwerking worden toegepast om 
beleidsmakers over de grenzen heen 
bijeen te brengen om samen te werken 
aan oplossingen voor gemeenschappelijke 
problemen.
4.7 De lidstaten en de regio's dienen de 
programma's voor territoriale 
samenwerking in de eerste plaats te 
beschouwen als nuttige instrumenten 
waarmee obstakels voor samenwerking 
kunnen worden weggenomen, waardoor 
een bijdrage zou worden geleverd aan de 
verwezenlijking van nationale en 
regionale beleidsdoelstellingen die ook 
buiten het programmagebied effect 
sorteren.
(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 536
Sergio Gutiérrez Prieto
namens de S&D-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Bijlage - 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage - 1
Gemeenschappelijk strategisch kader

Dit kader moet, overeenkomstig artikel 10, 
als middel dienen om de doelstellingen 
van de diverse beleidsvormen binnen de 
specifieke regionale contexten te 
coördineren, integreren en op elkaar af te 
stemmen, en met name om 
investeringsprioriteiten te coördineren en 
af te stemmen op de in artikel 9 
uiteengezette thematische doelstellingen.

1. Horizontale beginselen en 
sectoroverschrijdende uitdagingen

1.1 Partnerschap en meerlagig bestuur 
1.1.1 Voor het beginsel van meerlagig 
bestuur is het noodzakelijk dat acties 
worden gecoördineerd en dat ze in 
partnerschap en in overeenstemming met 
het subsidiariteitsbeginsel en het 
evenredigheidsbeginsel worden 
uitgevoerd. Dit beginsel moet ook zijn 
beslag vinden in een operationele en 
geïnstitutionaliseerde samenwerking, met 
name bij het ontwikkelen en uitvoeren 
van het EU-beleid. Door in deze 
verordening uitdrukkelijk naar het 
beginsel van meerlagig bestuur te 
verwijzen wordt dit beginsel versterkt en 
wordt toegevoegde waarde gecreëerd voor 
het cohesiebeleid zelf.
1.1.2 Het beginsel van meerlagig bestuur 
moet in acht worden genomen om de 
totstandbrenging van sociale, 
economische en territoriale samenhang te 
vergemakkelijken en de prioriteiten van 
de Unie, te weten slimme, duurzame en 
inclusieve groei, te verwezenlijken.
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1.1.3 Om effectief meerlagig bestuur te 
verzekeren moeten de lidstaten en de 
regio's de volgende maatregelen treffen:
a) partnerschappen ten uitvoer leggen 
overeenkomstig de in artikel 5 bedoelde 
Europese gedragscode; 
b) mechanismen instellen voor 
coördinatie tussen de diverse 
bestuursniveaus en de respectieve 
constitutionele systemen;
c) regelmatig verslag uitbrengen over de 
uitvoering van de partnerschappen.

1.1.4 In alle fasen van de uitvoering van 
de fondsen die onder de GV vallen moeten 
de partnerschappen dusdanig zijn 
georganiseerd dat regionale en lokale 
overheden rechtstreeks worden betrokken 
bij de voorbereiding van 
partnerschapscontracten en programma's, 
en ook bij de voorbereiding, uitvoering, 
monitoring en evaluatie van deze 
programma's. Daarnaast moeten sociale 
en economische partners, andere 
overheidsinstanties en vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld, 
waaronder milieupartners, niet-
gouvernementele organisaties en organen 
die verantwoordelijk zijn voor de 
bevordering van gelijkheid en niet-
discriminatie, hierbij worden betrokken 
om in alle fasen van de tenuitvoerlegging 
van beleid partnerschap te kunnen 
waarborgen.

1.2 Duurzame ontwikkeling
1.2.1 Het beginsel van duurzame 
ontwikkeling als bedoeld in artikel 3 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) houdt verband met een concept 
inzake vooruitgang op grond waarvan 
sociale, economische en milieufactoren in 
overweging moeten worden genomen als 
het gaat om het welzijn en een hogere 
levenskwaliteit van de huidige en 
toekomstige generaties.
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1.2.2 Overwegingen als duurzame 
ontwikkeling en het beginsel "de vervuiler 
betaalt" moeten daarom een vaste plaats 
krijgen in elk plan, van de fase van de 
opstelling tot die van de uitvoering, 
monitoring en evaluatie. Alleen in 
uitzonderlijke gevallen en mits duidelijke 
mitigatiemaatregelen zijn genomen, mag 
worden toegestaan het beginsel "de 
vervuiler betaalt" niet toe te passen.
1.2.3 Om de complexe uitdagingen 
waarvoor zij zich geplaatst zien te kunnen 
aangaan, moeten de lidstaten en de 
regio's alle beschikbare 
beleidsinstrumenten van de Unie inzetten. 
In het bijzonder moeten bij de aanpak van 
de klimaatuitdaging de middelen worden 
geconcentreerd op preventie- en 
mitigatiemaatregelen. Elke nieuwe 
investering die wordt gerealiseerd met 
steun uit de onder de GV vallende fondsen 
moet van dien aard zijn dat daarmee de 
gevolgen van klimaatverandering en 
natuurrampen kunnen worden 
opgevangen.
1.2.4 Het EFRO en het CF moeten 
belangrijke investeringen in de 
infrastructuren van de lidstaten en regio's 
blijven verrichten om aan de 
voorschriften van de Kaderrichtlijn 
Water1 en andere relevante richtlijnen te 
kunnen voldoen. Technologische 
oplossingen waarmee kan worden 
bijgedragen aan duurzame acties zijn 
reeds voorhanden en nieuwe oplossingen 
komen eraan, en daarom moet het EFRO 
steun blijven geven aan onderzoek op dit
gebied. Deze steun moet erop gericht zijn 
de onder Horizon 2020 vallende 
maatregelen aan te vullen. Financiering 
van acties op het gebied van de 
biodiversiteit kan beschikbaar worden 
gesteld via het Elfpo en het Europees 
Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. 
Het Elfpo mag ook worden gebruikt om 

                                               
1 PB ref.......Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000.
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steun te verlenen aan grondbeheerders 
wanneer verplichte milieuvereisten tot 
gebiedspecifieke nadelen leiden.

1.2.5 Het streven naar duurzame 
ontwikkeling mag geen technische 
aangelegenheid zijn. Om te verzekeren dat 
dit doel wordt gemainstreamd in de 
werkzaamheden van de onder de GV 
vallende fondsen moeten de 
beheersautoriteiten gedurende de hele 
levenscyclus van het programma dit doel 
consequent voor ogen houden en een 
actievere benadering volgen bij de 
beperking van de schadelijke gevolgen 
van de maatregelen voor het milieu door 
onder meer de volgende acties te 
ontplooien:
a) investeringen naar 
hulpbronnenefficiënte opties doen 
vloeien,
b) de behoefte aan investeringen 
zorgvuldig inschatten wanneer deze 
investeringen belangrijke negatieve 
gevolgen hebben voor het milieu,
c) een langetermijnperspectief volgen 
wanneer levenscycluskosten van 
alternatieve investeringsmethoden met 
elkaar worden vergeleken,
d) het gebruik van groene 
overheidsopdrachten versterken.

1.3 Bevordering van gelijkheid van 
mannen en vrouwen en non-discriminatie
1.3.1 De lidstaten en de regio's moeten in 
alle fasen van de tenuitvoerlegging van de 
onder de GV vallende fondsen hun 
inspanningen opvoeren om ongelijkheden 
op te heffen en de gelijkheid van mannen 



AM\904585NL.doc 63/108 PE491.157v01-00

NL

en vrouwen te bevorderen, alsmede 
discriminatie op grond van geslacht, ras 
of etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid te bestrijden.
1.3.2 De lidstaten en de regio's moeten 
streven naar gelijkheid van mannen en 
vrouwen en gepaste maatregelen nemen 
om discriminatie bij de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van 
de activiteiten in de door de GV-fondsen 
medegefinancierde programma's te 
voorkomen en geven duidelijk aan welke 
acties ze ondernemen om rekening te 
houden met dit beginsel in de 
programma's.
1.3.3 Meer participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, zowel als werkgeefsters als 
werkneemsters, zou de economie van de 
Unie sterker maken. Voor de 
verwezenlijking van de 
werkgelegenheidsdoelstellingen van 
Europa 2020 is het van cruciaal belang 
dat het potentieel voor een dergelijke 
toename van de activiteiten wordt 
vrijgemaakt via de verhoging van de 
vrouwelijke participatiegraad. De 
hinderpalen die de deelneming van 
vrouwen aan de arbeidsmarkt in de weg 
staan moeten daarom volledig worden 
weggewerkt. De lidstaten en de regio's 
moeten ervoor zorgen dat, naast het ESF, 
ook het EFRO, het CF, het EFMV en het 
Elfpo activiteiten financieren waarmee de 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen wordt bevorderd, wordt 
bijgedragen aan het bewerkstelligen van 
een evenwicht tussen beroeps- en 
gezinsleven en vrouwen betere kansen 
worden geboden om als onderneemsters 
actief te zijn.
1.3.4 Met toezicht op en evaluatie van 
programma's kunnen de effecten worden 
gemeten van de bijdrage die de onder de 
GV vallende fondsen naar verwachting 
zullen leveren aan gelijkheid van mannen 
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en vrouwen.

1.4 Toegankelijkheid
1.4.1 Alle producten en diensten die het 
publiek worden aangeboden en die 
worden medegefinancierd uit de onder de 
GV vallende fondsen, moeten toegankelijk 
zijn. Met name de toegankelijkheid tot 
gebouwen, vervoer, informatie en 
communicatietechnologieën is van 
essentieel belang met het oog op de 
integratie van benadeelde groepen, 
waaronder mensen met een handicap.
1.4.2 Het is van cruciaal belang te 
voorzien in de behoeften van mensen die 
de meeste moeite hebben om toegang tot 
de arbeidsmarkt te krijgen. De beginselen 
van gelijke behandeling en non-
discriminatie vormen de hoekstenen van 
onze fundamentele rechten en waarden. 
De antidiscriminatiewetgeving van de EU 
heeft het niveau van bescherming in de 
hele EU aanzienlijk verhoogd, maar 
gelijkheid op het gebied van 
werkgelegenheid is nog niet verwezenlijkt, 
vooral als het gaat om kansarme groepen.
1.4.3 Bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan jonge werklozen, ouderen, 
mensen met een handicap, Roma, 
migranten, vluchtelingen en asielzoekers, 
daklozen en andere groepen voor wie 
armoede dreigt, zodat zij beter kunnen 
integreren op de arbeidsmarkt en volledig 
aan het maatschappelijk leven kunnen 
deelnemen.
1.4.4 Om de doelstellingen van de 
EU 2020-strategie te bereiken moeten de 
lidstaten en de regio's hun streven naar 
sociale samenhang in alle regio's van de 
Unie voortzetten en sociale samenhang op 
voet van gelijkheid plaatsen met 
economische en territoriale samenhang.

1.5 Demografie
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1.5.1 Aanpassing aan de demografische 
verandering is een van de grootste 
uitdagingen waar de lidstaten en de 
regio's in de komende jaren mee 
geconfronteerd zullen worden. Door de 
combinatie van een krimpende 
beroepsbevolking en een groeiende groep 
gepensioneerden zal extra druk worden 
uitgeoefend op de 
socialezekerheidsstelsels van de lidstaten 
en dus op het concurrentievermogen van 
de Unie.
1.5.2 Uit de demografische veranderingen 
vloeien nieuwe uitdagingen voort. Deze 
demografische ontwikkelingen moeten 
worden bestudeerd en aangepakt op 
vooral regionaal en lokaal niveau, of 
waar uiteenlopende 
ontwikkelingstendensen ook maar op de 
voorgrond treden. De lidstaten en de 
regio's hebben de onder de GV vallende 
fondsen nodig om strategieën te 
ontwikkelen die zijn toegesneden op de 
aanpak van de demografische problemen 
en om kansen te creëren voor de 
ontwikkeling van de "zilveren economie".
1.5.3 Betere werkgelegenheidskansen 
voor ouderen zullen mensen, 
samenlevingen en overheidsbegrotingen 
vele voordelen opleveren. De lidstaten en 
de regio's moeten de fondsen die onder de 
GV vallen gebruiken om maatregelen te 
nemen waarmee zij de insluiting van alle 
leeftijdsgroepen kunnen 
vergemakkelijken. Een optimaal gebruik 
van alle bestaande menselijke 
hulpbronnen, waarvan ook inspanningen 
voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid 
deel moeten uitmaken, is een van de 
onmiddellijke taken van de onder de GV 
vallende fondsen en draagt bij tot een 
maximale benutting van het potentieel 
van heel de bevolking van de Unie. Dit 
doel kan worden bereikt door de toegang 
tot en de minimumniveaus en kwaliteit 
van onderwijs te verbeteren en door de 
structuren voor sociale zorg te versterken. 
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Investeringen in 
gezondheidsinfrastructuur zullen ook het 
doel van een lang en gezond beroepsleven 
voor alle burgers van de Unie helpen 
bereiken.
1.5.4 De lidstaten en de regio's moeten bij 
de opstelling van hun programma's 
rekening houden met de 
langetermijnuitdagingen ten gevolge van 
de demografische verandering. Zij moeten 
in de sterkst door demografische 
verandering getroffen regio's maatregelen 
vaststellen om:
a) steun te kunnen geven aan 
demografische vernieuwing door betere 
omstandigheden te creëren voor gezinnen 
en een beter evenwicht tussen beroeps- en 
gezinsleven mogelijk te maken;
b) de werkgelegenheid te stimuleren, en 
de productiviteit en economische 
prestaties te verbeteren via investeringen 
in onderwijs en onderzoek;
c) nadrukkelijk te streven naar 
toereikend, kwalitatief onderwijs en 
toereikende, kwalitatieve 
socialezekerheidsstructuren, en
d) de voorziening van universele en 
kwalitatief hoogwaardige 
gezondheidszorg en langetermijnzorg te 
waarborgen, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur.

1.6 Werkgelegenheid
1.6.1 De lidstaten en de regio's dienen de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid te waarborgen, zoals 
bepaald in artikel 9 van het VWEU. De 
lidstaten en de regio's moeten voor de 
mainstreaming daarvan zorgen bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van acties in het kader van alle 
GSK-fondsen, en voor de integratie van 
werkgelegenheid als een bindend beginsel 
van de programma's van het EFRO, het 
ESF en het Cohesiefonds.
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1.6.2 Nationale, regionale, lokale en 
andere relevante overheden moeten de 
projecten weergeven die het meeste 
rendement zullen opleveren voor de 
werkgelegenheid, teneinde sociale cohesie 
te waarborgen. De fondsen moeten zich in 
het bijzonder richten op regio's en 
ondernemingen die getroffen zijn door 
herstructurerings- en 
verplaatsingsprocessen.
1.6.3 Het creëren van kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid voor 
jongeren in regio's met een zeer hoog 
jeugdwerkloosheidspercentage vergeleken 
met het gemiddelde in de EU, moet als 
prioritaire groep profiteren van nieuwe 
banen als gevolg van door de fondsen 
gefinancierde initiatieven van de 
particuliere en de openbare sector.

1.7 Armoedebestrijding en sociale inclusie
1.7.1 Er moet prioriteit worden gegeven 
aan projecten waarbij doelstellingen en 
strategieën inzake werkgelegenheid 
gecombineerd worden met geïntegreerde 
benaderingen voor actieve inclusie, 
bijvoorbeeld projecten gericht op de 
versterking van solidariteit tussen 
generaties op lokaal en regionaal niveau, 
of projecten die specifiek bijdragen aan 
gelijkheid van mannen en vrouwen, en de 
actieve inclusie van kwetsbare groepen, 
waaronder werkende armen.

1.8 Geïntegreerde aanpak
1.8.1 Een geïntegreerde territoriale 
aanpak is van fundamenteel belang voor
een doeltreffend antwoord op de 
uitdagingen waarvoor de lidstaten en 
regio's zich zien geplaatst. Deze 
uitdagingen houden verband met de 
gevolgen van: de globalisering, de milieu-
en energieproblemen, de 
vergrijzingsproblematiek en de 
demografische verandering, de vraag 
naar technologische verandering en 
innovatie en de inkomensongelijkheid en 
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sociale segregatie. Omdat deze 
vraagstukken complex van aard zijn en 
met elkaar zijn verbonden is het 
noodzakelijk geïntegreerde, multisectorale 
en multidimensionele oplossingen aan te 
dragen om succes te kunnen boeken.
1.8.2 In deze context kunnen dankzij de 
onder de GV vallende fondsen de 
krachten van de diverse EU-fondsen 
worden gebundeld tot geïntegreerde 
pakketten die zijn toegesneden op de 
specifieke lokale en regionale lokale 
behoeften.
1.8.3 In de meest benadeelde gebieden 
kan sociale uitsluiting alleen met succes 
worden aangepakt binnen een kader van 
veelomvattende, uit verschillende fondsen 
gefinancierde programma's die zich 
tegelijkertijd richten op de ontwikkeling 
van het menselijk potentieel en van de 
sociale infrastructuur. Het is dus van 
essentieel belang de synergie tussen het 
ESF en het EFRO veilig te stellen.
1.8.4 Bij de uitwerking van hun 
strategieën en programma's en bij hun 
inspanningen om de meest geschikte 
maatregelen vast te stellen moeten de 
lidstaten en de regio's bijzondere 
aandacht schenken aan de overheersende 
territoriale, structurele en institutionele 
kenmerken, zoals de connectiviteit van de 
regio in kwestie, de 
werkgelegenheidspatronen en 
arbeidsmobiliteit, de stad-
plattelandverbindingen, de lokale 
onderlinge afhankelijkheid tussen de 
diverse sectoren, het cultureel erfgoed, de 
vergrijzing en demografische 
verschuivingen enzovoort.
1.8.5 De lidstaten en de regio's moeten 
analyseren voor welke grote 
maatschappelijke uitdagingen ze worden 
geplaatst. In hun respons op die 
uitdagingen moeten zij ook nadenken over 
de vraag welke bijzondere aspecten van 
het welzijn van hun burgers zij met hun 
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beleid willen beïnvloeden en verbeteren, 
en hoe dit beleid moet worden opgezet en 
uitgevoerd binnen de bijzondere context 
van de betreffende lidstaat of regio.
1.8.6 Met het oog op de bevordering van 
goed beleid dat is afgestemd op de 
specifieke regionale behoeften, moeten de 
lidstaten en de regio's verder werken aan 
de ontwikkeling van een geïntegreerde 
territoriale aanpak van 
beleidsontwikkeling en -uitvoering, 
waarin rekening wordt gehouden met 
relevante contextuele aspecten, maar die 
vooral gericht is op de basis van de 
volgende centrale elementen:
a) het evalueren van het 
ontwikkelingspotentieel en de 
ontwikkelingscapaciteit van de regio's in 
het kader van Europa 2020;
b) het in kaart brengen van de 
ontwikkelingsuitdagingen waarmee de 
regio wordt geconfronteerd, en het 
beoordelen van haar vermogen om deze 
het hoofd te bieden;
c) nadenken over de geschikte territoriale 
schaal en context voor beleidsvorming en 
beleidsvoering, overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel;
d) ontwikkelen van de meerlagige 
bestuursregelingen die noodzakelijk zijn 
om een doeltreffende uitvoering van het 
beleid te waarborgen;
e) de keuze van passende resultaat- en 
outputindicatoren, ten behoeve van de 
monitoring en evaluatie van het beleid.

2. Synergieën en coördinatie van de onder 
de GV vallende fondsen met andere EU-
beleidsinstrumenten

2.1 Inleiding
2.1.1 Om optimale resultaten voor 
duurzame groei en ontwikkeling ter 
plekke te bereiken is het belangrijk te 
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zorgen voor coördinatie tussen de EU-
beleidsvormen en de instrumenten die een 
rol spelen bij het streven naar 
economische, sociale en territoriale 
samenhang en een evenwichtigere 
territoriale ontwikkeling in de EU. Dit 
moet ook zijn beslag vinden in enerzijds 
een betere coördinatie tussen de EU-
begroting en de nationale en subnationale 
begrotingen van de lidstaten als het gaat 
om de financiering van 
gemeenschappelijke beleidsprioriteiten, en 
anderzijds een betere verticale 
samenwerking tussen de EU en de 
nationale en regionale 
overheidsinstanties.
2.1.2 Synergieën en coördinatie betekenen 
niet dat er voor alles één enkele oplossing 
is. In deze context is het noodzakelijk om 
de effecten van het EU-beleid binnen de 
regio's en op de samenhang onder de loep 
te nemen en na te gaan hoe effectieve 
synergieën kunnen worden bevorderd, en 
hoe de meest geschikte middelen op 
Europees niveau voor het ondersteunen 
van lokale en regionale investeringen 
kunnen worden gevonden en bevorderd.
2.1.3 De lidstaten en de regio's moeten bij 
de programmering en de uitvoering 
zorgen voor samenhang tussen de 
maatregelen die worden ondersteund met 
de onder de GV vallende fondsen en de 
doelstellingen die worden nagestreefd met 
andere beleidsvormen van de Unie. Met 
het oog daarop streven zij ernaar:
a) zowel bij de planning als bij de 
uitvoering complementariteit tussen de 
diverse EU-instrumenten op nationaal en 
regionaal niveau op te sporen en daar 
gebruik van te maken.
b) de bestaande structuren te 
optimaliseren en waar nodig nieuwe 
structuren in het leven te roepen om de 
vaststelling van strategische prioriteiten 
voor de diverse coördinatie-instrumenten 
en coördinatiestructuren op nationaal 
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niveau te vergemakkelijken, dubbel werk 
te vermijden en gebieden op te sporen 
waarop extra financiële steun nodig is.
c) volledig gebruik te maken van het 
potentieel om steun uit verschillende 
instrumenten voor individuele 
maatregelen te combineren en nauw 
samen te werken met degenen die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de nationale instrumenten om 
begunstigden coherente en gestroomlijnde 
financieringskansen te kunnen bieden.

2.2 Horizon 2020
2.2.1 Het is van cruciaal belang om de 
synergie en de complementariteit tussen 
het cohesiebeleid en Horizon 2020 te 
versterken en daarbij de diverse 
actiegebieden duidelijk over beide te 
verdelen.
2.2.2 In het bijzonder moeten de lidstaten 
en de regio's een nationale of regionale 
onderzoeks- en innovatiestrategie (O&I) 
ontwikkelen voor "slimme specialisatie" 
overeenkomstig het nationale 
hervormingsprogramma. Deze strategieën 
moeten worden ontwikkeld via nauwe 
samenwerking tussen de nationale en 
regionale beheersautoriteiten en de 
rechtstreeks bij Horizon 2020 betrokken 
autoriteiten, maar daarbij moeten ook 
belanghebbenden als universiteiten en 
instellingen van hoger onderwijs, het 
lokale bedrijfsleven en de sociale partners 
worden betrokken. Deze 
innovatiestrategieën moeten rekening 
houden met zowel acties stroomopwaarts 
als acties stroomafwaarts van en naar 
Horizon 2020.
2.2.3 Via capaciteitsopbouw zullen acties 
stroomopwaarts ter voorbereiding van 
regionale O&I-spelers op deelneming aan
Horizon 2020-projecten worden opgezet. 
De communicatie en de samenwerking 
tussen de nationale Horizon 2020-
contactpunten en de beheersautoriteiten 
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van de onder de GV vallende fondsen 
moeten worden versterkt, met name als 
het gaat om voor Horizon 2020 
goedgekeurde projecten die geen 
financiering hebben ontvangen wegens 
gebrek aan middelen.
2.2.4 Acties stroomafwaarts moeten de 
middelen opleveren om de uit Horizon 
2020 voortkomende O&I-resultaten op de 
markt te exploiteren en te verspreiden, en 
kunnen het volgende omvatten: 
proefinstallaties en demosites, "proof of 
concept" en financiering in de startfase, 
"incubatie"-faciliteiten, toegepast 
onderzoek, specifieke industriële 
vermogens en vermogens voor 
technologieoverdracht, en clustervorming.
2.2.5 Er moet gezamenlijke steun worden 
gegeven aan nationale en regionale 
autoriteiten wanneer zij dergelijke 
innovatiestrategieën opstellen en 
uitvoeren; daaronder kan het volgende 
vallen: steun voor het opsporen van 
mogelijkheden voor gezamenlijke 
financiering van O&I-infrastructuur van 
Europees belang, het bevorderen van 
internationale samenwerking, 
stelselmatige ondersteuning via collegiale 
toetsing, uitwisseling van goede praktijken 
en transregionale scholing.
2.2.6 De lidstaten en de regio's dienen de 
volgende aanvullende maatregelen te 
overwegen om hun potentieel voor 
uitmuntendheid en innovatie tot 
ontplooiing te brengen, zodat deze een 
aanvulling vormen op Horizon 2020 en 
daarbinnen synergieën creëren:
a) het met elkaar verbinden van enerzijds 
opkomende uitmuntendheidscentra en 
innovatieve regio's in de minder 
ontwikkelde lidstaten en anderzijds 
toonaangevende tegenhangers elders in 
Europa;
b) het opbouwen van verbindingen met 
innovatieve clusters en het herkennen van 
uitmuntendheid in minder ontwikkelde
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regio's;
c) het invoeren van "ERA Chairs" om 
vooraanstaande academici aan te trekken; 
alsmede
d) het ondersteunen van toegang van 
onderzoekers en innovatoren tot 
internationale netwerken.

2.3 LIFE
2.3.1 Waar mogelijk moeten synergieën 
met beleidsinstrumenten (zowel 
financierings- als andere instrumenten) 
van de Unie gericht op de beperking van 
de gevolgen van klimaatverandering, de 
bescherming van het milieu en een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen 
worden benut.
2.3.2 Aangezien de programma's door 
middel van een sterkere thematische focus 
en een sterkere nadruk op het beginsel 
van duurzame ontwikkeling zullen 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstelling van duurzame groei, vormen 
de onder punt 2.3.1 genoemde synergieën 
een integraal onderdeel van het 
regelgevingskader voor de onder de GV 
vallende fondsen.
2.3.3 Er moet worden gestreefd naar 
synergieën met het LIFE-programma, met 
name met geïntegreerde projecten op het 
gebied van het milieu (zoals 
ecosysteemdiensten en biodiversiteit), 
water, afval, lucht, beperking van de 
gevolgen van klimaatverandering en 
aanpassing aan de klimaatverandering. 
De coördinatie met het LIFE-programma 
moet worden gewaarborgd door steun te 
verlenen aan projecten met een 
complementair karakter en door 
bevordering van de toepassing van 
oplossingen, methoden en benaderingen 
die hun waarde in het kader van het 
LIFE-programma hebben bewezen.
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2.3.4 Het gebruik van 
milieueffectbeoordelingen (MEB's), 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
(DEB's), strategische milieuevaluaties 
(SME's) en andere instrumenten moet 
worden bevorderd om bij de ruimtelijke 
ordening (met inbegrip van 
macroregionale strategieën) en 
plaatselijke en regionale 
besluitvormingsprocessen rekening te 
houden met de afname van de 
biodiversiteit en de gevolgen van de 
klimaatverandering.
2.3.5 De lidstaten en de regio's moeten 
groene infrastructuur, eco-innovatie en de 
invoering van innoverende technologieën 
stimuleren met als doel het creëren van 
een groenere economie.
2.3.6 De opbouw van capaciteiten is een 
absolute voorwaarde om deze activiteiten 
te kunnen uitvoeren en is noodzakelijk om 
het potentieel en de vaardigheden van 
lokale en regionale overheden en de 
partners te ontwikkelen.
2.3.7 Aangezien milieu-uitdagingen niet 
aan de bestuurlijke grenzen ophouden, is 
grensoverschrijdende, interregionale en 
transnationale samenwerking tussen 
Europese, nationale, regionale en lokale 
overheden op het gebied van de 
bescherming van biodiversiteit en 
natuurlijke rijkdommen van het hoogste 
belang. Een beter gebruik van het 
potentieel voor territoriale samenwerking 
en de uitwisseling van informatie, 
ervaringen en goede praktijken zouden 
aanzienlijk bijdragen tot de 
verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatdoelstellingen.
2.3.8 Daarnaast moet de steunverlening 
uit de onder de GV vallende fondsen 
worden gecoördineerd met ondersteuning 
van het programma NER 300, dat 
middelen gebruikt die afkomstig zijn van 
de veiling van emissievergunningen in het 
kader van de Europese regeling voor de 
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handel in broeikasgasemissierechten.1

2.4 Programma voor sociale verandering 
en innovatie (PSVI)
2.4.1 De synergieën tussen de onder de 
GV vallende fondsen en het Europees 
programma voor sociale verandering en 
innovatie (PSVI) moeten worden 
versterkt, teneinde bij te dragen tot de 
uitvoering van de Europa 2020-strategie 
en de kerndoelstellingen, 
vlaggenschipinitiatieven en geïntegreerde 
richtsnoeren daarvan en het initiatief 
"Kansen voor jongeren", door financiële 
ondersteuning te verlenen voor de 
bevordering van een kwalitatief 
hoogwaardige en zeer duurzame 
werkgelegenheid, de waarborging van 
toereikende en behoorlijke sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, de verbetering van 
de arbeidsvoorwaarden en de verbetering 
van de werkgelegenheids- en 
onderwijssituatie van jongeren.
2.4.2. De Commissie zorgt er, in 
samenwerking met de lidstaten, voor dat 
activiteiten die in het kader van de 
structuurfondsen en het programma voor 
sociale verandering en innovatie worden 
verricht, in overeenstemming met en 
complementair zijn aan andere acties van 
de Unie op gebieden als sociale dialoog, 
justitie en grondrechten, gelijke kansen, 
onderwijs, beroepsopleiding, de rechten 
en het welzijn van kinderen, jeugdbeleid, 
migratiebeleid, onderzoek en innovatie, 
ondernemerschap, gezondheid, 
arbeidsomstandigheden, uitbreiding en 
externe betrekkingen, en algemeen 
economisch beleid.

                                               
1 PB L 290 van 6.11.2010, blz. 39–48 2010/670/EU: Besluit van de Commissie van 3 november 2010 tot 
vaststelling van criteria en maatregelen voor de financiering van commerciële demonstratieprojecten ter 
bevordering van de milieutechnisch veilige afvang en geologische opslag van CO2, alsook voor 
demonstratieprojecten ter bevordering van innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie in het kader 
van de bij Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde regeling voor de handel 
in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (2010/670/EU) PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32–46.
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2.4.3 In grensregio's spelen 
grensoverschrijdende Eures-
partnerschappen een belangrijke rol bij 
het ontwikkelen van een echte Europese 
arbeidsmarkt. Grensoverschrijdende 
Eures-partnerschappen moeten daarom 
verder worden gesteund via horizontale 
activiteiten van de Unie, eventueel 
aangevuld met nationale middelen of door 
het ESF.
2.4.4 Om complementariteit te 
waarborgen moeten acties in het kader 
van het PSVI nauw gecoördineerd worden 
met acties die in het kader van het 
cohesiebeleid worden ondernomen. De 
lidstaten dienen corresponderende 
activiteiten in het kader van de GSK-
fondsen, met name het ESF en het EFRO, 
te coördineren met de activiteiten van de 
PSVI-pijler "microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap" die erop zijn gericht 
microfinanciering toegankelijk en 
beschikbaar te maken voor personen die 
hun banen hebben verloren of dreigen te 
verliezen of die moeite hebben om 
toegang te krijgen tot of terug te keren op 
de arbeidsmarkt, evenals voor personen 
die met sociale uitsluiting worden 
bedreigd en kwetsbare personen die 
minder kans maken op toegang tot de 
conventionele kredietmarkt en die een 
eigen micro-onderneming willen 
beginnen of ontwikkelen, met inbegrip 
van zelfstandigen, alsmede voor micro-
ondernemingen, met name in de sociale 
economie, en micro-ondernemingen die 
mensen in dienst nemen die een 
achterstandspositie op de arbeidsmarkt 
innemen.
2.4.5 Op initiatief van het Europees 
Parlement worden door een pijler 
″Jongereninitiatief″ in het kader van het 
PSVI activiteiten voor personen onder de 
25 jaar gesteund, onder meer activiteiten 
die zijn gericht op het voorkomen van 
vroegtijdig schoolverlaten, met name door 
het re-integreren in een opleiding, het 
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ontwikkelen van vaardigheden die voor de 
arbeidsmarkt relevant zijn om werk, 
onderwijs en opleiding dichter bij elkaar 
te brengen, het ondersteunen van een 
eerste werkervaring en praktijkopleiding 
om jongeren de mogelijkheid te bieden 
zowel relevante vaardigheden te 
verwerven als werkervaring op te doen, 
het verbeteren van de kwaliteit van stages 
en praktijkopleidingen en het bevorderen 
van de toegang van die personen tot de 
arbeidsmarkt. Om deze activiteiten te 
versterken dienen de lidstaten en de 
regio's corresponderende acties te 
ontwikkelen in de in het kader van de 
GSK-fondsen uitgevoerde programma's.

2.5 Erasmus voor iedereen
2.5.1 Er moet voor grotere synergie tussen 
de onder de GV vallende fondsen en het 
programma "Erasmus voor iedereen" 
worden gezorgd, opdat investeringen in 
mensen een zo groot mogelijk effect 
sorteren. Dergelijke investeringen leveren 
voor de burgers en de samenleving als 
geheel essentiële voordelen op doordat zij 
bijdragen tot groei en welvaart. In het 
kader van "Erasmus voor iedereen" 
worden alleen transnationale projecten 
gesteund, terwijl het cohesiebeleid een 
duidelijkere regionale dimensie heeft. De 
lidstaten worden aangemoedigd om uit de 
transnationale samenwerking in het kader 
van "Erasmus voor iedereen" 
voortvloeiende instrumenten en methoden 
te beproeven en deze op hun grondgebied 
toe te passen met steun uit de onder de GV 
vallende fondsen.
2.5.2 De Commissie en de lidstaten 
moeten voor een doeltreffende coördinatie 
tussen het cohesiebeleid en het 
programma "Erasmus voor iedereen" 
zorgen door de te steunen 
investeringsvormen en doelgroepen 
duidelijker af te bakenen. Bij "Erasmus 
voor iedereen" zal de steun gericht zijn op 
transnationale leermobiliteit van 
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leerlingen, jongeren en personeel, op 
strategische partnerschappen tussen 
organisaties, belanghebbenden en 
instellingen in heel Europa en op acties 
ter ondersteuning van beleidsontwikkeling 
en -uitvoering. De voornaamste 
investeringsprioriteiten voor het 
cohesiebeleid zijn: onderwijs, 
arbeidsmarktgeoriënteerde opleiding en 
mobiliteit voor lerende volwassenen.
2.5.3 Bovendien zullen betere resultaten 
worden bereikt door bevordering van de 
complementariteit van de financiering 
van mobiliteit en de financiering van 
activiteiten waardoor de op EU-niveau 
vastgestelde beste praktijken en 
innovatieve projecten in het kader van het 
programma "Erasmus voor iedereen" 
worden geïntegreerd. De in het kader van 
dit programma opgerichte nationale 
agentschappen kunnen bijdragen tot deze 
coördinatie.

2.6 CEF + TEN's, energie- en 
telecommunicatienetwerken
2.6.1 Om een zo groot mogelijke Europese 
meerwaarde te waarborgen moet de 
planning van het EFRO, het 
Cohesiefonds, de trans-Europese 
netwerken en de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen 
("Connecting Europe Facility" – CEF) 
nauw worden gecoördineerd om te 
garanderen dat in optimale verbindingen 
van verschillende soorten infrastructuur 
(vervoer, energie en telecommunicatie) op 
lokaal, regionaal en nationaal niveau en 
in de gehele Unie wordt voorzien. Met 
betrekking tot projecten met een Europese 
en internemarktdimensie, met name 
projecten betreffende prioritaire vervoers-
, energie- en digitale netwerken, moet 
ervoor worden gezorgd dat de fondsen een 
maximaal effect sorteren.
2.6.2 Net als bij nationale infrastructuur, 
die een samenhangende planning vereist, 
rekening houdend met de ontwikkeling 
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van de grensoverschrijdende verbindingen 
in de Unie en de ontwikkeling van 
transregionale verbindingen binnen een 
lidstaat, moeten de plannen worden 
gebaseerd op de daadwerkelijke en 
verwachte vraag naar vervoer en moeten 
daarin de ontbrekende schakels en de 
knelpunten worden aangeven. 
Investeringen in goede regionale 
verbindingen met het uitgebreide TEN-T-
netwerk en het TEN-T-kernnetwerk op 
het gebied van vervoerinfrastructuur 
dienen ervoor te zorgen dat de stedelijke 
en plattelandsgebieden profiteren van de 
mogelijkheden die de grote netwerken 
bieden.
2.6.3 Prioritering van investeringen 
waarvan het effect verder reikt dan de 
grenzen van een bepaalde lidstaat, moeten 
gecoördineerd worden met TEN-T-
planning, zodat investeringen door het 
EFRO en het Cohesiefonds in de 
vervoerinfrastructuur volledig 
overeenstemmen met de TEN-T-
richtsnoeren die de vervoersprioriteiten 
van de Unie vaststellen, waaronder: de 
aanpak van de uitdaging van de 
klimaatverandering, de toekomstige 
ontwikkeling van een geïntegreerd TEN-
T-netwerk, en het concept van de 
multimodale corridor.
2.6.4 In het Witboek van de Commissie 
over vervoer1 wordt een visie gegeven voor 
een concurrerend en 
hulpbronnenefficiënt vervoerssysteem, en 
wordt benadrukt dat een aanzienlijke 
vermindering van de broeikasgasemissies 
in de vervoerssector vereist is. Voor de 
onder de GV vallende fondsen betekent dit 
dat zij zich moeten concentreren op 
duurzame vormen van vervoer en moeten 
investeren in gebieden die de grootste 
Europese meerwaarde opleveren, zoals de 
trans-Europese netwerken. De 

                                               
1 "Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig 
vervoerssysteem" COM(2011) 144 definitief.
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vastgestelde investeringen dienen 
voorrang te krijgen naargelang de 
bijdrage die zij leveren aan de mobiliteit, 
de duurzaamheid, de lagere 
broeikasgasemissies en de interne 
Europese vervoersruimte.

2.6.5 De investeringen van de lidstaten en 
de regio's moeten vooral zijn gericht op de 
aanleg van nieuwe infrastructuur en op 
vergroting van de capaciteit van de 
bestaande infrastructuur door wezenlijke 
verbetering daarvan.
2.6.6 Wat het zeevervoer betreft, moeten 
havens als efficiënte begin- en eindpunten 
worden opgezet door volledige aansluiting 
op de infrastructuur op het vasteland. Er 
moet prioriteit worden toegekend aan 
projecten betreffende de toegang tot 
havens en verbindingen met het 
achterland. Door de ontwikkeling van 
binnenwaterwegen moet de bijdrage 
daarvan aan duurzame Europese 
netwerken voor goederenvervoer worden 
versterkt.
2.6.7 Met name moet worden gestreefd 
naar complementariteit tussen 
infrastructuurinvesteringen uit het EFRO 
en het Cohesiefonds, waarvoor een 
gezamenlijk beheer geldt, en uit de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, een rechtstreeks beheerd 
fonds met een selectie van projecten op 
basis van concurrentie. De CEF 
financiert projecten van het kernnetwerk 
(de onderdelen van het uitgebreide 
netwerk die van het grootste strategische 
belang zijn) die de grootste Europese 
meerwaarde opleveren en die de meest 
complexe schakels blijken te zijn in de 
aanleg van de TEN-T-infrastructuur: 
ontbrekende grensoverschrijdende 
verbindingen, de belangrijkste knelpunten 
en multimodale vervoerswijzen. Het 
Cohesiefonds zal zich concentreren op 
projecten met een hoge Europese 
meerwaarde voor de opheffing van 
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knelpunten in vervoersnetwerken door 
steun te verlenen voor de TEN-T-
infrastructuur voor zowel het kernnetwerk 
als het uitgebreide netwerk.
2.6.8 Het Cohesiefonds en de 
structuurfondsen steunen ook de aanleg 
van lokale en regionale infrastructuur en 
de verbinding daarvan met prioritaire EU-
netwerken op het gebied van energie en 
telecommunicatie.
2.6.9 De CEF vormt een aanvulling op het 
Cohesiefonds en de structuurfondsen, 
aangezien zij bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de regionale en 
lokale ontwikkelingsdoelstellingen op het 
gebied van infrastructuur om voor een zo 
groot mogelijke meerwaarde voor een 
goed werkende, geïntegreerde interne 
markt en voor sociale, economische en 
territoriale samenhang te zorgen.

2.7 IPA, ENPI, EOF
2.7.1 Er moet worden gestreefd naar 
grotere synergieën tussen externe 
instrumenten en het cohesiebeleid om 
diverse beleidsdoelstellingen van de Unie 
doeltreffender te verwezenlijken. Met 
name moet worden voortgebouwd op de 
synergie en complementariteit tussen het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), het 
instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA) en het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI).
2.7.2 Synergieën tussen territoriale 
samenwerkingsactiviteiten in het kader 
van het cohesiebeleid en de Europese 
nabuurschapsinstrumenten moeten 
worden benut om een diepere territoriale 
integratie te bewerkstelligen. Het grootste 
potentieel voor wederzijdse aanvulling 
van deze instrumenten bestaat op het 
gebied van grensoverschrijdende 
samenwerkingsactiviteiten. De lidstaten 
en de regio's moeten er daarom voor 
zorgen dat de bestaande activiteiten 
worden afgestemd op de nieuw opgerichte 
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Europese groeperingen voor territoriale 
samenwerking, waarbij bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
coördinatie en uitwisseling van goede 
praktijken.

3. Mechanisme voor coördinatie van de 
onder de GV vallende fondsen

3.1 De lidstaten en de regio's moeten 
waarborgen dat de maatregelen die door 
de onder de GV vallende fondsen worden 
gefinancierd, synergieën tot stand 
brengen en dat stroomlijning tot 
vermindering van de administratieve 
kosten en administratieve lasten in de 
praktijk leidt.
3.2 Ministeries en beheersautoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de onder de GV vallende fondsen 
moeten nauw samenwerken bij het 
opstellen, uitvoeren, monitoren en 
evalueren van de partnerschapscontracten 
en -programma's. Zij moeten met name:
a) actiegebieden aangeven waar de onder 
de GV vallende fondsen op 
complementaire wijze gecombineerd 
kunnen worden om de in deze 
verordening uiteengezette thematische 
doelstellingen te verwezenlijken;
b) de betrokkenheid bevorderen van de 
beheersautoriteiten die verantwoordelijk 
zijn voor een of meerdere onder de GV 
vallende fondsen bij andere 
beheersautoriteiten en relevante 
ministeries voor het ontwikkelen van 
steunregelingen, om te zorgen voor 
synergieën en om overlappingen te 
vermijden;
c) gezamenlijke toezichtcomités voor 
programma's ter uitvoering van de onder 
de GV vallende fondsen instellen en 
andere regelingen voor gezamenlijk 
beheer en controle opstellen ter 
vergemakkelijking van de coördinatie 
tussen de autoriteiten die 
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verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de onder de GV vallende fondsen;
d) gebruikmaken van gezamenlijke 
e-governance-oplossingen voor 
aanvragers en begunstigden en "één-
loketregelingen" voor advies over de 
mogelijkheden van steun uit elk van de 
onder de GV vallende fondsen.
e) de toegankelijkheid van deze fondsen 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen waarborgen.

4. Prioriteiten met betrekking tot 
territoriale coördinatie 
(grensoverschrijdend, transnationaal en 
interregionaal)

4.1 Een groot potentieel voor regionale 
ontwikkeling, het creëren van banen en 
cohesie ligt besloten in samenwerking 
over bestuurlijke grenzen heen en 
inspanningen om de natuurlijk grenzen te 
overwinnen. Samenwerking die is 
gebaseerd op gedeelde behoeften in een 
gedeeld gebied, is vaak het meest effectief.
4.2 Grensoverschrijdende samenwerking 
komt voort uit het besef dat tal van 
uitdagingen niet aan de bestuurlijke 
grenzen ophouden. Een doeltreffende 
reactie vereist gezamenlijk optreden met 
bundeling van krachten en het delen van 
kennis op het passende territoriale niveau. 
4.3 Bovendien kan het potentieel van 
grensregio's worden ontsloten door 
steunmaatregelen op lokaal niveau.
4.4 De twee bestaande macroregionale 
strategieën hebben de weg gebaand voor 
een aanpak waarbij de belanghebbenden 
worden betrokken bij gezamenlijke 
activiteiten op het passende territoriale 
niveau. Door de strategieën is het besef 
gegroeid dat samenwerking noodzakelijk 
is om problemen aan te pakken die niet 
door de lidstaten afzonderlijk kunnen 
worden opgelost, zoals het tegengaan van 
de vervuiling van de Oostzee of de Donau. 
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Macroregionale strategieën en andere 
vormen van territoriale samenwerking 
kunnen zowel door het EFRO als door het 
ESF worden gesteund en de specifieke 
voorwaarden voor steun voor 
macroregionale strategieën moeten in de 
programma's worden omschreven.
4.5 Het wegnemen van barrières moet een 
onderdeel vormen van de programmering 
van de onder de GV vallende fondsen – de 
doelstellingen van de bestaande 
macroregionale strategieën moeten vanaf 
de planningsfase in aanmerking worden 
genomen in de analyse van de behoeften 
en bij de vaststelling van de doelen van de 
desbetreffende operationele programma's. 
Die strategieën zijn alleen van nut 
wanneer de doelstellingen van de 
macroregionale strategieën deel uitmaken 
van de strategische planning van de 
beleidsprogramma's voor cohesie in de 
betrokken regio's en lidstaten.
4.6 Tegelijkertijd moeten de lidstaten en 
de regio's ervoor zorgen dat de 
programma's voor territoriale 
samenwerking een doeltreffende bijdrage 
leveren aan de verwezenlijking van de 
Europa 2020-doelstellingen. De lidstaten 
en de regio's kunnen de samenwerking op 
die manier bevorderen en daarnaast 
nieuwe oplossingen testen, in de praktijk 
beproeven en invoeren om ervoor te 
zorgen dat de samenwerking dusdanig 
wordt georganiseerd dat de bredere 
beleidsdoelstellingen worden bevorderd. 
Waar nodig moet territoriale 
samenwerking worden toegepast om 
beleidsmakers over de grenzen heen 
bijeen te brengen om samen te werken 
aan oplossingen voor gemeenschappelijke 
problemen.
4.7 De lidstaten en de regio's dienen de 
programma's voor territoriale 
samenwerking in de eerste plaats te 
beschouwen als nuttige instrumenten 
waarmee obstakels voor samenwerking 
kunnen worden weggenomen, waardoor 
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een bijdrage zou worden geleverd aan de 
verwezenlijking van nationale en 
regionale beleidsdoelstellingen die ook 
buiten het programmagebied effect 
sorteren.

Or. en

Amendement 537
Ádám Kósa
namens de PPE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage -1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage -1
Gemeenschappelijk strategisch kader

Dit kader heeft ten doel om 
overeenkomstig artikel 10 als middel te 
dienen om de doelstellingen van de 
diverse beleidsvormen binnen de 
specifieke regionale contexten te 
coördineren, integreren en met elkaar in 
evenwicht te brengen en met name om 
investeringsprioriteiten te coördineren en 
in evenwicht te brengen met de in artikel 
9 uiteengezette thematische 
doelstellingen.

1. Horizontale beginselen en 
sectoroverschrijdende uitdagingen

1.1 Partnerschap en meerlagig bestuur
1.1.1 Voor het beginsel van meerlagig 
bestuur zijn gecoördineerde, 
overeenkomstig het subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel in partnerschap 
uitgevoerde acties nodig. Dit beginsel 
moet ook zijn beslag vinden in een 
operationele en geïnstitutionaliseerde 
samenwerking bij met name het opzetten 
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en uitvoeren van het EU-beleid. Door in 
deze verordening uitdrukkelijk naar het 
beginsel van meerlagig bestuur te 
verwijzen wordt dit beginsel versterkt en 
wordt toegevoegde waarde gecreëerd voor 
het cohesiebeleid zelf.
1.1.2 Het beginsel van meerlagig bestuur 
moet worden nageleefd om de 
totstandbrenging van sociale, 
economische en territoriale samenhang te 
vergemakkelijken en de prioriteiten van 
de Unie met betrekking tot slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
verwezenlijken.
1.1.3 Om een effectief meerlagig bestuur 
te verzekeren moeten de lidstaten en de 
regio's de volgende acties ondernemen:
a) partnerschappen ten uitvoer leggen 
overeenkomstig de in artikel 5 bedoelde 
Europese gedragscode; 
b) mechanismen instellen voor 
coördinatie tussen de diverse 
bestuursniveaus en de respectieve 
constitutionele systemen;
c) regelmatig verslag uitbrengen over de 
uitvoering van de partnerschappen;
d) de lidstaten en de beheersautoriteiten 
dienen een deel van de technische 
bijstand uit deze en de volgende 
programmeringsperioden zo in te zetten 
dat de partners, met name kleine lokale 
autoriteiten, economische en sociale 
partners en ngo's, over de capaciteit 
beschikken die nodig is om het 
partnerschap en de programma's voor te 
bereiden, te implementeren, te monitoren 
en te evalueren.
1.1.5 In alle implementatiefasen van de 
onder de GV vallende fondsen dient er 
sprake te zijn van partnerschap teneinde 
de regionale en lokale autoriteiten
rechtstreeks te betrekken bij de opstelling 
van partnerschapscontracten en 
programma's en bij de voorbereiding, 
implementatie, monitoring en evaluatie 



AM\904585NL.doc 87/108 PE491.157v01-00

NL

van die programma's. Sociale en 
economische partners, andere 
overheidsinstanties en organisaties uit het
maatschappelijk middenveld, waaronder 
milieuorganisaties, ngo's en organisaties 
die gelijkheid en non-discriminatie 
bevorderen, moeten ook worden 
betrokken teneinde te waarborgen dat er 
in alle implementatiefasen van het beleid 
sprake is van partnerschap.

1.2 Duurzame ontwikkeling 
1.2.1 Het beginsel van duurzame 
ontwikkeling als bedoeld in artikel 3 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) houdt verband met een concept 
inzake vooruitgang op grond waarvan 
sociale, economische en milieufactoren in 
overweging moeten worden genomen als 
het gaat om het welzijn en een hogere 
levenskwaliteit van de huidige en 
toekomstige generaties.
1.2.2 Overwegingen als duurzame 
ontwikkeling en het beginsel "de vervuiler 
betaalt" moeten daarom een vaste plaats 
krijgen in elk plan, van de fase van de 
opstelling tot die van de uitvoering, 
monitoring en evaluatie. Alleen in 
uitzonderlijke gevallen en mits duidelijke 
mitigatiemaatregelen zijn genomen, mag 
worden toegestaan het beginsel "de 
vervuiler betaalt" niet toe te passen.
1.2.3 Om de complexe uitdagingen 
waarvoor zij zich geplaatst zien te kunnen 
aangaan, moeten de lidstaten en de 
regio's alle beschikbare 
beleidsinstrumenten van de Unie inzetten. 
In het bijzonder moeten bij de aanpak van 
de klimaatuitdaging de middelen worden 
geconcentreerd op preventie- en 
mitigatiemaatregelen. Elke nieuwe 
investering die wordt gerealiseerd met 
steun uit de onder de GV vallende fondsen 
moet van dien aard zijn dat daarmee de 
gevolgen van klimaatverandering en 
natuurrampen kunnen worden 
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opgevangen.
1.2.4 Het EFRO en de CF moeten 
belangrijke investeringen in de 
infrastructuren van de lidstaten en regio's 
blijven verrichten om aan de 
voorschriften van de Kaderrichtlijn 
water1en andere relevante richtlijnen te 
kunnen voldoen. Technologische 
oplossingen waarmee kan worden 
bijgedragen aan duurzame acties zijn 
reeds voorhanden en nieuwe oplossingen 
komen eraan, en daarom moet het EFRO 
steun blijven geven aan onderzoek op dit 
gebied. Deze steun moet erop gericht zijn 
de onder Horizon 2020 vallende 
maatregelen aan te vullen. Financiering 
van acties op het gebied van de 
biodiversiteit kan beschikbaar worden 
gesteld via het Elfpo en het EFMZV. Het 
Elfpo mag ook worden gebruikt om steun 
te verlenen aan grondbeheerders wanneer 
verplichte milieuvereisten tot 
gebiedspecifieke nadelen leiden.
1.2.5 Het streven naar duurzame 
ontwikkeling mag geen technische 
aangelegenheid zijn. Om te verzekeren dat 
dit doel wordt gemainstreamd in de 
werkzaamheden van de onder de GV 
vallende fondsen moeten de 
beheersautoriteiten gedurende de hele 
levenscyclus van het programma dit doel 
consequent voor ogen houden en een 
actievere benadering volgen bij de 
beperking van de schadelijke gevolgen 
van de maatregelen voor het milieu door 
onder meer de volgende acties te 
ontplooien:
a) investeringen naar 
hulpbronnenefficiënte opties doen 
vloeien,
b) de behoefte aan investeringen 
zorgvuldig inschatten wanneer deze 
investeringen belangrijke negatieve 
gevolgen hebben voor het milieu,

                                               
1 PB L ... Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000.
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c) een langetermijnperspectief volgen 
wanneer levenscycluskosten van 
alternatieve investeringsmethoden met 
elkaar worden vergeleken, 
d) het in toenemende mate uitvaardigen 
van groene overheidsopdrachten,
e) het richten van investeringen op 
toegankelijkheid voor alle gebruikers, 
waarbij bijgedragen wordt aan een 
hindernisvrije omgeving voor personen 
met een handicap.

1.3 Bevordering van de gelijkheid van 
vrouwen en mannen en non-discriminatie
1.3.1 De lidstaten en regio's moeten de 
inspanningen opvoeren om ongelijkheid 
te bestrijden en gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen te bevorderen, en om 
discriminatie op grond van geslacht, ras 
of etnische afkomst, religie of geloof, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
te bestrijden in alle implementatiefasen 
van de GV-fondsen.
1.3.2 De lidstaten en de regio's moeten 
streven naar gelijkheid van mannen en 
vrouwen en gepaste maatregelen nemen 
om discriminatie bij de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van 
de activiteiten in de door de GV-fondsen 
medegefinancierde programma's te 
voorkomen en geven duidelijk aan welke 
acties ze ondernemen om rekening te 
houden met dit beginsel in de 
programma's.
1.3.3 Een grotere participatie van 
vrouwen aan de arbeidsmarkt, zowel als 
werkgeefsters als werkneemsters, zou de 
economie van de Unie sterker maken. 
Voor de verwezenlijking van de 
werkgelegenheidsdoelstellingen van 
Europa 2020 is het van cruciaal belang 
dat het potentieel voor een dergelijke 
toename van de activiteiten wordt 
vrijgemaakt middels verhoging van de 
vrouwelijke participatiegraad. De 
hinderpalen die de deelneming van 
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vrouwen aan de arbeidsmarkt in de weg 
staan moeten daarom volledig worden 
weggewerkt. De lidstaten en de regio's 
moeten ervoor zorgen dat naast het ESF, 
ook het EFRO, de CF, het EFMZV en het 
Elfpo activiteiten financieren waarmee de 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen wordt bevorderd en wordt 
bijgedragen aan het bewerkstelligen van 
een evenwicht tussen beroeps- en 
privéleven en vrouwen grotere kansen 
worden geboden om als onderneemsters 
actief te zijn.
1.3.4 Met toezicht op en evaluatie van 
programma's kunnen de effecten worden 
gemeten van de bijdrage die de onder de 
GV vallende fondsen naar verwachting 
zullen leveren aan gelijkheid van mannen 
en vrouwen.

1.4 Toegankelijkheid
1.4.1 Alle producten en diensten die het 
publiek worden aangeboden en die 
worden medegefinancierd uit de onder de 
GV vallende fondsen, moeten toegankelijk 
zijn. Het waarborgen en bevorderen van 
hindernisvrije gebouwde omgevingen, 
vervoer en informatie- en 
communicatietechnologieën, waartoe de 
lidstaten passende maatregelen moeten 
nemen, is essentieel voor de inclusie van 
kansarme groepen, onder wie personen 
met een handicap, in overeenstemming 
met het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake de rechten van personen met een 
handicap. 
1.4.2 Het is cruciaal om op passende wijze 
in de behoeften van kansarme groepen te 
voorzien teneinde hen beter te laten 
integreren in de arbeidsmarkt en hen 
volledig te laten deelnemen aan het 
maatschappelijk leven.
1.4.3 Teneinde de doelstellingen van de 
EU 2020-strategie te halen moeten de 
lidstaten en regio's sociale cohesie in 
dezelfde mate als economische en 
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territoriale cohesie blijven bevorderen in 
alle EU-regio's.

1.5 Demografie
1.5.1 Aanpassing aan de demografische 
verandering is een van de grootste 
uitdagingen waar de lidstaten en de 
regio's in de komende jaren mee 
geconfronteerd zullen worden. Door de 
combinatie van een krimpende actieve 
bevolking en een groeiende groep 
gepensioneerden zal extra druk worden 
uitgeoefend op de 
socialezekerheidsstelsels van de lidstaten 
en dus op het concurrentievermogen van 
de Unie.
1.5.2 Uit de demografische veranderingen 
vloeien nieuwe uitdagingen voort. Deze 
demografische ontwikkelingen moeten 
worden bestudeerd en aangepakt op 
vooral regionaal en lokaal niveau, of 
waar uiteenlopende 
ontwikkelingstendensen ook maar op de 
voorgrond mogen treden. De lidstaten en 
de regio's hebben de onder de GV 
vallende fondsen nodig om strategieën te 
ontwikkelen die zijn toegesneden op de 
aanpak van de demografische problemen
en om kansen te creëren voor de 
ontwikkeling van de "zilveren economie".
1.5.3 De bevolking, inclusief jongeren met 
een handicap, de samenleving en de 
overheidsfinanciën zullen op vele 
manieren profiteren als de kansen op 
werk voor ouderen vergroot worden. De 
lidstaten en de regio's moeten de onder de 
GV vallende fondsen gebruiken om 
maatregelen te nemen waarmee zij de 
insluiting van alle leeftijdsgroepen 
kunnen vergemakkelijken. Een optimaal 
gebruik van alle bestaande menselijke 
hulpbronnen, waarvan ook inspanningen 
voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid 
deel moeten uitmaken, is een van de 
onmiddellijke taken van de onder de GV 
vallende fondsen en draagt bij tot een 
maximale benutting van het potentieel 
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van heel de bevolking van de Unie. Dit 
doel kan worden bereikt door de toegang 
tot en de minimumniveaus en kwaliteit 
van onderwijs te verbeteren en door de 
structuren voor sociale zorg te versterken. 
Investeringen in 
gezondheidsinfrastructuur zullen ook het 
doel van een lang en gezond beroepsleven 
voor alle burgers van de Unie helpen 
bereiken. 
1.5.4 De lidstaten en de regio's moeten bij 
de opstelling van hun programma's 
rekening houden met de 
langetermijnuitdagingen ten gevolge van 
de demografische verandering. Zij moeten 
in de sterkst door demografische 
verandering getroffen regio's maatregelen 
vaststellen om:
a) steun te kunnen geven aan 
generatievernieuwing door betere 
omstandigheden te creëren voor gezinnen 
en een beter evenwicht tussen beroeps- en 
gezinsleven mogelijk te maken; 
b) de werkgelegenheid te stimuleren, en 
de productiviteit en economische 
prestaties te verbeteren via investering in 
onderwijs en onderzoek;
c) nadrukkelijk te streven naar 
toereikend, kwalitatief onderwijs en 
toereikende, kwalitatieve 
socialezekerheidsstructuren;
alsmede
d) kosteneffectieve gezondheidszorg, 
sociale voorzieningen en langdurige zorg 
te verzekeren door middel van onder meer 
infrastructuurinvesteringen.

1.6 Geïntegreerde aanpak 
1.6.1 Een geïntegreerde territoriale 
aanpak is van fundamenteel belang voor 
een doeltreffende respons op de 
uitdagingen waarmee de lidstaten en de 
regio's zijn geconfronteerd. Deze 
uitdagingen houden verband met de 
gevolgen van: de globalisering, de milieu-
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en energieproblemen, de 
vergrijzingsproblematiek en de 
demografische verandering, de vraag 
naar technologische verandering en 
innovatie en de inkomensongelijkheid en 
sociale segregatie. Omdat deze 
vraagstukken complex van aard zijn en 
met elkaar zijn verbonden is het 
noodzakelijk geïntegreerde, multisectorale 
en multidimensionele oplossingen aan te 
dragen om succes te kunnen boeken. 
1.6.2 In deze context kunnen dankzij de 
onder de GV vallende fondsen de 
krachten van de diverse EU-fondsen 
worden gebundeld tot geïntegreerde 
pakketten die zijn toegesneden op de 
specifieke regionale en lokale behoeften.
1.6.3 Bij de uitwerking van hun 
strategieën en programma's en bij hun 
inspanningen om de meest geschikte 
maatregelen vast te stellen moeten de 
lidstaten en de regio's bijzondere 
aandacht schenken aan de overheersende 
territoriale, structurele en institutionele 
kenmerken, zoals de connectiviteit van de 
regio in kwestie, de 
werkgelegenheidspatronen en 
arbeidsmobiliteit, de stad-
plattelandverbindingen, de lokale 
onderlinge afhankelijkheid tussen de 
diverse sectoren, het cultureel erfgoed, de 
vergrijzing en demografische 
verschuivingen, enzovoort.
1.6.4 De lidstaten en de regio's moeten 
onderzoeken wat de belangrijkste 
maatschappelijke uitdagingen zijn 
waarmee zij worden geconfronteerd. In 
hun respons op die uitdagingen moeten zij 
ook nadenken over de vraag welke 
bijzondere aspecten van het welzijn van 
hun burgers zij met hun beleid willen 
beïnvloeden en verbeteren, en hoe dit 
beleid moet worden opgezet en uitgevoerd 
binnen de bijzondere context van de 
lidstaat of de regio in kwestie. 
1.6.5 Om goed, op de specifieke regionale 
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behoeften toegesneden beleid te 
bevorderen, moeten de lidstaten en de 
regio's de geïntegreerde territoriale 
benadering van beleidsvorming en 
beleidsvoering verder ontwikkelen; 
daarbij moet weliswaar rekening worden 
gehouden met de relevante contextuele 
aspecten, maar moet de aandacht 
voornamelijk zijn gericht op de volgende 
centrale elementen:
a) het evalueren van het 
ontwikkelingspotentieel en de 
ontwikkelingscapaciteit van de regio's in 
het kader van Europa 2020; 
b) het in kaart brengen van de 
ontwikkelingsuitdagingen waarmee de 
regio wordt geconfronteerd, en het 
beoordelen van haar vermogen om deze 
het hoofd te bieden;
c) nadenken over de geschikte territoriale 
schaal en context voor beleidsvorming en 
beleidsvoering, overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel;
d) het uitwerken van de voor een 
effectieve beleidsvoering noodzakelijke 
regelingen inzake meerlagig bestuur;
e) het kiezen van de passende indicatoren 
voor het meten van resultaten en 
uitkomsten, om deze te kunnen gebruiken 
in beleidsmonitoring en beleidsevaluatie.

2. Synergieën en coördinatie van de onder 
de GV vallende fondsen met andere EU-
beleidsinstrumenten

2.1 Inleiding
2.1.1 Om optimale resultaten voor 
duurzame groei en ontwikkeling ter 
plekke te bereiken is het belangrijk te 
zorgen voor coördinatie tussen de EU-
beleidsvormen en de instrumenten die een 
rol spelen bij het streven naar 
economische, sociale en territoriale 
samenhang en een evenwichtigere 
territoriale ontwikkeling in de EU. Dit 
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moet ook zijn beslag vinden in enerzijds 
een betere coördinatie tussen de EU-
begroting en de nationale en subnationale 
begrotingen van de lidstaten als het gaat 
om de financiering van 
gemeenschappelijke beleidsprioriteiten, en 
anderzijds een betere verticale 
samenwerking tussen de EU en de 
nationale en regionale 
overheidsinstanties.
2.1.2 Synergieën en coördinatie betekenen 
niet dat er voor alles één enkele oplossing 
is. In deze context is het noodzakelijk om 
de effecten van het EU-beleid binnen de 
regio's en op de samenhang onder de loep 
te nemen en na te gaan hoe effectieve 
synergieën kunnen worden bevorderd, en 
hoe de meest geschikte middelen op 
Europees niveau voor het ondersteunen 
van lokale en regionale investeringen 
kunnen worden gevonden en bevorderd.
2.1.3 De lidstaten en de regio's moeten bij 
de programmering en de uitvoering 
zorgen voor samenhang tussen de 
maatregelen die worden ondersteund met 
de onder de GV vallende fondsen en de 
doelstellingen die worden nagestreefd met 
andere beleidsvormen van de Unie. Met 
het oog daarop streven zij ernaar:
a) zowel bij de planning als bij de 
uitvoering complementariteit tussen de 
diverse EU-instrumenten op nationaal en 
regionaal niveau op te sporen en daar 
gebruik van te maken; 
b) de bestaande structuren te 
optimaliseren en waar nodig nieuwe 
structuren in het leven te roepen om de 
vaststelling van strategische prioriteiten 
voor de diverse coördinatie-instrumenten 
en coördinatiestructuren op nationaal 
niveau te vergemakkelijken, dubbel werk 
te vermijden en gebieden op te sporen 
waarop extra financiële steun nodig is;
c) volledig gebruik te maken van het 
potentieel om steun uit verschillende 
instrumenten voor individuele 
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maatregelen te combineren en nauw 
samen te werken met degenen die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de nationale instrumenten om 
begunstigden coherente en gestroomlijnde 
financieringskansen te kunnen bieden.

2.2 Horizon 2020
2.2.1 Het is van cruciaal belang om de 
synergie en de complementariteit tussen 
het cohesiebeleid en Horizon 2020 te 
versterken en daarbij de diverse 
actiegebieden duidelijk over beide te 
verdelen.
2.2.2 In het bijzonder moeten de lidstaten 
en de regio's een nationale of regionale 
onderzoeks- en innovatiestrategie (O&I) 
ontwikkelen voor "slimme specialisatie" 
overeenkomstig het nationale 
hervormingsprogramma. Deze strategieën 
moeten worden ontwikkeld middels nauwe 
samenwerking tussen de nationale en 
regionale beheersautoriteiten en de 
rechtstreeks bij Horizon 2020 betrokken 
autoriteiten, maar daarbij moeten ook 
belanghebbenden als universiteiten en 
instellingen van hoger onderwijs, het 
lokale bedrijfsleven en de sociale partners 
worden betrokken. Gelet op de 
toegankelijkheid, de hindernisvrije 
omgeving en hindernisvrije diensten 
dienen belangenbehartigers van personen 
met een handicap betrokken te worden bij 
de implementatie van innovatiestrategieën 
waarmee in de behoeften van ouderen 
wordt voorzien door het "design-for-all"-
concept te bevorderen. Deze 
innovatiestrategieën moeten rekening 
houden met zowel acties stroomopwaarts 
als acties stroomafwaarts van en naar 
Horizon 2020.
2.2.3 Via capaciteitopbouw zullen acties 
stroomopwaarts ter voorbereiding van 
regionale O&I-spelers op deelneming aan 
Horizon 2020-projecten worden opgezet. 
De communicatie en de samenwerking 
tussen de nationale Horizon 2020-
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contactpunten en de beheersautoriteiten 
van de onder de GV vallende fondsen 
moeten worden versterkt, met name als 
het gaat om voor Horizon 2020 
goedgekeurde projecten die geen 
financiering hebben ontvangen wegens 
gebrek aan middelen.
2.2.4 Acties stroomafwaarts moeten de 
middelen opleveren om de uit Horizon 
2020 voortkomende O&I-resultaten op de 
markt te exploiteren en te verspreiden, en 
kunnen het volgende omvatten: 
proefinstallaties en demosites, "proof of 
concept" en financiering in startfase, 
"incubatie"-faciliteiten, toegepast 
onderzoek, specifieke industriële 
vermogens en vermogens voor 
technologieoverdracht, en clustervorming.
2.2.5 Er moet gezamenlijke steun worden 
gegeven aan nationale en regionale 
autoriteiten wanneer zij dergelijke 
innovatiestrategieën opstellen en 
uitvoeren; daaronder kan het volgende 
vallen: steun voor het opsporen van 
mogelijkheden voor gezamenlijke 
financiering van O&I-infrastructuur van 
Europees belang, het bevorderen van 
internationale samenwerking, 
stelselmatige ondersteuning via collegiale 
toetsing, uitwisseling van goede praktijken 
en transregionale scholing.
2.2.6 De lidstaten en de regio's dienen de 
volgende aanvullende maatregelen te 
overwegen om hun potentieel voor 
uitmuntendheid en innovatie tot 
ontplooiing te brengen, zodat deze een 
aanvulling vormen op Horizon 2020 en 
daarbinnen synergieën creëren:
a) het met elkaar verbinden van enerzijds 
opkomende uitmuntendheidscentra en 
innovatieve regio's in de minder 
ontwikkelde lidstaten en anderzijds 
toonaangevende tegenhangers elders in 
Europa;
b) het opbouwen van verbindingen met 
innovatieve clusters en het erkennen van 
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uitmuntendheid in minder ontwikkelde 
regio's;
c) het invoeren van "ERA Chairs" om 
vooraanstaande academici aan te trekken;
alsmede
d) het ondersteunen van toegang van 
onderzoekers en innovatoren tot 
internationale netwerken.

2.3 LIFE
2.3.1 Waar mogelijk moeten synergieën 
met beleidsinstrumenten (zowel 
financierings- als andere instrumenten) 
van de Unie gericht op de beperking van 
de gevolgen van klimaatverandering, de 
bescherming van het milieu en een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen 
worden benut.
2.3.2 Aangezien de programma's door 
middel van een sterkere thematische focus 
en een grotere nadruk op het beginsel van 
duurzame ontwikkeling zullen bijdragen 
tot de verwezenlijking van de doelstelling 
van duurzame groei, vormen de onder 
punt 2.3.1 genoemde synergieën een 
integraal onderdeel van het 
regelgevingskader voor de onder de 
gemeenschappelijke verordening vallende 
fondsen.
2.3.3 Er moet worden gestreefd naar 
synergie met het LIFE-programma, met 
name met geïntegreerde projecten op het 
gebied van het milieu (zoals 
ecosysteemdiensten en biodiversiteit), 
water, afval, lucht, beperking van de 
gevolgen van klimaatverandering en 
aanpassing aan de klimaatverandering. 
De coördinatie met het LIFE-programma 
moet worden gewaarborgd door steun te 
verlenen aan projecten met een 
complementair karakter en door 
bevordering van de toepassing van 
oplossingen, methoden en benaderingen 
die hun waarde in het kader van het 
LIFE-programma hebben bewezen.
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2.3.4 Het gebruik van 
milieueffectbeoordelingen (MEB's), 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
(DEB's), strategische 
milieubeoordelingen (SMB's) en andere 
relevante instrumenten die met name 
gericht zijn op de kwaliteit en uitbreiding 
van de hindernisvrije omgeving en 
hindernisvrije diensten, moet worden 
bevorderd om bij de ruimtelijke ordening 
(met inbegrip van macroregionale 
strategieën) en plaatselijke en regionale 
besluitvormingsprocessen rekening te 
houden met de afname van de 
biodiversiteit en de gevolgen van de 
klimaatverandering.
2.3.5 De lidstaten en de regio's moeten 
groene infrastructuur, eco-innovatie en de 
invoering van innoverende technologieën 
stimuleren met als doel het creëren van 
een groenere economie.
2.3.6 De opbouw van capaciteiten is een 
absolute voorwaarde om deze activiteiten 
te kunnen uitvoeren en is noodzakelijk om 
het potentieel en de vaardigheden van 
lokale en regionale overheden en de 
partners te ontwikkelen.
2.3.7 Aangezien milieu-uitdagingen niet 
aan de bestuurlijke grenzen ophouden, is 
grensoverschrijdende, interregionale en 
transnationale samenwerking tussen 
Europese, nationale, regionale en lokale 
overheden op het gebied van de 
bescherming van biodiversiteit en 
natuurlijke rijkdommen van het hoogste 
belang. Een beter gebruik van het 
potentieel voor territoriale samenwerking 
en de uitwisseling van informatie, 
ervaringen en goede praktijken zou 
aanzienlijk bijdragen tot de 
verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatdoelstellingen.
2.3.8 Daarnaast moet de steunverlening 
uit de onder de GV vallende fondsen 
worden gecoördineerd met ondersteuning 
van het programma NER 300, dat 
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middelen gebruikt die afkomstig zijn van 
de veiling van emissievergunningen in het 
kader van de Europese regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten.1

2.4 ERASMUS voor iedereen
2.4.1 Er moet voor grotere synergie tussen 
de onder de GV vallende fondsen en het 
programma "Erasmus voor iedereen" 
worden gezorgd, opdat investeringen in 
mensen een zo groot mogelijk effect 
sorteren. Dergelijke investeringen leveren 
voor de burgers en de samenleving als 
geheel essentiële voordelen op doordat zij 
bijdragen tot groei en welvaart. In het 
kader van "Erasmus voor iedereen" 
worden alleen transnationale projecten 
gesteund, terwijl het Cohesiebeleid een 
meer regionale dimensie heeft. De 
lidstaten en regio's worden aangemoedigd 
om uit de transnationale samenwerking in 
het kader van "Erasmus voor iedereen" 
voortvloeiende instrumenten en methoden 
te beproeven en deze op hun grondgebied 
toe te passen met steun uit de onder de GV 
vallende fondsen.
2.4.2 De Commissie en de lidstaten 
moeten voor een doeltreffendere 
coördinatie tussen het cohesiebeleid en 
het programma "Erasmus voor iedereen" 
zorgen door de te steunen 
investeringsvormen en doelgroepen 
duidelijker af te bakenen.De steun in het 
kader van "Erasmus voor iedereen" zal 
gericht zijn op transnationale, 
hindernisvrije onderwijsmobiliteit voor 
studenten, jongeren en personeel, 
ongeacht hun handicap, op strategische 
partnerschappen tussen organisaties en 
instellingen binnen Europa en op acties 
ter ondersteuning van beleidsontwikkeling 

                                               
1 PB L 290 van 6.11.2010, blz. 39-48; Besluit 2010/670/EU van de Commissie van 3 november 2010 tot 
vaststelling van criteria en maatregelen voor de financiering van commerciële demonstratieprojecten ter 
bevordering van de milieutechnisch veilige afvang en geologische opslag van CO2, alsook voor 
demonstratieprojecten ter bevordering van innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie in het kader 
van de bij Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde regeling voor de handel 
in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32-46).
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en -implementatie. De voornaamste 
investeringsprioriteiten voor het 
cohesiebeleid zijn: onderwijs, 
arbeidsmarktgerichte scholing, personen 
met een handicap en onderwijsmobiliteit 
voor volwassenen.
2.4.3 Bovendien zullen betere resultaten 
worden bereikt door bevordering van de 
complementariteit van de financiering 
van mobiliteit en de financiering van 
activiteiten waardoor de op EU-niveau 
vastgestelde beste praktijken en 
innovatieve projecten in het kader van het 
programma "Erasmus voor iedereen" 
worden geïntegreerd. De in het kader van 
dit programma opgerichte nationale 
agentschappen kunnen bijdragen tot deze 
coördinatie.

2.5 CEF en TEN's, energie- en 
telecommunicatienetwerken
2.5.1 Teneinde de toegevoegde waarde 
voor Europa te maximaliseren, dient de 
programmering van het EFRO, het 
Cohesiefonds, de trans-Europese 
netwerken en de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen (CEF) in 
nauwe samenwerking te geschieden om te 
waarborgen dat verschillende typen 
infrastructuur (op het gebied van 
transport, energie en telecommunicatie) 
optimaal aan elkaar gekoppeld worden op 
lokaal, regionaal en nationaal niveau, en 
in de gehele Unie. De financiering van 
projecten met een Europese dimensie die 
relevant zijn voor de interne markt moet 
een maximaal effect sorteren, met name 
waar het transport, energie en digitale 
netwerken betreft. 
2.5.2 Zoals de nationale infrastructuur op 
een samenhangende manier ontworpen 
moet worden door rekening te houden met 
de aanleg van internationale 
verbindingen binnen de EU en 
interregionale verbindingen binnen de 
lidstaten, moeten de plannen gebaseerd 
zijn op de werkelijke en verwachte 
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transportbehoeften en dienen daarin de 
ontbrekende verbindingen en de 
knelpunten te worden genoemd. 
Investeringen in regionale verbindingen 
met het uitgebreide net en de 
basisinfrastructuur van het trans-
Europese vervoersnetwerk (TEN-V) 
moeten ervoor zorgen dat stedelijke en 
plattelandsgebieden profiteren van de 
mogelijkheden die de grote netwerken 
bieden.
2.5.3 De prioritering van investeringen 
met lidstaatoverstijgende effecten moet 
geschieden in samenhang met de TEN-V-
programmering, zodat EFRO- en CF-
investeringen in de vervoersinfrastructuur 
volledig in overeenstemming zijn met de 
TEN-V-richtsnoeren, waarin de 
vervoersprioriteiten van de Unie worden 
vastgelegd, waaronder: de 
toegankelijkheid bevorderen voor 
ouderen, personen met beperkte mobiliteit 
en personen met een handicap, het 
aanpakken van de klimaatverandering, de 
ontwikkeling van een toekomstig, 
geïntegreerd TEN-V-netwerk en het 
concept van multimodale corridors.
2.5.4 In het Witboek Vervoer van de 
Commissie1 wordt een visie uiteengezet 
voor een concurrerend en zuinig 
vervoerssysteem, waarbij de noodzaak van 
een significante reductie van de 
broeikasgasemissies in de vervoerssector 
wordt onderstreept. Voor de onder de GV 
vallende fondsen betekent dit dat de 
nadruk moet komen te liggen op 
duurzame vormen van vervoer en 
investeringen die de grootste meerwaarde 
opleveren voor Europa, zoals 
investeringen in de trans-Europese 
netwerken. Nadat de investeringen zijn 
vastgesteld moeten zij worden 
geprioriteerd aan de hand van hun 
invloed op de toegankelijkheid, 

                                               
1  "Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig 
vervoerssysteem" COM(2011) 144 definitief.
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hindernisvrije mobiliteit, de 
duurzaamheid, de reductie van 
broeikasgasemissies en op de interne 
Europese vervoersruimte.
2.5.5 De lidstaten en regio's moeten 
gericht investeren in de aanleg van 
nieuwe infrastructuur en het vergroten 
van de capaciteit van de bestaande 
infrastructuur door deze substantieel op te 
waarderen.
2.5.6 Wat betreft het zeevervoer dienen de 
havens te worden ontwikkeld tot efficiënte 
begin- en eindpunten via volledige 
integratie met de infrastructuur op het 
vasteland. De prioriteit moet worden 
verleend aan projecten op het gebied van 
haventoegang en verbindingen met het 
achterland. Door de ontwikkeling van 
binnenwaterwegen moet bijdrage daarvan 
aan duurzame Europese netwerken voor 
goederenvervoer worden versterkt.
2.5.7 In het bijzonder moet worden 
gestreefd naar complementariteit tussen 
infrastructurele investeringen uit het 
EFRO en het Cohesiefonds, onder 
gedeeld beheer, met investeringen uit de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen (CEF), een rechtstreeks 
beheerd fonds met een selectie van 
projecten op basis van concurrentie. Uit 
de CEF zullen die projecten op het gebied 
van het basisnetwerk (de strategisch 
belangrijkste delen van het uitgebreide 
netwerk) gefinancierd worden die de 
grootste meerwaarde opleveren voor 
Europa en die het lastigst uitvoerbaar zijn 
ten aanzien van het TEN-V-programma: 
ontbrekende grensoverschrijdende 
verbindingen, belangrijke knelpunten en 
multimodale projecten. Het Cohesiefonds 
zal worden toegespitst op projecten met 
een grote Europese toegevoegde waarde 
die gericht zijn op het wegnemen van 
knelpunten in vervoersnetwerken, en zal 
de TEN-V-infrastructuur (zowel het basis-
als het uitgebreide netwerk) 
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ondersteunen. 
2.5.8 Het Cohesiefonds en de 
Structuurfondsen worden ingezet voor de 
realisatie van lokale en regionale 
infrastructuur en voor de aansluiting 
daarvan op de prioritaire EU-
infrastructuur, inclusief de energie- en 
telecommunicatie-infrastructuur.
2.5.9 De CEF vormt een aanvulling op het 
Cohesiefonds en de structuurfondsen, 
aangezien zij bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de regionale en 
lokale ontwikkelingsdoelstellingen op het 
gebied van infrastructuur om voor een zo 
groot mogelijke meerwaarde voor een 
goed werkende, geïntegreerde interne 
markt en voor sociale, economische en 
territoriale samenhang te zorgen.

2.6 IPA, ENPI, EOF
2.6.1 Er moet worden gestreefd naar 
grotere synergieën tussen externe 
instrumenten en het cohesiebeleid om 
diverse beleidsdoelstellingen van de Unie 
doeltreffender te verwezenlijken. Met 
name moet worden voortgebouwd op de 
synergie en complementariteit tussen het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), het 
instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA) en het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI).
2.6.2 Synergieën tussen territoriale 
samenwerkingsactiviteiten in het kader 
van het cohesiebeleid en de Europese 
nabuurschapsinstrumenten moeten 
worden benut om een diepere territoriale 
integratie te bewerkstelligen. Het grootste 
potentieel voor wederzijdse aanvulling 
van deze instrumenten bestaat op het 
gebied van grensoverschrijdende 
samenwerkingsactiviteiten. De lidstaten 
en regio's moeten daarom waarborgen dat 
de bestaande activiteiten gekoppeld 
worden aan de nieuwe Europese 
Groeperingen voor territoriale 
samenwerking, met name wat betreft de 



AM\904585NL.doc 105/108 PE491.157v01-00

NL

capaciteitsopbouw voor niet-
gouvernementele organisaties, in het 
bijzonder koepelorganisaties, bij het 
verkrijgen van toegang tot de fondsen en 
het coördineren en uitwisselen van beste 
praktijken.

3. Mechanisme voor coördinatie van de 
onder de GV vallende fondsen

3.1 De lidstaten en de regio's moeten 
waarborgen dat de maatregelen die door 
de onder de GV vallende fondsen worden 
gefinancierd, synergieën tot stand 
brengen en dat stroomlijning tot 
vermindering van de administratieve 
kosten en administratieve lasten in de 
praktijk leidt.
3.2 Ministeries en beheersautoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de onder de GV vallende fondsen 
moeten nauw samenwerken bij het 
opstellen, uitvoeren, monitoren en 
evalueren van de partnerschapscontracten 
en -programma's. Zij moeten met name:
a) bijstandsgebieden aanwijzen waarop de 
onder de GV vallende fondsen op 
complementaire wijze kunnen worden 
gecombineerd voor de verwezenlijking 
van de thematische doelstellingen die in 
deze verordening zijn vastgesteld;
b) de beheersautoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor een van de 
onder de GV vallende fondsen 
aanmoedigen om andere 
beheersautoriteiten en relevante 
ministeries te betrekken bij de 
ontwikkeling van steunregelingen, om 
synergieën te genereren en overlappingen 
te voorkomen;
c) gezamenlijke toezichtcomités voor 
programma's ter uitvoering van de onder 
de GV vallende fondsen instellen en 
andere regelingen voor gezamenlijk 
beheer en controle opstellen ter 
vergemakkelijking van de coördinatie 
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tussen de autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de onder de gemeenschappelijke 
verordening vallende fondsen;
d) gebruik maken van gezamenlijke 
e-governance-oplossingen voor 
aanvragers en begunstigden en "één-
loketregelingen" voor advies over de 
mogelijkheden van steun uit elk van de 
onder de gemeenschappelijke verordening 
vallende fondsen.
3.3 Er dient een Europees systeem te 
worden opgezet ter monitoring van de 
implementatie van de onder de 
gemeenschappelijke verordening vallende 
fondsen en de vooruitgang bij het halen 
van de Europa 2020-doelstellingen, 
waarbij de partners betrokken worden 
conform artikel 5.

4. Prioriteiten met betrekking tot 
territoriale coördinatie 
(grensoverschrijdend, transnationaal en 
interregionaal)

4.1 Een groot potentieel voor regionale 
ontwikkeling, het creëren van banen en 
cohesie ligt besloten in samenwerking 
over bestuurlijke grenzen heen en 
inspanningen om de natuurlijk grenzen te 
overwinnen. Samenwerking die is 
gebaseerd op gedeelde behoeften in een 
gedeeld gebied, is vaak het meest effectief. 
4.2 Grensoverschrijdende samenwerking 
komt voort uit het besef dat tal van 
uitdagingen niet aan de bestuurlijke 
grenzen ophouden. Een doeltreffende 
reactie vereist gezamenlijk optreden met 
bundeling van krachten en het delen van 
kennis op het passende territoriale niveau. 
4.3 Bovendien kan het potentieel van 
grensregio's worden ontsloten door 
steunmaatregelen op lokaal niveau.
4.4 De twee bestaande macroregionale 
strategieën hebben de weg gebaand voor 
een aanpak waarbij de belanghebbenden 
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worden betrokken bij gezamenlijke 
activiteiten op het passende territoriale 
niveau. Door de strategieën is het besef 
gegroeid dat samenwerking noodzakelijk 
is om problemen aan te pakken die niet 
door de lidstaten afzonderlijk kunnen 
worden opgelost, zoals het tegengaan van 
de vervuiling van de Oostzee of de Donau. 
Macroregionale strategieën en andere 
vormen van territoriale samenwerking 
kunnen zowel door het EFRO als door het 
ESF worden gesteund en de specifieke
voorwaarden voor steun voor 
macroregionale strategieën moeten in de 
programma's worden omschreven.
4.5 Het wegnemen van barrières moet een 
onderdeel vormen van de programmering 
van de onder de GV vallende fondsen – de 
doelstellingen van de bestaande 
macroregionale strategieën moeten vanaf 
de planningsfase in aanmerking worden 
genomen in de analyse van de behoeften 
en bij de vaststelling van de doelen van de 
desbetreffende operationele programma's. 
Die strategieën zijn alleen van nut 
wanneer de doelstellingen van de 
macroregionale strategieën deel uitmaken 
van de strategische planning van de 
beleidsprogramma's voor cohesie in de 
betrokken regio's en lidstaten.
4.6 Tegelijkertijd moeten de lidstaten en 
de regio's ervoor zorgen dat de 
programma's voor territoriale 
samenwerking een doeltreffende bijdrage 
leveren aan de verwezenlijking van de 
Europa 2020-doelstellingen. De lidstaten 
en de regio's kunnen de samenwerking op 
die manier bevorderen en daarnaast 
nieuwe oplossingen testen, in de praktijk 
beproeven en invoeren om ervoor te 
zorgen dat de samenwerking dusdanig 
wordt georganiseerd dat de bredere 
beleidsdoelstellingen worden bevorderd. 
Waar nodig moet territoriale 
samenwerking worden toegepast om 
beleidsmakers over de grenzen heen 
bijeen te brengen om samen te werken 
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aan oplossingen voor gemeenschappelijke 
problemen.
4.7 De lidstaten en de regio's dienen de 
programma's voor territoriale 
samenwerking in de eerste plaats te 
beschouwen als nuttige instrumenten 
waarmee obstakels voor samenwerking 
kunnen worden weggenomen, waardoor 
een bijdrage zou worden geleverd aan de 
verwezenlijking van nationale en 
regionale beleidsdoelstellingen die ook 
buiten het programmagebied effect 
sorteren.

Or. EN

Motivering

Het partnerschap kan alleen effectief ten uitvoer worden gelegd en de beginselen alleen 
effectief gemonitord als de partners – in het bijzonder de partners met beperkte personele en 
financiële middelen – worden ondersteund. Er dienen op de toegankelijkheid gerichte 
effectbeoordelingen te worden uitgevoerd ter evaluatie van de geplande acties en 
investeringen. Gelet hierop dient toegankelijkheid zonder enige twijfel deel uit te maken van 
de criteria waaraan moet worden voldaan om een investering in de huidige vergrijzende 
maatschappij als duurzaam te bestempelen. Het "design-for-all"-concept dient ook te worden 
toegepast op de toegankelijkheid, en een evaluerende aanpak dient te worden gezien als een 
investering in de toekomst.


