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nationaliteit), over oneerlijke bevoordeling in de toekenning van regionale 
fondsen van de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener acht het oneerlijk dat de regio Veneto aanzienlijk minder steun ontvangt via het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling dan andere Italiaanse regio’s, in het bijzonder 
in het zuiden, of regio’s in de nieuwe lidstaten. Indiener beschouwt deze situatie met name als 
oneerlijk, omdat de regio Veneto volgens hem middelen op een meer verstandige manier 
gebruikt en de ambtenaren in deze regio minder geneigd zijn tot corruptie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.

Indiener vraagt om een verhoging van de communautaire financiële steun aan de regio Veneto 
tijdens de huidige programmeringsperiode 2007-2013. Indiener wijst erop dat sommige EU-
regio’s, in het bijzonder Zuid-Italiaanse en Oost-Europese regio’s, meer financiële steun uit 
de structuurfondsen ontvangen dan andere regio’s zoals Veneto. Volgens indiener zouden 
meer ontwikkelde regio’s zoals Veneto een groter deel van de financiële bijdragen moeten
krijgen omdat ze bewezen hebben dat ze beter gebruik maken van de fondsen door de 
economische en sociale ontwikkeling van hun regio en hun menselijk kapitaal te stimuleren. 
Volgens indiener kan het toekennen van massale financiële steun aan minder ontwikkelde 
regio’s met minder capaciteit op het vlak van uitgaven leiden tot een verlies van 
communautaire middelen. Bovendien onderbouwt indiener deze argumenten door een 
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verband te leggen tussen het cohesiebeleid en de Lissabonstrategie en het Europees 
economisch herstelplan. 

Indiener maakt geen melding van inbreuken op Europese verordeningen. 

De Commissie wenst echter te benadrukken dat, volgens de EU-Verdragen en de Europese 
verordeningen, de financiële bijdragen vanuit de structuurfondsen worden toegekend met 
het oog op het verkleinen van de economische en sociale kloof tussen de verschillende 
Europese regio’s. In dit opzicht wordt er in de artikelen 18 en 19 van Verordening (EG) 
nr. 1083/2006 bepaald dat de financiële middelen zo worden verdeeld dat een groter deel 
van de middelen (81,54% van het totale bedrag dat beschikbaar is voor het cohesiebeleid) 
wordt toegekend aan die regio’s die onder de convergentiedoelstellingen vallen. Dit zijn 
regio’s waarvan het BBP per inwoner lager is dan 75% van het communautaire 
gemiddelde. Rekening houdend met het feit dat de regio’s die in het verzoekschrift 
vermeld worden (Zuid-Italië en Oost-Europa) onder de convergentiedoelstelling vallen, 
ontvangen zij als een gevolg daarvan meer financiële middelen dan andere regio’s, zoals 
Veneto, die niet tot deze categorie behoren. 

Bovendien wordt de verdeling van de financiële middelen van de structuurfondsen 
vastgelegd door de Europese Raad op basis van een voorstel van de Commissie. De 
lidstaten zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke toewijzing van de middelen aan de 
verschillende regio’s, naargelang de voorwaarden die in de bovenstaande artikelen worden 
beschreven.

De eisen van indiener zijn niet verzoenbaar met het EU-Verdrag en de relevante 
verordeningen. Daarom kan de Commissie geen gevolg geven aan dit verzoekschrift.


