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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Bijzondere 
Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 
2013 onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst op de toegenomen betekenis van het cohesiebeleid sinds de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon en op het feit dat het is aangevuld met een derde pijler – de 
territoriale samenhang – en constateert dat lidstaten, regio’s en steden het meest geschikt 
zijn om dit beleid actief om te zetten, en dat opsplitsing in sectoren dus contraproductief 
en in strijd met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zou zijn;

2. is van mening dat het cohesiebeleid een belangrijk instrument is voor de tenuitvoerlegging 
van de EU2020-strategie en dat een gezond, zelfstandig cohesiebeleid voorwaarde is voor 
geslaagd gemeenschappelijk optreden van de EU, daar het als doelmatig instrument 
bijdraagt tot verwezenlijking van gezamenlijke doelstellingen van deze strategie op 
regionaal en lokaal niveau en aangezien de strategische doelstellingen en lokale behoeften 
met potentieel in het veld ermee kunnen worden geconsolideerd; wijst erop dat het 
cohesiebeleid met zijn horizontale aard bijdraagt tot alle EU2020-doelen – intelligente, 
duurzame groei waarvan niemand wordt uitgesloten – en dat dit dan ook zijn 
weerspiegeling dient te vinden in de structuur van het meerjarig financieel kader voor na 
2013; benadrukt dat de niet in EU2020, maar wel in het Verdrag van Lissabon opgenomen 
doelstellingen evenzeer verwezenlijkt dienen te worden en dat de verhouding tussen de 
doelstellingen van de EU2020-strategie en andere doelstellingen dient te worden 
opgehelderd; steunt het streven van de Commissie zoveel mogelijk gebruik te maken van 
de elkaar versterkende effecten van bestaande fondsen;

3. is van mening dat economische, sociale en territoriale samenhang een essentiële 
voorwaarde is voor de verwezenlijking van de doelstelling concurrentievermogen, meer 
bepaald door het stimuleren van de economische groei en het creëren van banen;

4. wijst erop dat het geslaagde beleid inzake economische en sociale samenhang in de 271 
regio’s van de 27 lidstaten duidelijk zichtbaar is en constateert dat het 
subsidiariteitsbeginsel, evenals de beginselen van partnerschap en meerlagig bestuur daar 
essentiële voorwaarden voor vormen; bevestigt zijn standpunt over beproefde methoden 
zoals dat is geformuleerd in zijn resolutie van 24 maart 2009 over beproefde methoden op 
het gebied van regionaal beleid en obstakels voor het inzetten van de structuurfondsen1;

5. wijst erop dat de Europese meerwaarde van het cohesiebeleid, dat over de meeste 
middelen beschikt, buiten kijf staat, daar dit beleid een erkend mechanisme is ter 
verwezenlijking van Europese doelstellingen en al tientallen jaren één van de 
belangrijkste, meest zichtbare en meest geslaagde beleidsvormen van de EU vormt die kan
bevorderen dat andere vormen van binnenlands Europees beleid elkaar versterken;

                                               
1 PB C 117 E van 6.5.2010, blz. 38
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6. wijst erop dat een modern cohesiebeleid de resterende behoeften aan structurele 
hervormingen en de nieuwe uitdagingen waarmee alle EU-regio’s te maken hebben aan 
moet pakken; is van mening dat daarom de volgende prioriteiten moeten worden gesteld:
– wij hebben in stedelijke en plattelandsgebieden behoefte aan duurzame groei van de 

economie die positieve gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt;

– wij hebben behoefte aan intelligente, goed werkende en moderne infrastructuur 
(vervoer, communicatie, water/afvalwater, afval, energie);

– en wijzen erop dat er in het cohesiebeleid meer steun moet worden verleend aan:

(i) intelligente groei op de grondslag van onderzoek, ontwikkeling en innovatie, en de 
inzet van ICT,

(ii) opleiding, onderwijs en vervolgonderwijs,

(iii) werkgelegenheid,

(iv) geïntegreerde stedelijke ontwikkeling (o.m. bv. bevordering van efficiënt 
energiegebruik in gebouwen),

(v) uitbreiding van de sociale dimensie, o.m. nutsdiensten en problemen in verband met 
de veranderende bevolkingsopbouw,

(vi) het midden- en kleinbedrijf (MKB) als motor van de economische en sociale 
ontwikkeling van regio’s;

(vii) klimaatsdoelstellingen,

(viii) regio’s die kampen met ernstige en aanhoudende nadelen in verband met 
natuurlijke gesteldheid en bevolkingsopbouw, zoals de meest noordelijke regio’s 
met een lage bevolkingsdichtheid en eilanden, grensoverschrijdende en bergachtige 
regio’s,

(ix) de verwezenlijking van meer geïntegreerde en evenwichtige regionale economische 
structuren als waarborg voor een harmonieuzere economische en maatschappelijke 
groei;

7. wijst op het feit dat de manieren waarop de concurrentiekracht kan worden vergroot, 
afhangen van de specifieke kenmerken van elke regio, zoals het ontwikkelingniveau 
ervan. Om die reden dient er naar behoren op te worden toegezien dat de lidstaten en de 
regio’s over voldoende flexibiliteit beschikken om de beste beleidscombinatie te kunnen 
samenstellen;

8. spreekt er zijn steun voor uit dat het ESF onlosmakelijk deel van het cohesiebeleid moet 
blijven en moet worden uitgebreid; dringt aan op meer coördinatie met het cohesiebeleid 
en met maatregelen voor plattelandsontwikkeling in het kader van het EFRO en het 
ELFPO om de middelen zo doelmatig en renderend mogelijk te kunnen inzetten, niet 
alleen door rekening te houden met de kenmerken en convergentieproblemen van iedere 
regio, maar eveneens door plattelandsregio’s naar behoren te laten participeren;
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9. is van mening dat alle vormen van territoriale samenwerking (grensoverschrijdend, 
interregionaal en transnationaal) en de daarvoor uitgetrokken begrotingskredieten moeten 
worden verstevigd;

10. dringt erop aan dat de "minst" ontwikkelde en meest achtergestelde regio’s van de EU27 
(doel 1) in de geest van de solidariteit in bijzondere mate worden gesteund; wijst 
tegelijkertijd op de noodzaak van een krachtig doel 2 voor de meer ontwikkelde regio’s en 
van adequate overgangsregelingen; is echter van mening dat het cohesiebeleid, ter 
waarborging van een harmonieuze en evenwichtige ontwikkeling in alle regio’s van de 
EU, noodzakelijkerwijs het gehele grondgebied van de EU dient te omvatten;

11. herinnert eraan dat er zich een belangrijk drempeleffect voordoet tussen de voor het 
convergentiedoel in aanmerking komende regio’s en de andere regio’s, en is van mening 
dat dit drempeleffect moet worden beperkt;

12. wijst erop dat voor een geslaagd en uitgebreid cohesiebeleid dienovereenkomstige 
financiële middelen nodig zijn, die in geen geval onder het niveau van de huidige 
programmeringsperiode 2007-2013 kunnen liggen;

13. brengt in herinnering dat een van de belangrijkste punten van kritiek op het cohesiebeleid 
de complexiteit van de regelgeving ervan betreft; wijst erop dat de voorschriften en 
procedures van dit beleid moeten worden vereenvoudigd en dat de ingewikkeldheid en de 
administratieve druk moeten worden beperkt om ervoor te zorgen dat middelen op 
doorzichtiger en doelmatiger wijze worden toegekend aan steden, gemeenten en regio’s, 
terwijl de frequentie van de controles overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel 
afgestemd dient te zijn op het gevaar van onregelmatigheden;

14. wijst erop dat een betere combinatie van financiële instrumenten zoals subsidies, leningen 
en roulerende fondsen een doelmatiger gebruik van de middelen kan steunen; spoort de 
lokale en regionale overheden aan op een zo groot mogelijke schaal gebruik te maken van 
de financiële instrumenten en technische ondersteuning die door de Commissie zijn 
ingesteld voor het ondersteunen van investeringen op lokaal en regionaal niveau;

15. benadrukt de noodzaak tot versterking van het hefboomeffect van de structuurfondsen 
middels een betere gebruikmaking van overheidsaanbestedingen; wijst dienaangaande op 
de noodzaak van verdere ontwikkeling en tenuitvoerlegging van aanbestedingsregels die 
minder gevolgen hebben voor het milieu ("groen aankoopbeleid"); spoort de Commissie 
en de lidstaten aan om met het oog op meer onderzoek en ontwikkeling alsook innovatie 
in de EU het gebruik van precommerciële overheidsaankopen verder te stimuleren;

16. dringt erop aan dat de controle van de uitgaven in de toekomst gestroomlijnd en in hogere 
mate resultaatgericht is teneinde geen overmatige administratieve belasting op de 
schouders van de eindontvangers te leggen;

17. benadrukt dat er, teneinde de beleidsvorming van regio's te kunnen verbeteren en het 
debat opener te maken om aldus de doeltreffendheid van het cohesiebeleid te vergroten, 
op terreinen die direct verband houden met het cohesiebeleid voorwaarden en geschikte 
resultaatindicatoren dienen te worden ontworpen;
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18. constateert dat een looptijd van vijf jaar te kort is, daar de goedkeuringsprocedures veel te 
lang zouden zijn en het doelmatige gebruik van middelen onmogelijk zouden maken; wijst 
erop dat een looptijd van zeven jaar in het verleden zijn nut heeft bewezen en dat hij in 
geen geval korter moet zijn; wijst erop dat de doelmatigheid gewaarborgd zou zijn met 
een meerjarig financieel kader (MFK) met een looptijd van zeven jaar of, na 2020, zelfs 
meer; wijst erop dat een op deze manier vastgestelde periode zodanig moet worden 
opgezet dat de programmering van de financiering van prioriteiten is afgestemd op het 
mandaat van het Parlement en de Commissie;

19. wijst erop dat de gezamenlijke financiering en de regels n+2 resp. n+3 moeten worden 
gehandhaafd, en dat eventueel de soepelheid kan worden opgevoerd met het oog op 
buitengewone omstandigheden die zich in de loop van de komende programmaperiode 
naar verwachting zullen voordoen; is van mening dat het medefinancieringsniveau van de 
komende programmaperiode over het geheel genomen ongeveer even hoog moet zijn als 
dat van de huidige periode; wijst er andermaal met nadruk op dat een zekere mate van 
soepelheid in het gebruik van middelen gewaarborgd dient te zijn, maar dat uit hoofde van 
bovenstaande regeling niet toegewezen middelen in de cohesiebegroting moeten blijven 
en niet moeten worden teruggestort naar de lidstaten;

20. wijst erop dat middelen uit fondsen die in het kader van het cohesiebeleid zijn opgericht 
niet als instrument voor sancties in het kader van het stabiliteits- en groeipact moeten 
worden ingezet; wijst er met nadruk op dat zulks voor de desbetreffende regio’s en 
lidstaten, alsook voor de EU contraproductief zou zijn en dat lidstaten en regio’s via dit 
soort maatregelen niet op gelijke wijze zouden worden behandeld, daar de armsten het 
zwaarst gestraft zouden worden; 

21. wijst erop dat het toepassingsgebied van voorschriften inzake voorwaarden beperkt moet 
zijn tot het kader van maatregelen en instrumenten van het cohesiebeleid;

22. eist een voorstel voor striktere financiële sancties voor lidstaten die niet voldoen aan de 
stabiliteitsnormen en stelt dan ook meer automatische werking voor;

23. is van mening dat niet alleen de regio’s gestimuleerd worden, maar dat de EU 
daarenboven in de regio’s via maatregelen in het kader van het cohesiebeleid ook beter 
zichtbaar wordt, en wijst erop dat dit door meer zichtbaarheid in de regio’s nog duidelijker 
kan worden aangetoond en dat er kan worden bijgedragen tot de meerwaarde van het 
Europees optreden;

24. wijst er met name op dat een cohesiebeleid dat tegelijkertijd "intelligent" en "duurzaam" is 
en  "niemand buitensluit" in de EU2020-strategie een rol van wezenlijke betekenis speelt 
en, zoals alle beleidsterreinen, kan bijdragen tot deze doelstellingen; wijst erop dat hieruit 
andermaal duidelijk de betekenis van het cohesiebeleid als geheel blijkt, en wijst 
versplintering in een aantal begrotingslijnen af, daar het cohesiebeleid in de EU-begroting 
over een eigen post dient te beschikken.
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