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Doel en reikwijdte van het initiatiefverslag

Dit werkdocument biedt een uitgangspunt voor de discussies over het initiatiefverslag over de 
gereedheid van de EU-lidstaten voor een doeltreffende en tijdige aanvang van de nieuwe 
programmeringsperiode van het cohesiebeleid. 

Bij de voorbereiding van het verslag zal onder meer gesproken worden met deskundigen. Dat 
gebeurt op 23 september in de REGI-commissie. De rapporteur heeft ontmoetingen gehad met 
de Commissie en het Comité van de regio's en zal ook met vertegenwoordigers uit de lidstaten 
spreken. Ook zal er een achtergrondnota worden opgesteld met de input van diverse lidstaten 
over de stand van zaken in hun land bij de voorbereiding van de tenuitvoerlegging van het 
nieuwe cohesiebeleid. Na deze eerste ideeënuitwisseling zal een ontwerpverslag worden 
opgesteld.

In het kader van deze besprekingen wil de rapporteur de leden van de REGI-commissie en 
ook anderen die belangstelling hebben voor dit thema graag uitnodigen om mee te werken aan 
de voorbereiding van dit initiatiefverslag. In het uiteindelijke verslag zal hij enkele 
aanbevelingen opnemen die gebaseerd zijn op de discussies over dit thema.

In dit werkdocument wordt uiteengezet waar de nadruk zal liggen bij dit initiatiefverslag en 
worden enkele bijzondere aspecten belicht die nader moeten worden besproken. 

Context

De Europese Unie kampt met economische en sociale uitdagingen en lidstaten en regio's 
trachten naarstig hun economie weer op het juiste spoor te zetten en de crisis te doorbreken. In 
deze tijd van economische onzekerheid kan het cohesiebeleid een waardevolle bijdrage 
leveren en de lidstaten en regio's helpen om werkgelegenheid te scheppen, hun 
concurrentievermogen te versterken en duurzame groei aan te moedigen. 

Het cohesiebeleid heeft op doeltreffende wijze toegewerkt naar de verkleining van de 
verschillen tussen EU-regio's doordat het in eerdere programmeringsperiodes de Europese 
integratie heeft bevorderd door middel van investeringen in infrastructuur, banen en 
bedrijven. 

Hervorming van het cohesiebeleid

De huidige hervorming heeft tot doel de rol van het cohesiebeleid als belangrijkste 
beleidsvorm van de EU voor overheidsinvesteringen te versterken en stabiele en inclusieve 
groei te genereren. 

Het cohesiebeleid is afgestemd op de EU-begroting voor de lange termijn, het meerjarig 
financieel kader (MFK), dat een periode van zeven jaar bestrijkt. Het huidige MFK loopt in 
2013 af en het nieuwe MFK voor de periode 2014-2020 is bijna rond. Daarbij zijn ook de 
regels voor het cohesiebeleid herzien. 

Het Litouwse voorzitterschap heeft bekrachtigd dat het de onderhandelingen over het 
wetgevingspakket voor de programmeringsperiode 2014-2020 zo spoedig mogelijk wil 
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afronden. Dat betekent hopelijk dat de stemming in het Europees Parlement in de herfst van 
2013 kan plaatsvinden. Vervolgens kan de Commissie overeenkomsten aangaan voor 
nationale partnerschapsovereenkomsten en operationele programma's, zodat de financiële 
middelen zo spoedig mogelijk kunnen worden toegewezen.

De onderhandelingen tussen het Parlement, de Raad en de Commissie hebben tot tal van 
veranderingen in de wetgeving voor het cohesiebeleid geleid. Die veranderingen worden in dit 
werkdocument uiteengezet. Bij de onderhandelingen is het Parlement erin geslaagd het 
wetgevingspakket op talrijke punten aanzienlijk te verbeteren: meer plaatselijke en regionale 
betrokkenheid bij de plannings- en uitvoeringsfase, meer flexibiliteit en nadruk op 
milieukwesties. 

Belangrijke discussiepunten 

Het is duidelijk dat de lidstaten momenteel niet allemaal even ver zijn: sommige maken goede 
vorderingen en zullen de Commissie op korte termijn hun partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma's kunnen voorleggen, terwijl andere nog niet zo ver zijn.

Dat kan aan tal van factoren liggen. Als de lidstaten ver gevorderd zijn met hun 
voorbereidingen, dan zal in het ontwerpverslag worden bekeken welke structuren er bestaan 
om ze in staat te stellen die fase te bereiken. Voor de lidstaten die minder snel vooruitgaan, 
zal in het ontwerpverslag worden ingegaan op de knelpunten en obstakels waarmee die landen 
kampen. 

Er zijn veel factoren die de mate van vorderingen zouden kunnen verklaren. In het verslag 
zullen enkele van die factoren onder de loep worden genomen, zoals:

De les die uit de programmeringsperiode 2007-2013 is getrokken

In de programmeringsperiode 2014-2020 zullen de lidstaten proberen voort te bouwen op de 
successen van de vorige ronde en zullen zij ook de punten waarop zij gefaald hebben of 
moeilijkheden hebben ondervonden, willen aanpakken. De lidstaten zullen het vorige 
programma geanalyseerd hebben en zullen de resultaten van die analyse gebruiken bij hun 
voorbereiding. Het is waarschijnlijk dat sommige lidstaten een heel andere koers zullen gaan 
kiezen dan in de vorige financieringsperiode en dat zou ertoe kunnen leiden dat hun 
partnerschapsovereenkomsten en operationele programma's vertraging oplopen.

Administratieve opzet

De omvang, de administratieve capaciteit en de organisatiestructuur kunnen van lidstaat tot 
lidstaat verschillen. In sommige lidstaten kan het voorbereidende werk sterk beïnvloed 
worden door plaatselijke en regionale spelers, terwijl de capaciteit op subnationaal niveau in 
andere lidstaten geringer is. Sommige lidstaten stellen een beleidscommissie of een andere 
instantie in om zich specifiek te buigen over de voorbereidingsfase voor de volgende ronde 
van het cohesiebeleid. 

De politieke context of de economische situatie in de lidstaten
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Moeilijke economische omstandigheden of ingrijpende politieke wijzigingen kunnen van 
invloed zijn op de vorderingen die de lidstaten maken. Politieke en economische 
moeilijkheden kunnen betekenen dat de prioriteiten worden verlegd en dat cohesiebeleid in 
vele lidstaten een nog belangrijker investeringsinstrument wordt.

Bottom-up of top-down

De sterkere nadruk die in de nieuwe verordeningen op partnerschap wordt gelegd, heeft tot 
doel de doeltreffendheid en het succes van het cohesiebeleid over de hele lijn te verbeteren. 
Sommige lidstaten zullen een bottom-up-aanpak volgen, waarbij subnationale actoren een 
grote rol spelen, terwijl andere wellicht liever voor een top-down-benadering kiezen en met 
nationale strategieën werken. 

Onderhandelingen over de gemeenschappelijke verordening 

De verordening voor 2013-2020 biedt een sterkere en meer geïntegreerde aanpak van de 
financiering van het cohesiebeleid, wat als een welkome verbetering wordt gezien. Meer 
integratie brengt het cohesiebeleid dichter bij de burger en dat zorgt ervoor dat de financiering 
rechtstreeks gericht is op de sociale en economische uitdagingen voor Europa op de lange 
termijn. Het doel van een meer gecoördineerde aanpak bij de financieringsprogramma's moet 
ertoe leiden dat de projecten een grotere impact hebben en tastbaardere resultaten opleveren.

Het kan tijd kosten om deze veranderingen te begrijpen en zich eraan aan te passen, en dat 
zou vertraging kunnen opleveren bij de voorbereiding van de partnerschapsovereenkomsten 
en de operationele programma's. 

Enkele van de belangrijkste veranderingen zijn:

 Gemeenschappelijk strategisch kader (GSK)
Het GSK biedt gemeenschappelijke richtsnoeren voor alle EU-fondsen (EFRO, ESF, 
ELFPO en EFMZV), zodat de aanpak coherenter en beter gecoördineerd wordt en deze 
fondsen optimaal effect sorteren.

 Vereenvoudiging
Een vereenvoudigde aanpak in alle fasen van het programmeringsproces is broodnodig en 
wordt algemeen toegejuicht. Maatregelen om ervoor te zorgen dat het proces vanaf de 
projectselectie tot en met de uitvoering eenvoudiger wordt gemaakt voor kandidaten en 
beheersinstanties vormen een belangrijk en overkoepelend onderdeel van de nieuwe 
wetgeving. 

 Thematische concentratie
De afstemming van het cohesiebeleid op de Europa 2020-doelstellingen kan worden 
verwezenlijkt door middel van thematische concentratie op een beperkt aantal 
doelstellingen. Het is belangrijk dat dit initiatief op flexibele wijze wordt benaderd. 

 Partnerschapsovereenkomsten
De partnerschapsovereenkomsten worden gesloten tussen de Commissie en de lidstaten, 
en bevatten de verbintenissen en prioriteiten van de nationale regeringen voor de 
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verwezenlijking van de EU 2020-strategie. Het is van belang dat zowel plaatselijke en 
regionale autoriteiten als andere organisaties bij alle plannings- en uitvoeringsfasen 
worden betrokken.

 Voorwaarden 

Er bestaan al voorwaarden in het cohesiebeleid waaraan moet worden voldaan, maar in de 
volgende programmeringsperiode moet de doeltreffendheid van de financiering worden 
verbeterd door financiering te verbinden aan bepaalde criteria. Over de politieke, 
financiële en administratieve gevolgen van deze voorwaarden is in de loop van het hele 
hervormingsproces veel gediscussieerd. 

 Financiële instrumenten
In de nieuwe wetgeving wordt voorgesteld om meer gebruik te gaan maken van financiële 
instrumenten, wat publieke en private investeringen zal aanmoedigen in tijden van 
middelenschaarste. Er zal worden voortgebouwd op het gebruik dat bij de vorige ronden 
van de financiering van het cohesiebeleid van financiële instrumenten is gemaakt: de 
instrumenten zullen investeringen ondersteunen door middel van leningen, garanties, enz. 
en zullen aanzetten tot betere prestaties en dus meer resultaten.

De rapporteur ziet uit naar de discussie over dit werkdocument en de bijdragen van 
lidstaten en andere actoren tijdens de voorbereiding van zijn ontwerpverslag. 


