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INGEDIEND DOOR : de heer Van Nistelrooij (PPE-Fractie), Commissie regionale 
ontwikkeling

Betere regionale en lokale samenwerking door een regionaal beleid van de EU op 
wereldschaal te bevorderen - Begrotingspost 13 03 23

OPMERKINGEN:

Dit betreft de voortzetting en verbetering van het in 2009 gelanceerde proefproject "Betere 
regionale en lokale samenwerking door een regionaal beleid van de EU op wereldschaal 
te bevorderen":

TOELICHTING:

De internationale dimensie van het cohesiebeleid is in de loop van 2009 en het begin van 
2010 flink groter geworden, met name door de extra kansen die zijn gecreëerd met de 
middelen van het proefproject van het EP. Het oorspronkelijke proefproject was behoorlijk 
succesvol en dat is ook de reden dat de REGI-commissie het project wil voortzetten en 
uitbreiden, en meer specifiek wil richten op het ontwikkelen van regionale governance, in het 
bijzonder door middel van opleidingsprogramma's op het gebied van 'place based' 
beleidsontwikkeling en strategische planning, en via aandacht voor procedurele kwesties ten 
aanzien van controlemechanismen en goed financieel beheer.

INGEDIEND DOOR: de leden van De Groenen van de Commissie regionale ontwikkeling

Kennis van de strategie van de macroregio's

OPMERKINGEN:

De macroregiostrategie in de Oostzee vormt een innovatief kader voor het verbeteren van de 
Europese integratie op basis van de 'levensbassins' van Europa. Andere projecten staan eraan 
te komen: de Donau, de Alpen, de westelijke Middellandse Zee, de Atlantische boog.

Het Oostzeeproject moet meer onder de aandacht worden gebracht zodat andere projecten er 
van kunnen leren en in het toekomstige cohesiebeleid kunnen worden meegenomen.

Voorgestelde acties:

1 Organisatie van een manifestatie in het gebied van de Oostzee om alle geïnteresseerde 
Europese regio's te informeren over dit project en op de hoogte te stellen van de principes van 
de macroregiostrategie (EUR 200 000)

2 Organisatie van een seminar in Brussel gericht op de nationale en regionale autoriteiten die 
aan de macroregiobenadering deelnemen, ter ondersteuning van de projecten (EUR 150 000)

3 Uitwerking van een kaderdocument over de macroregio's, en verspreiding daarvan (EUR 
150 000)

TOTAALBEDRAG voor het proefproject: EUR 500 000
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INGEDIEND DOOR : Tamás DEUTSCH, Commissie regionale ontwikkeling

Kader voor bijstandspartnerschappen tussen Europese regio's met de grootste 
verschillen in economische ontwikkeling en bbp-cijfers

OPMERKINGEN:

Algemene doelstellingen van het project:

1) Ontwikkelen van een kader voor bilaterale partnerschappen voor het uitwisselen van 
goede praktijken/ervaringen in het bedrijfsleven en de economie tussen de 50 meest 
ontwikkelde regio's van Europa en de 20 minst ontwikkelde regio's van Europa. Bij het kiezen 
van deze regio's moet worden uitgegaan van het bbp per hoofd van de bevolking.

2) Enkele van de concrete vormen van technische bijstand en doorgifte van kennis voor 
het ontwikkelen van het bedrijfsleven en de economie zijn consultancy, studiebezoeken, 
workshops, cursussen en sociale manifestaties. Belangrijke onderwerpen zijn ervaringen met 
het gebruik van EU-middelen (van het Fonds voor regionale ontwikkeling of het 
Cohesiefonds, pretoetredingssteun, middelen voor plattelandsontwikkeling), deelname aan 
kdaerprogramma's voor onderzoek, uitvoering van ontwikkelingsmaatregelen voor kmo's en 
het creëren van een dynamiek op regionale arbeidsmarkten.

3) Tot de doelgroepen van het projecte behoren lokale autoriteiten, kmo's, NGO's, 
organisaties van het maatschappelijk middenveld, beroepsorganisaties en -verenigingen.

Specifieke doelstellingen:

- Ontwikkeling van nieuwe zusterregio's die een bijdrage leveren aan de doeltreffendheid 
van het regionaal en het cohesiebeleid van de EU

- Bevordering van een passend gebruik van bestaande EU-middelen en -instrumenten
voor de minst ontwikkelde EU-regio's

- Integratie van de meest ontwikkelde regio's in de initiatieven in het kader van het 
cohesiebeleid

Sleutelwoorden:

Regionaal beleid van de EU, Structuurfondsen van de EU en Cohesiefonds van de EU, 
plattelandsontwikkeling, kmo's, economische crisis

INGEDIEND DOOR : de leden van De Groenen van de Commissie regionale ontwikkeling

Implementatie van het partnerschapsbeginsel in de Structuurfondsen

OPMERKINGEN:

Implementatie van het partnerschapsbeginsel in de Structuurfondsen
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Overeenkomstig artikel 11 van de algemene verordening van de Structuurfondsen moeten 
partners betrokken zijn bij het voorbereiden, uitvoeren, monitoren en evalueren van 
Structuurfondsprogramma's. We weten uit ervaring dat de uitvoering van het 
partnerschapsbeginsel de afgelopen jaren over de hele linie is verbeterd. Er zijn evenwel nog 
grote (tussen landen onderling en binnen landen uiteenlopende) obstakels.

Het proefproject beoogt het startsein te geven voor een proces van uitwisseling van ervaringen 
met de implementatie van het partnerschapsbeginsel, de obstakels daarvoor en de uitdagingen 
daarvan, alsook voor het opstellen van een gedragscode. Er zal met name aandacht worden 
besteed aan de ervaringen van de economische en sociale partners, organisaties van het 
maatschappelijk middenveld, milieu-partners, NGO's en organisaties die zich inzetten voor 
het bevorderen van gendergelijkheid.

Onderwerpen:

- Opstelling van een plan voor raadpleging/participatie vanaf het begin met betrekking tot 
programmering, uitvoering en evaluatie (en het maken van afspraken met geëigende partners 
over de doelstellingen);

- Beoordeling van de wijze waarop bevoegde autoriteiten (in het bijzonder beheers- en 
toezichtscomités) in hun voorstellen en verslagen rekening hebben gehouden met het 
partnerschapsbeginsel;

- Terbeschikkingstelling van technische bijstand in alle operationele programma's voor alle 
partners op de gebieden capaciteitsopbouw, coördinatie en vertegenwoordiging, teneinde ze in 
staat te stellen hun rol te vervullen;

- Toekenning van verantwoordelijkheid aan partners met betrekking tot de procedures voor
het kiezen van 'hun' leden in de beheerscomités en andere raadplegingsorganen, op basis van 
de criteria belangstelling en representativiteit, en met een voorkeur voor nieuwe, toegewijde 
en vernieuwende kandidaten;

- Participatie vanaf het begin van partners bij het ontwikkelen van de criteria voor het 
selecteren van projecten;

- Vaststelling van het partnerschapscriterium voor projecten die voor middelen van de 
fondsen in aanmerking wensen te komen;

- Inachtneming/opdoen van specifieke ervaring met transnationale partnerschappen.

Activiteiten:

- workshops, seminars,

- ontwikkeling van een gedragscode,

- ontwikkeling van een netwerk van 'regio's van excellentie in partnerschappen'
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INGEDIEND DOOR : Tamás DEUTSCH, Commissie regionale ontwikkeling

Een pan-Europees Platform voor bekwaamheid en excellentie voor de regio's van 
Europa - met inbegrip van de macroregio's (de Donau, de Oostzee) - betreffende 
ontwikkelingen op het gebied van de Structuurfondsen van de EU en het Cohesiefonds 
van de EU

OPMERKINGEN:

Algemene visie van het project:

1) Ontwikkeling van een gemeenschappelijk platform voor toegang tot regionale 
bekwaamheid

2) Ontwikkeling van bekwaamheidskaarten met een overzicht van de Structuurfonds- en 
Cohesiefondsprojecten in de regio's (inclusief macroregio's)

3) Steun voor verbetering en ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor het aanbieden van 
informatie over bekwaamheid en projecten, en het ontwikkelen van netwerken

Sleutelaspecten:

- Het aangaan van nieuwe samenwerkingen wordt gemakkelijker vanwege de grotere 
zichtbaarheid van en toegankelijkheid tot bekwaamheid

- Het strategisch besluitvormingsproces in het EU-beleid, het regionaal beleid, het 
bedrijfsleven en NGO's kan worden verbeterd, aangezien er betere informatie over 
bekwaamheid en projectresultaten kan worden verkregen

- Verbetering van de commercialisering van projectresultaten door middel van een 
verbeterde toegang voor het bedrijfsleven

- Vergroting van de doeltreffendheid van positioning, aangezien het gebaseerd zal zijn op 
zichtbare bekwaamheden

- Vergroting van de transparantie van het regionaal beleid van de EU en de financiering 
daarvan

Sleutelwoorden:

Regionaal beleid van de EU, Structuurfondsen van de EU, Cohesiefonds van de EU, Oostzee-
en Donaustrategie, Hongaars voorziterschap van de EU 2011, regionale en economische 
ontwikkeling, transparantie

INGEDIEND DOOR: ELIE HOARAU
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Proefproject - Programma voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in 
de ultraperifere regio's

OPMERKINGEN:

De ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en het onderzoek naar nieuwe vormen van 
hernieuwbare energiebronnen in de ultraperifere regio's kan een belangrijke troef voor de hele 
Europese Unie zijn.

We zien dat de ultraperifere regio's (en de eilandregio's in nog grotere mate) kwa 
bevoorradingssituatie en sterke afhankelijkheid van slechts één bron van fossiele brandstof 
een unieke plaats innemen. Deze gebieden zijn uitermate kwetsbaar binnen de continentale 
context en dit rechtvaardigt een speciaal communautair proefproject.

Hiernaast zij erop gewezen dat de klimaatverandering ongetwijfeld tot een verhoging van de 
productiekosten van traditionele energie op basis van fossiele brandstoffen zal leiden en de 
bevoorradingszekerheid onder druk zal zetten. En hoewel de liberalisering van de markten 
voor elektriciteit en gas de voltooiing van de interne markt in deze sector ten goede komt, 
profiteren de ultraperifere regio's hiervan niet vanwege hun specifieke kenmerken.

De ultraperifere regio's zijn vanwege hun overvloedig aanwezige natuurlijke rijkdommen 
(wind, getijden, zon, vulkanen, enz.) een belangrijke potentiële bron van hernieuwbare 
energie. De bevoorrading met schone energie kan er worden aangezwengeld, waarmee het 
gebruik en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kan afnemen. Vanwege het 
strategische belang en de enorme kosten van de projecten in de ultraperifere regio's is 
financiële steun van de Unie op de lange termijn een 'must', in combinatie met een 
proefproject voor excellentie, dat voor een groot aantal andere regio's van Europa de deur 
voor dit soort ontwikkeling zal openzetten.

INGEDIEND DOOR: ELIE HOARAU

Proefproject - Programma voor de ontwikkeling van rietfilters in eilandregio's

OPMERKINGEN:

Wat geldt voor plattelandsgebieden op het 'vasteland', namelijk dat zuivering van 
huishoudelijk afvalwater een probleem is, geldt dubbel en dwars voor niet-stedelijke zones in 
ultraperifere gebieden.

Tot nu toe moet men het in kernen met een omvang van minder dan 2 000 equivalent 
inwoners (EH1) doen met onbevredigende oplossingen. De mini-zuiveringsinstallaties met 
actief slib leveren in theorie een goed resultaat op, maar enerzijds is de werking ervan
complex en de slijtage groot, waardoor de elektromechanische onderdelen vaak moeten 
worden vervangen, en anderzijds zit je met het probleem van de verwerking van grote 
hoeveelheden slib.

De 'alwatertanks', met een resultaat ten aanzien van het organisch materiaal van (in het beste 
geval) ten hoogste 50%, zorgen alleen in combinatie met een aërobe behandeling voor een 
voldoende goed eindresultaat. Bovendien moet geregeld het slib worden verwijderd (wanneer 
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dit 50% van het nuttige volume heeft bereikt). Dit slib kan in grotere installaties worden 
verwerkt teneinde hun impact te verkleinen, maar dit resulteert uiteraard in een grotere 
productie van 'normaal slib' van deze installaties zelf.

Het is belangrijk in de ultraperifere en eilandregio's de belangstelling voor rietfilters te 
vergroten, aangezien deze de beste prijs/kwaliteitverhouding hebben.

INGEDIEND DOOR: László Surján (PPE-Fractie), Commissie regionale ontwikkeling

Naar een gemeenschappelijke regionale identiteit van en verbroedering tussen de 
volkeren in de Donau-macroregio

OPMERKINGEN:

Er zullen opleidingsprogramma's en seminars worden georganiseerd gericht op het 
benadrukken van de gemeenschappelijke regionale identiteit van de volkeren die in de Donau-
macroregio wonen. Via programma's voor burgeronderwijs en kansen voor culturele 
uitwisseling zal gewerkt worden aan een progressieve, duurzame, op de Europese toekomst 
gerichte dimensie van coëxistentie. Het proefproject is bedoeld voor het bevorderen van de 
sociaal-economische stabiliteit in de betrokken regio's, inclusief acties voor meer cohesie 
tussen gemeenschappen, en beklemtoont de toegevoegde waarde van grensoverschrijdende 
samenwerking.

Het in aanmerking komende gebied is de Donau-macroregio en, overeenkomstig het Europees 
nabuurschapsbeleid, de buurlanden. Om voor financiële steun in aanmerking te komen, 
moeten aan de programma's mensen uit ten minste drie lidstaten in de regio deelnemen.

INGEDIEND DOOR: mevrouw Manescu (ALDE-Fractie), Commissie regionale 
ontwikkeling

Project voor opleiding en mobiliteit van lokale en regionale actoren die bij programma's 
van het cohesiebeleid betrokken zijn

OPMERKINGEN:

Het gebrek aan opleiding ter plaatse van lokale autoriteiten en lokaal personeel dat belast is 
met het beheer van EU-middelen is een belangrijke oorzaak van procedurele fouten, slecht 
beheer en lage absorptiecijfers. Een netwerk van opleiders die ter plaatse aan de slag gaan, zal 
de kosteneffectiviteit van het beleid zeker ten goede komen.

Om lokale actoren die bij de uitvoering van projecten van de Structurfondsen en het 
Cohesiefonds betrokken zijn, te helpen en te ondersteunen (met name in de nieuwe lidstaten), 
moet het EP een project voor opleiding en mobiliteit ontwikkelen voor het verbeteren van de 
kwaliteit van het beheer en voor het uitwisselen van goede praktijken en ideëen over de 
problemen waar de lokale actoren geregeld mee te maken hebben. Dit zou de governance van 
en de institutionele capaciteitsopbouw met betrekking tot programma's en het territoriaal 
beleid verbeteren.

INGEDIEND DOOR: Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Ivan, Edit Herczog, Ivailo Kalfin en 



PE445.640v01-00 8/9 DT\822598NL.doc

NL

Victor Boştinaru

Post 13 03 26 - Voorbereidende actie: het bevorderen van samenwerking in de Donau-
regio

Post 13 03 27 - Proefproject: het bevorderen van samenwerking in de Donau-regio

OPMERKINGEN:

De Europese Raad van 19 juni 2009 heeft de Commissie formeel gevraagd om vóór eind 2010 
een EU-strategie voor de Donau-regio voor te leggen. Deze strategie zal begin 2011 door het 
Hongaarse voorzitterschap worden gelanceerd. De strategie omvat een actieplan dat 
permanent zal worden ontwikkeld en bijgewerkt met inachtneming van de voorstellen van de 
lidstaten. Deze voorbereidende actie en dit proefproject zijn nodig voor de opbouw van de 
noodzakelijke governancecapaciteit voor de uitvoering van de Europese strategie voor de 
Donau-regio.

Bij de uitvoering van deze strategie moet gebruik worden gemaakt van alle mogelijke 
financieringsbronnen: van de EU, de lidstaten en de internationale financiële instellingen, en 
van de particuliere sector. De nadruk moet liggen op een verbeterde, efficiëntere en 
doeltreffendere coördinatie van de verschillende financieringsinstrumenten.

De financiering zal worden gebruikt voor:

- versterking van de Donau-identiteit door middel van opleiding op het gebied van en 
verbetering van de governance

- verbetering van het sociaal-economische concurrentievermogen van de regio

- integratie van buurlanden, gericht op het volledig benutten van het dynamische potentieel 
van de Donau-regio op gebieden als gebruik van de binnenwateren, vervoer, connectiviteit, 
milieu en energie, voor het aanpakken van gemeenschappelijke kwesties en zorgen van de 
landen langs de Donau

INGEDIENDE DOOR: Tamás DEUTSCH, Commissie regionale ontwikkeling

Regionaal Mechanisme voor jongerensamenwerking in Midden- en Zuidoost-Europa

OPMERKINGEN:

Algemene visie van het project:

1) versterking van het regionaal integratieproces van kandidaat- en potentiële kandidaat-
landen voor toetreding tot de EU door middel van het ontwikkelen van partnerschappen en 
het bevorderen van participatie door jongeren

2) oprichting van een permanent regionaal burgerinintiatief voor samenwerking van en 
uitwisseling tussen jonge burgers in de landen van de westelijke Balkan en Zuidoost-
Europa, alsook de Midden-Europese lidstaten van de EU
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3) uitvoering van gemeenschappelijke projecten op de gebieden wetenschap, onderwijs, 
mensenrechten, talen en cultuur

4) institutionalisering van grensoverschrijdende initiatieven in de regio met deelname van 
jonge burgers

Specifieke doelstellingen:

- totstandbrenging van daadwerkelijk wederzijds begrip van de samenlevingen die te maken 
hebben met het uitbreidings- en integratieproces

- voorbereiding van strategische samenwerking op de terreinen van gemeenschappelijk 
EU-beleid (implementatie in de toekomst via nauwe samenwerking)

- ontwikkeling van een concrete regionale agenda voor publieke betrokkenheid van 
Europese jongeren bij het Europees integratieproces

Sleutelwoorden:

Regionaal beleid van de EU, jongerenbeleid, publieke participatie, EU-uitbreiding, regionale 
en economische ontwikkeling, eenheid in verscheidenheid


