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Inleiding

In dit werkdocument worden het doel en de reikwijdte van het uitvoeringsverslag beknopt 
beschreven. Ook formuleert de rapporteur zijn doelstelling en een werkhypothese en geeft hij de 
hoofdpunten aan die in het verslag moeten worden geanalyseerd.  

Verslag over de uitvoering

Uitvoeringsverslagen analyseren de omzetting van de EU-wetgeving in nationaal recht en de 
tenuitvoerlegging en handhaving van die wetgeving in de lidstaten. In het geval van het 
cohesiebeleid wordt het rechtskader gevormd door rechtstreeks toepasselijke verordeningen. 

Tegen deze achtergrond is de rapporteur voornemens de aanpak te volgen die de Commissie 
regionale ontwikkeling (REGI) al eerder heeft toegepast voor uitvoeringsverslagen: analyseren 
of de wetgeving door de lidstaten naar behoren is toegepast en hoe de lidstaten de 
communautaire strategische richtsnoeren hebben geïnterpreteerd en opgevolgd bij de 
tenuitvoerlegging van hun nationale strategische kaders en operationele programma's.

Momentum

Dit verslag is het derde van een reeks verslagen.  Het eerste werd tijdens de zesde zittingsperiode 
aangenomen met als titel "Uitvoering van de structuurfondsverordening 2007-2013:  
resultaten van de onderhandelingen betreffende de nationale cohesiestrategieën en operationele 
programma’s"1 (rapporteur: Miroslav Mikolášik).

Het tweede verslag, opgesteld door Lambert van Nistelrooij, werd in 2010 aangenomen onder de 
titel: Verslag over de totstandbrenging van synergieën tussen voor onderzoek en innovatie 
bestemde fondsen in Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees fonds voor 
Regionale Ontwikkeling en het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling in 
steden en regio’s alsmede in de lidstaten en de Unie2.

Nu de Commissie "Cohesiebeleid: Strategisch verslag 2010 over de uitvoering van de 
programma's 2007-2013"3 heeft gepresenteerd, kan eindelijk een eerste echte analyse worden 
opgemaakt van het uitvoeringsproces van de operationele programma's.

Mededeling van de Commissie

Het verslag zal hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de volgende twee documenten: de hierboven 
genoemde mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's "Cohesiebeleid: strategisch verslag 
2010 over de uitvoering van de programma's 2007-2013" (hierna "strategisch 
uitvoeringsverslag" genoemd) en het werkdocument van de diensten van de Commissie4 bij die 
mededeling.

                                               
1 P6_TA (2009)0165.
2 P7_TA-PROV(2010)0189.
3 COM (2010)110.
4 SEC(2010)360.
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Strategische verslagen

Strategische verslagen als onderdeel van het cohesiebeleid werden ingevoerd aan het begin van 
de huidige programmeringsperiode.  Zoals in overweging 36 van Verordening 1083/2006 van de 
Raad (algemene verordening)1 werd verklaard, hebben zij tot doel het strategische gehalte van 
het cohesiebeleid te verhogen door er de prioriteiten van de Gemeenschap in te integreren en zo 
de transparantie van dat beleid te bevorderen.

Artikel 29, lid 2 en artikel 30, leden 1 en 2 van die verordening verschaffen een rechtsgrondslag 
voor de strategische verslagen. In de verordening is bepaald dat de lidstaten uiterlijk eind 2009 
hun eerste nationale strategische verslagen moeten indienen. De gegevens in het strategisch 
uitvoeringsverslag zijn gebaseerd op deze nationale strategische verslagen.

In dezelfde verordening wordt eveneens bepaald dat het strategische verslag zo spoedig mogelijk 
na de publicatie ervan door de Raad moet worden behandeld2 en dat het eveneens moet worden 
voorgelegd aan het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de regio's, ten einde het debat binnen de EU-instellingen te faciliteren.

Doelstelling 

Het cohesiebeleid is een van de belangrijkste instrumenten van de Unie voor het bevorderen van 
een evenwichtige en harmonieuze ontwikkeling in al haar 271 regio's. De ex-post-evaluatie van 
de programmeringsperiode 2000-20063 toonde aan dat er gedurende de betrokken jaren 
vooruitgang was geboekt op punten als verkleining van de economische, sociale en territoriale 
verschillen, het scheppen van nieuwe banen, het verlenen van bijstand aan langdurig werklozen, 
laagopgeleiden en de meest kwetsbare personen, een forsere groei, infrastructuuropbouw en 
verbetering van de milieubescherming.

De lidstaten zijn nu halverwege met de uitvoering van de strategieën en operationele 
programma's voor de periode 2007-2013 en er zijn al tal van projecten geselecteerd. De eerste 
analyse van het uitvoeringspeil van de programma's die medegefinancierd worden door de 
Structuurfondsen (2007-2013) is derhalve cruciaal om: 

(1) een overzicht op te maken van de concrete situatie na circa 18 maanden uitvoering, door 
middel van een beoordeling van het implementatieniveau van overeengekomen strategieën en de 
vooruitgang bij het nastreven van de doelstellingen;
(2) veel voorkomende tekortkomingen en gebieden waarop hervormingen noodzakelijk zijn aan 
het licht te brengen en goede praktijken onder de aandacht te brengen. 

Het verkrijgen van een duidelijk beeld van de situatie is vooral nodig in de context van de 
huidige economische crisis en de economische recessie die daar het gevolg van is, alsook met het 
oog op de komende onderhandelingen over de volgende programmeringsperiode.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1260/1999.
2 Conclusies van de Raad betreffende het Strategisch verslag 2010 van de Commissie over de uitvoering van de 
programma's van het cohesiebeleid, 14 juni 2010.
3 Ex-post-evaluatie van de door het EFRO (doelstellingen 1 en 2) gecofinancierde Cohesiebeleidsprogramma's 
2000-06, syntheseverslag, april 2010.
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In het verslag zal dus worden ingegaan op de huidige implementatiestaat, maar zal ook vooruit 
worden geblikt op de toekomst. Het moet een positieve stap vooruit vormen. Daarom zullen er 
aanbevelingen worden geformuleerd met het oog op de verbetering van de uitvoering tijdens de 
lopende programmeringsperiode, maar ook voor de beleidsarchitectuur voor na 2013.

Werkhypothese

De rapporteur gebruikt als werkhypothese dat het cohesiebeleid nog steeds relevant blijkt en dat 
het in deze speciale context van de huidige crisis voor een gematigde maar bemoedigende 
verbetering van het sociaaleconomisch klimaat zorgt, op een wijze die per definitie van land tot 
land verschilt. 

Niettemin is hij van mening dat er op bepaalde gebieden meer moet worden gedaan, vooral om 
de implementatieprestaties te verbeteren, buitensporige vertragingen te voorkomen, meer 
financiële discipline af te dwingen en de synergieën met ander EU-beleid te vergroten.

Voorgestelde structuur van het verslag

Het verslag zal worden opgebouwd rond de volgende hoofdpunten:

1. De sociaaleconomische context

2. De uitvoering

2.1. De vooruitgang bij de toepassing van de communautaire strategische richtsnoeren:

Onder elk richtsnoer zullen diverse "CSR-thema's" aan de orde komen. In het oog springende 
thema's, zoals "prioritaire thema's" of investeringscategorieën, kunnen onder een van die 
richtsnoeren grondig onder de loep worden genomen.

a) Richtsnoer: Aantrekkelijke gebieden om te investeren en te werken
b) Richtsnoer: Meer kennis en innovatie voor groei
c) Richtsnoer: Meer en betere banen
d) Territoriale dimensie

2.2. De vooruitgang bij de toepassing van de "Lissabon-earmarking" per doelstelling:

a) Onderlinge afstemming
b) II. Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid
c) III. Europese territoriale samenwerking

3. Uitdagingen met betrekking tot de uitvoering

Tot de hoofdthema's behoren: het gebruik van een minimaal pakket kernindicatoren, vertraging 
bij specifieke CSR-thema's zoals de spoorwegsector, en het vergelijken en aggregeren op EU-
niveau van door de lidstaten verstrekte gegevens.

4. Verkleinen van regionale verschillen:
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Er zal worden ingegaan op de door de nieuwe lidstaten gemaakte vorderingen.

5. Reactie op de economische crisis

6. Tot stand brengen van synergieën en vermijden van sectorale versnippering van 
middelen van het regionaal beleid

7. Monitoring en evaluatie

8. Goede werkwijzen

9. Conclusies en aanbevelingen voor de volgende programmeringsperiode

Werkmethode en procedure

Dit werkdocument moet een vruchtbaar debat op gang brengen met de leden van de Commissie 
regionale ontwikkeling. Het bevat slechts een eerste standpunt van de rapporteur, dat in het 
ontwerpverslag nader zal worden uitgewerkt. 

De rapporteur zal nauw samenwerken met de schaduwrapporteurs en met de rapporteurs voor 
advies. (De Begrotingscommissie, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie vervoer en 
toerisme hebben besloten een advies op te stellen).

Verder kunnen alle leden van de Commissie regionale ontwikkeling tijdens de bespreking hun 
gezichtpunten te berde brengen en zodoende het verslag met hun constructieve ideeën verrijken.


