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De doelstelling: cohesie bereiken met een samenhangend pakket van 
beleidsinstrumenten 

Om te komen tot de doelstelling van sociale, economische en territoriale cohesie voorziet 
artikel 175 van het VWEU in een gezamenlijke inspanning van de structuurfondsen (hierbij 
worden het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling beschouwd als één geheel). 

De Commissie en de lidstaten garanderen de coördinatie tussen de bijdragen uit deze 
fondsen en het Europees Visserijfonds alsmede het Cohesiefonds overeenkomstig artikel 
9, lid 4 van 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 Cohesiefonds1.

Op 14 juni 2010 heeft de Raad, in zijn conclusies over het strategische verslag 2010 van de 
Commissie over de uitvoering van de programma’s in het kader van het cohesiebeleid, “de 
feitelijke meerwaarde [benadrukt] die één strategische aanpak en een gemeenschappelijke 
toepassing van de regels voor het EFRO, het Cohesiefonds en het ESF opleveren, binnen het 
algemeen kader van het cohesiebeleid”.

De Raad heeft op 25-26 maart 2010 geconcludeerd dat elk gemeenschappelijk beleid, dus ook 
het cohesiebeleid, een ondersteuning moet zijn van de Europa 2020-strategie. 

In het Europa 2020-strategiedocument pleit de Commissie voor een activering van de 
financiële instrumenten van de EU (plattelandsontwikkeling, structuurfondsen, programma’s 
voor onderzoek en ontwikkeling, trans-Europese netwerken en Europese Investeringsbank) 
als onderdeel van een consistente fondsenstrategie waarbij EU-financiering en publieke en 
private financiering op nationaal niveau worden samengevoegd onder één van de 
kerninitiatieven2 die onderdeel zijn van de strategie. Hiermee wordt de noodzaak aangegeven 
voor coherentie tussen beleid en beleidsinstrumenten. 

In de mededeling van de Commissie over de evaluatie van de EU-begroting3 van 19 oktober 
wordt gewezen op een brede openbare raadpleging waaruit naar voren is gekomen dat er 
behoefte is aan sterkere coördinatie om te komen tot synergieën en de waarborg van een 
samenhangend beleid.

Coördinatie van fondsen tot op heden 

Wat betreft het ESF leert de ervaring dat de EFRO-financiering van economische activiteiten 
(innovatie, onderzoek, kleine en middelgrote ondernemingen, milieu, enz.) effectiever is 
wanneer ze strak wordt gecoördineerd en wordt geïntegreerd met de activiteiten van het 
betreffende fonds. Het succes van de meeste programma’s en maatregelen is immers 
grotendeels afhankelijk van een succesvolle combinatie van factoren en hierbij is de 

                                               
1 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.
2 Zie het kerninitiatief "Efficiënt gebruik van hulpbronnen" in Europa.
3 COM(2010) 700.
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ontwikkeling van het menselijk potentieel extreem belangrijk. Voor de structuurfondsen geldt 
dat de Europese toegevoegde waarde afhankelijk is van het al dan niet bereiken van 
synergievoordelen tussen economische maatregelen en sociale maatregelen. 

De hervorming van het structuurbeleid voor de programmaperiode 2007-2013 heeft geleid tot 
de afsplitsing van het fonds voor plattelandsontwikkeling van het overkoepelende raamwerk 
van structuurfondsen. Hierbij is benadrukt dat deze afsplitsing niet moet leiden tot het 
dupliceren of juist verdwijnen van doelstellingen en dat ontwikkelingsmogelijkheden moeten 
worden gegarandeerd op zowel het platteland als in een stedelijke omgeving, maar de 
praktijk levert tegenstrijdige gegevens op. Een efficiënt plattelandsontwikkelingsbeleid 
vereist nauwe coördinatie, zowel bij de uitvoering van maatregelen binnen het ELFPO-kader 
als bij de implementatie van regionale beleidsinstrumenten. In deze context heeft het 
Europees Parlement steeds gewezen op de noodzaak van het nauwkeurig bijhouden van de 
gevolgen van de scheiding tussen plattelandsontwikkelingsbeleid en cohesiebeleid. Op die 
manier is het mogelijk om het werkelijke effect op de ontwikkeling van plattelandsgebieden te 
evalueren. De gevolgen van het scheiden van het ELFPO van het cohesiebeleid moeten 
nauwkeurig worden onderzocht. 

De regels voor kruisfinanciering4 zijn vanuit het oogpunt van coördinatie niet doelmatig 
gebleken en hebben bijgedragen aan de complexiteit van het fondsbeheer. De bruikbaarheid 
en impact van de regels voor kruisfinanciering zouden moeten worden beoordeeld met 
behulp van uitgebreide en betrouwbare gegevens.

Bovendien is de toenemende nadruk op stedelijke kwesties en de rol van steden binnen het 
cohesiebeleid een bron van zorg voor een aantal belanghebbenden. Zorg over een eventueel 
resulterende onevenwichtige balans tussen plattelandsgebieden en stedelijke gebieden is voor 
deze betrokkenen aanleiding geweest om op te roepen tot de instelling van een reële en 
effectieve koppeling tussen plattelandsbeleid en stedelijk beleid. 

De roep om meer flexibiliteit bij het gebruik van de fondsen aan de ene kant en aan de andere 
kant de roep om een bestuurscultuur waarbij een multidisciplinaire benadering en een 
vereenvoudiging van het papierwerk worden bevorderd, zijn niet nieuw. Op het gebied van 
synergieën tussen de structuurfondsen, het zevende kaderprogramma voor 
onderzoeksactiviteiten, technologische ontwikkeling en demonstratie, en het kaderprogramma 
voor concurrentievermogen en innovatie, heeft het Europees Parlement erop aangedrongen 
dat de hoge concentratie van capaciteit in economische clusters en topregio’s binnen de EU 
wordt vermeden. Het Parlement betreurt dat bij het opstellen van deze programma’s 
nauwelijks of geen rekening is gehouden met financiële synergievoordelen.

Daarnaast heeft het Europees Parlement twee zaken opgemerkt. Om te beginnen is vastgesteld 
dat de huidige synergieën voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de organisatorische en 
strategische capaciteit van de ontvangers om hulp van verschillende EU-beleidsinstrumenten5

te combineren. Ten tweede wordt gesteld dat de lidstaten de synergiemogelijkheden tussen 

                                               
4 Zie artikel 34, lid 2, van de Algemene Verordening. 
5 Zie in deze context de resolutie van het Europees Parlement van 20 mei 2010 (P7_TA(2010)0189).
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cohesiebeleidsfinanciering en andere financieringsbronnen van de Europese Unie6 beter 
moeten onderzoeken.

Het Europese Parlement heeft in een eerder stadium van de tenuitvoerlegging van de huidige 
programmeringsperiode gevraagd om een haalbaarheidsstudie naar de samenvoeging van de 
verschillende EU-fondsen; het EFRO, het ESF, het Cohesiefonds en het ELFPO7.

Tijd en plaats voor meer coördinatie en meer synergie

De beweegreden voor een grotere inspanning om te komen tot coördinatie van de activiteiten 
van EU-fondsen en EU-programma’s is des te dringender in deze postcrisisperiode in Europa. 
Duidelijk is dat de noodzaak tot consolidatie van overheidsfinanciën ons in de komende jaren 
zal dwingen tot meer vernieuwing en meer rendement te zoeken van de beschikbare 
financiering8. Dit is, zoals velen onderkennen, de gelegenheid bij uitstek.

De Raad heeft op 14 juni 2010, in zijn conclusies over het strategische verslag 2010 van de 
Commissie over de uitvoering van de programma’s in het kader van het cohesiebeleid, erop 
gewezen dat "de coördinatie van het cohesiebeleid en andere beleidsvormen en de lidstaten 
waar nodig verder moet worden verbeterd teneinde, op een sterker gecoördineerde wijze, 
de gemeenschappelijke doelstellingen doeltreffender te verwezenlijken". 

In een brief aan Commissievoorzitter Barroso zijn de commissarissen voor regionaal beleid, 
voor maritieme zaken en visserij, voor werkgelegenheid, sociale zaken en sociale insluiting en 
voor landbouw en plattelandsontwikkeling eensgezind bij het onderkennen van "de noodzaak 
om de integratie te versterken van de verschillende EU-beleidsuitvoeringen om te komen tot 
de voor de EU gewenste duurzame en omvattende economische ontwikkeling". IIIn deze brief 
stellen de commissarissen helder voor om "een algemeen strategisch kader op EU-niveau 
op te zetten voor het EFRO, het ESF, het Cohesiefonds, het ELFPO en het EVF voor de 
periode na 2013". Een dergelijke benadering zou een verbetering zijn van de momenteel 
meer gescheiden strategische planning, waardoor de fragmentatie van beleidsinstrumenten en 
beleid wordt beperkt. 

In de mededeling van de Commissie over de evaluatie van de EU-begroting van 19 oktober is 
voor het volgende meerjarige financiële kader voorzien in een gecoördineerde aanpak, niet 
alleen wat betreft de instrumenten van het cohesiebeleid maar ook wat betreft andere EU-
programma´s voor onderzoek, innovatie, netwerken en een leven lang leren. Hierin wordt 
een algemeen strategisch kader voorgesteld om een grotere coördinatie te garanderen. 
Daarnaast zou de coördinatie worden doorgevoerd op lidstaatniveau via een 
partnerschapsovereenkomst voor ontwikkeling en investering. In het vijfde cohesieverslag9

                                               
6 Zie resoluties van het Europees Parlement van 11 maart 2009 (P6_TA(2009)0124), punt 17, en van 21 oktober 
2008 (PB C 15 E van 21.1.2010, blz. 10), punt 1.
7 Resolutie van het Europees Parlement van 21 oktober 2008, punt 4.
8 In deze context stelt de Commissie in de mededeling over de evaluatie van het EU-budget (COM(2010)0700), 
in de inleiding bij punt 4 op blz. 20, duidelijk dat "om de middelen die de burgers aan de EU-begroting 
toevertrouwen, te doen renderen, effectiviteit bij de volgende generatie financieringsprogramma's bovenaan de 
agenda moet staan". 
9 "Investeren in de toekomst van Europa, vijfde verslag over economische, sociale en territoriale samenhang", 
Europese Commissie, november 2010.
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hanteert de Commissie eenzelfde benadering. 

Het Parlement heeft in verschillende resoluties consequent aangedrongen op de "noodzaak 
van een synergie en een geïntegreerde benadering tussen de verschillende sectorale 
beleidsmaatregelen, om zo een optimaal resultaat voor groei en ontwikkeling ter plaatse 
te bereiken" en op het streven "één flexibel, uniform EU-beleid" tot stand te brengen10. 
Concentratie op de gezamenlijke activiteiten van de fondsen op regionaal en/of lokaal niveau 
verhoogt de toegevoegde waarde en stelt lokale belanghebbenden in staat om specifieke acties 
nauwkeurig af te stemmen op de werkelijke economische en sociale behoeften en daarmee op 
de werkgelegenheidssituatie in elke specifieke regio (lokale ontwikkelingsstrategie, 
plaatsgebonden ontwikkelingsplannen, enz.).

Synergie, maar hoe?

Belangrijke elementen voor coördinatie zijn er al, maar kunnen worden verbeterd ter 
bevordering van meer synergie. De EU-beleidsinstrumenten voor cohesie (EFRO, ESF en CF) 
worden beheerd in een gemeenschappelijk kader dat zowel de strategische richtsnoeren als de 
betaling en rapportage omvat. Toch is dit niet genoeg. Niet alleen tussen de verschillende 
beleidsinstrumenten, maar ook op verder vlak kan de coördinatie worden verbeterd.
Als we rekening houden met de gemeenschappelijke doelstellingen voor de economische 
ontwikkeling van de EU, zou het coördinatiekader alle activiteiten van het CF, het EFRO, het 
ESF, het EVF en het ELFPO moeten beslaan. Ook moeten verbindingen en 
coördinatiemechanismen worden gevonden met andere EU-instrumenten zoals programma’s 
voor onderzoek, innovatie, netwerken en een leven lang leren.

Een geïntegreerd plannings- en leveringssysteem kan alle beleidsgebieden omvatten, 
bijvoorbeeld in een nationaal ontwikkelingsplan, of er kunnen verschillende beleidsgebieden 
in worden opgenomen voor het oplossen van afzonderlijke complexe problemen (i.e. EU 
2020-strategie). De waarde van een geïntegreerde planning ligt in het inzicht dat complexe 
problemen niet kunnen worden opgelost door ze slechts van één kant te benaderen. Zo kan 
werkloosheid niet alleen worden opgelost door het aanbieden van een opleiding aan 
werklozen. Ook werkgelegenheidsbeleid is nodig, zoals ondersteuning aan het midden- en 
kleinbedrijf, aan start-ups, enz. Als men een achtergebleven land of regio wil helpen bij het 
inlopen van de achterstand dan heeft het opzetten van afzonderlijk beheerd sectoraal beleid 
zoals transport of milieu-infrastructuur geen significante invloed op de totale ontwikkeling11. 
Een gefragmenteerde benadering kan leiden tot overlappend of zelfs conflicterend beleid, 
tegenstrijdige overheidsmaatregelen en het dubbel inzetten van middelen, met gevolgen voor 
de doelmatigheid van overheidsbeleid op zowel regionaal als nationaal niveau12.

Dit betekent in de context van het cohesiebeleid van de EU dat het huidige plannings- en 
leveringssysteem waarin de verschillende beleidsgebieden voor ontwikkeling van het 
menselijk potentieel, ontwikkeling van bedrijven, vooral het midden- en kleinbedrijf, 
ontwikkeling van infrastructuur, enz. worden samengebracht (evenals de financiering van 
deze beleidsgebieden), ten doel heeft om de regio’s die steun ontvangen in staat te stellen de 

                                               
10 Resolutie van het Europees Parlement van 24 maart 2009 (TA(2009/0163).
11 OESO-publicatie. Regio’s zijn belangrijk: economisch herstel, innovatie en duurzame groei, 2009, blz. 125.
12 Idem.
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achterstand in te lopen. Met elk van deze beleidsgebieden afzonderlijk zou minder worden 
bereikt dan wat momenteel met al deze beleidsterreinen in gezamenlijkheid wordt bereikt in 
een geïntegreerd plannings- en leveringssysteem. Met het bijeenhouden van planning en 
uitvoering van de structuurfondsen en het Cohesiefonds en de betere re-integratie van deze 
fondsen met het landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het visserijfonds, kan het 
potentieel van de achtergebleven regio’s ten volle worden benut. 
Synergieën en coördinatie leiden niet in alle gevallen tot eenzelfde aanpak. Elke aanpak 
vraagt juist om een nauwgezette strategische afstemming tussen instrumenten, beleid en 
uitvoerders teneinde te komen tot nauwkeurig geplande interventies en programma’s. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de territoriale bijzonderheden en de voordelen of speciale 
kenmerken van elke regio in een geïntegreerde, plaatsgebonden benadering13. 

In de hierboven aangehaalde gezamenlijke brief hebben de vier commissarissen een 
belangrijke verdere stap voorgesteld in de vorm van een gemeenschappelijk strategisch kader 
dat op leveringsniveau moet worden aangevuld door een gemeenschappelijk wettelijk 
kader waarin een gemeenschappelijk geheel van regels is opgenomen.

Om een maximaal effect te bereiken moet de coördinatie plaatsvinden op alle niveaus 
van beleidsontwikkeling, van strategische planning via levering en betaling tot sluiting, 
controle en beoordeling. 

De instrumenten van het cohesiebeleid moeten worden ingezet ten dienste van een 
gemeenschappelijke regulering (beheer, geschiktheid, controle en rapportageregels). Dit 
model moet worden onderhouden en versterkt. Daarnaast gaat het om het behoud en de 
versterking van beknopte fondsspecifieke reguleringen waarin de specifieke 
beleidsdoelstellingen van de afzonderlijke fondsen worden weerspiegeld. Het ELFPO en 
het EVF moeten, net als in de periode 2000-2006, worden ondergebracht in dit kader. 
Daarnaast bestaat er behoefte aan een coördinatiemechanisme tussen het zevende en het 
achtste kaderprogramma aan de ene kant en het EFRO aan de andere kant. Dit om de 
noodzakelijke financiering voor een basisinfrastructuur voor onderzoek en ontwikkeling 
te garanderen. 

Nauwe coördinatie tussen het cohesiebeleid en ander Europees beleid is ook vereist voor een 
efficiënte toepassing van de Europa 2020-strategie. 

Verdere coördinatie schept ook ruimte voor het nader onderzoeken van mogelijkheden voor 
vereenvoudiging. In elk geval leiden gelijkluidende regels en een gemeenschappelijke 
strategische planning al tot een belangrijke vereenvoudiging.

Conclusie

De EU biedt een uniek kader voor de integratie van beleidsplanning over nationale grenzen 
heen. Dit was al het geval bij de oprichting van de gemeenschappelijke markt en de 
vormgeving van het cohesiebeleid. Het succes van dit beleid is onomstreden en draagt al 

                                               
13 Studie: Toegepaste onderzoeksprogramma’s van EDORA - European Development Opportunities for Rural 
Areas (Europese ontwikkelingsmogelijkheden voor plattelandsgebieden), uitgevoerd in het kader van het 
ESPON 2013, juli 2010, deel B, blz. 48.
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tientallen jaren bij aan de economische en sociale cohesie binnen de EU. 

De huidige complexe periode van traag herstel na de financiële en economische crisis biedt de 
gelegenheid om bij de komende onderhandelingen over het volgende MFK te werken naar 
meer synergie tussen de EU-fondsen en EU-programma’s door het opzetten van een nog 
verder strekkend coördinatiemechanisme. Hierbij zullen de huidige strategische 
richtsnoeren naar een volgend niveau getild moeten worden door de opstelling van een enkel 
strategisch kader voor Europees cohesiebeleid. Wat betreft de beleidsinstrumenten zal 
daarnaast het gemeenschappelijk kader voor EU-cohesiebeleid moeten worden gekoppeld aan 
andere EU-programma’s.


