
DT\853445NL.doc PE456.704v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie regionale ontwikkeling

13.1.2011

WERKDOCUMENT
over het vijfde cohesieverslag van de EC en de strategie voor het cohesiebeleid 
na 2013

Commissie regionale ontwikkeling

Rapporteur: Markus Pieper



PE456.704v01-00 2/16 DT\853445NL.doc

NL

Inleiding

In het huidige werkdocument worden kort het doel en de omvang van dit initiatiefverslag 
uiteengezet. De rapporteur analyseert de voornaamste inzichten en voorstellen van de 
Commissie, doet een aantal voorlopige aanbevelingen en geeft aan de hand van de 
belangrijkste vragen die in het verslag beantwoord moeten worden, een indicatie van de 
indeling. 

In een later verslag van het Parlement zal het er vooral om gaan om vanuit het gezichtspunt 
van het Parlement de belangrijkste inzichten af te leiden uit de conclusies van de Commissie 
in het vijfde cohesieverslag, en om op basis daarvan eigen op de toekomst gerichte 
aanbevelingen op te stellen. Het verslag dat op basis van het huidige werkdocument moet 
worden opgesteld, dient tevens concrete aanbevelingen te bevatten voor de verordeningen 
inzake de structuurfondsen na 2013, alsmede de bijbehorende gevolgen voor de meerjarige 
financiële vooruitzichten uiteen te zetten.

Het verslag gaat met name uit van de volgende twee documenten: 
 de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en de Europese 
Investeringsbank getiteld: “Conclusies van het vijfde verslag over de economische, 
sociale en territoriale samenhang: de toekomst van het cohesiebeleid” (hierna de 
“mededeling” genoemd); 

 het hoofddocument: “Investing in Europe’s future: Fifth report on economic, social 
and territorial cohesion” (hierna het “vijfde cohesieverslag” genoemd).

Over de mededeling van de Commissie (conclusies):

De conclusies vormen het uitgangspunt voor de raadpleging, die inmiddels op grond van het 
vijfde cohesieverslag gestart is en die zal culmineren in het Cohesieforum, dat wordt 
gehouden van 31 januari tot en met 1 februari 2011. 

Direct aan het begin wijst de Commissie erop dat het cohesiebeleid een belangrijke bijdrage 
heeft geleverd aan het verspreiden van groei en welvaart binnen de gehele Unie. Zo slaagt 
men erin sociale en territoriale verschillen te verkleinen, die anders alleen maar groter zouden 
zijn geworden. Dit wordt met name duidelijk als men de voortdurende sociale effecten van de 
crisis in ogenschouw neemt.

Het cohesiebeleid zou in deze moeilijke tijden nog altijd een belangrijke rol moeten spelen, 
zodat gezorgd wordt voor welvaart en tegelijkertijd een evenwichtige ontwikkeling van de 
Unie en haar regio’s bevorderd wordt. In de conclusies wordt gewezen op de noodzaak van 
gemeenschappelijke inspanningen op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Dat 
neemt niet weg dat de toegenomen mondiale uitdagingen en de noodzaak om elke euro aan 
overheidsgeld optimaal te besteden, een zekere mate aan hervorming van het cohesiebeleid 
nodig maken.

De “Europa 2020”-strategie van de Europese Raad van 3 maart 2010, op basis waarvan de EU 
de ambitieuze doelstellingen voor de 21ste eeuw met succes wil verwezenlijken, is een 
belangrijke poging om de politiek van de Europese Unie beter onderling af te stemmen. Deze 
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afstemming moet ten goede komen aan de verwezenlijking van de gemeenschappelijke 
doelstellingen gericht op slimme, duurzame en inclusieve groei.

Hoe kunnen de drie dimensies van groei waarop nadrukkelijk in de “Europa 2020”-strategie 
wordt gewezen en die voor het cohesiebeleid van groot belang zijn, naar behoren worden 
gedefinieerd? En hoe kunnen zij, voor zover een dergelijke definitie mogelijk is, worden 
omgezet en welke concrete rol zou het cohesiebeleid in dit proces kunnen spelen?

Het cohesiebeleid en de “Europa 2020”-strategie staan zonder twijfel in nauw verband met 
elkaar. Deze koppeling biedt een reële kans om de armere regio’s van de EU verder te helpen 
bij het inhalen van hun achterstand en om het cohesiebeleid verder te ontwikkelen tot een 
belangrijke motor van groei. Daarbij kunnen wij niet voorbijgaan aan het feit dat het 
cohesiebeleid nu reeds de beleidsvorm is die over de beste en meest praktische voorwaarden 
beschikt om zich tot een succesvol instrument te ontwikkelen voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de EU-strategie tot aan 2020.

Als belangrijkste aspecten daarvan worden in de conclusies genoemd: het op EU-niveau 
behaalde nut, de governance van het cohesiebeleid, de stroomlijning en vereenvoudiging van 
de uitvoering van het cohesiebeleid, en tot slot de architectuur van het cohesiebeleid Elk van 
deze aspecten vormt een belangrijke peiler voor het toekomstige cohesiebeleid en zal zowel in 
het huidige werkdocument als in het daarop gebaseerde verslag afzonderlijk worden 
behandeld.

Over de inhoud van het vijfde cohesieverslag 

In de hiernavolgende korte inleiding in de belangrijkste hoofdstukken formuleert de 
rapporteur een aantal van de hiervoor genoemde inhoudelijke vragen, vat hij belangrijke of 
controversiële inzichten samen en evalueert hij de eerste resultaten van het verslag.

I. De economische, sociale en territoriale situatie en trends

De bevordering van concurrentievermogen en convergentie

Ofschoon de regionale verschillen afnemen, bestaan ze nog weldegelijk. In dit opzicht is het 
interessant om te beseffen dat in het kader van regionale ontwikkeling een toename van 
positieve aspecten waar te nemen is en dat de economische bedrijvigheid die uitgaat van de 
stedelijke regio’s ook minder ontwikkelde en vaak plattelandsregio’s omvat.

De rapporteur benadrukt dat als belangrijkste bron van groei in alle EU-regio’s een stijging 
van de productiviteit kan worden vastgesteld, die tevens gepaard gaat met innovatie 
en/of teweeggebracht wordt door reorganisatie van de activiteiten ten gunste van 
sectoren met een grotere meerwaarde. Helaas gaat de Commissie hier in haar analyse 
voorbij aan de voor de positieve regionale ontwikkeling fundamenteel bepalende impulsen 
van de interne markt. De voltooiing van het vrije verkeer van goederen en diensten en het 
verkeer van werknemers vormt naar het oordeel van de rapporteur het meest doelmatige 
regionale beleid, en draagt doorgaans het meeste bij aan het wegnemen van regionale 
ontwikkelingsverschillen. Aan de hand van cohesie- en structuurbeleid krijgen de regio’s 
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aanvullende impulsen in de zin van gezamenlijke Europese doelstellingen en wordt de 
regionale ongelijkheid teruggebracht. 

De rapporteur verwelkomt het in het leven roepen van een nieuwe samengestelde index voor 
innovatiepotentieel door het DG REGIO, evenals de conclusies op basis van de nieuwe index 
inzake het concurrentievermogen van de regio’s (2010), en beklemtoont dat in het kader van 
de ontwikkeling van de regio’s de middelen waarmee deze regio’s hun concurrentievermogen 
het beste kunnen vergroten, eveneens kunnen veranderen.

De rapporteur maakt zich wel zorgen over de constatering van de Commissie dat slechts één 
op de tien regio’s de doelstelling van de “EU 2020”-strategie heeft bereikt, namelijk 3% van 
het bbp in onderzoek en ontwikkeling te investeren. Evenals overige kwantitatieve 
doelstellingen van de “EU 2020”-strategie, zou dit doel voor de EU in haar geheel moeten 
gelden. Wel is het acceptabel dat op grond van verschillende regionale structuren niet 
evenveel in onderzoek en ontwikkeling en hoger onderwijs wordt geïnvesteerd; dit hoeft ook 
niet zo te zijn.

Daarbij moet worden bevestigd dat het opleidingsniveau respectievelijk het menselijk 
kapitaal als een van de belangrijkste groeifactoren wordt aangeschreven, al vraagt dit volgens 
de rapporteur niet zonder meer om een gelijke verdeling van hogeronderwijsinstellingen. Uit 
de analyse komt verder naar voren dat investeringen in innovatie en opleiding de welvaart 
slechts dan kunnen beïnvloeden als de daarvoor vereiste infrastructuur (verkeer, 
breedbandinternet, energie) en de vereiste instellingen (een evenwichtige mix van 
overheidsinvesteringen en begrotingsconsolidatie door middel van macro-economische 
maatregelen, e-governmentdiensten en grensoverschrijdend leren) aanwezig zijn, opdat een 
integraal maatregelenpakket ook echt werkt.

Ten aanzien van de dichtheid van het wegennetwerk en de kwaliteit van het 
stratennetwerk zijn er in de EU aanzienlijke verschillen te zien, waarbij in de EU-12 het 
algehele beeld met betrekking tot de toegankelijkheid duidelijk slechter is. Ook ten aanzien 
van de verbinding tussen stadscentra via het stratennetwerk en de zorg voor toegankelijkheid 
bestaan er tussen de EU-15 en de EU-12 zwaarwegende verschillen. Zowel het stratennetwerk 
als het spoornetwerk vereist in tal van regio’s in de EU-12 nog ingrijpende investeringen, wil 
men een vergelijkbaar welvaartsniveau als in de EU-15 bereiken kunnen. De rapporteur zou 
er niettemin op willen wijzen dat er ook in de EU-15 nog tekortkomingen in de ruimere 
verkeersinfrastructuur bestaan en mist een analyse van het regionaal economisch belang van 
transnationale verkeersnetwerken. Wat betreft energie gaat het in eerste instantie om energie-
efficiëntie, een verhoogd gebruik van intelligente energiesystemen en hernieuwbare 
energiebronnen. Aanwijzingen van hoe de structuurfondsen de energie-infrastructuur in 
achtergebleven regio’s verbeterd hebben, zijn er echter nauwelijks.

Verbetering van het welzijn en beperking van de uitsluiting

De demografische trends in de EU wijzen duidelijk in de richting van een stijging van het 
aandeel ouderen binnen de bevolking, hetgeen zal doorwerken op de voorwaarden op de 
arbeidsmarkt en de vraag naar dienstverlening binnen de gezondheidszorg. Er bestaan 
duidelijke regionale verschillen met betrekking tot het welzijn van mensen. Een duidelijk 
voorbeeld hiervan wordt gevormd door de levensverwachting en de sterftecijfers als gevolg 
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van kanker en hartklachten. In dunbevolkte gebieden, en dan vooral in de minder ontwikkelde 
lidstaten, is de toegang tot competente capaciteit over het algemeen moeilijker. Het 
hoofdstuk heeft de trends op de arbeidsmarkt als onderwerp en gaat ook in op de dramatische 
effecten van de crisis, waardoor sommige lidstaten met een werkloosheidscijfer 
geconfronteerd worden van rond 20%. 

Wat betreft factoren als armoede en uitsluiting, wijst het percentage van de bevolking dat 
tot armoede dreigt te vervallen op duidelijke verschillen tussen de landen, al lieten veel van 
de Centraal- en Oost-Europese lidstaten voor de crisis een stijging van het gemiddelde 
inkomen per huishouden zien. Actieve armoedebestrijding betekent bovenal dat wij moeten 
zorgen voor een brede toegang tot kwalificaties, de arbeidsmarkt en de gezondheidszorg.

Verbetering van de ecologische duurzaamheid

De autoriteiten leveren met een actief milieu- en klimaatbeleid een enorme bijdrage aan een 
grotere energie-efficiënte van de verkeerssector en van gebouwen. Ook kunnen zij op dit vlak 
particuliere instellingen stimuleren. De regio’s kunnen in de toekomst een voorname rol 
spelen bij de bevordering van het gebruik van hernieuwbare energiedragers, ofschoon de 
potentiële capaciteit van de afzonderlijke gebieden uiteenloopt in omvang. De ontwikkeling 
van zonne-energie is in Zuid-Europa het efficiëntst; uitbreiding van de windenergie is in 
ecologisch en economisch opzicht vooral zinvol aan de kusten van de Atlantische Oceaan en 
de Noordzee.

Ondanks het feit dat veel regio’s de verplichtingen op grond van de Europese 
milieurichtlijnen mede dankzij het cohesiebeleid kunnen naleven, zal er op het vlak van 
afvalverwerking en de behandeling van gemeentelijk afvalwater nog een hoop moeten 
gebeuren. Verder moet worden opgemerkt dat er soms investeringen zijn gedaan zonder dat er 
duidelijke doelstellingen voor de langdurige financiering zijn. De planning op de lange 
termijn moet daarom realistischer worden opgesteld. De rapporteur zou graag willen 
onderzoeken in hoeverre beleidsterreinen die een belangrijke voorwaarde voor een doelmatige 
uitvoering van het cohesiebeleid vormen, het beste kunnen worden gedefinieerd en hoe 
belangrijke stimulansen voor hervormingen zo gunstig mogelijk kunnen worden ingericht.

En ook al zullen veel steden blijven worstelen met een slechte luchtkwaliteit, het leven in de 
stad staat toch in relatie tot een lager energieverbruik voor mobiliteit en een geringere 
bodemafdekking, al betreft dit eerder compacte steden dan steden met een grote 
gebiedsspreiding

II. Het beleid van de lidstaten en de samenhang

De doelen van de “Europa 2020”-strategie kunnen alleen worden bereikt als het beleid op 
regionaal, nationaal en EU-niveau op elkaar wordt afgestemd en de verantwoordelijkheid van 
de verschillende niveaus in stand blijft. De verplichting om het beleid van de lidstaten ter 
bevordering van de samenhang te coördineren, is verankerd in artikel 175 van het VEG. De 
rapporteur verwelkomt de analyse van de belangrijkste verschillen met betrekking tot de 
overheidsuitgaven en de betrokkenheid van lokale en regionale autoriteiten in de sfeer van 
publieke investeringen. Van bijzonder belang is de verdeling van publieke investeringen op 
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NUTS II-niveau en van de bijdragen daarvan aan het cohesiebeleid (die voor het eerst 
dusdanig gedetailleerd gebeurd is).

Terwijl sommige lidstaten zich concentreerden op het overwinnen van regionale verschillen, 
legden andere weer het zwaartepunt op het nationale concurrentievermogen. Onafhankelijk 
van de gekozen aanpak wordt in toenemende mate belang gehecht aan het endogene 
ontwikkelingspotentieel onder verwending van concurrentievoordelen van de desbetreffende 
regio, en niet enkel op het verhelpen van de nadelen van die regio.

Ongeveer twee derde van de publieke investeringen wordt in de EU gedaan door lokale 
en regionale instellingen, hetgeen er eens te meer op wijst hoe groot de bijdrage is die lokale 
en regionale autoriteiten leveren aan de doelstellingen van het cohesiebeleid en de “Europa 
2020”-strategie. Hoe dan ook komt in de decentralisatie van de uitgaven niet tot 
uitdrukking welke beschikkingsbevoegdheid de autoriteiten over deze bestedingen 
hebben.

Tussen publieke investeringen en de verwezenlijkte groeipercentages kan een positieve 
onderlinge verhouding worden vastgesteld, met andere woorden convergentie. Daarom 
moet het zwaartepunt bij de publieke investeringen en het cohesiebeleid in het vervolg ook op 
de minder ontwikkelde gebieden liggen. Verontrustend is dat in de meeste lidstaten de door de 
crisis veroorzaakte toename van de staatsschulden de publieke investeringen zullen drukken. 
Daardoor zou het belang van Europese financiering voor de regio’s weer groter kunnen 
worden, hetgeen door de Europese cofinanciering van de herstelpakketten reeds op 
overtuigende wijze bevestigd is. Vanuit het gezichtspunt van de Commissie zou de daaruit 
voortvloeiende schuldgroei een herziening van de cofinancieringsregels noodzakelijk kunnen 
maken. Naar het oordeel van de rapporteur dienen deze ook verlichting voor de activering van 
het particuliere vermogen te omvatten. 

Om het effect van het cohesiebeleid te optimaliseren waren er structurele en institutionele 
hervormingen op nationaal niveau vereist. Helaas zijn deze hervormingen relatief 
langzaam en ongelijkmatig verlopen. Met name van belang voor de samenhang zijn de 
beleidsterreinen onderzoek, ontwikkeling en innovatie, de randvoorwaarden voor 
ondernemingen, de interne markt en mededinging, de agenda voor betere regelgeving, en de 
arbeidsmarkt. In deze context feliciteert de rapporteur de lidstaten ermee dat zij besloten 
hebben tot een meer samenhangende en complexere beleidsmix voor het beleidsterrein 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie, waardoor het cohesiebeleid van meer invloed kan zijn. 
Er valt vooruitgang te constateren in de modernisering van hoger onderwijs en de bevordering 
van het bedrijfsleven, in het bijzonder kmo’s. Toch moet er op alle beleidsterreinen, met name 
mededingingsbeleid, dringend actie worden ondernomen.

Voorgesteld wordt het cohesiebeleid nauwer te verbinden aan macro-economische 
doelstellingen, zoals structurele en institutionele hervormingen:

 de macro-economische conditionaliteit, die indertijd uitsluitend voor het Cohesiefonds 
gold, dient te worden uitgebreid;

 het moet worden nagegaan of de conditionaliteit ook voor andere doelen, 
bijvoorbeeld aan het cohesiebeleid gekoppelde structurele en institutionele 
hervormingen, kan worden ingezet.
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III. Ander Europees beleid en samenhang

Het vijfde cohesieverslag biedt een grondig en uitvoerig overzicht van de regionale effecten 
van een hele reeks EU-beleidsmaatregelen, die worden besproken op basis van hun regionale 
dimensie. Op sommige beleidsterreinen vragen de ongelijke ruimtelijke effecten om concrete 
stappen, teneinde voor een meer evenwichtige verdeling van de kosten en de baten te zorgen. 
Bijgevolg is een beter bewustzijn van de regionale effecten vereist: territoriale effecten 
moeten reeds tijdens de tenuitvoerlegging van het beleid in kaart worden gebracht, of anders 
kan er in de evaluatie ex post van de belangrijkste maatregelen een regionale 
effectbeoordeling worden opgenomen. 

De rapporteur verwelkomt het voorstel dat de Commissie ernaar zou moeten streven dat de 
regionale dimensie beter naar voren komt in de effectbeoordeling en dat de lidstaten een eigen 
aanpak daarvoor kunnen gaan ontwikkelen. De werkmethoden op dit vlak moeten nader 
worden ontwikkeld en de resultaten van een ESPON-onderzoek over de uitwerking van 
specifieke beleidsmaatregelen op bepaalde regio’s moeten de basis vormen voor verdere 
maatregelen.

De rapporteur sluit zich er verder bij aan dat het met het oog op de doelstellingen van cohesie 
en groei van belang is om verbeteringen aan de infrastructuur te koppelen aan investeringen in 
onderwijs, ondernemerschap en innovatie. Evenzo is het bevorderlijk om de programma’s 
voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, het cohesiebeleid en de programma’s voor 
plattelandsontwikkeling in de regio’s samen te brengen. Alleen zo kan de EU over een brede 
linie en met het oog op de Europese doelstellingen prikkels tot vernieuwing uit doen gaan. 

IV. De effecten van het cohesiebeleid

Zoals in het kader van de evaluatie ex post van de periode 2000-2006 is vastgesteld, konden 
dankzij het cohesiebeleid in doelstelling 1-regio’s van de EU-15 één miljoen arbeidsplaatsen 
worden gecreëerd en kon het bbp met ongeveer 10% omhoog worden gestuwd. Jaarlijks 
hebben ongeveer 10 miljoen mensen onderwijs genoten; meer dan 23 miljoen konden bij 
systemen voor de opvang en behandeling van afvalwater te werk worden gesteld. Uit macro-
economische modelsimulaties blijkt dat het cohesiebeleid per saldo het bbp in de EU als 
geheel heeft verhoogd. In de huidige programmeringsperiode bedragen de in het kader van 
het cohesiebeleid geplande investeringen op het vlak van ondernemerschap en innovatie 
ongeveer 79 miljard EUR, op het vlak van verkeer 76 miljard EUR – voornamelijk in de EU-
12 –, op het vlak van menselijk kapitaal 68 miljard EUR en op het vlak van 
milieubescherming 62 miljard EUR.

Investeringen in de aanleg van wegen in de EU-15 zijn het meest succesvol afgerond. Men 
zal zich vanaf nu meer op milieuvriendelijke vervoersmiddelen (treinen, plaatselijke 
vervoerssystemen) moeten concentreren. De rapporteur beveelt tevens aan dat de aandacht 
uitgaat naar ingrijpende maatregelen inzake demontage en reparatie in geheel Europa, evenals 
naar lacunes in bijvoorbeeld het bereik van het wegen- en het waternetwerk. In de EU-12 
heeft verbetering van de gezamenlijke verkeersverbindingen nog altijd prioriteit. 

De effecten van het cohesiebeleid op plattelandsregio’s zijn eveneens onderzocht, waarbij 
is vastgesteld dat dit beleid heeft bijgedragen tot een betere toegankelijkheid van de 
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dienstverlening en daarmee samenhangend een verbetering van de levensomstandigheden, 
alsmede een evenwichtigere territoriale ontwikkeling.

De actieve deelname van betrokkenen op lokaal en regionaal niveau was bij veel van de 
projecten de belangrijkste factor die aan het succes bijdroeg. Ook hier bleek weer een 
belangrijke meerwaarde van het cohesiebeleid. Ten aanzien van het partnerschapsbeginsel 
gaven de evaluaties aan dat dit beginsel in de periode 2000-2006 in de EU-15 sterker tot 
uitdrukking kwam, terwijl dit in de EU-10 nog dringend om maatregelen vroeg. Over het 
algemeen was de partnerschap veel duidelijker aanwezig bij EU-programma’s dan bij 
nationale programma’s.

Opmerkelijk genoeg liggen de beheerskosten van het cohesiebeleid niet hoger dan de 
kosten van financieringsprogramma’s van andere internationale organisaties, al kunnen 
de bedragen voor kosten en personeel per lidstaat verschillen. Het gebruik van Europese 
regelgeving verhoogt de administratieve last slechts marginaal. Als de nationale eisen echter 
de beoogde doelstelling te boven gaan, kan de bureaucratie aanzienlijk toenemen.

Ook werd een aantal beleidsterreinen aangewezen, die nog voor verbetering vatbaar zijn. Zo 
werd de ongedifferentieerde toekenning van subsidies aan ondernemingen verder hervormd 
en doorgaans uitgebreid met aanbiedingen aan speciale financieringsinstrumenten (leningen, 
risicokapitaal, netwerkbevordering etc.).

Uit de evaluatie bleek verder dat (op praktisch alle investeringsterreinen) het verstrekken 
van middelen ten onrechte op de voorgrond stond, in plaats van het verwezenlijken van 
de in het programma verwoorde doelstellingen. De controles zijn vaak te veel gericht op de 
oppervlakkige output (aangelegde kilometers straat, aantal opleidingen), en te weinig op de 
beoogde resultaten (de bijdrage van de verkeerswegen aan de regionale ontwikkeling, aantal 
bemiddelde arbeidsplaatsen op grond van kwalificatiebijeenkomsten). Daarom moeten de 
doelstellingen in de toekomst helderder worden verwoord en op minder prioriteiten worden 
gericht. Ook moeten ze op duidelijke criteria beoordeeld kunnen worden.

In het bijzonder wordt in het vijfde cohesieverslag het gebruik van fictieve 
effectbeoordelingen, kosten-batenanalyses, interviews met begunstigden en kwalitatieve 
methoden zoals bijvoorbeeld casestudy’s, voorgesteld. De lidstaten worden opgeroepen om in 
aanvulling op de maatregelen van de Commissie op dit vlak ook eigen evaluaties te plannen.
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Voorgestelde structuur van het verslag

Voor het uit te werken verslag wordt nu de volgende structuur voorgesteld. 

1. Evaluatie van het feitenmateriaal van het vijfde cohesieverslag
(afgesloten financiële programmeringsperiode 2000-2006 en tussentijdse 
evaluatie van de lopende periode 2007-2013)

o Verwezenlijking van de doelstellingen
o Programmering en verantwoordelijkheid voor de programma's
o Evaluatie van controle en efficiëntie

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 2000-20061 toonde aan dat er gedurende de 
betrokken jaren vooruitgang was geboekt op punten als verkleining van de economische, 
sociale en territoriale verschillen. 

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 ten uitvoer gebracht. 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.

2. De toekomst van de structuurfondsen

In het verslag wordt de nadruk gelegd op de eerste concrete aanbevelingen ten aanzien van de 
toekomst van het cohesie- en structuurbeleid op basis van de conclusies van de Commissie 
met betrekking tot het vijfde cohesieverslag, waarop in het volgende structuuroverzicht 
nogmaals wordt ingegaan.

2.1. Doelstellingen en inhoud van het cohesiebeleid:

2.1.1. Vooruitblik: het mondiale en Europese kader

Het Europees regionaal beleid moet in de context van mondiale ontwikkelingen tot stand 
worden gebracht. Het verslag wil de volgende vragen aan de orde stellen:

(1) Welke mondiale uitdagingen moet de Europese Gemeenschap de komende jaren het hoofd 
bieden? 
(2) Welke kansen ontstaan er voor de regio's door de alsmaar intensiever wordende mondiale 
arbeidsverdeling en de ontwikkelingen van de informatietechnologie? 
(3) Welke bijdrage kunnen de Europese regio's leveren aan hulpbronnenefficiëntie en 
klimaatbescherming? Op welke wijze worden zijzelf getroffen door de demografische 
ontwikkeling, natuurrampen en door de gevolgen van de financiële crisis en globalisering? 

                                               
1 Ex-post evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-06 co-financed by the ERDF (Objective 1&2), 
Synthesis report, April 2010.
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(4) Waar en hoe kan het Europese cohesiebeleid bijdragen aan gelijkheid van kansen wat 
betreft de regionale ontwikkeling?

2.1.2. De Europese meerwaarde

Cohesiebeleid levert dankzij onze solidaire gemeenschap en het groeibeleid al van oudsher 
een wezenlijke bijdrage die voor het gehele continent van grote betekenis is. Het zal verder 
tegemoet komen aan de doelstelling van het Verdrag van Lissabon om de verschillen tussen 
de ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio's en de achterstand van de minst 
begunstigde regio's te verkleinen en levert daarmee nu reeds een belangrijke bijdrage aan de 
EU 2020-strategie. Desalniettemin is het voor toekomstige uitdagingen en met het oog op de 
goedkeuring van het nodige budget voor de structuurfondsen noodzakelijk dat een Europese 
meerwaarde duidelijker wordt gedefinieerd en overtuigender wordt benadrukt. 

Ook al gelden tekortkomingen/uitdagingen namelijk in dezelfde mate voor alle Europese 
regio's (ten aanzien van milieubescherming, demografische ontwikkeling, kwalificatie), toch 
betekent dit nog niet dat hier een Europese politieke verantwoordelijkheid uit kan worden 
afgeleid. Alleen omdat naties/regio's soortgelijke problemen hebben, wil dat nog niet 
automatisch zeggen dat Europa verantwoordelijk is voor het oplossen van deze problemen. 
Volgens de rapporteur bestaat er met name op enkele sleutelterreinen van de EU 2020-
strategie (minder vroegtijdige schoolverlaters, meer mensen met een hoog diploma, meer 
werkenden, minder armoede, meer milieu-investeringen door gemeenten) hoofdzakelijk een 
nationale of zelfs regionale/politieke verantwoordelijkheid. 

In dat verband kan een meer nauwkeurige definitie van de Europese meerwaarde van 
investeringen zinvol zijn. De Commissie biedt in haar conclusies nog onvoldoende impulsen 
daartoe, aangezien zij een meerwaarde - uiterst gecompliceerd - voornamelijk aan de hand 
van programmaprocedures analyseert maar nog te weinig inhoudelijk beschrijft. Het verslag 
zal derhalve afwijken van de formele structuur van de conclusies van de Commissie en 
allereerst de volgende vragen behandelen:

(5) Op welke wijze kan het Europees regionaal beleid inspanningen ten behoeve van 
economisch herstel en groei op nationaal en regionaal niveau  direct en doeltreffend 
ondersteunen?
(6) Wat is de regionale dimensie van pan-Europese doelstellingen?
(7) Wat is de Europese meerwaarde van het gebruik van de cohesiemiddelen? Hoe kan dit 
worden gedefinieerd?
(8) Welke bijdrage kunnen Europese regio's leveren aan de verwezenlijking van de EU 2020-
doelstellingen?

2.1.3. Vaststelling van investeringsprioriteiten

Uit de discussie over gemeenschappelijke (economische, sociale, ecologische) uitdagingen en 
de Europese meerwaarde van het cohesiebeleid kunnen de toekomstige 
investeringsprioriteiten worden afgeleid. De rapporteur is in dit verband ingenomen met de 
aanbeveling van de Commissie in haar ex-post-evaluatie van het cohesiebeleid dat een grotere 
concentratie van de middelen noodzakelijk is om een kritische massa op te bouwen en 
tastbaar effect te realiseren.  In de toekomst is het daarom nodig dat ervoor wordt gezorgd dat 
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de lidstaten en regio's de EU- en nationale middelen concentreren op een klein aantal 
prioriteiten in verband met de specifieke uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. 

In het licht van deze inleidende overwegingen zal het verslag de volgende vragen aan de orde 
stellen:

(9) Op welke beleidsterreinen zijn geconcentreerde Europese initiatieven noodzakelijk om 
doelstellingen van de EU 2020-strategie, doelstellingen van de regionale ontwikkeling en een 
vermindering van de regionale verschillen te verwezenlijken?
(10) Op welke wijze kan een Europese aanpak worden verenigd met de grondbeginselen van 
de nationale soevereiniteit en de opvatting over regionaal zelfbestuur?

2.1.4. Inhoud, structuur van de doelstellingen en programmeringskader

Overeenkomstig de in het vijfde cohesieverslag en de conclusies beschreven structuur zou het 
cohesiebeleid verder alle Europese regio's omvatten en zou de beproefde structuur van de 
doelstellingen (1: convergentie, 2: concurrentie en werkgelegenheid, 3: grensoverschrijdende 
samenwerking) in wezen behouden blijven. Dit moet echter helderder worden geformuleerd 
en bovendien moeten de verwijzingen naar de betreffende begrotingsonderdelen worden 
benoemd.  Dit zal in het verslag nauwkeuriger moeten worden toegelicht.

Het cohesiebeleid moet volgens de Commissie als een geïntegreerd beleid op basis van de 
volgende hoofdelementen verder worden ontwikkeld:
- een gemeenschappelijk strategisch kader (GSK) dat door de Commissie wordt vastgesteld 
met investeringsprioriteiten, dat betrekking zou hebben op het Cohesiefonds, het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Europees Visserijfonds 
en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;
- een partnerschapsovereenkomst voor ontwikkeling en investering (voor het 
cohesiebeleid), die de vroegere nationale strategische referentiekaders zou vervangen en die 
de lidstaten en de Europese Commissie met elkaar zouden moeten overeenkomen;
- operationele programma's (OP) die, zoals in de huidige periode, het belangrijkste 
instrument voor de omzetting van de strategiedocumenten in concrete investeringsprioriteiten 
zouden zijn.

Deze drie voorstellen vormen de dragende pijlers van het betreffende Commissievoorstel. Los 
daarvan moet er ten aanzien van de doelstellingen en de structuur van de middelen echter 
rekening worden gehouden met andere aspecten waar in het verslag aandacht zal worden 
besteed:
(11) Zoals in de lopende programmeringsperiode het geval is, moet de financiële steun tussen 
de regio's worden gedifferentieerd op basis van het niveau van hun economische ontwikkeling 
(gemeten als bbp per hoofd) (bij de uitwerking en tenuitvoerlegging van het EU-beleid zouden 
op het volgende beleidsvormingsniveau aanvullende instrumenten/indicatoren kunnen worden 
vastgesteld). Hoe zou een dergelijk model eruit kunnen zien?
(12) Hoe kan worden veiliggesteld dat de hervormingen van de programma's en hun 
procedures in beginsel gekoppeld zijn aan het doel om de administratieve lasten te 
verlichten?
(13) Hoe kan er bij de noodzakelijke overgangssteun in het bijzonder rekening worden 
gehouden met gebieden die voorheen de meeste steun hebben ontvangen en die nog steeds 
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negatieve regionale kenmerken (bijvoorbeeld bevolkingskrimp) vertonen?
(14) Moet er uit cohesiebeleidsoverwegingen worden gestreefd naar een tussencategorie 
tussen doelstelling 1 en doelstelling 2?
(15) De investeringen uit het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling zijn dikwijls aan dezelfde doelstellingen gekoppeld. Is het zinvol om de 
financieringsefficiëntie te verhogen door middel van een vereenvoudiging van de structuur, 
die wellicht ook een samenvoeging van het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling zou kunnen betekenen? Zou het nieuwe fonds desondanks bijdragen 
aan de vereiste infrastructurele verbeteringen in minder ontwikkelde gebieden van de EU? 
Zou een dergelijk doel van het cohesiebeleid op efficiëntere wijze kunnen worden 
gerealiseerd, namelijk door investeringen in de infrastructuur sterker te verbinden aan 
investeringen in scholing, ondernemingen en innovaties?
(16) De Commissie streeft naar een hervorming van de financieringsinstrumenten. De 
belangrijke steun in de vorm van subsidies moet in verhoogde mate met leningen en fondsen 
worden aangevuld. In hoeverre zouden de nieuwe financieringsmogelijkheden kunnen worden 
toegepast en in welke vorm? Zou daarbij gebruik moeten worden gemaakt van de 
eenvoudigste mogelijkheid (leningen) om zodoende de administratieve lasten te verlichten? 
Zijn tevens minder directe maatregelen (zoals advies en ondersteuning van clusters) 
denkbaar?
(17) Hoe kan het Europees Sociaal Fonds nauwkeuriger worden gedefinieerd met zijn rol in 
het kader van de geïntegreerde structuur en de financiering van het cohesiebeleid? Hoe kan 
een betere afstemming tussen ESF en de andere structuurfondsen (met name het EFRO) 
worden bereikt? Hoe kan de synergie tussen ESF en EFRO verbeteren en een 
kruisfinanciering bewerkstelligen teneinde een geïntegreerde stadsontwikkeling mogelijk te 
maken?
(18) Hoe kan het partnerschap tussen stad en land, dat in het verslag expliciet als kans voor 
een evenwichtige ontwikkeling zal worden vermeld, vanuit het cohesiebeleid worden 
verbeterd? Hoe kan een betere synergie tussen de plattelandsontwikkeling en maatregelen op 
het gebied van het cohesiebeleid worden veiliggesteld en hoe kunnen regels worden 
geharmoniseerd?
(19) Hoe concreet moeten maatregelen op het gebied van het stadsbeleid in de 
programmeringsdocumenten worden geformuleerd en moeten geïntegreerde 
stadsontwikkelingsplannen een verplichte voorwaarde voor EU-cofinanciering van projecten 
en stedelijke gebieden zijn?
(20) Het cohesiebeleid zal de drie aspecten van territoriale samenwerking blijven bevorderen, 
dat wil zeggen het grensoverschrijdende, het transnationale en het interregionale aspect. Hoe
kan de koppeling met andere doelstellingen van het structuur- en cohesiebeleid worden 
verbeterd? 

2.1.5. De territoriale samenhang

Met het Verdrag van Lissabon is de economische en sociale samenhang als doelstelling 
toegevoegd aan de territoriale samenhang. Afgezien van het feit dat begrippen en 
programma's van het EU-cohesiebeleid hierdoor alsmaar onbegrijpelijker worden voor de 
Europese bevolking en de verwarring over de structuur van doelstellingen en programma's 
ook bij mogelijke begunstigden groter wordt, maken investeringen in de regionale samenhang 
op grond van de doelstellingen voor de economische en sociale samenhang sinds vele jaren 
deel uit van het Europees structuurbeleid. De Commissie wil hieraan met name nieuwe 
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prikkels voor stadsontwikkeling en macroregionale strategieën toevoegen. In het verslag 
moeten de volgende vragen worden behandeld:

(21) Hoe kan het EU-cohesiebeleid strategieën voor innovatieve stadsontwikkeling 
begeleiden?
(22) Kunnen regionale verenigingen aanspraak maken op eigen daarvoor gedefinieerde 
middelen? 
(23) Zijn globale subsidies een geschikt instrument voor het regionale niveau?

2.1.6. Het nabuurschapsbeleid en het uitbreidingsbeleid

Hieraan wordt in het vijfde cohesieverslag onvoldoende aandacht besteed. Het Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) en het instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA) zijn belangrijk voor het cohesiebeleid, omdat hiermee onder andere middelen voor 
grensoverschrijdende samenwerking met landen buiten de Europese Unie ter beschikking 
worden gesteld. Het IPA is tevens bestemd voor een inhoudelijke en organisatorische 
voorbereiding van cohesiestructuren in de toetredingslanden. Toetreding zou bovendien 
uiteraard gevolgen hebben voor de bestaande steunstructuren en steunintensiteit. Het verslag
zal de volgende vragen aan de orde stellen: 

(24) Moet het instrument voor pretoetredingssteun (IPA), waarvoor toetreding van een land 
tot de Europese Unie als voorwaarde geldt, beschikbaar blijven voor de component 
"regionale ontwikkeling" die in het nabuurschaps- en uitbreidingsbeleid is voorzien?
(25) Wat zijn de gevolgen van succesvolle toetredingsonderhandelingen voor de focus van het 
bestaande cohesiebeleid? Zal de EU voldoen aan haar toetredingscriteria en haar 
opnamecapaciteit ook vanuit het cohesiebeleid beoordelen? Zijn het Parlement en het Comité 
van de Regio's voldoende betrokken bij deze procedure?

2.2. Nieuwe programma's van het cohesiebeleid: prikkels, voorwaarden,
nadruk op resultaten

Het nieuwe systeem van economische governance van de Europese Unie vereist volgens de 
Commissie nieuwe bindende bepalingen ten aanzien van de voorwaarden en prikkels voor 
hervormingen die de lidstaten zouden moeten doorvoeren om een doelmatig gebruik van de 
financiële te garanderen op terreinen die rechtstreeks verband houden met het cohesiebeleid.

Voor de volgende programmeringsperiode zou deze vorm van macro-economische 
voorwaarden moeten worden uitgebreid en niet alleen voor het Cohesiefonds maar ook 
andere structuurfondsen moeten gelden die deel gaan uitmaken van de toekomstige structuur 
van het cohesiebeleid.

Er zouden nieuwe bepalingen ten aanzien van de voorwaarden worden ingevoerd die prikkels 
voor hervormingen creëren. Op die manier zouden de lidstaten verplicht zijn de nodige 
hervormingen door te voeren. Bij het beheer van dit proces komt het aan op het juiste 
evenwicht tussen de administratieve capaciteiten van de Commissie en de beleidslijn van en 
het toezicht door de Raad.
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(26) Hoe kunnen Europese voorwaarden voor nationale hervormingen er voor een 
doeltreffend gebruik van cohesiemiddelen concreet uit zien zonder dat bevoegdheden van de 
lidstaten worden aangetast?
(27) Welke bijdrage kan het cohesiebeleid leveren aan het disciplineren van 
begrotingszondaars?

In het reeds genoemde gemeenschappelijke strategische kader moeten de sleutelbeginselen 
voor steunverlening volgens de gestelde voorwaarden worden vastgelegd. Deze beginselen 
moeten ruimte laten voor het aanpassen van de maatregelen aan de nationale en regionale 
context, wat van groot belang is voor het cohesiebeleid. Op deze basis moeten aan het begin 
van de programmeringscyclus met elke lidstaat en/of regio – afhankelijk van de institutionele 
context – in de programmeringsdocumenten (d.w.z. de partnerschapsovereenkomsten voor 
ontwikkeling en investering en de operationele programma's) op de gebieden die direct 
verband houden met het cohesiebeleid specifieke bindende voorwaarden worden vastgelegd 
in een gecoördineerde aanpak met alle relevante EU-beleidsmaatregelen. 

De voorgestelde nieuwe voorwaarden kunnen ertoe bijdragen om het concept van de 
Europese meerwaarde verder te benaderen, maar deze zijn vooralsnog slechts theorie en 
vereisen een nadere uitwerking. Indien het verslag in dit verband vooruitgang oplevert en 
helpt om vragen van de Commissie te beantwoorden, is dringend verdere informatie 
noodzakelijk. 

(28) Wat zijn de voor- en nadelen van dergelijke voorwaarden en wat zouden de taken en 
bevoegdheden van de Commissie evenals van de nationale en regionale overheden zijn bij de 
praktische toepassing ervan?
(29) Op welke wijze kunnen de voorwaarden individueel voor lidstaten (of regio's?) worden 
vastgesteld en hoe kan daarbij worden gewaarborgd dat ze vergelijkbaar zijn en dat er sprake 
is van gelijke behandeling? Welke rol spelen de regio's in dit proces? Hoe kunnen de 
beproefde partnerschapsbeginselen behouden blijven?
(30) Hoe kan worden veiliggesteld dat een sterke prestatiegebonden structuur van het 
cohesiebeleid niet leidt tot meer administratieve lasten en de maatregelen tot vereenvoudiging 
derhalve niet belemmert?
(31) Op basis van welke factoren kunnen de ontwikkelingsdoelen van tevoren worden 
vastgesteld en kunnen de resultaten van het cohesiebeleid vervolgens concreet worden 
gemeten? Bieden deze dan voldoende verwijzingen naar een Europese meerwaarde van de 
gedane investeringen? 

Medefinanciering moet als een van de grondbeginselen van het cohesiebeleid met name ten 
aanzien van het maximumniveau opnieuw worden bekeken en indien nodig worden 
gedifferentieerd op een wijze die het ontwikkelingsniveau, de Europese meerwaarde, het soort 
acties en de begunstigden beter weerspiegelt.

(32) Welk maximumniveau van cofinanciering zou een verantwoord gebruik van de 
structuurfondsen veiligstellen, bijvoorbeeld 60%, 75% of 90%? Moeten de voorgestelde 
differentiëringscriteria door andere criteria worden aangevuld en zo ja, met welke?

Er zou gekeken kunnen worden naar de toepassing van innovatieve instrumenten ter 
verhoging van de doeltreffendheid. Er kan op Europees niveau bijvoorbeeld een 
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prestatiereserve worden ingevoerd om vooruitgang ten aanzien van de "Europa 2020"-
doelstellingen te bevorderen. Een beperkt deel van de cohesiebegroting zou derhalve opzij 
worden gezet en na een tussentijdse evaluatie worden toegewezen aan de lidstaten en regio's 
waarvan de programma's – in vergelijking met hun uitgangspunt - het meest hebben 
bijgedragen tot de realisatie van de "Europa 2020"-doelstellingen.

(33) Hoe hoog zou het aandeel van de begroting voor de prestatiereserve kunnen zijn? Wat 
zou de exacte financieringsbron zijn? Welke controle zouden de lidstaten hebben over de 
middelen die niet zijn uitgegeven? 

2.3. Financieringsstrategie en financiële controle

2.3.1. EU-begroting: periode en begrotingsonderdelen

De EU-begroting heeft zich in haar huidige vorm bewezen voor de tenuitvoerlegging van het 
cohesiebeleid. Dientengevolge moet er zelfs bij de geringste wijziging van de vaste en 
beproefde structuur uiterst voorzichtig te werk worden gegaan. Helaas gaat de Commissie in 
haar conclusies nog onvoldoende in op de huidige discussie over de herstructurering.

(34) Welke begrotingsperioden zijn gunstig voor de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid? 
Is het noodzakelijk dat er in het kader van de EU 2020-strategie en nieuwe definities van 
groei een hervorming van de indeling van begrotingsonderdelen wordt doorgevoerd?

2.3.2. Financieel beheer, begrotingsdiscipline, financiële controle

De Commissie stelt een uitbreiding van standaardprocedures, jaarlijkse beheersverklaringen 
evenals accrediteringsprocessen voor verantwoordelijke autoriteiten voor en kijkt naar meer 
prikkels voor een krachtige nationale controle. Europees geld kan pas aan de nationale 
autoriteiten worden terugbetaald als ze zelf de desbetreffende EU-bijdrage aan de 
begunstigden hebben betaald. Bovendien moet de betaling sterker gekoppeld worden aan de 
resultaten en de N+2-regel moet verder op alle terreinen worden toegepast.

(35) Strengere kwaliteits- en rechtscontroles van de uitgaven uit medefinanciering is van de 
kant van de lidstaten absoluut noodzakelijk. Hoe kunnen deze voorstellen van de Commissie 
daar op aanvaarding rekenen en voor iedereen bindend worden? Op welke wijze kan bij ex-
post-terugbetalingen worden voorkomen dat de positie van relatief armere lidstaten wordt 
verslechterd? 
(36) Hoe kunnen met behulp van e-overheidsoplossingen een optimale vereenvoudiging en 
uiteindelijk een maximale efficiëntie voor een dergelijk controlesysteem worden 
gewaarborgd?
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Het werkdocument: afrondende conclusies

Met de in totaal 36 vragen die in de hierboven beschreven structuur worden benoemd, pakt de 
rapporteur de belangrijkste voorstellen voor het cohesiebeleid na 2013 op die op dit moment 
uitgebreid ter discussie staan. 

In beginsel heeft het EU-cohesiebeleid een meer resultaatgerichte aanpak nodig. Ook de 
fundamentele voorstellen van de Commissie om de inhoud van de EU-2020-strategie daarin 
op te nemen zijn overtuigend, ook al komt de EU 2020-aanpak niet tegemoet aan alle 
vereisten die vanuit het cohesiebeleid belangrijk zijn. Voor een toekomstige ondersteuning 
van de regio's is het eveneens absoluut noodzakelijk dat de lidstaten in grotere mate 
verantwoordelijk worden voor de controle op het gebruik van de middelen. 

Ook al bestaat er in wezen grotendeels instemming met de conclusies van de Commissie, toch 
zijn er concrete voorstellen tot tenuitvoerlegging nodig om ervoor te zorgen dat het Europees 
Parlement en de lidstaten hiermee in kunnen stemmen. Eerste evaluaties en aanbevelingen 
betreffende de tenuitvoerlegging zullen in het volgende verslag worden opgenomen.

De Commissie heeft het concept van de Europese meerwaarde met name vanuit 
cohesiebeleidsoverwegingen nog onvoldoende gedefinieerd. Er moet tevens zo spoedig 
mogelijk een voorstel worden gepresenteerd voor indicatoren voor resultaatovereenkomsten 
en de meting van resultaten. De beoogde voorwaarden, de ontwikkelingspartnerschappen en 
de investeringsovereenkomst moeten nauwkeuriger worden beschreven, met name in het licht 
van nationale dan wel regionale verantwoordelijkheden als zodanig bij de tenuitvoerlegging 
van belangrijke EU 2020-doelstellingen. Een algemeen aanvaarde en eerlijke toekomstige 
taakverdeling tussen EU, lidstaten en regio's is van doorslaggevend belang voor de 
doeltreffendheid en beoordeling door de publieke opinie van het Europees cohesie- en 
structuurbeleid.


