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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Bijzondere 
Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 
2013 onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst op de toegenomen betekenis van het cohesiebeleid sinds de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon en op het feit dat het is aangevuld met een derde pijler – de 
territoriale samenhang – en constateert dat de regio’s het meest geschikt zijn om dit beleid 
actief om te zetten, met het gevolg dat opsplitsing in sectoren contraproductief is;

2. is van mening dat het cohesiebeleid een belangrijk element is in de strategie Europa 2020 
en dat een goed cohesiebeleid voorwaarde is voor geslaagd gemeenschappelijk optreden 
van de EU;

3. wijst erop dat het geslaagde beleid inzake economische en sociale samenhang in de 271 
regio’s van de 27 lidstaten duidelijk zichtbaar is en constateert dat het 
subsidiariteitsbeginsel en het meerlagig bestuur daar essentiële voorwaarden voor vormen; 
bevestigt zijn standpunt over beproefde methoden zoals dat is geformuleerd in zijn 
resolutie van 24 maart 2009 over beproefde methoden op het gebied van regionaal beleid 
en obstakels voor de deelname aan de structuurfondsen1;

4. wijst erop dat het cohesiebeleid, dat over de meeste middelen beschikt, één van de 
belangrijkste en meest geslaagde beleidsvormen van de EU in decennia is;

5. wijst erop dat een modern cohesiebeleid de nieuwe uitdagingen tegemoet moet treden; 
daarom moeten er prioriteiten worden gesteld:

- wij hebben in stedelijke en plattelandsgebieden behoefte aan duurzame groei van de 
economie die positieve gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt;
- wij hebben behoefte aan een goed werkende en moderne infrastructuur (vervoer, 
communicatie, water/afvalwater, afval, energie);
- in het cohesiebeleid streven wij naar meer steun aan:

i) onderzoek, ontwikkeling en innovatie,
ii) opleiding, onderwijs en vervolgonderwijs,
iii) geïntegreerde stedelijke ontwikkeling (o.m. bv. bevordering van efficiënt 

energiegebruik in gebouwen),
iv) uitbreiding van de maatschappelijke dimensie,
v) het mkb als motor van de economische en sociale ontwikkeling van regio’s;

6. spreekt er zijn steun voor uit dat het ESF onlosmakelijk deel van het cohesiebeleid moet 
blijven en moet worden uitgebreid; dringt aan op intensievere coördinatie met het 
cohesiebeleid om plattelandsregio’s adequaat te kunnen laten participeren en om kredieten 
doelmatiger te kunnen inzetten;

7. wijst erop dat alle vormen van territoriale samenwerking moeten worden verstevigd;

                                               
1 PB C 117 E van 6.5.2010, blz. 38
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8. dringt erop aan dat de meest achtergestelde regio’s van de EU27 in de geest van de 
solidariteit in bijzondere mate worden gesteund; wijst tegelijkertijd op de noodzaak van 
een krachtig doel 2 en van goede overgangsvoorschriften;

9. is van mening dat opsplitsing van het beleid in sectoren de regio’s zou verzwakken, daar 
een versplintering hierdoor in de hand wordt gewerkt terwijl slechts via geïntegreerde 
initiatieven het doel kan worden bereikt; constateert dat met name in de regio’s reeds 
thans en ook in de toekomst uitstekende bijdragen tot bv. klimaatverandering, onderzoek 
en ontwikkeling, innovatie en ontwikkeling van technologie worden verwezenlijkt; wijst 
in dit verband op de belangrijkste resultaten die door de Commissie in het syntheseverslag 
van de beoordeling ex-post van het EFRO 2000-2006 zijn ingediend, zoals 1,4 miljoen 
nieuwe banen, 38.000 gestimuleerde onderzoeksprojecten en meer dan 800.000 gesteunde 
mkb;

10. wijst erop dat het cohesiebeleid om te slagen dienovereenkomstige financiële middelen 
behoeft, die in geen geval onder het niveau van de huidige programmaperiode 2007-2013 
kunnen liggen;

11. wijst erop dat de middelen transparant en doelmatig moeten worden uitgegeven in de 
regio’s en dat er een zo eenvoudig mogelijk systeem van regels en goed beheer 
beschikbaar dient te zijn;

12. wijst erop dat een betere combinatie van uiteenlopende financiële instrumenten zoals 
subsidies, leningen en roulerende fondsen doelmatiger gebruik van de middelen kan 
steunen;

13. dringt erop aan dat de controle van de uitgaven in de toekomst in hogere mate 
resultaatgericht is;

14. constateert dat een looptijd van vijf jaar te kort is, daar de goedkeuringsprocedures veel te 
lang zouden zijn en het doelmatige gebruik van middelen onmogelijk zouden maken; wijst 
erop dat een looptijd van zeven jaar in het verleden zijn nut heeft bewezen en dat hij in 
geen geval korter moet zijn; wijst erop dat via een looptijd van zeven jaar eveneens het 
verband met de strategie Europa 2020 duidelijk zou zijn;

15. wijst erop dat de gezamenlijke financiering en de regels n+2 resp. n+3 moeten worden 
gehandhaafd, en dat eventueel de soepelheid kan worden opgevoerd met het oog op 
buitengewone omstandigheden die zich in de loop van de komende programmaperiode 
naar verwachting zullen voordoen; dringt erop aan dat niet uitgegeven middelen ter 
beschikking worden gesteld aan andere regio’s en niet terugvloeien naar de lidstaten;

16. wijst erop dat middelen uit fondsen die in het kader van het cohesiebeleid buiten werking 
worden gesteld niet als instrument voor sancties in het kader van het stabiliteits- en 
groeipact mogen worden ingezet; dit zou voor de regio’s in kwestie, de lidstaten en de EU 
contraproductief zijn;

17. wijst op de hoge Europese meerwaarde van de resultaten van het cohesiebeleid op het 
gebied van solidariteit; wijst erop dat solidariteit geen eenrichtingsverkeer is en benadrukt 
derhalve dat het cohesiebeleid open moet staan voor alle regio’s van de EU;
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18. is van mening dat aldus niet alleen de regio’s gestimuleerd worden, maar dat de EU 
daarenboven in de regio’s ook beter zichtbaar wordt, en wijst erop dat dit via betere PR-
acties in de lidstaten nog duidelijker kan worden aangetoond;

19. wijst er met klem op dat het cohesiebeleid het enige Europese beleid is dat in het kader 
van de strategie Europa 2020 "intelligent", "milieuvriendelijk" en "op integratie gericht" 
kan zijn; wijst erop dat hieruit andermaal duidelijk de betekenis van het cohesiebeleid als 
geheel blijkt, en wijst versplintering in een aantal begrotingslijnen af.


