
PR\1004634NL.doc PE519.777v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie regionale ontwikkeling

2013/2095(INI)

30.9.2013

ONTWERPVERSLAG
over de gereedheid van de EU-lidstaten voor een doeltreffende en tijdige 
aanvang van de nieuwe programmeringsperiode van het cohesiebeleid
(2013/2095(INI))

Commissie regionale ontwikkeling

Rapporteur: Derek Vaughan



PE519.777v01-00 2/13 PR\1004634NL.doc

NL

PR_INI

INHOUD

Blz.

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT .........................................3

TOELICHTING ...................................................................................................................12



PR\1004634NL.doc 3/13 PE519.777v01-00

NL

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de gereedheid van de EU-lidstaten voor een doeltreffende en tijdige aanvang van de 
nieuwe programmeringsperiode van het cohesiebeleid
(2013/2095(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 174 e.v. van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU),

– gezien 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,

– gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het 
Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, die onder het gemeenschappelijk 
strategisch kader vallen, en tot vaststelling van algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds 
(COM(2013)0246),

– gezien zijn resolutie van 5 juli 2011 over het vijfde cohesieverslag van de Commissie en 
de strategie voor het cohesiebeleid na 2013,

– gezien zijn resolutie van 7 oktober 2010 over het cohesie- en regionaal beleid van de EU 
na 2013,

– gezien zijn resolutie van 23 juni 2011 over de bestaande situatie en de synergievoordelen 
die kunnen worden behaald door het EFRO en de andere structuurfondsen beter op elkaar 
af te stemmen,

– gezien zijn resolutie van 7 oktober 2010 over de toekomst van het Europees Sociaal 
Fonds,

– gezien zijn resolutie van 14 december 2010 over goed bestuur met betrekking tot het 
regionaal beleid van de EU: steun- en controleprocedures van de Europese Commissie,

– gezien zijn resolutie van 27 september 2011 over de absorptie van middelen uit de 
structuurfondsen en het cohesiefonds: lering voor het toekomstige cohesiebeleid van de 

                                               
1 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.
2 PB C 33 E van 5.2.2013, blz. 21.
3 PB C 371 E van 20.12.2011, blz. 39.
4 PB C 390 E van 18.12.2012, blz. 27.
5 PB C 371 E van 20.12.2011, blz. 41.
6 PB C 169 E van 15.6.2012, blz. 23.
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EU,

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 januari 2011 met de titel "Bijdrage van 
het regionaal beleid aan duurzame groei in het kader van de Europa 2020-strategie" 
(COM(2011)0017) en het bijbehorende werkdocument (SEC(2011)0092),

– gezien het achtste voortgangsverslag van de Commissie over de economische, sociale en 
territoriale cohesie van 26 juni 2013 (COM(2013)0463),

– gezien het verslag van de Commissie van 18 april 2013 met de titel "Cohesiebeleid:
Strategisch verslag 2013 over de uitvoering van de programma's 2007-2013" 
(COM(2013)0210) en het bijbehorende werkdocument (SWD(2013)0129),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 24 april 2012 over het 
partnerschapsbeginsel bij de tenuitvoerlegging van de GSK-fondsen – elementen voor een 
Europese gedragscode voor partnerschap (SWD(2012)0106),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 14 maart 2012 over 
elementen voor een gemeenschappelijk strategisch kader 2014-2020 voor het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij (SWD(2012)0061), delen I en II,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 juni 2011 over 
de rol en prioriteiten van het cohesiebeleid binnen de EU 2020-strategie (CESE 994/2011 
– ECO/291),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 12 december 2012 
over het partnerschapsbeginsel bij de tenuitvoerlegging van de onder het 
gemeenschappelijk strategisch kader vallende fondsen – elementen voor een Europese 
gedragscode inzake partnerschap (CESE 1396/2012 – ECO/330),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 22 mei 2013 over 
de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: "Naar sociale investering 
voor groei en cohesie – inclusief de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds 2014-
2020" (CESE 1557/2013 – SOC/481),

– gezien de resolutie van het Comité van de Regio's van 31 januari en 1 februari 2013 met 
de titel "Wetgevingspakket voor het cohesiebeleid na 2013" (2013/C 62/01),

– gezien het ontwerpadvies van het Comité van de Regio's van 7-9 oktober 2013 over 
aanbevelingen voor betere besteding (COTER-V-040),

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de 
Begrotingscommissie van [...] (A7-0000/2013),

                                               
1 PB C 56 E van 26.2.2013, blz. 22.
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A. overwegende dat de lidstaten momenteel hun partnerschapsovereenkomsten (PO's) en 
operationele programma's (OP's) voor de nieuwe programmeringsperiode 2014-2020 
voorbereiden;

B. overwegende dat naar verwachting voor het eind van 2013 definitieve overeenstemming 
zal worden bereikt over het rechtskader voor de Europese structuur- en 
investeringsfondsen;

C. overwegende dat de gemeenschappelijke verordening (GV) gemeenschappelijke regels 
bevat die van toepassing zijn op de vijf Europese financieringsprogramma's: het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij;

D. overwegende dat met het cohesiebeleid beoogd wordt de verschillen tussen de EU-regio's 
te verkleinen door de financiering te richten op het versterken van de economische,
sociale en territoriale cohesie;

E. overwegende dat het cohesiebeleid – het voornaamste beleidsterrein voor de ontwikkeling 
van de EU – de meeste lidstaten helpt om de economische crisis te boven te komen;

F. overwegende dat alle mogelijke inspanningen moeten worden geleverd om ervoor te 
zorgen dat de realisatie en uitvoering van de programma's in het kader van het 
cohesiebeleid 2014-2020 zoveel mogelijk vereenvoudigd worden voor alle instanties en 
begunstigden;

Een tijdige start van de nieuwe programmeringsperiode van het cohesiebeleid

1. erkent dat in de afgelopen jaren in het kader van het cohesiebeleid met succes miljarden 
euro's zijn geïnvesteerd in nieuwe banen, de ondersteuning van innovatieve 
ondernemingen en de ontwikkeling van vervoersverbindingen in de EU;

2. benadrukt echter dat er nog steeds sprake is van, soms toenemende, verschillen tussen de 
EU-regio's, en dat het van essentieel belang is om EU-middelen te blijven investeren in 
regio's om ervoor te zorgen dat regio's die behoefte hebben aan economische en sociale 
revitalisering, steun blijven ontvangen;

3. benadrukt dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat de lidstaten en de regio's in de 
gelegenheid zijn om begin 2014 zo snel mogelijk van start te gaan met de uitvoering van 
een nieuwe financieringsronde in het kader van het cohesiebeleid;

4. beklemtoont dat hiertoe de onderhandelingen over de GV zo snel mogelijk moeten 
worden afgerond;

5. beklemtoont dat het meerjarig financieel kader (MFK) zo snel mogelijk moet worden 
vastgesteld, zodat de begroting voor het cohesiebeleid vast komt te staan en de 
programma's tijdig kunnen starten;

De gemeenschappelijke verordening 
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6. is ingenomen met de in de verordening aangebrachte verbeteringen die leiden tot een 
sterkere en meer geïntegreerde aanpak van de financiering in het kader van het 
cohesiebeleid aan de hand van het gemeenschappelijk strategisch kader; erkent dat dit 
essentieel is om ervoor te zorgen dat de projecten een grotere impact hebben en tastbare 
resultaten opleveren;

7. is ingenomen met de voorstellen om vereenvoudigingsmaatregelen op te nemen in de GV 
om administratieve lasten te verminderen; is van mening dat vereenvoudiging van de 
procedure voor aanvragers en beheersinstanties van toegevoegde waarde zal zijn voor de 
EU-financiering;

8. erkent dat het cohesiebeleid een essentiële bijdrage kan leveren aan het behalen van de 
Europa 2020-doelstellingen en benadrukt derhalve het belang van het afstemmen ervan op 
de Europa 2020-doelstellingen middels een thematische concentratie op een beperkt aantal 
doelstellingen; beklemtoont dat er op dit vlak een flexibele aanpak moet worden 
gehanteerd om te voorzien in de lokale en regionale behoeften;

9. onderstreept het belang van de strategie voor slimme specialisatie als aanvulling op de 
doelstellingen van de Europa 2020-groeistrategie door de nadruk te leggen op de 
vaststelling en maximale benutting van gebieden met een grote concurrentiekracht, de 
uitwisseling van beste praktijken en de integratie van onderzoek, innovatie en onderwijs 
via EU-brede partnerschappen;

10. benadrukt het feit dat er al voorwaarden in het cohesiebeleid bestaan waaraan moet 
worden voldaan, maar dat in de volgende programmeringsperiode de doeltreffendheid van 
de financiering moet worden verbeterd door financiering te verbinden aan bepaalde 
criteria;

11. merkt op dat aanpassing aan de bij de GV vastgestelde veranderingen de voorbereiding 
van PO's en OP's enigszins kan vertragen;

Vorderingen in de lidstaten 

12. benadrukt dat het duidelijk is dat de lidstaten momenteel niet allemaal even ver zijn met 
de voorbereidingen; erkent dat sommige lidstaten goede vorderingen maken en hun 
voorstellen voor PO's ter goedkeuring hebben voorgelegd aan de Commissie, terwijl 
andere nog niet zo ver zijn;

13. merkt op dat, over het geheel genomen, de nieuwere lidstaten (EU-12) die een deel van de 
programmeerperiode 2000-2006 hebben meegemaakt en de gehele programmeerperiode 
2007-2013, in vergelijking met een aantal EU-15-lidstaten vergevorderd zijn met hun 
voorbereidingen;

14. benadrukt het feit dat in sommige lidstaten de begroting voor de komende 
programmeringsperiode aanzienlijk daalt, terwijl in andere lidstaten wordt gedebatteerd 
over de verdeling van de middelen binnen de lidstaat; erkent dat deze twee zaken de 
voorbereidingen kunnen vertragen;

15. onderstreept het feit dat de lidstaten die goede vorderingen boeken in de voorbereiding 
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van de volgende financieringsronde in het kader van het cohesiebeleid, in juni of juli 2013 
hun PO's en OP's aan de Commissie hebben voorgelegd voor informeel commentaar;

16. erkent dat veel goed presterende lidstaten al in 2010 met de voorbereidingen zijn 
begonnen door de voornaamste belanghebbende partijen te verzoeken een bijdrage te 
leveren aan de gesprekken over het formuleren van de behoeften en de prioriteiten; is 
derhalve ingenomen met de inspanningen die zijn verricht om zo vroeg mogelijk te starten 
met de voorbereidingen en is van mening dat dit duidelijk zorgt voor een betere 
voorbereiding; 

17. benadrukt dat de vordering van de voorbereidingen afhangt van de vraag of de 
desbetreffende instanties en organisaties over genoeg capaciteit beschikken om tijd en 
geld te investeren in vroege voorbereidingen;

18. erkent dat gevorderde voorbereidingen soms hebben geresulteerd in tijdige evaluaties 
vooraf en milieueffectbeoordelingen (MEB's), zodat de voorstellen in september en 
oktober 2013 konden worden gewijzigd op basis van de uitkomsten van die evaluaties;

19. erkent dat sommige lidstaten te maken hebben gehad met politieke druk en 
regeringswisselingen die de voorbereidingen op de volgende programmeringsperiode 
kunnen belemmeren; benadrukt het feit dat het voor de voortzetting van de 
voorbereidingen essentieel is om te beschikken over regelingen die ervoor zorgen dat de 
administratieve werkzaamheden kunnen worden voortgezet, ook in het geval van een 
regeringswisseling; 

20. wijst er daarnaast op dat de voorbereiding op financiering in het kader van het 
cohesiebeleid moet plaatsvinden op politiek niveau, om ervoor te zorgen dat de afronding 
van de PO een prioriteit is voor de regeringen;

Vorderingen op het gebied van partnerschapsovereenkomsten en operationele programma's

21. wijst erop dat sommige lidstaten voornemens zijn de inhoud van hun OP's te wijzigen, 
onder meer in de richting van uit verschillende fondsen gefinancierde programma's of een 
vermindering van het aantal regionale OP's;

22. erkent de problemen die zich in lidstaten met regionale regeringen kunnen voordoen bij de 
voorbereiding van PO's als gevolg van afzonderlijke regionale problemen; benadrukt het 
feit dat de mate waarin regionale overheden controle kunnen uitoefenen, sterk verschilt op 
basis van de organisatorische structuur in de verschillende lidstaten, waarbij sommige 
regio's zeer actief zijn en de meeste aspecten van de financiering in het kader van het 
cohesiebeleid bijna volledig controleren, en sterk vertegenwoordigd zijn in de PO's;

23. benadrukt dat het opnemen van afzonderlijke, door de regionale overheden opgestelde 
hoofdstukken in de PO's een manier kan zijn om de aanpak ten aanzien van de PO's te 
laten functioneren in lidstaten met centrale overheden; beklemtoont dat deze aanpak 
ervoor zorgt dat overheden met decentrale bevoegdheden op het gebied van de Europese 
financieringsprogramma's meer rechtstreeks worden betrokken bij de ontwikkeling van 
PO's en hun eigen programma-ideeën en uitvoeringsmechanismen kunnen ontwikkelen;
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24. erkent echter dat de lidstaten over het geheel genomen mogelijk minder goed voorbereid 
zijn wanneer een of meerdere regionale overheden traag zijn met het voorbereiden van 
hun PO-hoofdstukken;

25. merkt op dat er aanwijzingen zijn dat de voorbereidingen in lidstaten met sterke regionale 
vertegenwoordigingen mogelijk langzamer verlopen; wijst op het feit dat deze lidstaten 
vaak een groot aantal regionale OP's hebben, hetgeen de bureaucratie vergroot en meer 
toezicht van de centrale overheid vereist;

26. benadrukt dat federale lidstaten mogelijk baat hebben bij een meer beknopte, flexibele en 
gezamenlijke aanpak ten aanzien van OP's; beklemtoont dat één OP ter vervanging van de 
afzonderlijke OP's voor elke provincie of federatie, hiertoe vele voordelen met zich 
meebrengt, omdat de prioriteiten zo gemakkelijker met de nationale doelstellingen in 
overeenstemming kunnen worden gebracht;

27. erkent dat een vermindering van het aantal PO's in eerste instantie gepaard gaat met grote 
veranderingen in het beheer en de organisatie en een verhoogd risico op vertragingen met 
zich mee kan brengen als gevolg van de ingewikkelde situatie waarbij OP's ten uitvoer 
worden gelegd naast programma's op verschillende nationale en regionale niveaus; erkent 
ook dat de politieke structuren van federale lidstaten een obstakel kunnen vormen voor de 
invoering van één OP; 

28. erkent dat de mogelijkheid om PO's en OP's in een gevorderd stadium voor te bereiden, 
afhangt van de vraag of de lidstaten over voldoende voorlopige analyses beschikken met 
betrekking tot de nationale situatie en de toekomstige ontwikkelingen; beklemtoont dat dit 
ervoor zorgt dat EU-fondsen een effectievere bijdrage leveren aan het behalen van de 
nationale doelstellingen;

Lessen uit de periode 2007-2013

29. benadrukt het feit dat het overzetten van methoden en mechanismen uit de 
programmeringsperiode 2007-2013 naar de periode na 2013 voor veel lidstaten een groot 
probleem vormt; beklemtoont dat het ook een uitdaging is ervoor te zorgen dat bestaande 
projecten doeltreffend blijven tijdens de ontwikkeling van nieuwe projecten;

30. erkent dat de voorbereidingen aan het begin van de programmeringsperiode 2007-2013 in 
veel lidstaten langer hebben geduurd dan verwacht; benadrukt dat veel overheden dit 
hebben verholpen door nieuwe PO's en OP's tijdiger in te dienen;

31. is van mening dat uit de door de lidstaten verstrekte voorbeelden duidelijk blijkt dat de 
coördinatie tussen de verschillende maatregelen, OP's en fondsen, en de betrokkenheid 
van lokale overheden en regionale organisaties, moeten worden verbeterd;

32. erkent dat te breed geformuleerde prioriteiten tot de meest voorkomende problemen van 
de vorige programmeringsperiode behoorden; verzoekt derhalve in de toekomst een meer 
strategische en gestroomlijnde aanpak te hanteren ten aanzien van de prioriteiten, die in 
aantal verminderd moeten worden en op specifieke doelstellingen moeten worden gericht;

33. is ingenomen met het feit dat veel lidstaten op basis van de succesvolle ervaringen met de 
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vorige financieringsronde de hefboomwerking van particuliere financiering proberen te 
verbeteren om alternatieve financieringsbronnen aan te boren als aanvulling op de 
traditionele financieringsmethoden; benadrukt derhalve het belang van het gebruik van 
financiële instrumenten, zoals leningen en garanties, ter bevordering van de 
samenwerking tussen ondernemingen, publieke organisaties en onderwijsinstellingen;

Doeltreffendheid van de fondsen

34. onderstreept dat ervaringen met voorgaande financieringsprogramma's duidelijk hebben 
gemaakt dat het van essentieel belang is dat de financiering leidt tot positieve 
langetermijneffecten; 

35. benadrukt het feit dat veel lidstaten de nadruk op een resultaatgerichte aanpak hebben 
genoemd als doel bij de voorbereiding op de volgende financieringsronde; is ingenomen 
met de door enkele lidstaten verstrekte voorbeelden van manieren om de verwachte 
resultaten vooraf doeltreffender vast te stellen, om ervoor te zorgen dat de financiering ten 
goede kan komen aan voorstellen om deze doelstellingen te realiseren; 

36. beklemtoont dat veel lidstaten aangeven het van groot belang is om te voorzien in 
coördinatie tussen beleidsterreinen en te erkennen dat de nationale en regionale 
economische en sociale prioriteiten de doeltreffendheid van de fondsen vergroten;

Synergieën met andere beleidsterreinen en instrumenten

37. acht het van essentieel belang dat de lidstaten het potentieel onderkennen van afstemming 
tussen alle fondsen die onder de GV vallen; 

38. is verheugd over het feit dat een aantal lidstaten bekijkt hoe ze nieuwe instrumenten 
kunnen gaan inzetten, zoals vanuit de gemeenschap geleide plaatselijke ontwikkeling, 
geïntegreerde territoriale investeringen en gezamenlijke actieplannen; heeft echter 
begrepen dat de nieuwe instrumenten tot gemengde reacties hebben geleid en dat is 
gebleken dat vanuit de gemeenschap geleide plaatselijke ontwikkeling meer wordt 
toegepast dan geïntegreerde territoriale investeringen; erkent dat het nog valt te bezien of 
de eerste voorbereidingen leiden tot de volledige tenuitvoerlegging van deze 
instrumenten; 

39. is van mening dat vanuit de gemeenschap geleide plaatselijke ontwikkeling een prima 
middel is om de participatie van onderaf van een dwarsdoorsnede van plaatselijke actoren 
te bevorderen op basis van het succes van het LEADER-programma voor 
plattelandsontwikkeling;

40. beschouwt gezamenlijke actieplannen als een goed middel om te komen tot 
resultaatgericht beheer, dat een van de overkoepelende doelstellingen van het 
cohesiebeleid voor de periode na 2013 is;

Vereenvoudiging

41. benadrukt het belang van het vereenvoudigen van de methoden voor de voorbereiding en 
tenuitvoerlegging van projecten en is verheugd over de aanwijzingen dat de lidstaten die 
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vereenvoudiging tot stand brengen;

42. merkt op dat veel lidstaten een vereenvoudigde aanvraagprocedure voor begunstigden 
hebben aangemerkt als een belangrijk aspect van de voorbereiding op de volgende 
programmeringsperiode; beschouwt dit als een waardevolle manier om te zorgen voor een 
soepele voorbereiding en tenuitvoerlegging van projecten, waarbij de bureaucratie voor 
aanvragers wordt verminderd;

43. erkent dat e-cohesie een essentiële rol kan spelen in het verminderen van de knelpunten en 
het realiseren van vereenvoudiging en is ingenomen met het feit dat sommige lidstaten 
aangeven er gebruik van te maken; is van mening dat e-cohesie daarnaast aanzienlijk kan 
bijdragen tot de voorbereiding op toekomstige financieringsprogramma's;

Partnerschap 

44. benadrukt dat het besluitvormingsproces en de opstelling van PO's gepaard moeten gaan 
met nationale, regionale en lokale samenwerking bij de planning, ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van EU-financieringsprogramma's in het kader van het cohesiebeleid, 
zoals erkend in het vereenvoudigde systeem van meerlagig bestuur dat in de 
verordeningen wordt voorgesteld;

45. is ingenomen met de toegenomen betrokkenheid van alle betrokken partijen, lokale en 
regionale vertegenwoordigers, ngo's, economische en sociale partners, particuliere 
ondernemingen en universiteiten, zoals blijkt uit de door de lidstaten gegeven 
voorbeelden; is van mening dat het van belang is de ontwikkeling te laten geschieden in 
samenwerking met andere organisaties en belanghebbende partijen die verschillende 
economische en sociale standpunten vertegenwoordigen;

46. benadrukt dat succesvolle partnerschappen gepaard kunnen gaan met een benadering van 
zowel onderaf als bovenaf; wijst erop dat één lidstaat die vergevorderd is met de 
voorbereidingen, de aanpak van onderaf, waarbij uitvoerig wordt overlegd met 
vertegenwoordigers uit de publieke, de particuliere en de derde sector, als voorbeeld heeft 
genoemd;

47. benadrukt het feit dat deze lidstaat een aanpak van onderaf heeft gecombineerd met een 
aanpak van bovenaf om nationale strategieën inzake de sociale en economische situatie 
vast te stellen en grote regionale en lokale betrokkenheid te realiseren; is ingenomen met 
deze doeltreffende manier om ervoor te zorgen dat de strategische vereisten worden 
nageleefd, waarbij de belanghebbende partijen zo veel mogelijk worden betrokken bij de 
voorbereidingen;

Conclusies

48. verzoekt met klem om overeenstemming te bereiken over het rechtskader voor het 
cohesiebeleid en om de onderhandelingen over de GV en het MFK af te ronden;

49. erkent hoe belangrijk meerlagig bestuur is in de voorbereidingsfasen en wijst erop dat 
vergevorderde voorbereidingen in sommige gevallen gebaseerd zijn op essentiële 
gesprekken met regionale en lokale belanghebbende partijen;
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50. beseft dat een actieve en goed geïnformeerde regionale overheid die contact onderhoudt 
met de Commissie positief kan bijdragen tot het vorderen van de voorbereidingen; 

51. beveelt aan om lidstaten die ernstige vertragingen oplopen te voorzien van aanvullende 
steun door de Commissie om ervoor te zorgen dat zij zo snel mogelijk overeenstemming 
bereiken over hun PO's en OP's;

52. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de lidstaten.
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TOELICHTING

Dit initiatiefverslag bekijkt in hoeverre de lidstaten zijn voorbereid op de volgende 
financieringsronde in het kader van het cohesiebeleid. Het verslag verwijst naar gegevens die 
afkomstig zijn van de lidstaten en laat zien in hoeverre de lidstaten zijn voorbereid op de 
volgende programmeringsperiode en welke methoden op nationaal en regionaal niveau 
worden toegepast. De rapporteur juicht verder debat over het onderwerp van dit verslag toe. 

Het is duidelijk dat de nationale, lokale en regionale begrotingen in het huidige economisch 
klimaat steeds meer onder druk komen te staan. Voor veel lidstaten en regio's wordt de 
financiering in het kader van het cohesiebeleid steeds belangrijker. Dat wordt benadrukt door 
de bijkomende noodzaak om het geld doeltreffender te besteden zodat de burgers ten volle 
kunnen profiteren van de Europese financiering. Gelet hierop is het essentieel dat de lidstaten 
en de regio's alle nodige stappen zetten om de partnerschapsovereenkomsten (PO's) en de 
operationele programma's (OP's) tijdig en doeltreffend voor te bereiden teneinde klaar te zijn 
om, zodra overeenstemming is bereikt over de gemeenschappelijke verordening, zo snel 
mogelijk over te gaan tot de uitvoering;

In het kader van het wetgevingspakket voor het cohesiebeleid 2014-2020, waarvan de 
onderhandelingen zich in de afrondende fase bevinden en waarbij naar verwachting voor het 
eind van 2013 overeenstemming wordt bereikt over het meerjarig financieel kader, wordt de 
hoop uitgesproken dat begin 2014 zo snel mogelijk kan worden begonnen met de toewijzing 
van Europese structuur- en investeringsfondsen aan projecten. Het is van essentieel belang dat 
de projecten begin 2014 zo snel mogelijk van start kunnen gaan, zodat de Europese 
financiering maximaal kan worden benut om regionale groei te stimuleren. 

Tijdens de onderhandelingen over het cohesiebeleid na 2013 heeft het Europees Parlement 
ervoor gezorgd dat de nadruk meer komt te liggen op de betrokkenheid van lokale en 
regionale autoriteiten en op het vergroten van de flexibiliteit voor de regio's om prioriteiten 
vast te stellen op basis van hun eigen territoriale behoeften. Het Parlement heeft daarnaast 
onder meer voorrang gegeven aan het belang dat investeringen gericht worden op de 
bevordering van groei en concurrentievermogen, waarbij financiële instrumenten worden 
gezien als een belangrijk mechanisme om deze doelstellingen te halen. 

De partnerschapsovereenkomst, die de lidstaten samen met de Commissie vaststellen, 
beschrijft de essentiële aspecten van het programmabeheer van alle vijf de fondsen die onder 
de gemeenschappelijke verordeningen vallen: het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds 
voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij. 

Het is duidelijk dat niet alle lidstaten even ver zijn met de voorbereidingen, waarbij sommige 
lidstaten hun voorstellen voor PO's en OP's al bij de Commissie hebben ingediend. De 
rapporteur geeft in het verslag enkele verklaringen voor de vertragingen: wijzigingen die de 
lidstaten in de voorbereidingen aanbrengen ten opzichte van de vorige financieringsronde, 
zoals structurele wijzigingen van de operationele programma's, nieuwe bestuurlijke structuren 
en discussies over de concentratie van de thematische doelstellingen. 

Partnerschap en meerlagig bestuur zijn essentiële aspecten in de voorbereidings- en 
uitvoeringsfase en de rapporteur is van mening dat de lidstaten in gesprek moeten blijven met 
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de regionale en lokale autoriteiten om ervoor te zorgen dat de financiering wordt gericht op de 
nationale en regionale doelstellingen. De regio's die in alle fasen van de voorbereiding en de 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid goede betrekkingen onderhouden met de lidstaten, 
zorgen ervoor dat hun belangen en behoeften worden behartigd.

Daarnaast zijn de lessen uit het vorige financieringsprogramma voor de lidstaten van groot 
belang bij de voorbereiding op het programma 2014-2020. De rapporteur is ingenomen met 
de inspanningen die veel lidstaten en regio's zich hebben getroost om de successen en 
mislukkingen van het programma 2007-2013 grondig te analyseren, teneinde de bestaande 
ideeën verder te ontwikkelen en te verbeteren en tegelijkertijd nieuwe strategieën te 
ontwikkelen voor de doeltreffende uitvoering van de financiering in het kader van het 
cohesiebeleid.

Tot slot dringt de rapporteur aan op een tijdige afronding van de onderhandelingen over het 
wetgevingspakket voor het cohesiebeleid en de vaststelling van het MFK. Gehoopt wordt dat 
de lidstaten die traag zijn met de vaststelling van hun partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma's, dat tijdig doen, zodat de programma's in 2014 zo snel mogelijk van 
start kunnen gaan.


