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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het zevende en achtste voortgangsverslag van de Europese Commissie over het 
cohesiebeleid van de EU en het strategisch verslag 2013 over de uitvoering van de 
programma's 2007-2013

(2013/2008(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het ‘zevende voortgangsverslag over de economische, sociale en territoriale 
cohesie’ van de Commissie van 24 november 2011 (COM(2011)0776), en het daarbij 
horende werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2011)1372),

– gezien het ‘achtste voortgangsverslag over de economische, sociale en territoriale cohesie’ 
van de Commissie - de regionale en stedelijke dimensie van de crisis - van 26 juni 2013 
(COM(2013)0463), en het daarbij horende werkdocument van de diensten van de 
Commissie (SWD(2013)0232),

– gezien het document ‘Cohesiebeleid: strategisch verslag 2013 over de uitvoering van de 
programma's 2007-2013’ van de Commissie van 18 april 2013 (COM(2013)0210), en het 
daarbij horende werkdocument van de diensten van de Commissie (SWD(2013)0129),

– gezien het voorstel van de Commissie van 6 oktober 2011 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 en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 (COM(2011)0615),

– gezien zijn resolutie van 11 maart 2009 over het cohesiebeleid: investeren in de reële 
economie,1

– gezien zijn resolutie van 7 oktober 2010 over het cohesie- en regionaal beleid van de EU 
na 2013,2

– gezien zijn resolutie van 20 mei 2010 over de bijdrage van het cohesiebeleid aan de 
verwezenlijking van de Lissabon- en EU 2020-doelstellingen,3

– gezien het voorstel van de Commissie van 6 oktober 2011 voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen met betrekking tot het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de doelstelling "Investeren in groei en 
werkgelegenheid", en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006 
(COM(2011)0614),

                                               
1 PB C 87 E van 1.4.10, blz. 113.
2 PB C 371 E van 20.12.11, blz. 39.
3 PB C 161 E van 31.05.11, blz. 120.
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– gezien het vierde monitoringverslag van het CvdR over Europa 2020, Comité van de 
Regio’s, oktober 2013,

– gezien de gezamenlijke nota van de directoraten-generaal voor regionaal en stedelijk 
beleid en voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, met als titel ‘EU Cohesion 
Policy Contributing to Employment and Growth in Europe’, juli 2013,

– gezien de studie die gepubliceerd werd door het Parlement met als titel ‘Cohesiebeleid na 
2013: kritische beoordeling van de wetgevingsvoorstellen’, juni 2012,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid (A7-0000/2013),

A. overwegende dat het empirisch bewezen is dat de economische en financiële crisis het 
convergentieproces tot stilstand gebracht of zelfs omgekeerd heeft, met een groeiende 
ongelijkheid tussen regio’s tot gevolg, en dit na een lange periode waarin de regionale 
ongelijkheden in BBP per hoofd en de werkloosheid binnen de EU continu 
teruggedrongen werden, waarbij de zwakkere regio’s van de Europese Unie zwaarder 
getroffen worden;

B. overwegende dat de openbare middelen van de lidstaten en van de EU schaarser geworden 
zijn en in toenemende mate onder druk komen te staan, terwijl de crisis en de daaruit 
voortvloeiende recessie, evenals de staatsschuldencrisis in verschillende lidstaten, de 
lidstaten ertoe hebben aangezet belangrijke en diepgaande structurele hervormingen door 
te voeren met het oog op het herstel van de prijsconcurrentie en de houdbaarheid van de 
begrotingspositie, waardoor er hoofdzakelijk gesnoeid werd in groeivriendelijke uitgaven;

C. overwegende dat als gevolg van het beleid van begrotingsconsolidatie de rol en het belang 
van het cohesiebeleid als bron van overheidsinvesteringen toegenomen is, vooral op 
subnationaal niveau, aangezien deze beleidsfinanciering meer dan de helft van alle 
overheidsinvesteringen in een groot aantal lidstaten en regio's vertegenwoordigt;

D. overwegende dat de bijdrage tot de doelstellingen van de Europa 2020-strategie heel sterk 
regionaal bepaald is, een element waarmee rekening moet worden gehouden moet worden 
bij de voorbereiding en uitvoering van de volgende generaties programma’s in het kader 
van het cohesiebeleid en andere investeringsbeleidslijnen van de EU;

E. overwegende dat de klemtoon van het cohesiebeleid tot nog toe eerder op de absorptie lag 
dan op de bepaling en monitoring – en de evaluatie van de verwezenlijking – van 
doelstellingen, terwijl de monitoring- en evaluatiesystemen er niet helemaal in slagen op 
een betere manier gedifferentieerde doelstellingen te bepalen afhankelijk van regionale 
kenmerken, specificiteiten en noden;

F. overwegende dat het cohesiebeleid in de context van het meerjarig financieel kader 2014-
2020 de voornaamste bron van overheidsfinanciering in de EU zal blijven, en 
overwegende dat het nieuwe kader van het cohesiebeleid de klemtoon volledig legt op de 



PR\1009773NL.doc 5/7 PE523.085v02-00

NL

noodzaak om de investeringen te concentreren in die enkele domeinen die het belangrijkst 
geacht worden, zoals werkgelegenheid (in het bijzonder bij jongeren), onderwijs en 
opleiding, kmo’s, innovatie, energie, milieu en stadsontwikkeling en steden;

G. overwegende dat partnerschap en multi-level governance horizontale algemene principes 
vormen met het oog op de verwezenlijking van de EU-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei, in de context van het volgende wetgevende kader van het cohesiebeleid;

1. is van mening dat het nu voldoende bewezen is dat een beleid van begrotingsconsolidatie 
op zich niet volstaat om de groei te stimuleren en investeringen aan te moedigen die tot 
duurzame banen van goede kwaliteit leiden, maar dat hiervoor ook maatregelen nodig zijn 
die de economie ondersteunen en de – nog kwetsbare en aarzelende – aanzetten tot herstel 
aanmoedigen;

2. drukt haar bezorgdheid uit over het gebrek aan voldoende openbare financiële middelen, 
vooral op subnationaal niveau, om de Europa 2020-strategie behoorlijk uit te voeren, als 
gevolg van de impact van de economische crisis, en over het feit dat een groot aantal 
minder ontwikkelde lidstaten en regio’s in ruime mate afhankelijk is van 
cohesiebeleidfinanciering;

3. meent dat, hoewel de middelen die in het volgende meerjarig financieel kader toegewezen 
worden aan het cohesiebeleid relatief klein zijn in verhouding tot de noden op het terrein, 
een grotere efficiëntie en synergieën tussen de EU-begroting en nationale begrotingen 
niettemin belangrijke hefbomen kunnen vormen voor een groeibevorderend beleid;

4. is van mening dat, hoewel de afstemming op de Europa 2020-strategie belangrijk is, het 
erop aankomt de doelstellingen van economische, sociale en territoriale cohesie, die 
ernstig in het gedrang kwamen door de crisis, niet uit het oog te verliezen; dringt erop aan 
resoluut actie te ondernemen met het oog op het behoud van de cohesie en de klemtoon te 
leggen op investeringen in infrastructuurprojecten in basissectoren zoals transport, 
telecommunicatie en energie;

5. denkt dat – ondanks aanwijzingen dat lokale en regionale instanties betrokken worden bij 
de voorbereiding van partnerschapsovereenkomsten – er verdere actie nodig is om de 
territoriale dimensie van het governancesysteem van het cohesiebeleid, de Europa 2020-
strategie en het Europees semester te versterken, door enerzijds echte coördinatie en 
complementariteit tussen de verschillende governanceniveaus te waarborgen, en 
anderzijds erop toe te zien dat de op die niveaus vastgelegde prioriteiten stroken met de 
noden en specificiteiten op nationaal, regionaal en lokaal niveau, waarbij het mogelijk 
blijft om bepaalde beleidsvraagstukken volgens een top-downbenadering aan te pakken, 
als dat aangewezen en nodig is;

6. is van mening dat het cohesiebeleid het best is geplaatst om de Europa 2020-strategie de 
nodige territoriale dimensie te verlenen, teneinde de erg relevante groeiverschillen binnen 
de Europese Unie en binnen de lidstaten aan te pakken, evenals het feit dat verschillen in 
institutionele capaciteit tot gevolg hebben dat verschillende regio’s de vooropgestelde 
doelstellingen niet op dezelfde manier als referenties kunnen hanteren;

7. is bijzonder bezorgd over het feit dat de populatie die risico loopt op armoede of sociale 
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uitsluiting door de crisis aanzienlijk toegenomen is, met een overwicht in 
convergentieregio’s en steden, en meent dat deze problemen dringend aangepakt moeten 
worden – aangezien ze de cohesie tussen regio’s ernstig ondermijnen en het 
concurrentievermogen van de Europese Unie op middellange en lange termijn in het 
gedrang kunnen brengen – door zich toe te spitsen op beleidslijnen die duurzame 
werkgelegenheid van goede kwaliteit en sociale inclusie waarborgen;

8. benadrukt de rol van het ESF bij het verkleinen van de ongelijkheden in menselijk 
kapitaal tussen regio's, en in de context van de uitvoering van de sociale dimensie van de 
Europa 2020-strategie, aangezien dit fonds, parallel met het EFRO, aanzienlijk 
bijgedragen heeft tot het vervullen van enkele van de voornaamste prioriteiten van de 
Europese Unie op dit moment, namelijk het stimuleren van de jeugdwerkgelegenheid en 
de arbeidsmarkt, het bevorderen van duurzame economie en groei, het terugdringen van 
het aantal voortijdige schoolverlaters en de strijd tegen armoede, discriminatie en sociale 
uitsluiting;

9. herinnert er evenwel aan dat, hoewel er sterke aanwijzingen zijn dat de uitvoering van het 
cohesiebeleid versneld is en dat de daaruit voortvloeiende programma’s een belangrijke 
bijdrage geleverd hebben in vele domeinen waar investeringen nodig zijn met het oog op 
economische modernisering en het concurrentievermogen (zoals onderzoek en 
ontwikkeling, ondersteuning van kmo’s, herindustrialisatie, sociale inclusie, en onderwijs 
en opleiding), enkele lidstaten zich niet wagen aan de uitvoering van hun programma’s 
voor het einde van de huidige programmeringperiode;

10. moedigt de lidstaten aan om synergieën te onderzoeken tussen cohesiebeleidfinanciering 
en andere bronnen van EU-financiering (zoals voor het TEN-V, TEN-E, CEF en andere 
programma’s) evenals met financiering die verstrekt wordt door de Europese 
Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling; dringt er bij 
de lidstaten op aan om de toegang tot de beschikbare fondsen te vereenvoudigen en 
verbeteren teneinde kmo's, lokale gemeentebesturen en andere geïnteresseerde 
begunstigden ertoe aan te zetten er gebruik van te maken;

11. is bezorgd dat, hoewel evaluatie duidelijk een fundamentele rol te spelen heeft in het 
oriënterend debat en de kennisverwerving, het gebrek aan gegevens – en in veel gevallen 
de onmogelijkheid om deze te verzamelen – het onmogelijk maakt om de vorderingen op 
regionaal en lokaal niveau naar de vooropgestelde doelstellingen behoorlijk te monitoren, 
en meent dat het een prioriteit is om de regionale statistieken te verruimen en bij te 
werken en de kwaliteit van de gegevens te verbeteren;

12. denkt dat de voortgangsverslagen geen volledig duidelijk beeld geven van de vorderingen 
die gemaakt zijn bij het uitvoeren van het cohesiebeleid en het bereiken van de 
vooropgestelde doelstellingen, wat ofwel toe te schrijven is aan de onbeschikbaarheid van 
gegevens op het relevante niveau of aan het onvoldoende duidelijke verband tussen de 
verstrekte statistische gegevens en de mate waarin voldaan is aan de doelstellingen van het 
cohesiebeleid die monitoring vereisen;

13. vraagt aan de Commissie en de lidstaten, met het oog op de versterking van de kwaliteit 
van de programmering en de uitvoering, om de monitoring- en evaluatie-instrumenten die 
beschikbaar zijn in de context van het volgende wetgevende kader volledig te benutten;
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14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de lidstaten.


