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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de bijdrage van het cohesiebeleid aan de verwezenlijking van de Lissabon-
doelstellingen
(2009/2235(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op 
artikelen 174 tot en met 178,

– gelet op 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 de beschikking van de Raad van 6 oktober 2006 betreffende communautaire 
strategische richtsnoeren inzake cohesie (2006/702/EG),

– gezien zijn resolutie van 24 maart 2009 over "De uitvoering van de 
structuurfondsverordening 2007-2013: de resultaten van de onderhandelingen betreffende
de nationale cohesiestrategieën en operationele programma's",

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 augustus 2007 betreffende
"Concurrerende Europese regio's door onderzoek en innovatie – Een bijdrage tot meer 
groei en betere banen" COM(2007)0474

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 14 november 2007 
"Regio's brengen innovatie door cohesiebeleid" SEC(2007)1547

– gezien de mededeling van de Commissie "Samenwerken voor groei en werkgelegenheid 
Een nieuwe impuls voor de strategie van Lissabon" COM(2005)0024

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie "Evaluatie van de strategie 
van Lissabon" SEC(2010)0114

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 december 2007 betreffende "Uitvoering 
van de Lissabon-strategie voor groei en werkgelegenheid door de lidstaten en de regio's in 
het kader van het cohesiebeleid, 2007-2013" (COM(2007)0798),

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 mei 2008 betreffende "De resultaten van
de onderhandelingen betreffende cohesiebeleidsstrategieën en programma's voor de 
programmeringsperiode 2007-2013" (COM(2008)0301),

– gezien de mededeling van de Commissie van 21 december 2009 betreffende het 20ste
jaarverslag over de uitvoering van de structuurfondsen (2008) (COM(2009)0617 
definitief/2),

– gezien de ex post evaluaties van de programmeringsperiode 2000-2006,

– gezien het werkdocument van de Commissie van 24 november 2009 betreffende
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raadpleging over de toekomstige EU2020-strategie (COM(2009)0647),

– gezien de conclusies van de Informele Europese Raad van 11 februari 2010,

– gezien de openbare raadpleging die de Commissie heeft gehouden over EU 2020 en de 
resultaten daarvan (SEC2010)0116),

– gezien het voorstel van de Commissie van 3 maart 2010 "Europa 2020. Een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2010),

A. overwegende dat de structuurfondsverordeningen sinds 2007 voorzien in de verplichte 
oormerking van cohesiebeleidsmiddelen voor de Lissabon-doelstellingen voor de EU15, 
teneinde de aantrekkingskracht van lidstaten en regio's te vergroten en groei en 
werkgelegenheid te bevorderen,

B. overwegende dat – met name tijdens de huidige recessie – het cohesiebeleid het 
voornaamste instrument is om groei en werkgelegenheid in de EU te bevorderen vanwege 
de stabiele financiering en het gedecentraliseerde beheer van de toegewezen middelen,

C. overwegende dat tweederde van de overheidsinvesteringen in de EU afkomstig is van de 
regionale en lokale niveaus, aangezien regionale en lokale autoriteiten vaak aanzienlijke 
beleidsbevoegdheden hebben en een voorname rol spelen bij de uitvoering van zowel de
huidige Lissabon-strategie als de toekomstige EU2020-strategie,

D. overwegende dat cohesiebeleid integraal deel moet uitmaken van de EU2020-strategie 
omdat het is opgenomen in het Verdrag van Lissabon als een instrument om de 
doelstellingen van het Verdrag te verwezenlijken,

Cohesiebeleid en strategie van Lissabon 
1. constateert dat in de programmatoewijzingen voor 2007-2013 over de periode van zeven 

jaar circa €228 miljard is geoormerkt voor de Lissabon-prioriteiten; wijst erop dat de 
totale toewijzingen, ook in de EU12, de vereiste percentages overschreden;

2. stelt vast dat de toewijzingen per lidstaat en per doelstelling sterk verschillen; benadrukt 
dat er geen uniform beleid is voor alle regio's en dat een dergelijke poging zou leiden tot 
een gebrek aan identificatie met elke strategie voor groei, waardoor de uitvoering ervan te 
wensen zou overlaten; 

3. herinnert eraan dat cohesiebeleidsprogramma's reeds in de periode 2000-2006, toen een
mechanisme van oormerking nog niet bestond, nauw gekoppeld waren aan de strategie 
van Lissabon, met investeringen van  €10,2 miljard in onderzoek en innovatie;

4. betreurt dat de samenhang tussen programmatoewijzingen en feitelijke uitgaven in dit 
stadium niet kan worden nagegaan vanwege het feit dat de programma's vertraagd van 
start zijn gegaan, waardoor gegevens over uitgaven ontbreken; ziet reikhalzend uit naar de 
publicatie van het strategisch verslag van de Commissie en verzoekt een interinstitutioneel 
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debat op hoog niveau te houden om de bijdrage van het cohesiebeleid aan de Lissabon-
doelstellingen te analyseren en om de toekomstige wisselwerkingen in kaart te brengen;

5. bekritiseert het ontbreken van een algemene beoordeling van het effect van cohesie-
uitgaven op regionale ontwikkeling; roept de Commissie op het territoriale effect van het 
oormerken van structuurfondsen voor de Lissabon-strategie te beoordelen en na te gaan of 
dit systeem feitelijk bijdraagt aan een evenwichtige en coherente territoriale ontwikkeling; 

6. erkent dat een doeltreffende evaluatie gebaseerd moet zijn op indicatoren die het mogelijk 
maken gegevens met betrekking tot regio's te vergelijken en samen te voegen; verzoekt de 
Commissie vóór 2012 met een voorstel voor beoordelingsindicatoren te komen teneinde
het teweeggebrachte effect te kunnen meten en de noodzakelijke aanpassingen voor de 
komende programmeringsperiode door te voeren; 

7. betreurt dat, ofschoon economische groei, werkgelegenheid en sociale cohesie in eerste 
instantie behoorden tot de hoofddoelstellingen van de Lissabon-agenda, de in 2005 
herijkte strategie een minder ambitieus programma presenteerde met een ondergeschikte 
rol voor de sociale pijler; 

8. beschouwt zwak meerlagig bestuur als een van de voornaamste tekortkomingen van de 
strategie van Lissabon, aangezien regionale en lokale autoriteiten en het maatschappelijk 
middenveld onvoldoende betrokken worden bij het ontwikkelen, uitvoeren, 
communiceren en evalueren van de strategie; adviseert deze partijen in de toekomst bij 
alle stadia nauwer te betrekken;

9. benadrukt dat dankzij het in de strategie van Lissabon toegepaste partnerschapsbeginsel de 
lokale en regionale autoriteiten, maar ook de economische en sociale partners, zich 
nauwer betrokken voelen bij de Lissabon-doelstellingen, waardoor hun interventies meer 
op de lange termijn gericht zijn;

10. wijst erop dat met name voor het regionale niveau een cruciale rol is weggelegd als het 
vehikel om de talloze economische en sociale actoren te bereiken die leven en produceren 
in Europa, met name KMO's, en om onderwijs en beroepsopleiding, onderzoek, innovatie 
en ontwikkeling te bevorderen;

11. adviseert synergieën tussen Nationale Strategische Referentiekaders en de nationale 
hervormingsprogramma's uit te breiden via een intensievere en periodieke dialoog op alle 
niveaus, waaronder het Gemeenschapsniveau, tussen overheidsdiensten die 
verantwoordelijk zijn voor het cohesiebeleid en de Lissabon-strategie;

12. is te spreken over de resultaten die tot dusver zijn geboekt via de financiële instrumenten 
en de samenwerking met de EIB ter bevordering van innovatie en onderzoek door 
duurzame financieringsvormen; is zich bewust van hun potentiële hefboomeffect voor 
investeringen en wenst uitbreiding ervan, met name wat betreft JEREMIE en JESSICA,
om het bedrijfsleven en KMO's beter te ondersteunen; adviseert de regels voor deze 
instrumenten te vereenvoudigen opdat begunstigden er meer gebruik van kunnen maken;

Cohesiebeleid en EU2020 
13. is verheugd over de goedkeuring van het Commissievoorstel over de toekomstige 

EU2020-strategie; benadrukt het langetermijnkarakter van deze strategie die tot doel heeft 
randvoorwaarden te creëren voor stabiele groei in Europa, en stemt in met de vastgelegde 
prioriteiten; 
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14. stelt het op prijs dat in het voorstel rekening wordt gehouden met de sociale dimensie, 
maar betreurt dat deze nog altijd niet centraal staat in de strategie; onderstreept dat de 
recente crisis heeft aangetoond dat geen enkele groeistrategie de doelstellingen sociale 
bescherming, toegang tot diensten, bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en de 
creatie van hoogwaardige banen mag verwaarlozen;

15. is verheugd over het streven naar duurzamere, slimme banen, maar beseft dat een nieuw 
economisch model zou kunnen leiden tot een ongelijke verdeling van kosten en baten 
tussen individuele lidstaten en regio's, en derhalve is wellicht actie op 
Gemeenschapsniveau vereist om te voorkomen dat dit gebeurt;

16. benadrukt dat onderwijs, opleiding, onderzoek en innovatie belangrijke instrumenten zijn 
om de EU verder te ontwikkelen en concurrerender te maken om wereldwijde uitdagingen
het hoofd te bieden; is van mening dat er regelmatig moet worden geïnvesteerd in deze 
terreinen en dat met name innovatie moet worden afgemeten aan de resultaten ervan;

17. stelt vast dat infrastructurele tekortkomingen overal in Europa nog steeds aanzienlijk 
uiteenlopen, hetgeen zijn groeipotentieel in de weg staat; meent dat werkelijk gelijke 
mededingingsvoorwaarden op het gebied van transport, energie, telecommunicatie en IT
tot stand moeten worden gebracht, moeten worden opgenomen in de strategie en centraal 
moeten blijven staan in het cohesiebeleid;

18. is verheugd over de erkenning van de rol van de structuurfondsen bij de uitvoering van de 
EU2020-doelstellingen; benadrukt echter dat het cohesiebeleid niet alleen garant staat 
voor stabiele financiering. De voornaamste pijlers waarop dit beleid rust – een 
geïntegreerde benadering, meerlagig bestuur en volwaardig partnerschap – zijn 
belangrijke elementen voor het succes van de strategie en moeten er volledig deel van 
uitmaken; 

19. benadrukt dat een krachtig en goed gefinancierd cohesiebeleid, gericht op alle Europese 
regio's, een belangrijk aspect van de EU2020-strategie moet zijn; meent dat dit beleid, met 
zijn horizontale benadering, een eerste vereiste vormt voor de succesvolle uitvoering van 
de EU2020-doelstellingen, evenals voor het tot stand brengen van sociale, economische en 
territoriale cohesie in de EU; verwerpt alle pogingen om het cohesiebeleid te 
renationaliseren en verzoekt de regionale dimensie volledig te steunen bij de herziening 
van de EU-begroting;

20. benadrukt dat het cohesiebeleid niet ondergeschikt is aan de EU2020-strategie; wijst erop 
dat de prioriteiten van het cohesiebeleid weliswaar moeten worden afgestemd op de 
EU2020-doelstellingen, maar dat voldoende flexibiliteit moet worden toegestaan om 
ruimte te bieden voor regionale specificiteiten, en om de zwakkere regio's te helpen hun 
sociaaleconomische problemen het hoofd te bieden en ongelijkheden te beperken; 

21. verzoekt de governance van de EU2020-strategie te verbeteren ten opzichte van de 
strategie van Lissabon; adviseert deze governance vorm te geven en uit te voeren 
overeenkomstig het beginsel van meerlagig bestuur teneinde lokale en regionale 
autoriteiten en sociale partners er meer bij te betrekken; 

22. is van oordeel dat territoriale cohesie, opgenomen als een nieuwe doelstelling in het 
Verdrag van Lissabon, een vast onderdeel moet vormen van de strategie, als een eerste 
vereiste voor de verwezenlijking van haar doelstellingen;
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23. merkt op dat een sterkere territoriale dimensie van de strategie, rekening houdend met de 
specificiteiten van de Europese regio's, met de rechtstreekse betrokkenheid van regionale 
en lokale autoriteiten bij de planning en uitvoering van de betreffende programma's, op 
alle niveaus meer draagvlak zal kweken voor wat de strategie beoogt en doelstellingen en 
resultaten inzichtelijker zal maken; 

24. wijst op de belangrijke rol die steden vervullen bij de verwezenlijking van de EU2020-
doelstellingen; dringt erop aan dat hun ervaring en inbreng in aanmerking worden 
genomen bij de uitvoering van de EU2020-prioriteiten, met name als het gaat om 
klimaatverandering, demografische ontwikkeling en groene investeringen; 

25. erkent dat de structuurfondsen, hoe wezenlijk ze ook mogen zijn, niet het enige instrument 
vormen om de EU2020-strategie uit te voeren; verlangt van de Commissie dat ze met 
concrete voorstellen komt om synergieën tot stand te brengen tussen het cohesiebeleid en 
bestaande sectorale beleidslijnen, uitgaande van een geïntegreerde aanpak; adviseert de 
doelstellingen, instrumenten en administratieve procedures van de programma's te 
rationaliseren en de programmeringsduur van deze beleidslijnen op één lijn te brengen;

26. pleit voor een vereenvoudigde benadering als het gaat om het gebruik van de 
structuurfondsen in het toekomstige regelgevingskader; wijst erop dat de harmonisering 
van regels en procedures wellicht zal leiden tot eenvoudigere uitvoeringssystemen en de 
potentiële begunstigden mogelijk meer inspraak zal geven in door de EU 
medegefinancierde programma's;

27. verzoekt zijn Voorzitter om deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.
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TOELICHTING

Beoordeling van het huidige systeem
Zowel de Lissabon-strategie als het cohesiebeleid hebben innovatie in bredere zin aangemerkt 
als het voornaamste instrument om de ontwikkeling van het Europees grondgebied te 
bevorderen en het concurrentievermogen van Europa te vergroten teneinde de uitdagingen van 
de mondialisering het hoofd te bieden. Beide benaderingen leggen dan ook het accent op 
innovatie, en het strategische belang ervan wordt meer dan ooit benadrukt. 
De communautaire strategische richtsnoeren voor de periode 2007-2013 bevatten een formele 
eis voor de EU15 (en een aanbeveling voor de EU12) om ten minste 60% van de 
programmatoewijzingen in de convergentieregio's en 75% in de regio's voor 
concurrentievermogen en werkgelegenheid te oormerken voor de verwezenlijking van de 
Lissabon-doelstellingen.

Reeds in de periode 2000-2006, toen nog geen formele oormerkingsplicht gold, werd tussen
5,5% en 7,4% van alle uitgaven in het kader van de structuurfondsen (EUR 10,2 miljard in 
totaal) geïnvesteerd in onderzoek en innovatie.
De ex post evaluaties die tot dusver zijn uitgevoerd laten zien dat regionale programma's ter 
verwezenlijking van de Lissabon-doelstellingen vaker werden toegepast in de naar 
verhouding meest welvarende regio's en minder vaak in de minst ontwikkelde regio's, waar de 
programma's veelal wezen op een vrij basale infrastructuur. 
Vanzelfsprekend kan geen uniforme strategie worden gehanteerd voor alle regio's; 
specificiteiten van verschillende regio's – hun territoriale dimensie – hadden juist een grote 
impact op de doeltreffendheid van de doorgevoerde maatregelen. Het wordt dan ook cruciaal
regionale en lokale autoriteiten behalve bij de uitvoering ook bij de ontwikkeling van 
programma's te betrekken, aangezien deze actoren het best zicht hebben op de behoeften van 
hun respectieve grondgebied.
Uit de analyse van de programmatoewijzingen 2007-2013 komt naar voren dat de oormerking 
de vastgelegde grenswaarden fors te boven gaat. In de convergentieregio's is 65% en in regio's 
voor concurrentievermogen zelfs 82% van de middelen geoormerkt voor aan Lissabon 
gerelateerde prioriteiten. Deze percentages, die bij elkaar een totale toewijzing van circa €228 
miljard over de periode van 7 jaar vertegenwoordigen, hebben betrekking op de EU27, 
waaruit blijkt dat ook EU12 zich niet onbetuigd laten als het gaat om oormerking. 
Zoals te verwachten viel, verschilt de toewijzing sterk per lidstaat en doelstelling. In regio's 
voor concurrentievermogen is de programmering sterk Lissabon-gerelateerd, waarbij het 
accent op innovatie, kennis en technologie ligt, terwijl in convergentieprogramma's de 
werkgelegenheidsprioriteiten de overhand hebben, hetgeen laat zien dat een hervorming van 
het onderwijs- en beroepsopleidingssysteem een eerste vereiste is voor verdere ontwikkeling. 

Een eerste strategisch verslag, waarin wordt nagegaan in hoeverre de lidstaten deze 
prioriteiten in de eerste 18 maanden van het programma hebben verwezenlijkt via 
investeringen, moet uiterlijk op 1 april 2010 worden goedgekeurd door de Commissie. 
Wat grondig moet worden beoordeeld is in hoeverre deze toezeggingen weerspiegeld worden
in feitelijke uitgaven op projectniveau. Helaas kan deze samenhang in dit stadium niet worden 
nagegaan vanwege het feit dat de programma's vertraagd van start zijn gegaan, waardoor
gegevens over uitgaven ontbreken.
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Het strategisch verslag van de Commissie zal in dit opzicht dan ook een belangrijk document 
zijn, ondanks de beperkte verslagperiode, op basis waarvan een interinstitutioneel debat op 
hoog niveau zal worden gehouden om na te gaan hoe en in hoeverre de structuurfondsen 
bijdragen aan de Lissabon-doelstellingen, en om de weg effenen voor een serieuze reflectie 
onder Europese en nationale instellingen, regionale stakeholders en het maatschappelijk 
middenveld over de vorm en de inhoud van de strategie voor groei en werkgelegenheid na 
2010, de zogeheten EU2020-strategie.
Van nog groter belang is op lange termijn te kunnen nagaan welk effect de via de 
structuurfondsen gerealiseerde Lissabon-investeringen feitelijk teweeg hebben gebracht in de 
lidstaten en regio's. Een discussie over de toekomst heeft pas zin wanneer deze beoordeling is 
uitgevoerd.
Hoewel deze gegevens nog niet beschikbaar zijn doordat de uitvoering van het programma 
zich nog in de beginfase bevindt, is het essentieel de Commissie nu reeds te attenderen op de 
noodzaak dringend instrumenten ten behoeve van een dergelijke analyse te ontwikkelen, 
d.w.z. homogene indicatoren aan de hand waarvan gegevens over programma's en lidstaten 
gedurende de hele periode kunnen worden samengevoegd en vergeleken om de 
teweeggebrachte effecten te toetsen en waar nodig wijzigingen aan te brengen.

De rol van cohesiebeleid in de EU2020-strategie
Bouwen aan de toekomst impliceert het analyseren van het verleden om geboekte resultaten te 
optimaliseren, ervaringen te benutten en niet in oude fouten te vervallen. Een diepgaande 
reflectie over de relatie tussen cohesiebeleid en de Lissabon-strategie is dan ook noodzakelijk 
bij het ontwikkelen van de nieuwe EU2020-strategie, die bedoeld is om de uitdagingen van de 
komende tien jaar het hoofd te bieden. 
Het cohesiebeleid is namelijk beter dan ander beleid in staat investeringen voor groei en 
werkgelegenheid te mobiliseren; daarnaast is gebleken dat wanneer het partnerschapsbeginsel 
goed wordt toegepast en regionale en lokale actoren ingeschakeld worden bij de 
tenuitvoerlegging van prioriteiten, dit een grotere betrokkenheid bij beleidsdoelstellingen en 
resultaten met zich meebrengt. 

Het Commissievoorstel voor de EU2020-strategie kent het cohesiebeleid een voorname rol 
toe bij het verwezenlijken van de EU2020-doelen.

Het voorstel lijkt het cohesiebeleid echter meer te zien als de bron van stabiele financiële
toewijzingen dan als een belangrijke referentie door de toepassing van beginselen als 
partnerschap, geïntegreerde benadering, meerlagig bestuur en het vermogen om regionale en 
lokale actoren te mobiliseren. Indien deze beginselen, die de bijdrage van het cohesiebeleid 
aan de succesvolle uitvoering van de EU2020-strategie in hoge mate bepalen, niet naar 
behoren in het beleid opgenomen worden, kan het succes van de strategie zelf in gevaar 
komen. 
In het verslag wordt een aantal concrete aanbevelingen gedaan om ervoor te zorgen dat deze 
koppeling naar behoren wordt aangebracht:

 de in de EU2020-strategie vastgelegde prioriteiten moeten strikt worden afgestemd op de 
prioriteiten van het toekomstige cohesiebeleid: meer aandacht voor kernprioriteiten, met 
meer onderlinge complementariteit, is noodzakelijk, zonder concessies te doen aan de 
vereiste flexibiliteit ten aanzien van regionale specificiteiten.
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 Synergieën tussen de nationale strategische referentiekaders en de nationale 
hervormingsprogramma's moeten worden ontwikkeld en hun potentieel beter benut, ook 
via betere bestuurlijke afstemming op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau 
teneinde governance te bevorderen. 

 De EU2020-doelstellingen moeten op Gemeenschapsniveau worden vastgelegd, maar in 
de toekomst moeten de subnationale instanties nauwer betrokken worden bij hun 
verwezenlijking en afstemming op nationaal beleid. Een van de beperkingen van de 
Lissabon-strategie die inmiddels duidelijk aan het licht is getreden is het zwakke 
meerlagige bestuur en de te geringe inbreng van lokale en regionale autoriteiten bij de 
verwezenlijking van haar doelstellingen, ondanks het feit dat tweederde van de 
overheidsinvesteringen afkomstig is van het regionale en lokale niveau en dat deze 
autoriteiten vaak aanzienlijke beleidsbevoegdheden hebben. Het in aanmerking nemen 
van de regionale dimensie in de toekomstige strategie is tevens vereist op grond van de 
nieuwe bepalingen van het Verdrag van Lissabon, dat de subnationale dimensie van 
subsidiariteit erkent. Met een bottom-up benadering zal feitelijk draagvlak kunnen worden 
gecreëerd voor de strategie en de duurzaamheid ervan op lange termijn. Meerlagig bestuur 
moet niet alleen in zijn verticale maar ook in zijn horizontale dimensie een rol spelen om 
relaties tussen economische en sociale actoren van hetzelfde niveau te ontwikkelen. 

 Het partnerschapsbeginsel moet volledig worden toegepast bij de uitvoering van de
toekomstige strategie. Een dergelijke verandering in aanpak zou als voordeel hebben dat 
de doelstellingen en resultaten van de strategie beter worden gecommuniceerd naar het 
maatschappelijk middenveld; dat dit momenteel niet gebeurt, blijkt een van de grote 
tekortkomingen van de strategie van Lissabon.

 Hoewel territoriale cohesie door het Verdrag van Lissabon is aangemerkt als een 
communautaire doelstelling, is de territoriale dimensie veel te weinig aanwezig in het 
Commissievoorstel, hetgeen mogelijk een risico van beleidssegmentering met zich 
meebrengt. Alleen een geïntegreerde benadering, waarbij de regionale dimensie is 
opgenomen in de strategie, zal daadwerkelijke resultaten opleveren. Met name synergieën 
tussen de EU-instrumenten ter bevordering van innovatie (structuurfondsen, CIP, en het 
Zevende Kaderprogramma) moeten worden uitgebreid, en de meerjarige 
programmeringsduur van deze instrumenten moet in de toekomst synchroon blijven lopen.

 Het potentieel van de financiële instrumenten, in het bijzonder JEREMIE en JESSICA, 
moet ten volle worden benut, met name om KMO's te ondersteunen; de toewijzing en het 
beheer van door deze financiële instrumenten beschikbaar gestelde middelen moeten 
worden vereenvoudigd om het gebruik ervan door belanghebbenden en begunstigden ter 
stimuleren; 

 voldoende middelen moeten worden uitgetrokken voor een cohesiebeleid dat het hele 
grondgebied van de Europese Unie moet bestrijken, teneinde de uitvoering van de nieuwe 
strategie doeltreffend te ondersteunen; 

 het toekomstige regelgevingskader van het cohesiebeleid moet worden vereenvoudigd om 
het huidige foutenniveau terug te brengen en deelname aan projecten, met name door 
particuliere partners, te vergemakkelijken.


