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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verslag 2010 over de uitvoering van de cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013
(2010/2139(INI))

Het Europees Parlement,

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

– gezien de mededeling van de Commissie van 31 maart 2010 getiteld "Cohesiebeleid: 
Strategisch verslag 2010 over de uitvoering van de programma's 2007-2013" (COM(2010) 
0110),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 31 maart 2010, ter 
begeleiding van de mededeling van de Commissie van 31 maart 2010 getiteld 
"Cohesiebeleid: strategisch verslag 2010 over de uitvoering van de programma's 2007-
2013" (SEC(2010)360),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 25 oktober 2010, 
getiteld "Cohesiebeleid: reactie op de economische crisis - een overzicht van de uitvoering 
van cohesiebeleidsmaatregelen die ter ondersteuning van het Europees economisch 
herstelplan zijn genomen" (SEC(2010)1291),

– 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 Cohesiefonds1,-{}-

– gezien Beschikking 2006/702/EG van de Raad van 6 oktober 2006 betreffende 
communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie 2,

– onder verwijzing naar 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's3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 mei 2010 over de totstandbrenging van 
synergieën tussen voor onderzoek en innovatie bestemde fondsen in Verordening (EG) nr. 
1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling in steden en regio's alsmede in de 
lidstaten en de Unie4,

– gezien de informatieve nota nr. 1 van de Commissie van 28 februari 2007 getiteld 
"Earmarking" (COCOF/2007/0012/00),

– gezien de informatieve nota van de Commissie van 18 mei 2009 getiteld "Indicatieve 

                                               
1 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.
2 PB L 291 van 21.10.2006, blz. 11.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0165.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0189.
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structuur voor de nationale strategische verslagen 2009" (COCOF 09/0018/01),

– gezien de conclusies van de Raad betreffende het strategisch verslag 2010 van de 
Commissie over de uitvoering van de programma's in het kader van het cohesiebeleid die 
op 14 juni 2010 zijn aangenomen door de Raad Buitenlandse Zaken,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 1-2 december 2010 getiteld 
"Cohesiebeleid: Strategisch verslag 2010 over de uitvoering van de programma's 2007-
2013" (CdR 159/2010),

– gelet op artikel 48 van het Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 
Begrotingscommissie, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek 
en energie, de Commissie vervoer en toerisme en Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid (A7-0000/2010),

A. overwegende dat in artikel 174 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie wordt bepaald dat de Unie haar optreden gericht op de versterking van de 
economische, sociale en territoriale samenhang ontwikkelt en vervolgt,

B. overwegende dat de strategische dimensie van het cohesiebeleid die zorgt voor 
consistentie met de prioriteiten van de Europese Unie wordt verschaft en benadrukt met 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (hierna "de algemene verordening" 
genoemd), de strategische richtsnoeren van de Commissie inzake cohesie (hierna "de 
strategische richtsnoeren" genoemd), het nationale strategische referentiekader (NSRK) en 
de operationele programma's (OP),

C. overwegende dat de strategische verslagen een nieuw facet van het cohesiebeleid vormen, 
dat bij de algemene verordening in de huidige programmeringsperiode werd ingevoerd als 
instrument voor het beoordelen van de uitvoering van de strategische richtsnoeren, met als 
doel het strategisch gehalte te verhogen en voor meer transparantie en verantwoording te 
zorgen,

D. overwegende dat "Lissabon-earmarking" het proces is waarbij onderdelen van de 86 
overeengekomen prioritaire EU-thema's als specifieke prioriteiten van de Lissabon-agenda 
voor groei en werkgelegenheid werden aangemerkt en dat er voor de onder de 
convergentiedoelstelling vallende regio's 47 prioritaire thema's een earmark hadden 
gekregen, terwijl voor de regio's van de doelstelling "regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" slechts 33 prioritaire thema's werden vastgesteld,

E. overwegende dat de Commissie en de lidstaten met betrekking tot de nationale 
strategische verslagen voor 2009 overeengekomen zijn dat uitsluitend de gegevens over de 
prioritaire thema's per doelstelling zouden worden uitgewisseld, met 30 september 2009 
als streefdatum voor de gegevensextractie,

F. overwegende dat de Europese regio's nog steeds kampen met ernstige ongelijkheden op 
economisch, sociaal en milieugebied, deels als natuurlijk gevolg van de laatste twee 
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uitbreidingen, en ook als rechtstreeks gevolg van de wereldwijde financiële en 
economische crisis, hoewel de kloof de laatste tien jaar kleiner is geworden dankzij de 
actieve bijdrage van het cohesiebeleid, 

G. overwegende dat het cohesiebeleid een hoeksteen van het Europees economisch 
herstelplan vormt en daarmee het belang van de structuurfondsen aantoont als instrument 
voor het stimuleren van de economie (met name het kleinbedrijf), van duurzaamheid en 
energie-efficiëntie, en dat de Commissie verzocht is in 2010 verslag uit te brengen over de 
toepassing van de maatregelen die in het kader van de Europese reactie op de crisis zijn 
genomen,

1. feliciteert de lidstaten met de inspanningen die zij zich getroost hebben om voor het eerst 
hun nationale strategische verslagen op te stellen, die een waardevolle bron van informatie 
over de uitvoering zijn gebleken;

2. wijst erop dat bij het opmaken van vergelijkende analyses rekening moet worden 
gehouden met het feit dat vijf lidstaten hun gegevens na de streefdatum hebben berekend 
en één lidstaat vóór die datum; is van mening dat het beter is de door elke afzonderlijke 
lidstaat geboekte vooruitgang af te zetten tegen het EU-gemiddelde;

3. is van mening dat transparantie bij de toewijzing van middelen de juiste uitvoering ervan 
ten goede komt en een essentiële voorwaarde vormt voor het verwezenlijken van de 
algemene cohesiebeleidsdoelstellingen, en dat die transparantie dus moet worden 
vergroot; meent dat de opstelling van communautaire strategische richtsnoeren en de 
invoering van de strategische verslagen als nieuw instrument hebben bijgedragen tot meer 
verantwoordingsplicht bij het vaststellen van beleidsdoelstellingen;

Uitvoering

4. merkt op dat er volgens de verslagen projecten ter waarde van 93,4 miljard euro zijn 
geselecteerd, d.w.z. 27,1% van de beschikbare EU-middelen voor de lopende periode, en 
dat dit gemiddelde voor de drie cohesiebeleidsdoelstellingen geldt, alsook voor de 
categorieën met een Lissabon-earmark en voor de vooruitgang bij de uitvoering van de 
communautaire strategische richtsnoeren; wijst er echter op dat de vorderingen sterk 
verschillen van land tot land en van thema tot thema: in 9 landen lag het geaggregeerde 
selectiepercentage boven de 40%, terwijl het in vier lidstaten beneden de 20% lag;

5. constateert met voldoening dat volgens de verslagen 63 miljard euro aan projecten met
een Lissabon-earmark is toegewezen en dat de projectselectie in het kader van die 
projecten even snel of iets sneller verloopt dan de selectie voor andere acties;

6. merkt op dat van de CSR-thema's het thema "territoriale dimensie" de meeste vooruitgang 
heeft geboekt (30%), dat het percentage voor " Meer kennis en innovatie voor groei" 
boven het gemiddelde lag, maar dat het percentage beneden de 27,1% lag voor de overige 
twee richtsnoeren en dat verder de selectiepercentages voor projecten met een Lissabon-
earmark zowel bij de doelstelling "Convergentie" als bij de doelstelling "Regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid" boven het gemiddelde lagen, maar slechts 
20,5% bedoregen bij de doelstelling "Europese territoriale samenwerking"; betreurt dat de
analyse van beleidsprestaties zoals die in het strategisch verslag gepresenteerd wordt 
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ernstige beperkingen blijkt te vertonen als gevolg van het ontbreken van output- en 
resultaatindicatoren;

7. betreurt de vertragingen bij de projectselectie voor strategische terreinen als de 
spoorwegsector, bepaalde investeringen in energie- en milieuprojecten, de digitale 
economie, sociale integratie, bestuur en capaciteitsopbouw, en verzoekt om een grondige 
analyse van de oorzaken van deze vertragingen; vestigt anderzijds de aandacht op de 
hogere absorptiegraad van milieuprojecten in programma's in het kader van "Europese 
territoriale samenwerking" en wijst op de duidelijke meerwaarde van samenwerking in dit 
verband;

Uitdagingen met betrekking tot de uitvoering

8. wijst erop dat effectieve selectie en tenuitvoerlegging van projecten op sommige gebieden 
wordt gehinderd doordat aan bepaalde belangrijke voorwaarden daarvoor niet is voldaan, 
zoals de vaststelling van duidelijke nationale prioriteiten voor bepaalde 
interventieterreinen, tijdige omzetting van EU-wetgeving en voldoende institutionele en 
administratieve capaciteit;

9. moet helaas constateren dat de aanzienlijke vertragingen bij de beleidsuitvoering 
hoofdzakelijk te wijten zijn aan de volgende factoren: late afronding van de 
onderhandelingen over het meerjarig financieel kader en het wetgevingspakket voor het 
beleid, waardoor ook de nationale strategieën en operationele programma's vertraging 
oplopen, veranderingen in de financiële-controlevoorschriften, overlapping met de 
afsluiting van de programmeringsperiode 2000-2006 en de schaarse overheidsmiddelen 
die in de lidstaten voor cofinanciering beschikbaar zijn;

10. betreurt dat het strategisch verslag, dat eigenlijk duidelijk zou moeten maken in welke 
mate de door de structuurfondsen medegefinancierde programma's bijdragen tot de 
verwezenlijking van de cohesiebeleidsdoelstellingen, geen volledige gegevens verschaft 
over de situatie met betrekking tot de regionale ongelijkheden in 2009; 

Reactie op de economische crisis

11. is ingenomen met de publicatie van het werkdocument van de diensten van de Commissie 
van 25 oktober 2010, getiteld "Cohesiebeleid: reactie op de economische crisis - een 
overzicht van de uitvoering van cohesiebeleidsmaatregelen die ter ondersteuning van het 
Europees economisch herstelplan zijn genomen; benadrukt dat dit overzicht hoofdzakelijk 
gebaseerd is op de in de nationale strategische rapporten verstrekte informatie;

12. merkt op dat het huidige cohesiebeleidskader aantoonbaar voor een flexibele en passende 
reactie op de snel verslechterende sociaaleconomische situatie zorgt; benadrukt dat de 
lidstaten het op prijs hebben gesteld dat de crisismaatregelen aan hun specifieke behoeften 
konden worden aangepast;

13. constateert dat het moeilijk is de algemene impact van specifieke 
cohesiebeleidgerelateerde maatregelen in het kader van het Europees economisch 
herstelplan te meten en betreurt dat het overzicht derhalve slechts in beperkte mate inzicht 
kan bieden in concrete voorbeelden op nationaal niveau; is niettemin ingenomen met de in 
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het verslag gepresenteerde analyse van goede praktijken en eerste conclusies;

Totstandbrenging van synergieën en voorkoming van sectorale versnippering van 
middelen van het regionaal beleid

14. deelt de mening die de Raad in de Conclusies over het strategisch verslag 2010 heeft 
geuit, nl. dat één strategische aanpak en gemeenschappelijke uitvoeringsregels voor het 
EFRO, het ESF en het Cohesiefonds werkelijk voor meerwaarde zorgen; benadrukt tevens 
de noodzaak om na de crisis de overheidsbegrotingen te consolideren en de synergieën en 
impact van alle beschikbare financieringsbronnen (EU, nationaal, EIB-instrumenten) te 
vergroten dankzij effectieve coördinatie;

15. benadrukt de bijzondere meerwaarde van meer synergie tussen EFRO en ESF, aangezien 
de ervaring duidelijk uitwijst dat goede prestaties bij de programma's die uit hoofde van 
het ESF worden gefinancierd essentieel zijn voor een optimale doeltreffendheid van 
EFRO-financieringen voor economische acties;

Toezicht en evaluatie

16. merkt op dat toezicht en evaluatie beleidsleren moeten stimuleren en samen met financiële 
controle een stimulans moeten vormen om beter te presteren;

17. betreurt dat slechts 19 lidstaten gegevens hebben verschaft over kernindicatoren en dat het 
daardoor in dit stadium onmogelijk is een eerste EU-breed beeld te krijgen van de impact 
van het beleid ter plaatse; moedigt de lidstaten ten zeerste aan bij de volgende strategische 
verslagen in 2012-2013 gebruik te maken van kernindicatoren;

18. verzoekt de Commissie de samenhang en kwaliteit van het toezicht op de door de lidstaten 
geboekte vorderingen te verbeteren door in de volgende programmeringsperiode het 
gebruik van een minimale reeks kernindicatoren in de nationale strategische verslagen 
verplicht te stellen, zulks omwille van de vergelijkbaarheid van gegevens, en door meer 
gedetailleerd advies te verstrekken;

Goede praktijken

19. is van mening dat goede praktijken bij de beleidsuitvoering onder de aandacht moeten 
worden gebracht en moeten worden aangeprezen, ten einde de doeltreffendheid te 
vergroten en in het verleden gemaakte fouten te vermijden;

20. moedigt de lidstaten aan om zich bij de opstelling van hun nationale verslagen te bedienen 
van goede praktijken en dus onder meer gebruik te maken van kernindicatoren, te 
rapporteren over resultaten en outputs, te berichten over synergieën tussen nationaal en 
EU-beleid, openbare debatten en overleg met belanghebbenden te organiseren, de 
verslagen voor advies voor te leggen aan de nationale parlementen en te publiceren op 
regeringswebsites, aangezien dergelijke praktijken de kwaliteit van de verslaglegging 
verbeteren en de betrokkenheid van belanghebbenden binnen de lidstaten vergroten;

Conclusies en aanbevelingen
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21. is ervan overtuigd dat goed bestuur op Europees, nationaal, regionaal en plaatselijk niveau 
fundamenteel is voor de kwaliteit van het besluitvormingsproces, de strategische planning 
en de succesrijke en doeltreffende uitvoering van het cohesiebeleid; moedigt de 
Commissie en de lidstaten aan om 'multi-level governance' (meerlagig bestuur) te 
versterken, overeenkomstig het Verdrag en het partnerschapsbeginsel;

22. is van oordeel dat de vereenvoudiging van de voorschriften en procedures op EU- en 
nationaal niveau moet worden voortgezet zonder dat daardoor grote moeilijkheden 
ontstaan voor de begunstigden, en dat die vereenvoudiging voor meer efficiëntie zou 
moeten zorgen; betreurt dat vele middelen onbenut blijven als gevolg van overbodige 
bureaucratie, overmatig gecompliceerde regels en gebrek aan geharmoniseerde 
procedures;

23. spoort de lidstaten aan hun capaciteitsopbouw te versterken en met name ervoor te zorgen 
dat projecten met nationale bijdragen en met steun van financiële instrumentering worden 
gecofinancieerd, ten einde de absorptiepercentages te vergroten en verdere grote 
vertraging bij de investeringen te voorkomen; 

24. benadrukt dat het strategisch verslag 2013 resultaatgericht moet zich en dat de nadruk 
daarin meer moet liggen op de kwaliteitsanalyse van outputs, resultaten, vroege impact en 
doeltreffendheid van de cohesiebeleidsprogramma's dan op de presentatie van al te veel 
statistische gegevens; 

25. verzoekt de EU-instellingen en de lidstaten om een snellere afronding van essentiële 
documenten zoals het meerjarig financieel kader en de verordeningen bij de volgende 
onderhandelingsronde te vergemakkelijken ten einde de moeilijkheden die in de beginfase 
van de volgende programmeringsperiode zouden kunnen ontstaan, op te lossen;

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

Inleiding

Uitvoeringsverslagen analyseren de omzetting van de EU-wetgeving in nationaal recht en de 
tenuitvoerlegging en handhaving van die wetgeving in de lidstaten. In het geval van het
cohesiebeleid wordt het rechtskader gevormd door rechtstreeks toepasselijke verordeningen.
Nu de Commissie "Cohesiebeleid: Strategisch verslag 2010 over de uitvoering van de 
programma's 2007-2013" heeft gepresenteerd, kan het Europees Parlement eindelijk een 
eerste echte analyse opmaken van het uitvoeringsproces van de operationele programma's.

In dit verslag wordt dus geanalyseerd of de wetgeving door de lidstaten naar behoren is 
toegepast en hoe de lidstaten de communautaire strategische richtsnoeren hebben 
geïnterpreteerd en opgevolgd bij de tenuitvoerlegging van hun nationale strategische kaders 
en operationele programma's.

Het verslag is hoofdzakelijk gebaseerd op de volgende twee documenten: Mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer getiteld "Cohesiebeleid: 
strategisch verslag 2010 over de uitvoering van de programma's 2007-2013" (hierna 
"strategisch verslag" genoemd) en het begeleidende werkdocument van de diensten van de 
Commissie.

Algemene achtergrond

De strategische verslagen vormen een nieuw facet van het cohesiebeleid, dat bij de algemene 
verordening in de huidige programmeringsperiode werd ingevoerd als instrument voor het 
beoordelen van de uitvoering van de strategische richtsnoeren. Zoals in overweging 36 van 
Verordening 1083/2006 van de Raad (algemene verordening) werd verklaard, hebben de 
strategische verslagen tot doel het strategisch gehalte van het cohesiebeleid te verhogen door 
er de prioriteiten van de Gemeenschap in te integreren en zo de transparantie van dat beleid te 
bevorderen.

Artikel 29, lid 2 en artikel 30, leden 1 en 2 van die verordening verschaffen een 
rechtsgrondslag voor de strategische verslagen. Overeenkomstig het bepaalde in de 
verordening moesten de lidstaten uiterlijk eind 2009 hun eerste nationale strategische 
verslagen indienen. De gegevens in het strategisch verslag zijn gebaseerd op deze nationale 
strategische verslagen.

Kernoordeel

Uitvoering van de programma's

In de eerste plaats zij erop gewezen dat de Commissie en de lidstaten waren overeengekomen 
dat 30 september 2009 de streefdatum zou zijn voor de extractie van de uit te wisselen 
gegevens voor de nationale strategische verslagen 2009, maar sommige lidstaten hebben hun 
gegevens op een andere datum berekend. Met dat verschil van diverse maanden moet 
rekening worden gehouden bij het opmaken van een vergelijkende analyse, want het zou van 
invloed kunnen zijn op de omvang van de toewijzingen aan een bepaalde sector.
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Volgens de berichten zijn projecten ter waarde van 93,4 miljard euro geselecteerd, die 
27,1% van de beschikbare EU-middelen in de lopende periode vertegenwoordigen. Dit 
gemiddelde geldt voor de drie cohesiebeleidsdoelstellingen, alsook voor de categorieën met 
een Lissabon-earmark en voor de vooruitgang bij de uitvoering van de communautaire 
strategische richtsnoeren. In totaal is volgens de verslagen 63 miljard euro toegewezen aan 
projecten met een Lissabon-earmark en verloopt de projectselectie in het kader van die 
earmarking even snel of iets sneller dan die voor andere acties.

Die gemiddelde vooruitgang die door de lidstaten is geboekt kan redelijk worden geacht tegen 
de achtergrond van de ernstige verslechtering van de sociaal-economische situatie in 2008 en 
2009 als gevolg van de wereldwijde crisis, maar ook gezien de hervorming die in het beleid is 
aangebracht voor de periode 2007-2013, aangezien beide factoren van grote invloed zijn 
geweest op de uitvoering.

Tegelijkertijd heeft de crisis ook het belang van de structuurfondsen aangetoond; met name 
het Europees Sociaal Fonds is uiterst nuttig gebleken bij de aanpak van de schrikbarende 
problemen die zich in talrijke regio's hebben voorgedaan. Het bewijs daarvan is te vinden in 
een overzicht van de uitvoering van cohesiebeleidsmaatregelen die ter ondersteuning van het 
Europees economisch herstelplan zijn genomen (Werkdocument van de diensten van de 
Commissie getiteld "Cohesiebeleid: reactie op de economische crisis), dat hoofdzakelijk 
gebaseerd is op de in de nationale strategische rapporten verstrekte informatie.

Er bestaat op vele punten nog steeds een duidelijke kloof tussen de minder en de meer 
ontwikkelde EU-regio's en de vooruitgang verschilt sterk van land tot land en van thema tot 
thema: in 9 landen lag het geaggregeerde selectiepercentage boven de 40%, terwijl dat in vier 
lidstaten beneden de 20% lag. De achterstandsregio's hebben meer steun nodig bij hun 
inspanningen om hun sociaal-economische problemen op te lossen.

Volgens uw rapporteur doet zich op bepaalde strategische gebieden bijzonder veel vertraging 
voor bij de projectselectie. De belangrijkste zorgpunten die een grondige analyse van de 
oorzaken vergen zijn: de spoorwegsector, bepaalde investeringen in energie- en 
milieuprojecten, de digitale economie, sociale integratie, bestuur en capaciteitsopbouw.

Daarom moet er iets extra's worden gedaan om buitensporige vertragingen te vermijden, de 
uitvoeringsprestaties te verbeteren en meer financiële discipline te waarborgen. De rapporteur 
vestigt anderzijds de aandacht op de hogere absorptiegraad van milieuprojecten in 
programma's in het kader van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking", aangezien 
dat een positieve ontwikkeling is waaruit de meerwaarde van grensoverschrijdende, 
transnationale en interregionale samenwerking blijkt.

Strategische verslagen

De strategische verslagen tonen tijdig de vorderingen aan die in de EU-27 zijn geboekt op het 
gebied van de uitvoering en bieden daarmee een basis voor een debat op hoog niveau, peer 
review en beleidsleren, alsook een stimulans voor het verbeteren van de kwaliteit van de 
prestaties.
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Er zijn echter enkele belangrijke beperkingen gesignaleerd. Zo hebben bijvoorbeeld slechts 19 
lidstaten verslag uitgebracht over kernindicatoren. Dat maakt het onmogelijk om in dit 
stadium een eerste EU-breed beeld te krijgen van de impact van het beleid ter plaatse De 
rapporteur is van mening dat de lidstaten bij de volgende strategische verslagen in 2012-2013 
kernindicatoren zouden moeten gebruiken om de vergelijking van gegevens op EU-niveau te 
vergemakkelijken. Om de samenhang en de kwaliteit van het toezicht op de vorderingen te 
verbeteren zouden de lidstaten voorts het strategisch gehalte van hun verslagen moeten 
verhogen en zou de Commissie meer leiding moeten geven om de kwaliteit van de 
strategische verslagen te verbeteren.

De verslagen zijn bedoeld om meer verantwoording af te leggen aan het publiek over de 
beleidsresultaten; daarom moet er meer bekendheid worden gegeven aan de bevindingen. Ook 
zou de uitwisseling van ervaringen moeten worden gestimuleerd, zodat de lidstaten kunnen 
profiteren van goede praktijken die bijdragen tot het behalen van positieve resultaten. De 
rapporteur brengt met name de volgende goede praktijken onder de aandacht, die bijdragen tot 
een betere kwaliteit van de verslaglegging en tot meer betrokkenheid van belanghebbenden in 
de lidstaten: 

 het gebruiken van kernindicatoren; 
 het rapporteren over outputs en resultaten;
 het berichten over synergieën tussen nationaal en EU-beleid; 
 het organiseren van openbare debatten met en raadplegingen van de belanghebbenden; 
 het voor advies voorleggen van de verslagen aan de nationale parlementen en het 

publiceren van de verslagen op regeringswebsites.

Overwegingen en conclusies van de rapporteur

Het belang van cohesiebeleid wordt steeds duidelijker, aangezien het in aanzienlijke mate 
bijdraagt tot de verbetering van het sociaal-economisch klimaat. De lidstaten hebben positief 
gereageerd op de nieuwe vereisten en maken , zoals blijkt uit de feiten en cijfers in de 
nationale verslagen, vorderingen bij de verwezenlijking van de cohesiebeleidsdoelstellingen, 
zij het met een zekere inherente heterogeniteit tussen de diverse landen en regio's. Maar 
cohesiebeleid is een langetermijnmechanisme en de meeste resultaten worden pas later in de 
programmeringsperiode zichtbaar. Het beeld voor het tijdvak 2007-2013 zal pas in 2015, twee 
jaar na het tweede strategische verslag volledig zijn, want bepaalde landen hebben na 2013 
nog twee jaar om alle vastgelegde kredieten te gebruiken.

De rapporteur vestigt de aandacht op het feit dat effectieve selectie en uitvoering van 
projecten op sommige gebieden belemmerd wordt door een groot aantal factoren, zoals de late 
afronding van de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader en het 
wetgevingspakket voor het beleid, waardoor de nationale strategieën en operationele 
programma's vertraging oplopen, veranderingen in de financiële-controlevoorschriften, de 
schaarse overheidsmiddelen die in de lidstaten voor cofinanciering beschikbaar zijn en 
onvoldoende institutionele administratieve capaciteit. Daar moet zowel op het niveau van de 
EU als op dat van de lidstaten met spoed iets aan worden gedaan. De lidstaten wordt ook 
aangeraden de aanwending van de structuurfondsen ter plaatse te bespoedigen en te 
vergemakkelijken en met name correctiemaatregelen te nemen op terreinen waarop slecht 
gescoord wordt, ten einde te voorkomen dat overeengekomen resultaten te laat worden 
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bereikt.

Natuurlijk zijn financiële discipline en transparantie bij de toewijzing van middelen essentiële 
voorwaarden voor het verwezenlijken van de algemene doelstellingen. Het nieuwe instrument 
van de strategische verslagen kan in deze zin bijdragen tot meer verantwoordingsplicht met 
betrekking tot de verwezenlijking van beleidsdoelstellingen. Ook de efficiëntie van de 
overheid is van belang voor de kwaliteit van het besluitvormingsproces, de strategische 
planning en de succesrijke en doeltreffende uitvoering van het cohesiebeleid. Daarom moet 
goed bestuur op Europees, nationaal, regionaal en plaatselijk niveau verder worden 
bevorderd, overeenkomstig het Verdrag en het partnerschapsbeginsel. Vereenvoudiging van 
het beheer en de uitvoering van het cohesiebeleid is nog steeds uiterst welkom, want het is 
zeker niet wenselijk dat middelen onbenut blijven als gevolg van overbodige bureaucratie, 
lastige regels en procedures.

De middelenabsorptie kan worden verbeterd door doelgerichte capaciteitsopbouw en het 
inzetten van alle passende nationale middelen om de beschikbare cofinanciering uit de 
structuurfondsen binnen te halen. Ook financiële instrumentering kan hier nodig zijn.

Tot besluit zij opgemerkt dat het cohesiebeleid tot doel heeft ongelijkheden tussen 
ontwikkelingsniveaus van de Europese regio's weg te werken; het helpt bij het streven naar 
modernisering en duurzame groei en brengt de Europese solidariteit tot uiting. Als zodanig is 
het van wezenlijk belang gebleken voor de vooruitgang in het Europese integratieproces, 
aangezien het sterke synergetische effecten tussen alle Europese beleidsvormen teweeg 
brengt. Uit de feiten blijkt dat de Europese regio's nog steeds kampen met ernstige 
ongelijkheden op economisch, sociaal en milieugebied. Sommige van die ongelijkheden zijn 
het gevolg van de laatste twee uitbreidingen (toetreding van landen die historisch en 
economisch gezien een achterstand hebben), andere zijn versterkt als rechtstreeks gevolg van 
de wereldwijde financiële en economische crisis.

De architectuur van het cohesiebeleid voor het tijdvak 2014-2020 zal een van de kernpunten 
vormen van het politieke debat in de komende jaren. Het risico bestaat dat tekortkomingen 
van de Lissabon-strategie zich ook bij de uitvoering van de Europa 2020-strategie zullen 
voordoen. De rapporteur wijst er met het oog op de komende onderhandelingen voor de 
volgende programmeringsperiode op dat het cohesiebeleid betrekking moet blijven hebben op 
alle Europese regio's en alle maatschappelijke uitdagingen: het moet zowel de minst 
bedeelden helpen bij hun inhaalslag als slimme, duurzame en inclusieve groei opleveren. Uw 
rapporteur is er vast van overtuigd dat een sterk en goed gefinancierd Europees regionaal 
beleid bij de voortdurende territoriale onevenwichtigheden en een aanhoudende crisis een 
conditio sine qua non vormt voor de verwezenlijking van sociale, economische en territoriale 
cohesie, en dat de begroting voor cohesiebeleid in de volgende programmeringsperiode dus 
absoluut niet omlaag mag.


