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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het vijfde cohesieverslag van de EC en de strategie voor het cohesiebeleid na 2013
(2011/2035(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 9 november 2010 "Conclusies van het vijfde 
verslag over de economische, sociale en territoriale samenhang: de toekomst van het 
cohesiebeleid" (COM(2010)0642) (hierna "conclusies" genoemd),

– gezien het vijfde verslag van de Commissie over de economische, sociale en territoriale 
cohesie: de toekomst van het cohesiebeleid van 9 november 2010 (hierna "vijfde 
cohesieverslag" genoemd)

– gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op titel 
XVIII daarvan,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 
juli 2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1783/19991,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1081/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 
juli 2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1784/19992,

– 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 Cohesiefonds3,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1084/2006 van de Raad van 11 juli 2006 tot oprichting van 
het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1164/944,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad van 17 juli 2006 tot invoering van 
een instrument voor pretoetredingssteun (IPA)5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 24 april 2007 over de gevolgen van de 
toekomstige uitbreidingen voor de effectiviteit van het cohesiebeleid6,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 24 maart 2009 over het Groenboek territoriale 
cohesie en stand van de discussie over de toekomstige hervorming van het cohesiebeleid7,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 mei 2010 over de bijdrage van het 
                                               
1 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 1–11.
2 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 12–18.
3 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.
4 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 79–81.
5 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 82–93.
6 PB C 74 E van 20.3.2008, blz. 275.
7 PB C 117 E van 6.5.2010, blz. 65.
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cohesiebeleid aan de verwezenlijking van de Lissabon- en EU 2020-doelstellingen1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 7 oktober 2010 over het cohesie- en regionaal 
beleid van de EU na 20132,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 7 oktober 2010 over de toekomst van het 
Europees Sociaal Fonds3,

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

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 oktober 2010 "Bijdrage van het regionaal 
beleid aan de slimme groei in het kader van de Europa 2020-strategie" (COM(2010)0553),

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

– gezien de conclusies van de Raad over het vijfde verslag over de economische, sociale en 
territoriale samenhang, die de Raad (Algemene Zaken) op 21 februari 2011 heeft 
aangenomen (6738/11),

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie begrotingscontrole en de 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0000/2011),

A. overwegende dat het cohesiebeleid van de EU er in belangrijke mate toe bijdraagt dat in 
de vorige en lopende steunperiode in alle EU-regio's sprake was van een stijging van de 
productiviteit; benadrukt dat de ex-postevaluatie voorts een duidelijke afname van de 
economische, sociale en regionale verschillen laat zien; overwegende dat deze 
ontwikkelingen zowel op de sociale zekerheid als op de investeringen in 
milieubescherming een positief effect hadden,

B. overwegende dat het cohesie- en structuurbeleid in crisissituaties flexibel is gebleken en in 
belangrijke mate kon bijdragen aan verschillende nationale conjunctuur- en 
scholingsprogramma's,

C. overwegende dat de gerichtheid van de structuurfondsen op de doelstellingen van de 
Lissabonstrategie succesvol is gebleken, wat gestaafd wordt door indrukwekkende 
gebonden marktaandelen bij de doelstellingen "convergentie" en "regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid", echter met de kritische kanttekening dat 
slechts iets meer dan 20 procent van de projecten bij de doelstelling "territoriale 
samenwerking" de doelstellingen van Lissabon volgen,

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0191.
2 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2010)0356.
3 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2010)0357.
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D. overwegende dat een gedeeltelijke mislukking van de Lissabonstrategie niet te wijten is 
aan een ontoereikende tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid, maar veeleer aan de 
gevolgen van de financiële crisis en de tekortkomingen bij de verwezenlijking van de 
interne markt, de ontbrekende begrotingsdiscipline en ontoereikende macro-economische 
randvoorwaarden in de afzonderlijke lidstaten,

E. overwegende dat het aantal fouten en het misbruik van subsidies in de afgelopen perioden 
duidelijk is afgenomen; betreurt echter dat het structuurbeleid nog steeds een 
beleidsterrein is dat er negatief uitspringt en dat sommige lidstaten nog steeds niet 
beschikken over effectieve mechanismen tegen misbruik van subsidies en voor 
terugvordering van ten onrechte uitgekeerde bedragen,

F. overwegende dat het bestaande doelsysteem van het cohesie- en structuurbeleid 
(convergentie, concurrentievermogen en werkgelegenheid, grensoverschrijdende 
samenwerking) met de multilevel governancebenadering en voorspelbaarheid door een 
betrouwbare beschikbaarstelling van middelen en een geaccepteerd 
programmeringsperiode (7 jaar) duidelijk vruchten heeft afgeworpen; wijst echter op de 
aanzienlijke vertragingen bij de programmering, die werden veroorzaakt door te lange 
onderhandelingen over financiering en wetgeving,

G. overwegende dat een blijvende steun aan en ontwikkeling van convergentieregio's een 
positief effect heeft op de vraag naar goederen en diensten op hun markten en daarmee 
ook aantoonbaar positieve effecten heeft op de rijkere lidstaten van de EU,

H. overwegende dat voor grote economische en sociale ongelijkheden in de regio's alsmede 
specifieke structurele problemen en handicaps als gevolg van hun ligging een 
veelomvattend Europees cohesiebeleid in alle Europese regio's nodig blijft en het Verdrag 
van Lissabon dit ook voorschrijft,

Meerwaarde en investeringsprioriteiten van het cohesiebeleid

1. verzoekt om meer aandacht voor de Europese meerwaarde in programma's binnen het 
cohesie- en structuurbeleid; is van mening dat er sprake is van meerwaarde wanneer EU-
projecten de economie, infrastructuur, sociale omstandigheden en het milieu van een 
achtergestelde regio een duurzame en meetbare impuls geven die zonder steun van Europa 
niet zou kunnen worden gerealiseerd;

2. ziet verder meerwaarde in Europese steun wanneer gesubsidieerde projecten op regionaal 
niveau bijdragen aan de verwezenlijking van pan-Europese doelstellingen op het gebied 
van economische groei, onderzoeksactiviteiten, milieubescherming, besparing op 
hulpbronnen, demografische ontwikkeling, duurzame energievoorziening, sociale cohesie 
of grensoverschrijdende ontwikkeling, wat zonder deze Europese impuls niet mogelijk 
zou zijn;

3. ziet in de verwezenlijking van Europese doelstellingen via het beginsel van gedeelde 
verantwoordelijkheid en gedeeld beheer van middelen (multilevel governance) een groot 
voordeel van het cohesiebeleid en beschouwt dit als een meerwaarde op zich; pleit voor 
een verdere versterking van dit partnerschapsbeginsel;
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4. benadrukt dat de regionale ongelijkheden over de hele linie weliswaar kleiner zijn 
geworden, maar dat er nog steeds grote – in sommige lidstaten zelfs steeds grotere –
onevenwichtigheden bestaan en dat het cohesiebeleid zich daarom moet blijven richten op 
het wegnemen van regionale verschillen in ontwikkeling;

5. erkent de speciale behoeften van regio's die op grond van hun ligging of natuurlijke 
omstandigheden bijzonder zijn achtergesteld; verzoekt – net als in het verleden – om 
handhaving van prioritaire steun voor de in het Verdrag van Lissabon genoemde minder 
ontwikkelde regio's (ultraperifere regio's, zeer dunbevolkte regio's in het hoge noorden en 
eiland-, berg- of grensregio's);

6. benadrukt dat de Gemeenschap de internationale concurrentiestrijd alleen het hoofd kan 
blijven bieden als het cohesiebeleid de ontwikkelingsmogelijkheden van alle regio's kan 
benutten voor de uitdagingen van de EU 2020-strategie;

7. benadrukt dat het cohesiebeleid aandacht moet blijven schenken aan de regionale 
samenhang ("territoriale cohesie") en onderstreept dat het Verdrag van Lissabon de 
doelstellingen van economische en sociale samenhang heeft toegevoegd aan de 
"territoriale samenhang"; constateert dat deze doelstelling onlosmakelijk verbonden is met 
de uitdagingen van economische en sociale cohesie;

8. ziet voor macroregionale strategieën een grote kans het supraregionale potentieel beter te 
benutten en landschappelijke en natuurlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van 
milieubescherming, gezamenlijk aan te gaan; ziet mogelijkheden om de EU-
structuurfondsen door een betere coördinatie van bestaande subsidiemogelijkheden 
doelgerichter in te zetten;

9. betwijfelt of zijn eigen operationele programma's extra voordeel opleveren voor 
functionele geografische eenheden zoals metropolitane gebieden, zeebekkens of rivieren; 
is van mening dat hier vooral een politieke (maar ook democratische) instantie met 
voldoende verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van de programma's ontbreekt; 
verlangt in plaats daarvan een intensievere afstemming tussen macroregionale of 
natuurlijke strategieën op intergouvernementeel niveau;

10. wijst op de sleutelrol van de steden voor het verwezenlijken van de economische, 
ecologische en sociale EU 2020-doelstellingen; verzoekt om steun voor modelconcepten 
en –projecten op basis van geïntegreerde ontwikkelingsplannen en om de opwaardering 
van de relatie tussen steden en hun randgebieden;

11. wijst kwantitatieve toezeggingen (quota's) specifiek voor nationale programmaverdelingen 
(ESF/EFRO), stadsontwikkeling, platteland alsmede andere dichtbevolkte of functionele 
gebieden af; beschouwt ook een verplichte vastlegging van subsidiabele steden en 
gebieden in de operationele programma's als problematisch en verzoekt ook hier de 
lidstaten en regio's toe te staan op mededinging gebaseerde selectieprocedures te volgen;

12. benadrukt dat bepaalde typen regio's binnen het structuur- en cohesiebeleid niet eenzijdig 
mogen worden bevoordeeld; verlangt dat partnerschappen van plattelandsgebieden en 
stedelijke gebieden meer vanuit een ruimtelijk sociaal-economisch perspectief moeten 
worden bekeken;
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13. benadrukt dat de cohesie- en structurele steun zich meer moet richten op uitdagingen op 
het gebied van onderwijs en sociaal beleid uit de EU 2020-strategie; is echter van mening 
dat een algehele europeanisering van de betreffende beleidsterreinen alleen al om 
financiële redenen gedoemd is te mislukken; pleit daarom voor de verdere ontwikkeling 
van modelbenaderingen met behoud van de jurisdictie van nationale en regionale niveaus;

14. verzoekt met name gezien de noodzakelijke hervorming van de energiesector in de 
richting van hernieuwbare energiebronnen en het klimaatdebat om een grotere bijdrage 
van het cohesiebeleid voor een snelle ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen; 
ondersteunt in dit verband plannen voor decentrale energieconcepten met effectieve 
opslagtechnologieën in de regio's;

15. ziet mogelijkheden voor de structuurfondsen om specifieke investeringen in de energie-
infrastructuur te steunen, die echter wel beperkt moeten blijven tot regio's waar om 
politieke en geografische redenen markteconomische oplossingen voor de 
energievoorziening zeer beperkt zijn; verlangt bovendien dat aan steun uit de 
structuurfondsen altijd de voorwaarde wordt verbonden dat een commerciële insteek moet 
worden gekozen en het beginsel van gedeelde verantwoordelijkheid voor middelen wordt 
nageleefd;

16. benadrukt dat de trans-Europese vervoersnetwerken een doorslaggevende rol spelen voor 
de cohesie van Europese regio's en dat de ontwikkeling van en toegang tot TEN-
infrastructuren en geclassificeerde E-wegen, met name in de grensgebieden, moet worden 
versterkt; pleit voor opwaardering van het centrale thema "infrastructuur" gekoppeld aan 
doelstelling 3 van de Europese territoriale samenwerking;

Structuur van de doelstellingen en programmeringskader

17. benadrukt dat de hoofdelementen van de EU 2020-strategie (innovatie, onderwijs, energie, 
milieu, werkgelegenheid, mededinging, kwalificatie, armoedebestrijding) al deel uitmaken 
van het cohesie- en structuurbeleid; is van mening dat de EU 2020-uitdagingen uitstekend 
in de beproefde drie structuren (convergentie, groei en werkgelegenheid, 
grensoverschrijdende ontwikkeling) kunnen worden geïntegreerd;

18. is van mening dat ook de steun voor basisinfrastructuren en conventionele energiebronnen 
als EU 2020-conform moet worden beschouwd, aangezien convergentieregio's alleen een 
bijdrage kunnen leveren aan de EU 2020-doelstellingen als ze beschikken over 
concurrerende vervoers-, energie- en communicatienetwerken en 
afvalverwerkingsinfrastructuren – daarom moeten de EU 2020-doelstellingen juist voor de 
zwakkere en armste regio's tot op zekere hoogte interpreteerbaar zijn;

19. is van mening dat het bbp het belangrijkste criterium moet blijven voor de bepaling van 
gebieden die de meeste steun ontvangen (minder dan 75% van het gemiddelde bbp per 
hoofd van de bevolking) en eventueel cohesielanden (minder dan 90%); wijst erop dat de 
nationale overheden de ruimte moeten hebben om op het passende beslissingsniveau ook 
andere indicatoren te gebruiken;

20. verlangt dat het cohesiebeleid conform de voorschriften uit het Verdrag van Lissabon 
vooral gericht moet blijven op de meest achtergestelde regio's; onderstreept dat in het 
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kader van doelstelling 1 (convergentie) een op de ontwikkelingsproblemen afgestemd 
aandeel aan de meest benadeelde regio's moet worden toegewezen;

21. verzoekt voor gebieden die in het verleden de meeste steun ontvingen
(convergentieregio's) een betrouwbare en passende vervolgsteunregeling (phasing out) in 
het kader van de doelstelling "convergentie";

22. roept op tot de versterking van doelstelling 2, "regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" met haar horizontale karakter; benadrukt dat het beproefde systeem van 
innovatieclusters en concurrentiestrijd om subsidies verder moet worden ontwikkeld;

23. is van mening dat een algemene nieuwe steuncategorie tussen 75% en 90% indruist tegen 
de beproefde beginselen van het EU-cohesiebeleid (steun aan de zwaksten, bundeling van 
lokale mogelijkheden in een horizontale benadering bij de rijkere regio's); wijst deze 
tussencategorie daarom af;

24. is ervan overtuigd dat doelstelling 3 van de "territoriale" samenwerking aan alle 
binnengrenzen van de EU en in haar drie dimensies (grensoverschrijdend, interregionaal, 
transnationaal) moet worden versterkt; roept op tot verhoging van het aandeel van de 
structuurfondsen tot 7%; benadrukt de betekenis van de grensregio's voor de 
verwezenlijking van de EU 2020-doelstellingen; acht een nauwere band met de TEN-
netwerken overeenkomstig de Europese prioriteiten en met grensoverschrijdende 
infrastructuren noodzakelijk en verlangt dienovereenkomstig aanvullende steunregelingen 
voor alle grensregio's;

25. is van mening dat nieuwe thematische fondsen (klimaat, energie, vervoer) het beproefde 
beginsel van gedeelde verantwoordelijkheid voor middelen zouden ondermijnen en de 
regionale betrokkenheid bij de verwezenlijking van de EU 2020-doelstellingen in gevaar 
brengen;

26. verlangt dat het ESF als onderdeel van het cohesiebeleid de sociale integratie, de 
economische groei en de werkgelegenheid blijft bevorderen; ziet het ESF als het 
belangrijkste EU-instrument voor arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid; hecht 
bijzonder belang aan de bevordering van kwalificaties en mobiliteit, een grotere 
gendergelijkheid, de integratie van mensen met een achterstandspositie en de 
ondersteuning van KMO's;

27. verwijst naar de synergieën van een integrale aanpak, met name in de combinatie ESF-
EFRO; verlangt juist met het oog op een geïntegreerde planning van ontwikkeling dat het 
gebruik van kruisfinanciering tussen beide fondsen moet worden vereenvoudigd;

28. verzoekt om een gemeenschappelijk strategisch kader voor het EFRO, het ESF, het 
Cohesiefonds, het ELFPO en het EVF voor de programmeringsperiode na 2013; is van 
mening dat het model van uniforme regelgeving (beheer, subsidiabiliteit, audit, 
verslagleggingsvoorschriften) verder moet worden versterkt door een gemeenschappelijke 
kaderverordening;

29. pleit ervoor de herintegratie van regionale ELFPO-programma's (bestaande centrale 
thema's 3 en 4) in dit kader te onderzoeken en verzoekt om bindende voorschriften voor 
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de lidstaten en regio's om de beheersstructuren voor de EU-structuurfondsen en de 
regionale programma's voor plattelandsontwikkeling meer op één lijn te krijgen;

30. verzoekt omwille van de efficiëntie de afschaffing of bundeling van fondsen die van 
belang zijn voor de regionale ontwikkeling en cohesie; beveelt aan het globaliseringsfonds 
als zelfstandig instrument op te geven en zijn taak naar behoren waar te laten nemen door 
het Sociaal Fonds; verzoekt om een onderzoek naar de vraag in hoeverre een fusie tussen 
Cohesiefonds en het Fonds voor Regionale Ontwikkeling zou passen binnen de Europese 
Verdragen; wijst erop dat de middelen uit het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling en het Cohesiefonds doorgaans bestemd zijn voor de financiering van 
gelijksoortige projecten;

31. verwelkomt de doelstellingen van de door de Commissie voorgestelde ontwikkelings- en 
investeringspartnerschappen (in plaats van de vroegere strategische referentiekaders van 
de afzonderlijke lidstaten) tussen de EU en de lidstaten; verzoekt dat 
investeringsprioriteiten voor de uitvoering van de EU 2020-strategie en andere 
doelstellingen op het gebied van cohesie- en structuurbeleid worden vastgelegd; is van 
mening dat de concrete taakverdeling tussen de betrokken niveaus zo snel mogelijk 
duidelijk moet worden, en verzoekt om handhaving van de nationale of regionale 
bevoegdheden conform het subsidiariteitsbeginsel;

32. ondersteunt de handhaving van de operationele programma's als belangrijkste instrument 
voor de omzetting van de strategiedocumenten in concrete investeringsprioriteiten; 
verzoekt op dit punt om duidelijke en meetbare doelstellingen;

33. pleit voor een verplichte deelname van deelstaten en regio's aan de opstelling van 
ontwikkelingspartnerschappen en operationele programma's; is van mening dat 
formuleringen dienaangaande in de structuurfondsenverordeningen moeten worden 
opgenomen;

34. ondersteunt het systeem van thematische prioriteiten dat de Commissie heeft voorgesteld; 
hoe lager het ontwikkelingsniveau van een lidstaat of regio, hoe uitgebreider een 
dergelijke prioriteitenlijst moet zijn, waarbij rekening moet worden gehouden met 
specifieke regionale ontwikkelingsbehoeften;

35. verzoekt ingeval van verplichte prioriteiten voor alle lidstaten om deze op het vlak van 
innovatie, infrastructuur en bescherming van hulpbronnen te stellen en aan te passen aan 
de specifieke behoeften in de verschillende regio's; benadrukt dat op vrijwillige basis en 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel meer prioriteiten moeten worden aangeboden 
en uitgevoerd; de aangeboden prioriteiten moeten energie, onderwijs en 
armoedebestrijding omvatten;

36. verzoekt om vertragingen in de beginfase van het programma te vermijden en pleit in het 
algemeen voor een sneller verloop van besluitvormings- en evaluatieprocessen; vraagt om 
verbetering van de apparatuur en netwerken van de betrokken bestuurseenheden, een 
verplichting tot openbaarmaking en een aanzienlijke verkorting van de uiterste datums van 
inschrijving en indiening van vereiste rapporten;

Prikkels, voorwaarden, nadruk op resultaten, cofinanciering, financieringsopties
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37. dringt erop aan de betaling van subsidies aan voorwaarden in de 
investeringspartnerschappen te koppelen, volgens welke de lidstaten hervormingen 
moeten doorvoeren om ervoor te zorgen dat subsidies doelmatig worden ingezet op 
gebieden die rechtstreeks verband houden met het cohesiebeleid; acht het terecht dat dit 
wordt gekoppeld aan met name de correcte tenuitvoerlegging van al goedgekeurde EU-
wetgeving (waaronder prijsreguleringen, openbare aanbestedingen, vervoer, milieu, 
gezondheidszorg), om zo onregelmatigheden te voorkomen en effectiviteit te garanderen; 
staat echter afwijzend tegenover doelstellingen die van lidstaten ingrijpende sociale en 
economische hervormingen verlangen;

38. is verheugd over de sterkere nadruk op resultaten in het cohesiebeleid die de Commissie 
wil bereiken door passende doelstellingen en indicatoren ex ante vast te leggen; benadrukt 
dat het slechts om een klein aantal duidelijk omschreven en meetbare indicatoren mag 
gaan die rechtstreeks verband houden met de subsidie en die in overleg met de 
regio's/lidstaten moeten worden vastgesteld;

39. dringt erop aan met name indicatoren te selecteren die verband houden met Europese 
meerwaarde (verhogingen van de productiviteit, onderzoeksresultaten, vervoer, regionale 
groei, relevante verbeteringen op milieugebied); verzoekt om bij metingen van de 
vorderingen op gebieden die voornamelijk onder de bevoegdheid van nationale overheden 
vallen (onderwijsniveaus, armoedegrenzen, integratiebeleid) af te zien van kwantitatieve 
doelstellingen en in plaats daarvan te kijken naar het model- en innovatieve karakter van 
projecten;

40. beschouwt de cofinanciering als een van de fundamentele beginselen van het 
cohesiebeleid; dringt erop aan te onderzoeken wat het maximale aandeel van de EU zou 
moeten zijn, dat meer afhankelijk moet worden gemaakt van het regionale 
ontwikkelingsniveau, de Europese meerwaarde en het soort acties en overeenkomstig naar 
boven of beneden moet worden bijgesteld;

41. is van mening dat de steun beperkt moet worden tot 75%, omdat bij aanvragen anders 
meer gelet wordt op het financiële perspectief (geschonken geld) dan op de noodzaak van 
het project; dringt erop aan de particuliere cofinanciering en marktgerichte kredietopties 
voor regionale aandelen eenvoudiger te maken;

42. verzoekt om bij rechtstreekse subsidies aan bedrijven rekening te houden met het feit dat 
het cohesiebeleid met name bij grote bedrijven eerder buitenkanseffecten financiert dan 
dat het hen ertoe beweegt zich op een bepaalde locatie te vestigen; verzoekt daarom de 
steun aan bedrijven te richten op investeringen in onderzoek en ontwikkeling of meer 
indirect via steun aan infrastructuur aan te bieden; vraagt daarnaast om een duidelijke 
bepaling in de algemene structuurfondsenverordening, volgens welke geen EU-steun 
wordt gegeven aan ondernemingen die hun bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar een 
andere locatie binnen de EU, alsmede om een flinke verlaging van de drempelwaarde voor 
controle van dit soort investeringen;

43. erkent de hefboomwerking en het mobiliseringspotentieel van nieuwe 
financieringsinstrumenten, is principieel voorstander van meer kredietfinanciering en 
dringt aan op uitbreiding van roulerende financieringsinstrumenten naar meer 
steungebieden (o.a. onderzoek, infrastructuur); verzoekt hierbij om vereenvoudigingen en 
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een grotere rechtszekerheid in de gehele programmeringsperiode; is van mening dat 
uiterlijk na één programmeringsperiode de verantwoordelijkheid voor de inzet van de 
middelen moet worden overgedragen aan het nationale of projectniveau;

44. benadrukt dat subsidiëring altijd als voorkeursoptie beschikbaar moet blijven en dat het 
aan de actoren ter plaatse is om in voorkomende gevallen een op de regionale behoeften 
afgestemde financieringsmix te kiezen;

45. is van mening dat de EIB bij de financiering van TEN-infrastructuren een grotere rol moet 
spelen; vraagt om meer voorstellen voor publiek-private partnerschapsoplossingen die met 
eigen middelen kunnen worden gefinancierd; meent dat het Europees Parlement in 
principe in belangrijke mate verantwoordelijk is voor de nodige transparantie en voor 
besluitvormings- en controletaken;

46. beschouwt globale subsidies op het niveau onder de regio's als een passend instrument 
voor zelf aangewezen innovatiestrategieën conform de Europese 
structuurbeleidsdoelstellingen; stelt voor het beproefde instrument van 
mededingingsprocedures ook te gebruiken voor globale subsidies;

Begroting, financieel beheer, vermindering van de administratieve lasten, 
begrotingsdiscipline, financiële controle

47. is van mening dat de programmeringsperiode van zeven jaar effectief is gebleken en 
minimaal tot het einde van de volgende programmeringsperiode (2020) moet worden 
gehandhaafd; verzoekt echter om een systeem voor een snellere strategische nieuwe 
beoordeling van de voorwaarden om nog sneller en flexibeler op bijzondere 
gebeurtenissen (financiële crisis, energiecrisis, natuurrampen) te kunnen reageren;

48. benadrukt dat de EU-begroting in haar huidige begrotingsstructuur en met de 
fondsenverordeningen die eraan ten grondslag liggen juist voor de uitvoering van het 
cohesie- en structuurbeleid haar waarde heeft bewezen; wijzigingen moeten alleen daar 
worden doorgevoerd waar procedures niet effectief zijn gebleken of in strijd waren met 
het bestaande Reglement; dringt erop aan bij elke nog zo kleine wijziging van gevestigde 
en beproefde structuren zeer voorzichtig te werk te gaan;

49. acht een integratie van de EU 2020-doelstellingen in bestaande doel- en fondsstructuren 
en daarmee begrotingslijnen zeer wel mogelijk; wijs een opsplitsing van de EU-begroting 
in de theoretische groeitermen "smart", "inclusive" of "sustainable" af;

50. beschouwt het cohesie- en structuurbeleid na 2013 als het beslissende beleidsterrein voor 
de sectoroverschrijdende tenuitvoerlegging van de EU 2020-strategie en verzoekt daarom 
om minimaal dezelfde begrotingsramingen als in de huidige programmeringsperiode;

51. vraagt voor lidstaten die zich niet houden aan de EU-stabiliteitscriteria en tegelijkertijd 
opvallen door hun omvangrijke inzet van geld uit de structuurfondsen, een voorstel voor 
een striktere regeling die automatisch controleert of geld uit de structuurfondsen terecht en 
conform de doelstellingen wordt ingezet;

52. vraagt de lidstaten en regio's autoriteiten aan te wijzen die exclusief verantwoordelijk zijn 
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voor het rechtmatige beheer van middelen uit de structuurfondsen;

53. is van mening dat de Commissie in de toekomst meer verantwoordelijkheid moet krijgen 
voor het verbeteren van de nationale administratieve procedures; meent dat de Commissie 
daarom verantwoordelijk is voor het uitvoeren van accrediteringsprocedures voor 
nationale en federale overheden en auditorganen; is van mening dat succesvolle 
accrediteringen en het bereiken van lage foutenpercentages gekoppeld zijn aan het recht 
op minder frequente vereenvoudigde verslaglegging;

54. dringt ten behoeve van de vereenvoudiging van de administratie aan op de uitbreiding van 
standaardprocedures met hogere standaardeenheidskosten en overheadkosten; verzoekt 
meer rekening te houden met het beginsel van evenredigheid, d.w.z. voor de 
tenuitvoerlegging van kleinere programma's beduidend minder verslagleggings- en 
auditverplichtingen op te leggen;

55. ondersteunt het voorstel van de Commissie, uitgaven aan nationale instanties pas te 
vergoeden als de betreffende EU-bijdrage aan de begunstigden is uitgekeerd; is van 
mening dat vergoedingen hierdoor sneller worden uitgekeerd en een beslissende prikkel 
wordt geboden voor strenge nationale controles; wijst er echter op dat lidstaten en
deelstaten te maken zouden kunnen krijgen met liquiditeitsproblemen; er moeten 
oplossingen gevonden worden om dit te voorkomen;

56. verwelkomt het voorstel van de Commissie om de "n+2-regel" consequent toe te passen, 
met uitzondering van het eerste financieringsjaar, en uitzonderingen op deze regel af te 
schaffen; is van mening dat dit een evenwichtige verhouding tussen kwalitatief 
hoogwaardige investeringen en een probleemloze en snelle tenuitvoerlegging van de 
programma's garandeert;

Het nabuurschapsbeleid en het uitbreidingsbeleid

57. wijst op de betekenis voor het cohesiebeleid van het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument (ENPI) voor de grensoverschrijdende samenwerking met landen 
buiten de Europese Unie; ziet juist in de integratie van de infrastructuur (transport, 
energie) van de buurlanden in die van de EU positieve effecten ook voor de Europese 
grensregio's; dringt erop aan de middelen uit het ENPI meer in te zetten voor strategisch 
noodzakelijke kwesties als energievoorziening en vervoersinfrastructuren;

58. onderstreept voorts het belang van het EU-uitbreidingsproces voor de cohesie met het 
instrument voor pretoetredingssteun (IPA), dat de kandidaat-lidstaten o.a. moet helpen bij 
de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van cohesiestructuren;

59. herhaalt de eis dat de Commissie regionale ontwikkeling betrokken moet worden bij de 
toekomstige ontwikkeling van beide instrumenten;

60. wijst met de huidige berekening opnieuw op de extreme financiële gevolgen van de 
toetreding van nieuwe landen tot de EU voor het cohesiebeleid;1 wijst erop dat deze 

                                               
1 Gaat ervan uit dat de landen Turkije en Kroatië, waarmee momenteel toetredingsonderhandelingen worden 
gevoerd, in de programmeringsperiode 2007 tot 2013 het gemiddelde per capita financieringsvolume van de 
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dimensies vanuit het oogpunt van het cohesiebeleid veel groter zijn dan wat de 
Gemeenschap aankan; verzoekt om beschikbaarstelling van het IPA-instrument ook ter 
voorbereiding op tijdelijke, bijzondere vormen van een EU-nabuurschap of –
lidmaatschap; dringt wederom aan op een getrapt cohesiebeleidsconcept voor grote 
kandidaat-lidstaten zoals Turkije;

61. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

                                                                                                                                                  
nieuwe lidstaten (EU-12) zouden ontvangen; dit zou neerkomen op een totale benodigde financiering van 132,5 
miljard euro. Hiervan is 124,9 miljard euro of 94,3 procent bestemd voor Turkije en 7,6 miljard euro of 5,7 
procent voor Kroatië. Wanneer wordt uitgegaan van een steunbedrag ter hoogte van het gemiddelde bbp-aandeel 
in de nieuwe lidstaten (2006), zou er 109,1 miljard euro meer nodig zijn. Hiervan zou 99,8 miljard euro naar 
Turkije en 9,3 miljard euro naar Kroatië gaan. (Untiedt, G. (2011) Das Volumen und die Verteilung der EU-
Strukturfondsmittel für die Förderperiode von 2007 bis 2013 unter Berücksichtigung der Türkei und Kroatiens, 
advies van prof. dr. G. Untiedt, GEFRA GbR, op verzoek van dr. Markus Pieper, lid van het EP).
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TOELICHTING

1. Randvoorwaarden

De Europese Gemeenschap zal gezien de mondiale groei- en bevolkingsprognoses aan 
betekenis inboeten. Momenteel maakt de EU-27 nog ongeveer 8% van de wereldbevolking 
uit; in 2050 zal dit zijn gedaald naar 5%. Het economisch gewicht wordt op grond van de 
groei in met name in China en belangrijke opkomende landen van nu 20% afnemen tot 
ongeveer 12%.1

Als de Europese landen opgewassen willen zijn tegen de economische en politieke 
concurrentie, en dit relatieve verlies aan betekenis niet gepaard mag gaan met verlies van 
welvaart, moet de Gemeenschap meer op één lijn gaan zitten wat betreft veiligstellen van de 
toekomst. Dit geldt zowel voor het buitenlands en veiligheidsbeleid als voor de fundamentele 
kwesties van de interne markt, het onderzoek, de energievoorziening en de veiligstelling van 
de toevoer van grondstoffen. De Gemeenschap moet zich nog meer dan voorheen 
bezighouden met de snelle ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en de 
mogelijkheden voor opslag van deze energie.

2. Rol van de regio's en de meerwaarde van het cohesiebeleid

Het cohesie- en structuurbeleid speelt op het gebied van het toekomstige 
concurrentievermogen een sleutelrol. Europese regio's en steden en hun bedrijven zijn reeds 
zeer sterk in de wereldeconomie geïntegreerd; de oorzaak hiervoor ligt in de Europese 
geschiedenis van afzonderlijke nationale staten. Daarmee is de Europese economische 
structuur aanmerkelijk complexer dan de Aziatische of Noord-Amerikaanse structuren. Meer 
dan de helft van de wereldwijde relaties tussen multinationale bedrijven en hun 
dochterondernemingen vindt haar oorsprong in de EU. Het cohesiebeleid moet dit nog steeds 
bestaande voordeel van internationale netwerken beter benutten en ook meer kleine en 
middelgrote bedrijven een springplank naar de internationale groeimarkten bieden.

Een dergelijk op groei en innovatie gericht beleid kan echter alleen functioneren op een 
interne markt zonder belemmeringen, die verder moet worden geharmoniseerd. Bovendien 
kan dit beleid op lange termijn alleen vruchten afwerpen als doelstellingen voor regionaal 
beleid worden gecombineerd met pan-Europese doelstellingen van innovatie en onderzoek en 
de uitdagingen op milieugebied en gebruik wordt gemaakt van het know-how van de 
welvarendere regio's.

Naast de groeicomponent is een regionaal en sociaal evenwicht nodig. Alleen als de 
bevolking en de regio's als geheel dit beleid omarmen, kan het cohesie- en structuurbeleid 
uiteindelijk worden geaccepteerd, wat nodig is om het succesvol ten uitvoer te leggen. Juist 
tegen deze achtergrond moet worden gezegd dat het EU-cohesiebeleid met zijn beginselen 
van gedeelde verantwoordelijkheid voor programma's en middelen een wereldwijd uniek, 
geïntegreerd en beproefd beleid is, dat moet worden versterkt.

                                               
1 Bronnen: Publicaties van de Verenigde Naties (2006) en van het IMF (2009) 
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Hiervoor moet – ook met het oog op de goedkeuring van de benodigde begroting voor de 
structuurfondsen - een Europese meerwaarde duidelijker worden gedefinieerd en beter voor 
het voetlicht worden gebracht. Europese doelstellingen en de doelstellingen op het gebied van 
regionale ontwikkeling moeten beter op elkaar worden afgestemd. Het oormerken van 
middelen voor een innovatiegericht beleid in het kader van het huidige Lissabonproces is in 
dit opzicht een geslaagde methode, die – zij het meer resultaatgericht - ook moet worden 
toegepast binnen de EU 2020-strategie.

We moeten ons bij de Europese meerwaarde nu ook afvragen: in hoeverre heeft het 
cohesiebeleid projecten nu echt geïnitieerd? Of zouden veel projecten, bedrijfsvestigingen en 
ontwikkeling van infrastructuur niet ook alleen onder de verantwoordelijkheid van landen, 
regio's of bedrijven zijn gerealiseerd? Alleen wanneer Europese programma's de 
oorspronkelijke drijfveer zijn voor projecten en hierdoor meerwaarde leveren, is een sterk 
cohesiebeleid te verdedigen. Anders financiert de Gemeenschap via een hele reeks 
bureaucratische omwegen alleen maar buitenkanseffecten.

De rapporteur ziet juist bij een aantal centrale thema's van de EU 2020-strategie (minder 
schoolverlaters, meer hoger opgeleiden, meer mensen aan het werk, minder armoede, meer 
gemeentelijke investeringen in het milieu) voornamelijk een rol weggelegd voor de nationale 
of zelfs regionale/lokale politiek. Cohesiebeleid mag hier geen katalysator voor een algemene 
europeanisering van het sociale of milieubeleid zijn. Dit zou te veel vergen van het 
cohesiebeleid. In plaats daarvan moet het beleid sterker gericht zijn op de regionale bijdrage 
aan pan-Europese kwesties (milieubescherming, klimaatverandering, energie, 
vervoersinfrastructuur, enz.), groei- en innovatie-impulsen (KMO's in internationale 
netwerken, enz.), sociale modelprojecten (geïntegreerde ontwikkelingsplanning, 
gezondheidszorg, demografie, enz.) en onder al deze onderwerpen met name ook op de 
compensatiegedachte voor achtergestelde regio's.


