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Europa heeft een 
strategie nodig om 
sterker uit de crisis 
te komen en de 
uitdagingen op de 
lange termijn aan 
te gaan.

De crisis heeft het veel moeilijker gemaakt om in de toekomst voor 
economische groei te zorgen. Ons groeipotentieel is tijdens de crisis 
gehalveerd. Vele investeringsplannen, talenten en ideeën dreigen verloren 
te gaan als gevolg van onzekerheden, een achterblijvende vraag en 
gebrek aan geld. Europa staat voor duidelijke, maar moeilijke keuzes. 
Europa moet vereend de directe uitdaging van het herstel en de 
uitdagingen op de lange termijn aangaan, zijn concurrentiepositie 
heroveren, de productiviteit verhogen en de EU in een opwaartse 
dynamiek van meer welvaart brengen. Daarvoor hebben we een strategie 
nodig die van de EU een slimme, duurzame en inclusieve economie 
maakt, met een hoog niveau van werkgelegenheid, productiviteit en 
sociale cohesie. Dat is de Europa 2020-strategie.

Wat stelt de 
Commissie voor?

Naar aanleiding van een evaluatie van de Lissabon-strategie heeft de 
Commissie op 3 maart 2010 haar voorstel1 over Europa 2020 
aangenomen. De Commissie stelt drie prioriteiten voor, die elkaar 
versterken: slimme, duurzame en inclusieve groei en zeven 
kerninitiatieven2 als katalysator voor de verschillende prioriteiten. De 
Commissie stelt ook vijf centrale doelstellingen3 voor om te bepalen hoe 
de EU er in 2020 voor wil staan, en om de vorderingen te meten. Om 
ervoor te zorgen dat iedere lidstaat de Europa 2020- strategie op zijn 
eigen situatie kan toesnijden, moeten die EU-doelstellingen worden 
vertaald naar nationale streefcijfers en trajecten. Hiervoor is een sterk 
governancekader en een gerichter toezicht op de lidstaten nodig om de 
strategie snel en effectief uit te voeren. 

Het Parlement 
verwelkomt de 
algemene 
doelstellingen, 
maar staat kritisch 
tegenover de 
belangrijkste 
elementen.

Het Europees Parlement heeft het voorstel van de Commissie voor de 
Europa 2020-strategie verwelkomd4 aangezien het veel van de zwakke 
punten van de vorige Lissabon-strategie aanpakt. Het heeft echter ook 
zijn teleurstelling uitgesproken over de belangrijkste elementen van de 
strategie die de Europese Raad op 26 maart 2010 overeenkwam; dringt er 
bij de Europese Raad op aan lessen te trekken uit de huidige crisis en een 
werkelijk vooruitziende, ambitieuze en samenhangende strategie te 
ontwikkelen5. Het Parlement waarschuwt met name voor de zeer 
algemene aard van de inhoud van de EU 2020-strategie, zoals de 
hoofddoelen, de toonaangevende voorstellen – die niet meer zijn dan 
actieplannen – de knelpunten en indicatoren. De rapporteur deelt deze 
kritiek volledig. De mededeling van de Commissie over de evaluatie van 
de EU-begroting bevat geen details over de relatie tussen de 

                                               
1 COM(2010)2020
2 "Innovatie-Unie"; "Jongeren in beweging"; "Een digitale agenda voor Europa"; "Efficiënt gebruik van 
hulpbronnen"; "Industriebeleid in een tijd van mondialisering"; "Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen"; 
en "Een Europees platform tegen armoede"
3 75% van de bevolking tussen 20-64 jaar moet werk hebben; 3% van het EU-BBP moet worden geïnvesteerd in 
O&O; de "20/20/20"-klimaat- en energiedoelstellingen moeten worden gehaald (dit met inbegrip van een grotere 
reductie van 30% als aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan); het percentage voortijdige schoolverlaters moet 
minder dan 10% bedragen, en minstens 40% van de jongere generatie moet een hogeronderwijsdiploma hebben; het 
aantal mensen voor wie armoede dreigt, moet met twintig miljoen zijn gedaald.
4 Resolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2010 over EU 2020 (P7_TA(2010)0053).
5 Resolutie van het Europees Parlement van 16 juni 2010 over EU 2020 (P7_TA(2010)0223).



DT\851775NL.doc 3/12 PE454.602v01-00

NL

verschillende beleidsvormen en de verschillende EU 2020-doelstellingen, 
en zelfs geen informatie over de vraag of horizontale beleidsvormen 
(bijv. het GLB of het cohesiebeleid) over de doelstellingen zouden 
worden verdeeld. Dat is van het grootste belang om de structuur en de 
interne flexibiliteit van het MFK te bepalen.

EU 2020 
waarmaken: het 
gaat niet alleen 
maar over 
uitgaven; de 
optimale 
beleidsmix.

EU 2020 gaat niet alleen maar over uitgaven, zelfs niet in hoofdzaak. We 
moeten alle instrumenten op het niveau van de EU mobiliseren, met 
name de interne markt, om knelpunten weg te werken en de 
doelstellingen van Europa 2020 waar te maken. Er moet per geval 
worden beoordeeld wat de beste beleidsmix is om de doelstellingen te 
bereiken: wetgeving, coördinatie, uitgaven, of een combinatie daarvan. 
Wanneer uitgaven het juiste instrument zijn, moeten we ons houden aan 
de beginselen van subsidiariteit (wie kan dit het beste doen) en 
proportionaliteit (het programma voor de uitgaven zodanig opbouwen dat 
de verwachte resultaten zo goed mogelijk worden bereikt).

Een absolute 
noodzaak: 
synergieën 
bereiken tussen de 
begroting van de 
EU en die van de 
lidstaten.

De EU 2020-strategie is bindend voor de EU, maar vooral voor de 
lidstaten. Om resultaten te bereiken moeten de taken, de middelen en de 
verantwoordelijkheden van het Europese, nationale, regionale en lokale 
bestuursniveau duidelijk worden omschreven. De EU-begroting bedraagt 
slechts 2% van de totale overheidsuitgaven in Europa. Daarom is het van 
het grootste belang dat het leeuwendeel van de investeringen wordt 
betaald door de nationale overheden, maar ook door de particuliere 
sector, door de juiste impulsen te geven en gunstige randvoorwaarden te 
scheppen. Van even groot belang is het bereiken van meer synergieën 
tussen de uitgaven door de EU en door de nationale overheden. Hoewel 
de EU en de lidstaten hun beleid coördineren door een hele serie formele 
(bijv. de globale richtsnoeren voor het economisch beleid en de OCM) en 
impliciete mechanismen, wordt er maar zelden werk gemaakt van 
synergieën 1. De nieuwe coördinatie van het economisch beleid en van 
het begrotingsbeleid (het zogenaamde "Europese semester") zou het 
juiste kader moeten bieden voor het bereiken van de gewenste synergieën 
op het vlak van de begroting. Volgens deze nieuwe cyclus van zes 
maanden moeten de lidstaten in april hun begrotingsstrategieën op de 
middellange termijn evalueren, en tegelijkertijd nationale 
hervormingsprogramma's opstellen. In juni en juli zullen de Europese 
Raad en de Raad beleidsadvies verstrekken, voordat de lidstaten de 
laatste hand leggen aan hun begrotingen voor het volgende jaar. De 
lidstaten moeten in hun begrotingsstrategieën op de middellange termijn 
details verstrekken over hun bijdrage aan het bereiken van de 
verschillende doelstellingen en streefdoelen van EU 2020. Bovendien 
moeten ze informatie verstrekken over hoe ze de nationale en Europese 
middelen hebben gebruikt om de verschillende doelstellingen van EU 
20202. De Commissie moet deze waardevolle informatie gebruiken om 
haar instrumenten voor de financiële programmering gerichter te

                                               
1 Uit onderzoek dat het Parlement heeft laten verrichten, blijkt dat in de nationale begrotingen - met enkele 
uitzonderingen, vooral in regionaal beleid - zelden aandacht wordt besteed aan hun bijdragen aan het bereiken van 
de doelstellingen van de Lissabon-strategie of andere EU-strategieën.
2 P7_TA(2010)0223.



PE454.602v01-00 4/12 DT\851775NL.doc

NL

gebruiken, en de lidstaten aanmoedigen om beste praktijken uit te 
wisselen en te leren van elkaars beleid.

EU-begroting: 
laag, vergeleken 
met de nationale 
begrotingen, maar 
met een aanzienlijk 
hefboomeffect.

Hoewel veel van de doelstellingen van de EU kunnen worden bereikt 
door de coördinatie van het recht of van het beleid, heeft het Parlement 
benadrukt1 dat het leeuwendeel van de begrotingsmiddelen weliswaar 
van de lidstaten moet komen, maar dat de EU-begroting, dankzij het feit 
dat die initiatieven kan mobiliseren en coördineren, een hoofdrol moet 
spelen bij het uitvoeren van deze strategie, en een toetssteen moet zijn 
voor een volgende generatie van met uitgaven verbonden programma's.

De huidige 
begroting houdt 
onvoldoende 
rekening met de 
EU 2020-strategie.

Het Parlement heeft er al op gewezen2 dat de huidige begroting 
onvoldoende getuigt van de financiële noodzaak om de uitdagingen van 
de 21e eeuw aan te gaan. De Commissie heeft vastgesteld welke 
programma's in de oorspronkelijke ontwerpbegroting voor 2011 de 
verschillende kerninitiatieven van de EU 2020-strategie ondersteunen3, 
en slechts 43% van de uitgaven op de begroting ( behalve administratieve 
uitgaven) doet dat. Uit de analyse van de door de Commissie verstrekte 
gegevens blijkt het volgende: 

- Alleen de categorieën 1a (interne beleidsvormen, 86%) en 1b 
(cohesiebeleid, 67%) worden beschouwd als EU 2020-intensief.

- De Commissie is van mening dat in de categorie 2 (natuurlijke 
hulpbronnen) de marktgerelateerde uitgaven en directe steun (73,5% 
van die categorie) geen bijdrage leveren aan de EU 2020-strategie. 

- De categorie 1b (cohesiebeleid) levert verreweg de grootste bijdrage 
(60% van alle uitgaven in verband met EU 2020) aan de drie 
doelstellingen van de EU 2020-strategie. Daarom wordt het 
cohesiebeleid beschouwd als het belangrijkste instrument voor het 
bereiken van EU 2020.

- De Commissie gaat ervan uit dat de categorieën 3a (vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid), 3b (burgerschap) en 4 (externe 
betrekkingen) in absolute en relatieve zin slechts een marginale 
bijdrage leveren aan de EU 2020- strategie.

De rapporteur heeft enige twijfels over de resultaten van die indeling 
door de Commissie, en verzoekt de Commissie nog eens na te denken 
over de criteria die zijn gebruikt om te bepalen of met uitgaven 
verbonden programma's de EU 2020-strategie ondersteunen.

                                               
1 P7_TA(2010)0191.
2 P7_TA(2010)0053.
3 Brief van 20 augustus van de heer Lewandowski aan mevrouw Jedrzejewska over de financiering van de EU 2020-
strategie in de EU-begroting voor 2011.
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EU 2020 moet de 
belangrijkste, maar 
niet de enige 
beleidsreferentie 
voor het komende 
MFK zijn.

De rapporteur concludeert uit de discussies in de commissie dat de 
Europa 2020-strategie de beleidsreferentie moet zijn voor het MFK na 
2013. Hij is echter ook van mening dat Europa 2020 niet mag worden 
beschouwd als een algemene en volledige strategie voor alle 
beleidsterreinen van de EU. Dat zou ten koste gaan van de nadruk op 
groei en banen, en het onmogelijk maken om de strategie op een 
samenhangende manier te volgen. De rapporteur is van mening dat 
beleidsterreinen als burgerschap, rechtvaardigheid, vrijheid en 
veiligheid, alsmede externe betrekkingen ook in dienst staan van andere 
doelstellingen, en los van de EU 2020- strategie moeten worden 
behandeld.

Een hervormd 
GLB en een 
hervormd 
cohesiebeleid 
horen thuis binnen 
de EU 2020-
strategie.

De rapporteur is het eens met de conclusie van de Europese Raad1 dat 
"de strategie door al het gemeenschappelijk beleid, met inbegrip van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het cohesiebeleid [zal] 
moeten worden geschraagd."

Het landbouwbeleid en het cohesiebeleid zijn de beleidsvormen die 
misschien wel het moeilijkst te integreren zijn in de EU 2020-strategie, 
maar hun bijdrage is essentieel voor het welslagen ervan. In dit verband 
wijst hij op de standpunten die het Parlement onlangs heeft ingenomen 
met betrekking tot de integratie van het GLB2 en het cohesiebeleid3 in 
de EU 2020-strategie.

Het cohesiebeleid 
is de sleutel voor 
het bereiken van de 
doelstellingen van 
EU 2020

Uit de analyse van de ontwerpbegroting voor 2011 is gebleken dat het 
cohesiebeleid en de structuurfondsen sleutelmechanismen zijn voor het 
bereiken van de prioriteiten: slimme, duurzame en inclusieve groei in de 
lidstaten en in de regio's. Daarom is het zo belangrijk de maximale 
toegevoegde waarde te halen uit de middelen voor de cohesie, door de 
nadruk te leggen op de doelstellingen van Europa 2020, en zich volledig 
te concentreren op de resultaten.

Gevolgen voor de 
structuur

De voordelen van een begroting die qua structuur en evenwicht een 
afspiegeling van de politieke prioriteiten van de EU is, zijn duidelijk. 
Daarom zou het een helder antwoord zijn als we bij het opstellen van de 
begroting zouden uitgaan van de Europa 2020- strategie. De Commissie 

                                               
1 Conclusies van de Europese Raad van 25/26 maart 2010.
2 P7_TA(2010)0223 "63. wijst erop dat de hervorming van het GLB tegen 2013 en een duurzame bosbouwstrategie 
moeten worden overwogen in het kader van de EU 2020-strategie; is ervan overtuigd dat de land- en bosbouw, in 
het juiste beleidskader en met toereikende begrotingsmiddelen, een belangrijke rol kunnen vervullen in een algehele 
Europese strategie die gericht is op economisch herstel, en daarbij tevens kunnen bijdragen aan de voedselzekerheid 
in de EU en de wereld, het behoud kunnen waarborgen van het rurale landschap dat 90% uitmaakt van het EU-
gebied, kunnen zorgen voor de bescherming van banen in plattelandsgebieden, ecologische voordelen kunnen 
brengen en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek naar alternatieve energiebronnen;"
3 P7_TA(2010)0223 "61. is van mening dat een krachtig en goed gefinancierd cohesiebeleid, gericht op alle 
Europese regio's, volledig in lijn moet zijn met de EU 2020-strategie en dat dit beleid, met zijn horizontale 
benadering, een eerste vereiste vormt voor de succesvolle verwezenlijking van de EU 2020-doelstellingen, alsmede 
voor het tot stand brengen van sociale, economische en territoriale cohesie; dringt er dan ook op aan dat de 
uitvoeringsvoorschriften voor het cohesiebeleid verder worden vereenvoudigd om te zorgen voor 
gebruiksvriendelijkheid, de eerbiediging van het beginsel van verantwoordingsplicht, en een responsievere 
benadering van toekomstige uitdagingen en het risico van economische crises;"
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heeft een structuur met een subcategorie voor elk van de drie EU 2020-
doelstellingen voorgesteld. Deze structuur zou een betere afspiegeling 
van de politieke prioriteiten mogelijk maken, en tegelijkertijd een betere 
coördinatie mogelijk maken van de beleidsvormen die tot dezelfde 
doelstellingen bijdragen, en leiden tot meer flexibiliteit binnen de 
subcategorieën. Het is echter denkbaar dat deze structuur leidt tot een 
ingewikkelde programmering en ingewikkeld beheer, wanneer bepaalde 
beleidsvormen (bijv. landbouw en cohesie) zouden worden verspreid 
over verschillende doelstellingen/subcategorieën. In het werkdocument 
over de structuur zal de rapporteur nader op deze kwestie ingaan. 

Flexibiliteit is een 
absolute vereiste

Wanneer de strategie tot 2020 aan één vereiste moet voldoen, is het wel 
flexibiliteit. We kunnen wel zeggen dat slimme, duurzame en inclusieve 
groei tot 2020 een relevante doelstelling blijft, maar dat geldt niet voor 
de prioriteiten en activiteiten binnen die doelstellingen. De 
natuurkundige Niels Bohr heeft ooit gezegd: "Voorspellingen zijn altijd 
gewaagd, vooral wanneer ze over de toekomst gaan." De EU-begroting 
zal geleidelijk aan moeten worden aangepast aan de Europa 2020-
strategie: niet alleen omdat we de belangrijkste beleidsvormen moeten 
aanpassen aan de nieuwe doelstellingen, maar ook omdat de inhoud van 
die doelstellingen waarschijnlijk zal veranderen. Hoe kunnen we in het 
MFK na 2013 rekening houden met wat we zullen leren bij de 
tussentijdse herziening van de EU 2020-strategie in 2015/16? Alleen 
maar door de nodige flexibiliteit in te bouwen.
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BIJLAGE
EEN AANTAL DOCUMENTEN VAN INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EU OVER DE 

EU 2020- STRATEGIE

Deze bijlage beschrijft de achtergrond van het werkdocument, en bevat uittreksels uit recente 
resoluties van het Europees Parlement, conclusies van de Europese Raad en adviezen van het 
Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité over de gevolgen van de EU 2020-
strategie voor het MFK na 2013. Zij zijn gerangschikt rondom de vier genoemde horizontale 
kwesties. De volgende documenten zijn behandeld:

Mededeling van de Commissie over de begroting van de EU 
(COM(2010)0700) (COM3)
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/comm_en.htm

19 oktober 2010

Mededeling van de Commissie over de bijdrage van het regionaal beleid aan de 
slimme groei in het kader van de Europa 2020-strategie (COM(2010)0553) 
(COM2)
1

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/smart_growth/comm20
10_553_nl.pdf

6 oktober 2010

Conclusies van de Europese Raad (EC2)
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/10/2&format=HTML&aged=1
&language=NL&guiLanguage=nl

17 juni 2010

Resolutie van het Europees Parlement over EU 2020 (EP5)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//NL

16 juni 2010

Resolutie van het Europees Parlement over het communautaire innovatiebeleid 
in een veranderende wereld (EP4)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-
0143+0+DOC+XML+V0//NL

15 juni 2010

Resolutie van het Comité van de Regio's over een grotere betrokkenheid van 
lokale en regionale overheden bij de Europa 2020-strategie (COR)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:267:0004:0005:NL:PDF

10 juni 2010

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een nieuwe digitale agenda 
voor Europa: 2015.eu (EP3)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-
0066+0+DOC+XML+V0//NL

25 maart 2010

Resolutie van het Europees Parlement over de bijdrage van het cohesiebeleid 
aan de verwezenlijking van de Lissabon- en EU2020-doelstellingen (EP2)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0191+0+DOC+XML+V0//NL

20 mei 2010

Conclusies van de Europese Raad (EC1)
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/10/1&format=HTML&aged=1
&language=NL&guiLanguage=fr

25/26 maart 2010

Resolutie van het Europees Parlement over EU 2020 (EP1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0053+0+DOC+XML+V0//NL

10 maart 2010

Mededeling van de Commissie "Europa 2020 - Een strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020) (COM1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:NL:PDF

3 maart 2010

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Lissabon-
strategie na 2010 (EESC)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:128:0003:01:NL:HTML

4 november 2009
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AANPASSING VAN HET MFK NA 2013 AAN EU 2020

Algemene aspecten
"De Commissie zal maatregelen voorstellen voor de ontwikkeling van innovatieve 
financieringsoplossingen voor de doelstellingen van Europa 2020 [...] door striktere prioriteiten 
te stellen en de EU-uitgaven beter af te stemmen op de doelen van Europa 2020 om een einde te 
maken aan de actuele versnippering van EU-financieringsinstrumenten (bv. O&O en innovatie, 
belangrijke infrastructurele investeringen in grensoverschrijdende energie- en 
vervoersnetwerken, en koolstofarme technologie)...;" (COM1)

“Vandaag stellen wij "Europa 2020" vast, onze nieuwe strategie voor banen en slimme, 
duurzame en inclusieve groei. Deze strategie vormt voor de Unie een samenhangend kader 
waarbinnen zij al haar instrumenten en beleidsmaatregelen kan inzetten en de lidstaten beter 
gecoördineerde maatregelen kunnen treffen. De strategie zal het gemakkelijker maken 
structurele hervormingen door te voeren. De nadruk moet nu liggen op de uitvoering ervan, en 
wij zullen dat proces begeleiden en in het oog houden. Wij zullen ons er de komende maanden 
verder op beraden hoe specifieke beleidsmaatregelen kunnen worden ingezet om het 
groeipotentieel van de EU te ontsluiten, te beginnen met het innovatie- en energiebeleid;" (EC2)

"5. g) Alle gemeenschappelijke beleidssectoren, met inbegrip van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en het cohesiebeleid, dienen de strategie te ondersteunen. Een duurzame, 
productieve en concurrentiegerichte landbouwsector zal in belangrijke mate bijdragen tot de 
nieuwe strategie, gelet op het potentieel ervan voor groei en banen in de plattelandsgebieden, 
waarbij eerlijke mededinging moet worden verzekerd. De Europese Raad onderstreept dat de 
economische, sociale en territoriale samenhang moet worden bevorderd en dat infrastructuur 
moet worden ontwikkeld teneinde tot het welslagen van de nieuwe strategie bij te dragen." (EC1)

"25. erkent dat de EU-begroting een centrale rol moet spelen in de uitvoering van de EU2020-
doelstellingen;..." (EP2)

"33. "is van mening dat de huidige begroting onvoldoende getuigt van de financiële noodzaak
om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan; dringt er bij de Commissie op aan om een 
ambitieus voorstel in te dienen om de EU 2020-strategie tot een succes te maken;" (EP1)

"3.9.1. Hervorming van de EU-begroting met het oog op Lissabon: in het algemeen dient er, met 
het oog op Lissabon, een herverdeling van middelen voor de beleidsgebieden te komen, ter wille 
van onderzoek en concurrentievermogen, milieu en klimaat, investeringen in duurzame 
energieopwekking; productieve overheidsuitgaven voor de economie, actief arbeidsmarktbeleid, 
het combineren van werk en gezin, sociale cohesie, vermijding van armoede en het scheppen van 
nieuwe en hoogwaardige arbeidsplaatsen. Een debat over de hervorming van de EU-begroting 
in de zin van Lissabon moet deel uitmaken van het financiële kader voor 2014-2020. Voor een 
efficiënte uitvoering van Europese doelstellingen moet ook de versterkte regionale dimensie 
betrokken worden in het debat over de financiering van het structuur- en cohesiebeleid na 
2013." (EESC)

Gemeenschappelijk landbouwbeleid
"9. betreurt dat de landbouwsector in de oorspronkelijke voorstellen voor de EU 2020-strategie 
niet werd genoemd, hoewel de sector over het potentieel beschikt om een actieve bijdrage te 



DT\851775NL.doc 9/12 PE454.602v01-00

NL

leveren aan de belangrijkste uitdagingen ervan; is ervan overtuigd dat de land- en bosbouw, in 
het juiste beleidskader en met toereikende begrotingsmiddelen, een belangrijke rol kunnen 
vervullen in een algehele Europese strategie die gericht is op economisch herstel en 
klimaatdoelen, en daarbij tevens kan bijdragen aan de voedselzekerheid in de EU en de wereld, 
groei en arbeidsplaatsen;" (EP1)

"63. wijst erop dat de hervorming van het GLB tegen 2013 en een duurzame bosbouwstrategie 
moeten worden overwogen in het kader van de EU 2020-strategie; is ervan overtuigd dat de 
land- en bosbouw, in het juiste beleidskader en met toereikende begrotingsmiddelen, een 
belangrijke rol kunnen vervullen in een algehele Europese strategie die gericht is op economisch 
herstel, en daarbij tevens kunnen bijdragen aan de voedselzekerheid in de EU en de wereld, het 
behoud kunnen waarborgen van het rurale landschap dat 90% uitmaakt van het EU-gebied, 
kunnen zorgen voor de bescherming van banen in plattelandsgebieden, ecologische voordelen 
kunnen brengen en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek naar alternatieve 
energiebronnen;" (EP5)

Cohesiebeleid
"Economische, sociale en territoriale cohesie blijft de inzet van Europa 2020, zodat alles op 
alles kan worden gezet om de doelstellingen van de strategie te verwezenlijken. Cohesiebeleid en 
structuurfondsen zijn op zichzelf al belangrijke beleidsinstrumenten, maar ook doorslaggevend
voor de verwezenlijking van de prioriteiten op het gebied van slimme, duurzame en inclusieve 
groei in de lidstaten en regio's". (COM1)

"25. ...is van mening dat het cohesiebeleid door zijn strategische visie, sterke en bindende 
conditionaliteit, ingrepen op maat, toezicht en technische bijstand een doeltreffend en doelmatig 
mechanisme is voor de uitvoering van de EU2020-strategie;" (EP2)

"28. 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 om volledige steun voor de regionale dimensie bij de herziening van de EU-
begroting;" (EP2)

"30. 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 en meest behoeftige regio's te helpen hun 
sociaaleconomische problemen en natuurlijke handicaps het hoofd te bieden en ongelijkheden te 
beperken;" (EP2)

"37. is er echter van overtuigd dat het Cohesiefonds en de structuurfondsen de voornaamste 
financieringsmechanismen van de Unie moeten blijven, omdat ze gevestigde 
uitvoeringsmethoden hebben die al worden toegepast; is van mening dat het niet nodig is om 
nieuwe afzonderlijke thematische fondsen op te richten voor de aanpak van de EU2020-
doelstellingen, maar dat ze in plaats daarvan moeten worden opgenomen in het cohesie- en 
plattelandsontwikkelingsbeleid;" (EP2)
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"2. benadrukt dat het cohesiebeleid - met zijn decentrale benadering en stelsel van multilevel 
governance - het enige EU-beleid is dat de doelstellingen van de Europa 2020-strategie en de 
nieuwe uitdagingen in verband brengt met de lokale en regionale overheden, waarvoor echter 
wel voldoende middelen moeten worden uitgetrokken. Het is derhalve van essentieel belang dat 
het cohesiebeleid zich blijft richten op de doelstellingen van duurzame economische groei, 
maatschappelijke integratie, werkgelegenheid, de bestrijding van klimaatverandering en de 
kwaliteit en doeltreffendheid van de openbare dienstverlening;" (COR)

Externe dimensie
"5. h) De strategie zal een krachtige externe dimensie hebben, die ervoor moet zorgen dat de 
instrumenten en beleidsmaatregelen van de Unie worden ingezet om onze belangen en onze 
posities in de wereld te bevorderen door wereldwijd in open en eerlijke markten te participeren." 
(EC1)

"64. benadrukt dat meer aandacht moet worden besteed aan de externe dimensie van de EU 
2020-strategie; verzoekt de Commissie met klem in haar externe optreden een bredere en meer 
alomvattende aanpak aan de dag te leggen, in aansluiting op het EU-concept van 
beleidssamenhang met het oog op ontwikkeling; roept de Commissie op haar handelsstrategie 
voor EU 2020 eveneens te gebruiken voor de bevordering van de kernwaarden van de Unie, 
zoals mensenrechten, democratie, de rechtstaat, de fundamentele vrijheden en de bescherming 
van het milieu;" (EP5)

HET STELLEN VAN PRIORITEITEN

"41. is van mening dat de EU belangrijke economische projecten zou moeten starten, zoals een 
echt Europees energienetwerk, voltooiing van het Galileo-project en brede toepassing van 
groene technologie, inclusief stelselmatige renovatie van de bestaande gebouwenvoorraad in de 
EU, e-gezondheid en verbetering en modernisering van de ICT-infrastructuur;" (EP1)

"21. roept op tot een versterkte Europese aanpak voor de financiering van innovatie, teneinde de 
huidige versnippering en kortetermijnvisie aan te pakken; is van mening dat de beschikbaarheid 
van toereikende financiële middelen een onontbeerlijk element is voor de ontwikkeling van 
innovatie en dat het communautaire budget voor innovatie derhalve aanzienlijk verhoogd dient 
te worden; dringt erop aan dit bij de komende herziening van het huidige financiële kader en bij 
de planning van het meerjarig financieel kader 2014-2020 tot uitdrukking te laten komen;..."
(EP4)

“26. benadrukt dat Europa een voortrekkersrol moet spelen in de ontwikkeling van 
internettechnologie en ICT-toepassingen voor lage koolstofemissies; stelt voor dat het ICT-
onderzoeksbudget van de EU in het volgende meerjarige financiële kader wordt verdubbeld;"
(EP4)

"50. stelt voor in de volgende Financiële Vooruitzichten het EU-budget voor ICT-onderzoek te 
verdubbelen en het budget voor bevordering van ICT-gebruik te verviervoudigen;" (EP3)

"19. benadrukt dat belangrijke O&O-projecten, sleutelinvesteringen in energie-infrastructuur, 
de nieuwe EU-bevoegdheid inzake ruimtebeleid en de financiering van het innovatiebeleid van 
de EU stevige, geloofwaardige en duurzame financiële steun van de EU vergen om de 
hoofddoelen van de Unie voor 2020 te kunnen verwezenlijken;" (EP5)



DT\851775NL.doc 11/12 PE454.602v01-00

NL

"29. ...roept de Commissie op het totaalbedrag dat is uitgetrokken voor onderzoek en innovatie
in de communautaire begroting te verhogen," (EP5)

"50. wijst erop dat om de klimaatverandering het hoofd te bieden aanzienlijke investeringen in 
energie-infrastructuur noodzakelijk zullen zijn vóór 2020 en daarna, inclusief investeringen in 
de opwaardering van de Europese energienetwerken, een echt Europees intelligent 
superenergienetwerk, groene corridors, interconnecties, de voltooiing van het Galileo-project, 
groene technologie, e-gezondheid, het Trans-Europese transportnetwerk (TEN-T)-programma en 
vrij en rechtvaardige toegang tot ICT en breedband;" (EP5)

"55. herhaalt zijn verzoek dat wordt voorzien in adequate financiering ter ondersteuning van 
schone, duurzame en efficiënte koolstofarme technologieën, met in totaal jaarlijks minimaal 2 
miljard euro uit de EU-begroting, bovenop de uitgaven voor KP7 en KCI, en dit vanaf 2010;..." 
(EP5)

"49. ...dringt er daarom bij de Commissie en de lidstaten op aan om energie-efficiëntie bovenaan 
de EU-agenda te plaatsen, ook in budgettaire termen;" (EP5)

"51. wijst er andermaal op dat de Europese Unie doelmatiger moet investeren in bestaande 
vervoersinfrastructuur, zoals TEN-T, om de schepping van banen aan te wakkeren, de sociale en 
territoriale samenhang te verbeteren en een duurzaam en interoperabel vervoerssysteem op te 
zetten; dringt aan op samenspel van middelen van vervoer en intelligent gebruik van logistiek, 
daar voor het koolstofvrij en duurzaam maken van de vervoerssector innovatie, nieuwe 
technologieën en financiële middelen nodig zullen zijn;" (EP5)

"34. beklemtoont dat het Parlement ook de jeugd als een sleutelprioriteit voor de begroting 2011 
beschouwt en duidelijk het voornemen heeft geuit verdere financiële steun te verlenen voor alle 
belangrijke programma's op dit gebied;" (EP5)

COMPLEMENTARITEIT MET DE NATIONALE BEGROTINGEN

"19. meent dat de lidstaten moeten aangeven hoe zij de Europese middelen hebben gebruikt om 
de EU 2020-doelstellingen te verwezenlijken..." (EP1)

"55. …...verzoekt de Commissie en de lidstaten in die context dringend een tijdschema vast te 
stellen voor hun financieringsverplichtingen, teneinde te garanderen dat de kredieten voor de 
diverse initiatieven van het SET-plan en de aanvullende initiatieven vanaf 2010 worden 
uitbetaald;" (EP5)

KWALITEIT VAN DE UITGAVEN

"Het meerjarige financiële kader van de EU moet ook de groeiprioriteiten op lange termijn 
weerspiegelen. De Commissie wil de prioriteiten – wanneer deze eenmaal zijn vastgesteld –
volgend jaar opnemen in haar voorstellen voor het volgende meerjarige financiële kader. Er 
moet niet alleen worden gesproken over de omvang van de financiering, maar ook over de wijze 
waarop verschillende financieringsinstrumenten – zoals structuurfondsen, fondsen voor 
landbouw en plattelandsontwikkeling, het kaderprogramma voor onderzoek, het 
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kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie – moeten worden benut om de 
doelstellingen van Europa 2020 te bereiken met maximale resultaten, efficiëntie en EU-
meerwaarde. Het komt erop aan manieren te bedenken om de impact van de EU-begroting te 
vergroten. De begroting is niet ruim, maar zij kan bij zorgvuldig en gericht gebruik een groot 
katalyserend effect hebben." (COM1)

"19. meent dat…EU-financiering alleen zou mogen worden verstrekt als resultaten worden 
behaald en zij verenigbaar is met de doelstellingen van de EU 2020-strategie;" (EP1)

"6. 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 specifiek voor 
de Lissabon-strategie bestemmen van de structuurfondsen te beoordelen en na te gaan of dit 
systeem feitelijk bijdraagt tot een evenwichtige en coherente regionale ontwikkeling;" (EP2)

"32. is van oordeel dat expliciete doelstellingen moeten worden bepaald voor op MKB’s 
afgestemde financieringsinstrumenten, teneinde digitale interoperabiliteit en toegankelijkheid te 
garanderen, en dat deze duidelijk EU-doelstellingen voor eco-innovatie moeten omvatten;"
(EP5)

"40. benadrukt dat het belangrijk is te zorgen voor toewijzing van een minimumhoeveelheid 
middelen aan kmo's in de openbare oproepen die in het kader van de onderzoeks- en innovatie-
initiatieven worden gepubliceerd, met hetzelfde engagement als voor het KP7 (15% van de 
middelen in het samenwerkingsprogramma);" (EP4)

"46. is van mening dat de regels voor de verdeling van de structuurfondsen van de EU moeten 
worden aangepast om rekening te houden met de noodzaak innovatie te bevorderen die zorgt 
voor een vermindering van de kosten en een beter gebruik van de hulpbronnen;" (EP5)

"30. onderstreept het belang van de vereenvoudiging van de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling en het beperken van de rompslomp, zodat kennisbedrijven hun doeltreffendheid 
kunnen maximaliseren en nieuwe werkgelegenheidsmogelijkheden kunnen worden 
gestimuleerd;" (EP5)

"44. is van mening dat het voor de bevordering van innovatie ook van belang is de 
bureaucratische rompslomp voor aanvragers te verminderen; verzoekt de Commissie 
bureaucratische belemmeringen uit de weg te ruimen door de procedures van het 
kaderprogramma te herzien en een gebruikerscomité op te richten;" (EP4)


