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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement, over het 
verbeteren van de toegang voor regionale en lokale autoriteiten tot de Europese 
structuur- en investeringsfondsen1

1. Met een begroting van 454 miljard EUR voor 2014-2020 zijn de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF's) het belangrijkste instrument van het investeringsbeleid van 
de EU.

2. Het EU-beleidskader voor 2014-2020 is gericht op het verbeteren van de toegang van 
regionale en lokale autoriteiten tot ESIF's met de nieuwe investeringen voor 
infrastructuur. Dit zal EU-landen, vooral minder ontwikkelde regio's zoals landelijke, 
afgelegen of berggebieden en binnenlandse regio's, helpen om de levensstandaard van hun 
inwoners en het concurrentievermogen van bedrijven te verbeteren.

3. In een aantal EU-landen komt het regelmatig voor dat bepaalde regionale en lokale 
autoriteiten worden uitgesloten van EU-financiering en/of geconfronteerd met een 
ongelijke toegang tot middelen vanwege politieke instabiliteit of zwakke bestuurlijke 
capaciteiten.

4. De Commissie wordt verzocht om initiatieven in overweging te nemen die de toegang tot 
EU-financiering verbeteren, bijvoorbeeld via een gestandaardiseerde reeks projecten 
(zoals het bouwen van plaatselijke wegen of waterleidingen) en gemeenschappelijke 
richtsnoeren voor de cofinancieringsregelingen met de lidstaten voor lokale en regionale 
autoriteiten.

5. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de 
Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


