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TOELICHTING – SAMENVATTING VAN DE FEITEN EN BEVINDINGEN 

Achtergrond 

Macroregionale strategieën (MRS) zijn de laatste jaren belangrijker geworden als platform 

voor transnationale samenwerking tussen de lidstaten maar ook met derde landen. Zij bieden 

een geïntegreerd kader om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken en het 

gezamenlijke potentieel te benutten. Voor de programmeringsperiode 2014-2020 zijn de MRS 

geïntegreerd in de programma's van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-

fondsen). 

Momenteel brengen de vier bestaande MRS (Oostzeegebied, Donaugebied, Adriatische en 

Ionische gebied en Alpenregio) 19 lidstaten en 8 niet-EU-landen bij elkaar. Sommige 

lidstaten nemen deel aan meer dan een MRS. 

MRS worden vastgesteld binnen de grenzen van het beginsel van de "drie negatieven": geen 

nieuwe EU-fondsen, geen extra formele EU-structuren en geen nieuwe EU-wetgeving. 

Financiële steun is afkomstig van transnationale samenwerkingsprogramma's in het kader van 

de Europese territoriale samenwerking (ETS), die worden gefinancierd uit het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). Vier van die programma's ondersteunen de 

uitvoering van MRS (totale begroting operationeel programma tussen haakjes): 

- Oostzeegebied (333 414 456 EUR), 

- Donaugebied (262 989 839 EUR), 

- Adriatische en Ionische regio (117 918 198 EUR), 

- Alpenregio (139 751 456 EUR). 

De landen worden overigens aangemoedigd gebruik te maken van verschillende 

financieringsbronnen (ESI-fondsen en andere EU-instrumenten, IPA, ENI, nationale, 

regionale en lokale middelen, private bronnen enzovoort) om bij te dragen aan de 

gemeenschappelijke doelstellingen van de MRS.  

Zoals de Commissie aangeeft1, gaan de MRS over meer dan financiering alleen, omdat zij 

ervoor zorgen "dat burgers van verschillende lidstaten de handen in elkaar slaan en hun 

sociale en economische levensomstandigheden via grensoverschrijdende samenwerking 

verbeteren".  

De MRS hebben verschillende bestuursstructuren en krijgen te maken met verschillende 

uitdagingen. Sommige problemen zoals het waarborgen van een passend niveau van politiek 

engagement en het beschikbaar stellen van voldoende middelen zijn gemeenschappelijk, zij 

het in verschillende mate.  

                                                 
1 Mededeling van de Commissie van 14 december 2015 getiteld "Investeren in banen en groei – naar een 

optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen" (COM(2015) 639 final). 
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De Commissie speelt een coördinerende rol bij de uitvoering van de MRS.  

In 2010 heeft de Commissie op verzoek van de Raad een groep op hoog niveau voor 

macroregionale strategieën opgericht, met als taak "haar bij te staan bij de uitoefening van 

haar taken en bevoegdheden inzake de werking van macroregionale strategieën" en als 

specifieke opdracht "de Commissie te adviseren bij de coördinatie en de monitoring van 

macroregionale strategieën"1. Haar leden zijn vertegenwoordigers van de lidstaten en niet-

EU-landen die aan de MRS deelnemen. Ook de vertegenwoordigers van het Comité van de 

Regio's en de Europese Investeringsbank worden uitgenodigd om de vergaderingen als 

waarnemer bij te wonen. 

Toekomst 

De besprekingen over het cohesiebeleid na 2020 zijn goed op gang en het is hoog tijd om de 

toekomst van de MRS in het kader van dit beleid te bespreken. 

Er moet een antwoord komen op verschillende vragen in verband met de toekomst van de 

MRS: 

- Eigen verantwoordelijkheid en politiek engagement - hoe garanderen dat alle 

deelnemende landen voldoende middelen in de MRS investeren? 

- Resultaatgerichtheid - zijn er mogelijkheden om de resultaten van de MRS beter 

meetbaar te maken? 

- Toepassingsgebied - zijn er redenen om het concept van de MRS uit te breiden? 

De Raad onderkent het belang van de MRS, herhaalt het beginsel van de "drie negatieven" en 

"blijft bereid zich te beraden op elk gemeenschappelijk overeengekomen en weloverwogen 

initiatief van lidstaten die in een afgebakend geografisch gebied met dezelfde uitdagingen 

worden geconfronteerd, met het oog op de instelling van een nieuwe macroregionale 

strategie"2. 

De Commissie regionale ontwikkeling zal op haar vergadering van 12-13 juli 2017 een 

workshop met deskundigen over de MRS organiseren om de werkzaamheden in het kader van 

dit uitvoeringsverslag te ondersteunen. De bevindingen zullen hun weerslag krijgen in de 

amendementen op het ontwerpverslag. 

 

                                                 
1 Register van deskundigengroepen en andere adviesorganen van de Commissie - groep op hoog niveau voor 

macroregionale strategieën: 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2455 
2 Conclusies van de Raad over de uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/concl_implementation_macro_

region_strategy_en.pdf  

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2455
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/concl_implementation_macro_region_strategy_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/concl_implementation_macro_region_strategy_en.pdf
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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over de uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU 

(2017/2040(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en met 

name titel XVIII, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor 

regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) 

nr. 1083/2006 van de Raad (hierna "de GB-verordening" genoemd)1, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds 

voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling "Europese 

territoriale samenwerking"2, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1302/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende een 

Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS), wat de verduidelijking, 

vereenvoudiging en verbetering van de oprichting en werking van dergelijke 

groeperingen betreft3, 

– gezien de conclusies van de Raad van 25 april 2017 over de uitvoering van de 

macroregionale strategieën van de EU, 

– gezien het verslag van de Commissie van 16 december 2016 betreffende de uitvoering 

van de macroregionale strategieën van de EU (COM(2016) 805 final) en het 

begeleidende werkdocument van de diensten van de Commissie (SWD(2016) 443 

final), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 juni 2009 inzake de strategie van de 

Europese Unie voor het Oostzeegebied (COM(2009) 248 definitief), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 8 december 2010 getiteld "Strategie van 

de Europese Unie voor de Donau-regio" (COM(2010) 715 definitief), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 17 juni 2014 betreffende de strategie van 

de Europese Unie voor de Adriatische en Ionische regio (COM(2014) 357 final), 

                                                 
1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320. 
2 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 259. 
3 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 303. 
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– gezien de mededeling van de Commissie van 28 juli 2015 betreffende een strategie van 

de Europese Unie voor het Alpengebied (COM(2015) 366 final), 

– gezien het verslag van de Commissie van 20 mei 2014 betreffende het bestuur van 

macroregionale strategieën (COM(2014) 284 final), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 december 2015 getiteld "Investeren in 

banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen" (COM(2015) 639 final), 

– gezien zijn resolutie van 17 februari 2011 over de tenuitvoerlegging van de EU-strategie 

voor het Donaugebied1, 

– gezien zijn resolutie van 3 juli 2012 over de ontwikkeling van de macroregionale 

strategieën van de EU: huidige praktijk en vooruitzichten, vooral in het Middellandse 

Zeegebied2, 

– gezien zijn resolutie van 13 september 2012 over de EU-strategie voor het Atlantisch 

gebied van het cohesiebeleid3, 

– gezien zijn resolutie van 28 oktober 2015 over een strategie van de EU voor de 

Adriatische en Ionische regio4, 

– gezien zijn resolutie van 13 september 2016 over een EU-strategie voor het 

Alpengebied5, 

– gezien de studie van januari 2015 getiteld "New role of macro-regions in European 

Territorial Cooperation" (De nieuwe rol van macroregio's in de Europese territoriale 

samenwerking) die gepubliceerd werd door zijn directoraat-generaal Intern Beleid, 

beleidsondersteunende afdeling B: Structuur- en Cohesiebeleid, 

– gezien het verslag van INTERact van februari 2017 getiteld "Added value of macro-

regional strategies – programme and project perspective" (Toegevoegde waarde van 

macroregionale strategieën – programma- en projectperspectief), 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement alsmede artikel 1, lid 1, onder e), van en bijlage 3 

bij het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 december 2002 inzake de 

procedure voor het verlenen van toestemming voor de opstelling van initiatiefverslagen, 

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0000/2017), 

A. overwegende dat een macroregio gedefinieerd kan worden als een gebied dat zich 

uitstrekt over een aantal verschillende landen of regio' s met een of meer 

                                                 
1 PB CE 188 van 28.6.2012, blz. 30. 
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0269. 
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0341. 
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0383. 
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0336. 
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gemeenschappelijke kenmerken of uitdagingen1; 

B. overwegende dat macroregionale strategieën (MRS) van belang zijn, omdat zij 

institutionele actoren en het maatschappelijk middenveld voor beleidsdoelstellingen van 

de EU kunnen mobiliseren; 

C. overwegende dat MRS een platform bieden voor samenwerking tussen de EU-lidstaten 

en met derde landen om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken, de 

samenwerking tussen verschillende beleidssectoren te bevorderen en de integratie van 

verschillende beleidssectoren te verbeteren; 

D. overwegende dat macroregio's betrokken zijn bij uitvoeringsaspecten van 

samenhangende, horizontale langetermijnkwesties van politieke aard; 

E. overwegende dat MRS gebaseerd zijn op het beginsel van de "drie negatieven" (geen 

nieuwe fondsen, structuren of wetgeving) binnen het bestaande beleidskader van de EU; 

F. overwegende dat reeds bestaande samenwerkingsmechanismen de uitvoering van 

macroregionale strategieën bevorderen, met name in de vroege fasen; 

G. overwegende dat de Commissie om de twee jaar één enkel verslag goedkeurt over de 

uitvoering van alle bestaande macroregionale strategieën van de EU en dat het volgende 

verslag eind 2018 klaar moet zijn; 

Macroregionale strategieën als platform voor samenwerking en coördinatie 

1. het belang van de MRS is beklemtoond door de globalisering, die de onderlinge 

afhankelijkheid van afzonderlijke landen heeft vergroot en oplossingen voor de 

betrokken grensoverschrijdende problemen noodzakelijk maakt; 

2. erkent dat elementen als engagement, eigen verantwoordelijkheid, middelen en bestuur 

in verschillende mate blijven zorgen voor moeilijk op te lossen problemen bij het 

verwezenlijken van de vooraf bepaalde doelstellingen; 

3. benadrukt dat MRS een onschatbare bijdrage blijven leveren aan grens-, sector- en 

niveauoverschrijdende samenwerking in Europa; 

4. is van mening dat meerlagig bestuur vanaf het begin in elke macroregionale strategie 

moet worden geïntegreerd; 

5. spoort aan tot betere coördinatie van en betere partnerschappen tussen de verschillende 

actoren en het beleid op nationaal en regionaal niveau om de uitvoering van de MRS te 

vergemakkelijken; 

6. benadrukt dat het belangrijk is de bestuurlijke capaciteit te ontwikkelen om de 

doeltreffende uitvoering van de strategieën te waarborgen; 

                                                 
1 Schmitt et al. (2009), EU macro-regions and macro-regional strategies – A scoping study (Macroregio's en 

macroregionale strategieën van de EU – Een verkennende studie), NORDREGIO, elektronisch werkdocument 

2009:4.  
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7. onderstreept dat MRS voldoende flexibel moeten zijn om te worden aangepast en in te 

spelen op onvoorziene gebeurtenissen die de betrokken regio's en de EU in het 

algemeen kunnen treffen; benadrukt dat de Commissie in dit verband een coördinerende 

rol moet spelen; 

De EU-strategie voor het Oostzeegebied (EUSBSR) 

8. uit zijn voldoening over de resultaten die zijn verwezenlijkt sinds de lancering van de 

strategie in 2009, met name in verband met de samenwerkingsmechanismen tussen én 

in de betrokken landen; 

9. benadrukt de overblijvende uitdagingen, met name die in verband met het milieu en de 

connectiviteit; dringt erop aan dat de deelnemende landen hun inspanningen 

intensiveren om de vervuiling van de Oostzee aan te pakken; 

10. merkt op dat de communicatiestrategie van de EUSBSR een goed voorbeeld vormt; 

benadrukt dat het nodig is communicatiestrategieën ook op nationaal en regionaal 

niveau te ondersteunen om de impact ervan te verhogen; 

De EU-strategie voor het Donaugebied (EUSDR) 

11. benadrukt de positieve impact die de strategie heeft gehad op de samenwerking tussen 

de deelnemende landen; 

12. beschouwt de financieringsdialoog voor het Donaugebied als een duidelijk positief 

voorbeeld van een manier om de financiële obstakels uit de weg te ruimen die vaak 

voorkomen bij projecten van transnationaal belang; 

13. benadrukt dat het essentieel is ruime politieke steun te behouden en de middelen en de 

capaciteit te verhogen om de overblijvende uitdagingen aan te pakken; 

De EU-strategie voor het Adriatische en Ionische gebied (EUSAIR) 

14. benadrukt de specifieke aard van de EUSAIR wegens het aantal landen die aan de 

strategie kunnen deelnemen of kandidaat zijn om deel te nemen, en is van mening dat 

deze vorm van samenwerking grote kansen biedt voor de hele regio; 

15. wijst met bezorgdheid op de aanhoudende problemen inzake middelen, bestuur en eigen 

verantwoordelijkheid, waardoor de doelstellingen van de strategie niet volledig kunnen 

worden verwezenlijkt; 

16. benadrukt dat de regio de afgelopen jaren in de migratiecrisis een vooraanstaande rol 

heeft gespeeld; is van mening dat de EUSAIR kan helpen om dergelijke problemen te 

verlichten; 

De EU-strategie voor de Alpenregio (EUSALP) 

17. is van mening dat de EUSALP aantoont dat het macroregionale concept ook op meer 

ontwikkelde regio's kan worden toegepast; 

18. uit zijn voldoening over de bestuursstructuur van de strategie die momenteel wordt 
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opgezet; 

19. benadrukt dat de EUSALP een goed voorbeeld van een modelstrategie voor territoriale 

cohesie kan zijn, omdat zij verschillende specifieke gebieden, productieve gebieden, 

berg- en plattelandsgebieden en enkele van de belangrijkste steden van de EU omvat; 

20. benadrukt dat vele grenzen de Alpenregio omsluiten en dat de EUSALP de 

mogelijkheid kan bieden om de grensoverschrijdende samenwerking te versterken, 

koppelingen en netwerken tussen volkeren tot stand te brengen en de bestaande grenzen 

en obstakels voor werknemers en economische activiteiten weg te nemen; 

Macroregionaal Europa na 2020? 

21. wijst erop dat MRS hun vruchten afwerpen als zij zijn geworteld in een politiek 

langetermijnperspectief en zo worden georganiseerd dat alle belanghebbenden vanaf het 

begin doeltreffend zijn vertegenwoordigd; 

22. is van mening dat strategieën alleen met succes kunnen worden uitgevoerd als zij 

gebaseerd zijn op efficiënte structuren voor coördinatie en samenwerking en 

ondersteund worden met voldoende financiële middelen; wijst erop dat in dit verband 

moet worden gestreefd naar synergie en complementariteit tussen regionale en nationale 

financiering en de financieringsinstrumenten van de EU; 

23. stelt voor dat de deelnemende landen vanaf het begin duidelijke toezeggingen doen op 

het gebied van financiering; 

24. benadrukt dat een meer resultaatgerichte aanpak vereist is om de investering van de 

middelen te rechtvaardigen en dat deze in verhouding moet staan tot de vastgelegde 

doelstellingen; 

25. dringt erop aan dat op passende wijze wordt ingegaan op de vragen over de MRS, 

bijvoorbeeld die over de eigen verantwoordelijkheid en de nodige politieke stimulansen; 

26. is van mening dat de activiteiten van de macroregio's zichtbaarder en bekender moeten 

worden; 

27. beklemtoont dat de planning en de herziening van de doelstellingen moeten worden 

afgestemd op de programmeringsperiodes van het meerjarig financieel kader (MFK) om 

de band met de EU-prioriteiten te versterken; 

28. verzoekt de Commissie in het kader van het volgende verslag over de uitvoering van de 

macroregionale strategieën dat in 2018 klaar moet zijn, een grondiger analyse uit te 

voeren van met name onder meer: 

a. de doeltreffendheid van transnationale ETS-programma's bij het verstrekken 

van financiering en het bieden van een strategische stimulans voor de MRS;  

b. indicatoren die in elke MRS kunnen worden geïntegreerd om een meer 

resultaatgerichte aanpak en een betere monitoring mogelijk te maken; 

c. maatregelen om de band met de EU-prioriteiten te versterken; 
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d. vereenvoudiging van de uitvoering en integratie van financieringsregelingen; 

29. benadrukt dat het om nieuwe uitdagingen in een bepaald geografisch gebied het hoofd 

te kunnen bieden van belang is zorgvuldig initiatieven te onderzoeken die gericht zijn 

op de instelling van nieuwe macroregionale strategieën; 

30. verzoekt de Commissie het Parlement uit te nodigen om als waarnemer deel te nemen 

aan de werkzaamheden van de groep op hoog niveau voor macroregionale strategieën; 

o 

o  o 

31. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 

het Europees Comité van de Regio's, het Europees Economisch en Sociaal Comité en de 

regeringen en nationale en regionale parlementen van de lidstaten en de derde landen 

die aan de MRS deelnemen. 


