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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over economische, sociale en territoriale cohesie in de EU: het achtste cohesieverslag
(2022/2032(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en de artikelen 4, 
162, 174 tot en met 178 en 349 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU),

– gezien Verordening (EU) 2021/1060 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 juni 2021 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij 
en aquacultuur en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, 
migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor 
financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid1 (de verordening gemeenschappelijke 
bepalingen),

– gezien Verordening (EU) 2021/1058 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 juni 2021 inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds2,

– gezien Verordening (EU) 2021/1056 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 juni 2021 tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie3,

– gezien Verordening (EU) 2021/1059 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 juni 2021 betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling “Europese 
territoriale samenwerking” (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden4,

– gezien Verordening (EU) 2021/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 juni 2021 tot oprichting van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) en tot 
intrekking van Verordening (EU) nr. 1296/20135,

– gezien Verordening (EU) 2021/1119 van het Europees Parlement en de Raad van 
30 juni 2021 tot vaststelling van een kader voor de verwezenlijking van 
klimaatneutraliteit, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 401/2009 en Verordening 
(EU) 2018/1999 (“Europese klimaatwet”)6,

– gezien Verordening (EU) 2021/2116 van het Europees Parlement en de Raad van 

1 PB L 231 van 30.6.2021, blz. 159.
2 PB L 231 van 30.6.2021, blz. 60.
3 PB L 231 van 30.6.2021, blz. 1.
4 PB L 231 van 30.6.2021, blz. 94.
5 PB L 231 van 30.6.2021, blz. 21.
6 PB L 243 van 9.7.2021, blz. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021R1058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021R1056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021R1059
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2 december 2021 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) 
nr. 1306/20137,

– gezien Verordening (EU) 2022/562 van het Europees Parlement en de Raad van 6 april 
2022 tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 223/2014 wat 
betreft maatregelen uit hoofde van het cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in 
Europa (CARE)8,

– gezien de mededeling van de Commissie van 4 februari 2022 getiteld “Het 8e 
cohesieverslag: Naar cohesie in Europa in 2050” (COM(2022)0034),

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 juni 2021 getiteld “Een 
langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU – Naar sterkere, verbonden, 
veerkrachtige en welvarende plattelandsgebieden in 2040” (COM(2021)0345),

– gezien het Pact van Amsterdam tot vaststelling van de stedelijke agenda voor de EU, 
waarover op 30 mei 2016 in Amsterdam overeenstemming werd bereikt tijdens de 
informele bijeenkomst van EU-ministers met verantwoordelijkheid voor stedelijke 
aangelegenheden,

– gezien de Europese pijler van sociale rechten, die op 17 november 2017 in Göteborg is 
afgekondigd door het Parlement, de Raad en de Commissie,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 10 december 2020 getiteld “De 
EU-strategie om het platteland te doen heropleven”9,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 18 september 
2020 over de rol van het structuur- en cohesiebeleid van de EU om de transformatie van 
de economie op een innovatieve en slimme manier te stimuleren10,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 maart 2016 
over de rol van het cohesiebeleid bij de bestrijding van ongelijkheid in de nieuwe 
programmeringsperiode na de COVID-19-crisis – Complementariteit en mogelijke 
overlappingen met de faciliteit voor herstel en veerkracht en de nationale 
herstelplannen11,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 27 april 2021 
over de rol van de sociale economie bij het scheppen van werkgelegenheid en de 
uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten12,

– gezien Aanbeveling (EU) 2021/402 van de Commissie van 4 maart 2021 over 
doeltreffende actieve steun voor werkgelegenheid na de COVID-19-crisis (EASE)13,

7 PB L 435 van 6.12.2021, blz. 187.
8 PB L 109 van 8.4.2022, blz. 1.
9 PB C 37 van 2.2.2021, blz. 16.
10 PB C 429 van 11.12.2020, blz. 153.
11 PB C 517 van 22.12.2021, blz. 1.
12 PB C 286 van 16.7.2021, blz. 13.
13 PB L 80 van 8.3.2021, blz. 1.
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– gezien zijn resolutie van 8 maart 2022 over het cohesiebeleid als een instrument om 
verschillen in de gezondheidszorg te verkleinen en grensoverschrijdende samenwerking 
op gezondheidsgebied te verbeteren14,

– gezien zijn resolutie van 8 maart 2022 over de rol van het cohesiebeleid bij het 
bevorderen van innovatieve en slimme transformatie en regionale ICT-connectiviteit15,

– gezien zijn resolutie van 15 februari 2022 over de uitdagingen voor stedelijke gebieden 
na COVID-1916,

– gezien zijn resolutie van 9 juni 2021 over de genderdimensie in het cohesiebeleid17,

– gezien zijn resolutie van 20 mei 2021 over demografische tendensen in de regio’s van 
de EU ombuigen met behulp van instrumenten van het cohesiebeleid18,

– gezien zijn resolutie van 25 maart 2021 over het cohesiebeleid en regionale 
milieustrategieën in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering19,

– gezien zijn resolutie van 13 maart 2018 over achterstandsregio’s in de EU20,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0000/2022),

A. overwegende dat het cohesiebeleid, zijnde het voornaamste beleid voor 
overheidsinvesteringen, tussen 2014 en 2020 meer dan 1,4 miljoen ondernemingen heeft 
ondersteund, heeft bijgedragen tot 1 544 km spoorlijnen en veiligere wegen, 
45,5 miljoen mensen heeft geholpen om zich op de arbeidsmarkt te integreren en het 
bbp in de minst ontwikkelde regio’s met 5 % heeft doen toenemen;

B. overwegende dat het risico op werkloosheid en de genderkloof tijdens de pandemie 
bijzonder uitgesproken waren in minder ontwikkelde regio’s van de EU;

C. overwegende dat het cohesiebeleid helpt doeltreffend te reageren op asymmetrische 
schokken, zoals de huidige vluchtelingencrisis als gevolg van de Russische invasie van 
Oekraïne;

D. overwegende dat de ontwikkelde oostelijke EU-regio’s een inhaalslag hebben gemaakt 
ten opzichte van de rest van de EU, maar dat verscheidene middeninkomensregio’s en 
minder ontwikkelde regio’s kampen met economische stagnatie of achteruitgang, wat 
erop wijst dat zij zich in een ontwikkelingsval bevinden;

14 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0058.
15 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0059.
16 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0022.
17 PB C 67 van 8.2.2022, blz. 16.
18 PB C 15 van 12.1.2022, blz. 125.
19 PB C 494 van 8.12.2021, blz. 26.
20 PB C 162 van 10.5.2019, blz. 24.
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E. overwegende dat minder ontwikkelde regio’s onderwijs en opleiding moeten stimuleren, 
meer in onderzoek en innovatie moeten investeren en de kwaliteit van hun instellingen 
moeten verbeteren om te voorkomen dat zij in een ontwikkelingsval terechtkomen;

F. overwegende dat het aantal mensen dat met armoede en sociale uitsluiting wordt 
bedreigd, tussen 2012 en 2019 is gedaald, maar dat 20 % van de totale EU-bevolking 
nog steeds risico loopt op armoede en sociale uitsluiting;

G. overwegende dat de kwaliteit van de infrastructuur sterk verschilt tussen stedelijke en 
plattelandsgebieden;

H. overwegende dat de demografische achteruitgang in plattelandsgebieden meer 
uitgesproken is en dat 50 % van de EU-bevolking tegen 2050 in een regio met een 
krimpende en vergrijzende bevolking zal wonen;

I. overwegende dat het cohesiebeleid uiterst belangrijk is voor kapitaalinvesteringen door 
de overheid, aangezien het in sommige lidstaten goed is voor meer dan de helft van de 
totale overheidsfinanciering;

J. overwegende dat de doelstelling van een koolstofneutraal Europa moet worden 
gekoppeld aan de doelstelling van een eerlijke transitie; overwegende dat de lucht- en 
waterverontreiniging in veel minder ontwikkelde regio’s over het algemeen te hoog 
blijft;

K. overwegende dat de regionale innovatiekloof groter is geworden en dat er tussen meer 
en minder ontwikkelde regio’s vaak een grote kloof gaapt op het gebied van onderwijs 
en vaardigheden;

L. overwegende dat er nog steeds verschillen bestaan in de snelheid van de digitale 
transitie in Europa;

M. overwegende dat het cohesiebeleid doeltreffende oplossingen moet bieden voor het 
aanpakken van armoede en sociale uitsluiting, het creëren van werkgelegenheid en 
groei, het bevorderen van investeringen in onderwijs, gezondheid, onderzoek en 
innovatie, het bestrijden van klimaatverandering en het aanpakken van demografische 
uitdagingen; overwegende dat het cohesiebeleid al deze taken alleen maar kan vervullen 
als het is ingebed in solide financiering;

1. is ervan overtuigd dat het cohesiebeleid zijn huidige rol als drijvende kracht achter 
investeringen en het scheppen van banen en als solidariteitsmechanisme voor alle 
regio’s van de EU slechts kan blijven vervullen als het over solide financiering beschikt; 
benadrukt dat dit betekent dat in hetzelfde financieringsniveau moet worden voorzien 
als in de periode 2021-2027, aangevuld met de begrotingsmiddelen van het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie (JTF) II;

2. benadrukt dat vertragingen in de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader 
(MFK) tot aanzienlijke vertragingen in de programmeringsperiode leiden; verzoekt de 
Commissie daarom te overwegen om voor de programmeringsperiode na 2027 binnen 
de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening) twee 
afzonderlijke delen te creëren, namelijk het inhoudelijke deel (beleid) en het MFK-
gerelateerde deel (financiële middelen); is van mening dat het inhoudelijke deel vóór het 
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MFK-gerelateerde deel moet worden overeengekomen en afgerond, zodat de 
beheersautoriteiten tijdig kunnen beginnen met de voorbereiding van de 
partnerschapsovereenkomsten en programma’s;

3. benadrukt dat de Europese Rekenkamer kritiek heeft geuit op het gebrek aan 
differentiatie tussen matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering; benadrukt 
dat in het toekomstige cohesiebeleid een dergelijk onderscheid moet worden gemaakt in 
het toezicht op de uitgaven en in de thematische concentratie;

4. is blij dat de Commissie het JTF heeft ingevoerd ter ondersteuning van regio’s die met 
uitdagingen worden geconfronteerd bij hun transitie naar koolstofneutraliteit; verzoekt 
de Commissie lessen te trekken uit de tenuitvoerlegging van het JTF; vraagt om in de 
programmeringsperiode na 2027 een JTF II in te voeren, dat volledig moet worden 
geïntegreerd in de GB-verordening, met toepassing van de beginselen van gedeeld 
beheer en partnerschap; is van mening dat regio’s met een hoge CO²-uitstoot per hoofd 
van de bevolking, alsook industrieën in transitie, toegang moeten hebben tot dit fonds; 
dringt erop aan dat in dit nieuwe JTF een onderscheid wordt gemaakt tussen matiging 
van en aanpassing aan de klimaatverandering; benadrukt dat een bepaald deel van de 
financiering moet worden toegewezen aan de transitie, op een sociaal rechtvaardige 
manier, en aan de vermindering van de koolstofvoetafdruk van de EU;

5. is van mening dat er een niet-toegewezen flexibiliteitsreserve van 15 % van de totale 
toewijzing voor cohesiebeleidsinstrumenten moet worden aangelegd om de veerkracht 
en het reactievermogen van regio’s te versterken, zodat zij nieuwe en toekomstige 
uitdagingen kunnen aanpakken en asymmetrische schokken kunnen opvangen;

6. stelt voor dat de middelen van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het 
ESF+ voor de doelstelling “investeren in werkgelegenheid en groei” worden 
toegewezen aan de volgende twee categorieën NUTS 2-regio’s:

a) minder ontwikkelde regio’s, met een bbp per inwoner van minder dan 90 % van dat 
van de EU-27;

b) meer ontwikkelde regio’s, met een bbp per inwoner van meer dan 90 % van dat van 
de EU-27;

7. is van mening dat er slechts twee soorten regio’s mogen zijn; merkt op dat de meeste 
van de huidige overgangsregio’s onder het nieuw opgerichte JTF II zullen vallen;

8. is van mening dat voor de doelstelling “investeren in werkgelegenheid en groei” het 
medefinancieringspercentage op het niveau van elke prioriteit niet meer mag bedragen 
dan:

a) 85 % voor minder ontwikkelde regio’s;

b) 70 % voor de meer ontwikkelde regio’s;

9. is van mening dat het Cohesiefonds lidstaten moet ondersteunen waarvan het bni per 
inwoner, gemeten in koopkrachtstandaarden en berekend op basis van de cijfers van de 
Unie voor de periode 2025-2027, minder dan 90 % van het gemiddelde bni per inwoner 
van de EU voor dezelfde referentieperiode bedraagt;
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10. merkt op dat er in de meeste lidstaten nog steeds “roestgordels” bestaan; is van mening 
dat, om de mogelijk negatieve gevolgen van de transitie van oude industrieën, zoals de 
staal- en aluminiumsector, aan te pakken en de ontwikkeling van de getroffen regio’s te 
ondersteunen, de middelen van het JTF II moeten worden gericht op de ontwikkeling 
van strategieën voor slimme specialisatie die zijn afgestemd op elk van de regio’s die 
een industriële transitie doormaken, de bevordering van door innovatie aangestuurde 
groei en het waarborgen van de spreiding van groeivoordelen;

11. benadrukt dat het belangrijk is plattelandsgebieden te ondersteunen door hun diversiteit 
en potentieel te waarderen, de vervoersconnectiviteit en snelle breedbandverbindingen 
te verbeteren en hen te helpen uitdagingen zoals woestijnvorming op het platteland, de 
teloorgang van stadscentra en ontoereikende gezondheidszorg het hoofd te bieden;

12. merkt op dat slechts 11,5 % van de inwoners van plattelandsgebieden werkzaam is in de 
landbouw, bosbouw en visserij21; dringt er daarom op aan het Europees Landbouwfonds 
voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) weer te integreren in het strategisch kader van de 
GB-verordening; benadrukt dat als het deel uitmaakt van de fondsen van het 
cohesiebeleid, de mogelijkheden voor investeringen in plattelandsgebieden buiten de 
landbouw worden versterkt;

13. is ervan overtuigd dat de rol van kleine steden en dorpen moet worden versterkt om 
lokale economieën te ondersteunen en demografische uitdagingen aan te pakken; steunt 
daarom de versterking van de tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
het Elfpo;

14. merkt op dat het potentieel dat op lokaal niveau bestaat, beter kan worden benut door 
vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (CLLD) te versterken en te 
faciliteren; is van mening dat CLLD verplicht moet zijn voor de lidstaten;

15. neemt met bezorgdheid kennis van de demografische uitdagingen waarmee de EU 
wordt geconfronteerd, zoals de vergrijzing, de ontvolking van afgelegen en 
plattelandsgebieden, migratiestromen en de komst van vluchtelingen;

16. merkt op dat sommige middeninkomensregio’s worden geconfronteerd met een 
“middeninkomensval”, vaak te lijden hebben onder lage groei, zwakke innovatie en een 
kwakkelende industrie, en kwetsbaar zijn voor schokken als gevolg van de 
globalisering;

17. benadrukt dat deze regio’s met een “middeninkomensval” meer investeringen in 
onderwijs nodig hebben; dringt er bij de Commissie op aan deze regio’s te definiëren en 
er in de volgende programmeringsperiode hogere bedragen aan toe te wijzen in het 
kader van het ESF+;

18. is van mening dat nationale structurele beleidsmaatregelen hand in hand moeten gaan 
met een plaatsgebonden aanpak om bij te dragen tot territoriale cohesie, verschillende 
bestuursniveaus te betrekken, samenwerking en coördinatie te waarborgen en het unieke 
potentieel van de regio’s te benutten, waarbij de noodzaak van op maat gesneden 
oplossingen moet worden erkend;

21 Europese Commissie, Technische verslagen van het JRC, Territorial Facts and Trends in the EU Rural Areas 
within 2015-2030, 2018.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e67b137a-fcf6-11e8-a96d-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e67b137a-fcf6-11e8-a96d-01aa75ed71a1/language-en
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19. merkt op dat de hervorming van het cohesiebeleid voor de financieringsperiode 2021-
2027 heeft bijgedragen tot een vereenvoudigd en flexibel gebruik van de middelen voor 
de begunstigden en de beheersautoriteiten; verzoekt de Commissie verdere 
vereenvoudiging, flexibiliteit en burgerparticipatie te bevorderen;

20. verzoekt de lidstaten ambitieuze strategieën te lanceren om openbare en particuliere 
investeringen in groene, digitale en demografische transities aan te trekken teneinde hun 
model van de sociale markteconomie op een positieve manier voor de samenleving te 
herstructureren;

21. benadrukt dat investeringen in mensen van cruciaal belang zijn om hen te helpen hun 
vaardigheden te activeren, hun creativiteit te prikkelen en innovatie te stimuleren; is van 
mening dat hoogwaardige werkgelegenheid behouden of gecreëerd moet worden om de 
sociale cohesie te versterken en ervoor te zorgen dat niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten;

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

De Commissie publiceerde het achtste cohesieverslag op 9 februari 2022, enkele maanden na 
de vaststelling van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen voor de 
financieringsperiode 2021-2027. In dit specifieke verband heeft de rapporteur getracht lessen 
te trekken uit het door de Commissie gepubliceerde verslag en deze, samen met de lering die 
is getrokken uit de onderhandelingen over de GB-verordening, te gebruiken als basis voor 
concrete voorstellen voor de toekomst van het cohesiebeleid.

In het verslag van de Commissie wordt gesteld dat het cohesiebeleid de Europeanen op drie 
manieren gerust kan stellen: ten eerste door hun een positief economisch perspectief voor hun 
regio te bieden; ten tweede door oog te hebben voor hun bezorgdheid over hun 
levenskwaliteit, arbeidskansen en sociale inclusie; en ten derde door ervoor te zorgen dat de 
kosten en baten van de nieuwe uitdagingen eerlijk worden verdeeld.

Op basis van de lessen die uit de onderhandelingen over de vorige financieringsperiode zijn 
getrokken, is de rapporteur tot de conclusie gekomen dat de programma’s waarschijnlijk niet 
op tijd van start gaan als de onderhandelingen over de verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen en de start van de programma’s altijd vertraging oplopen door 
de onderhandelingen over het MFK. Om voor dit probleem een oplossing te vinden, stelt de 
rapporteur daarom één GB-verordening met twee afzonderlijke delen voor: één over de 
politieke aspecten en één over financiële kwesties. De rapporteur hoopt dat de regio’s de 
resultaten van de politieke onderhandelingen dan eerder tegemoet kunnen zien en al kunnen 
beginnen met het opstellen van hun programma’s.

In het verslag wordt benadrukt dat de groei van de EU de komende dertig jaar zal worden 
aangedreven door de groene en de digitale transitie. Beide transities zullen nieuwe kansen 
bieden, maar ook aanzienlijke structurele veranderingen vergen die waarschijnlijk tot nieuwe 
regionale ongelijkheden zullen leiden. In overeenstemming met het verslag van de Commissie 
stelt de rapporteur dat er steun via een nieuw “JTF II” nodig is om regio’s te helpen bij de 
transitie naar klimaatneutraliteit tegen 2050 en om nieuwe regionale verschillen te 
voorkomen. De begroting van dit “JTF II” moet een aanvulling vormen op de huidige 
cohesiefondsen en het JTF II moet volledig worden geïntegreerd in de GB-verordening en het 
partnerschapsbeginsel. Het moet regio’s met een hoge CO2-uitstoot per hoofd van de 
bevolking en industrieën in transitie, zoals de staal- en de aluminiumindustrie, ondersteunen. 
Tot het “JTF II” moeten regio’s (op NUTS 3-niveau) toegang hebben ongeacht hun categorie.

Om het cohesiebeleid verder te vereenvoudigen en met het oog op een nieuw “JTF II”, dat de 
meeste overgangsregio’s zal bestrijken, pleit de rapporteur ervoor om niet langer te spreken 
van overgangsregio’s maar van minder ontwikkelde en meer ontwikkelde regio’s. Minder 
ontwikkelde regio’s met maximaal 90 % bbp per hoofd van de bevolking ten opzichte van het 
EU-gemiddelde zouden 85 % medefinanciering moeten ontvangen en meer ontwikkelde 
regio’s met meer dan 90 % bbp per hoofd van de bevolking zouden 70 % medefinanciering 
moeten ontvangen.

In het verslag van de Commissie wordt de nadruk gelegd op de toezeggingen die de EU heeft 
gedaan in het kader van de Europese Green Deal, met als doel de economie van de EU tegen 
2050 klimaatneutraal te maken. Dit vereist een snelle vermindering van de uitstoot van 
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broeikasgassen, meer investeringen in groene technologieën en de bescherming van het 
natuurlijke milieu. In alle terrestrische, mariene en zoetwaterecosystemen in de EU blijven de 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten erop achteruitgaan. In de programmeringsperiode 2021-
2027 dragen het EFRO en het Cohesiefonds met respectievelijk 30 % en 37 % van de 
Uniebijdrage bij aan uitgaven die worden ondersteund met het oog op de verwezenlijking van 
de voor de Uniebegroting vastgestelde klimaatdoelstellingen. Er wordt echter geen 
onderscheid gemaakt tussen matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering, wat niet 
alleen door de Europese Rekenkamer is bekritiseerd. Het is dan ook niet duidelijk in hoeverre 
het cohesiebeleid bijdraagt aan de doelstelling van de EU om tegen 2050 klimaatneutraliteit te 
bereiken. De rapporteur acht het van cruciaal belang in de volgende programmeringsperiode 
dit onderscheid te maken, aangezien het cohesiebeleid een instrument van de Unie is dat 
regio’s richting de toekomst kan sturen.

In het verslag van de Commissie wordt gesteld dat de druk op de democratie en haar waarden 
in bepaalde lidstaten toeneemt. Territoriale instrumenten – om met lokale actoren in steden, 
dorpen, plattelandsgebieden, kustgebieden en op eilanden samen te werken – en het 
partnerschapsbeginsel in het kader van het cohesiebeleid kunnen de druk op de democratie 
helpen afleiden door de betrokkenheid bij Europese beleidsmaatregelen te vergroten. De 
rapporteur is niettemin van mening dat de Commissie verdere stappen moet ondernemen om 
de begroting van de Unie in deze lidstaten te beschermen.

Het aandeel van landbouw, bosbouw en visserij in de werkgelegenheid in plattelandsgebieden 
in de EU is tussen 2000 en 2018 gedaald van 21 % tot 11,5 %, zoals de Commissie aangeeft 
in haar langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU en haar verslag over een 
toolkit voor nationale en regionale besluitvormers. De rapporteur is dan ook van mening dat 
het Elfpo meer moet investeren in de behoeften van mensen in plattelandsgebieden die niet in 
deze sectoren werkzaam zijn en te kampen hebben met problemen zoals woestijnvorming op 
het platteland, de teloorgang van stadscentra, gebieden met onvoldoende gezondheidszorg, of 
een gebrek aan breedbandinfrastructuur. Om dit te bereiken, zou het volgens de rapporteur 
nuttig zijn om het Elfpo onder de overkoepelende GB-verordening te laten vallen.

In het verslag van de Commissie wordt met name de aandacht gevestigd op regio’s in de 
“middeninkomensval”. Om een ontwikkelingsval in de toekomst te voorkomen, moeten 
minder ontwikkelde regio’s onderwijs en opleiding stimuleren, meer in onderzoek en 
innovatie investeren en de kwaliteit van hun instellingen verbeteren. In het licht van deze 
bevindingen is de rapporteur van mening dat het voor de Commissie van cruciaal belang is 
deze regio’s te definiëren en er in de volgende programmeringsperiode een hoger bedrag aan 
ESF+-financiering voor onderwijs aan toe te wijzen.


