
P6_TA(2005)0279 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening 

van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling (COM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD)) 

 

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2004)0495)1, 

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 162 en 299, lid 2 van het EG-Verdrag, op grond 

waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0089/2004), 

– gelet op artikel 160 van het EG-Verdrag, 

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement, 

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

Begrotingscommissie, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek en 

energie, de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie landbouw en 

plattelandsontwikkeling, de Commissie visserij en de Commissie rechten van de vrouw en 

gendergelijkheid (A6-0184/2005), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

de Commissie. 

                                                 
1 Nog niet in het PB gepubliceerd. 
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P6_TC1-COD(2004)0167 

 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 juli 2005 met het 

oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2005 van het Europees Parlement en 

de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

 

 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de eerste 

alinea van artikel 162 en op de tweede alinea van artikel 299, lid 2, 

 

Gezien het voorstel van de Commissie, 

 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1, 

 

Gezien het advies van het Comité van de Regio's2, 

 

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag3, 

 

Overwegende hetgeen volgt, 

                                                 
1 PB C […] van […], blz. […]. 
2 PB C […] van […], blz. […]. 
3 Standpunt van het Europees Parlement van 6 juli 2005. 



 2 

(1) Op grond van artikel 160 van het Verdrag is het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling (EFRO) bedoeld om een bijdrage te leveren aan het ongedaan maken 

van de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de Gemeenschap. Het EFRO 

draagt er dan ook toe bij de kloof tussen de ontwikkelingsniveaus van de verschillende 

regio’s alsmede de achterstand van de zwakkere regio's, met inbegrip van plattelands- 

en stadsgebieden, gebieden waar een industriële omschakeling plaatsvindt, regio's 

die te kampen hebben met ernstige natuurlijke of demografische handicaps van 

permanente aard, dunbevolkte gebieden alsmede grensgebieden, bergregio's en 

eilanden te verkleinen. 

(2) De gemeenschappelijke bepalingen voor de Structuurfondsen en het Cohesiefonds zijn 

opgenomen in Verordening (EG) nr. …/2005 van de Raad1 [houdende algemene 

bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees 

Sociaal Fonds en het Cohesiefonds]. Er dienen specifieke bepalingen te worden 

vastgesteld met betrekking tot het soort activiteiten dat door het EFRO kan worden 

gefinancierd in het kader van de in die verordening gespecificeerde doelstellingen. 

(3) Het EFRO dient steun te verlenen in het kader van een algemene strategie voor het 

cohesiebeleid waarbij een sterkere concentratie van de steun op de prioriteiten van de 

Gemeenschap en wordt gestreefd naar het wegnemen van de onderliggende 

oorzaken voor regionale verschillen, in het bijzonder binnen de minder ontwikkelde 

regio’s, wordt gegarandeerd. 

(4) De lidstaten en de Commissie moeten ervoor zorgen dat er geen sprake is van 

discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of 

levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele oriëntatie in de verschillende 

stadia van de uitvoering van het EFRO en andere structuurfondsen, en met name 

bij de verlening van toegang tot deze fondsen. 

                                                 
1 PB L […] van […], blz. […]. 
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(5) In Verordening (EG) nr. …/2005 is bepaald dat de regels betreffende subsidiabiliteit 

van de uitgaven op nationaal niveau moeten worden vastgesteld, met bepaalde 

uitzonderingen, waarvoor in specifieke bepalingen moet worden voorzien. De 

uitzonderingen met betrekking tot het EFRO dienen derhalve te worden vastgesteld. 

(6) Een efficiënte en doeltreffende tenuitvoerlegging van door het EFRO gesteunde acties 

berust op goed bestuur en samenwerking met en participatie van alle betrokken 

territoriale, sociaal-economische en milieu-actoren, en in het bijzonder de 

interregionale, regionale en plaatselijke autoriteiten, en wel in alle fasen van de 

programmering: voorbereiding, tenuitvoerlegging, follow-up en evaluatie. Waar 

nodig dient de samenwerking tussen regionale en plaatselijke autoriteiten te worden 

versterkt ter verwezenlijking van gemeenschappelijke doelstellingen. 

(7) In het kader van de technische steun waarnaar wordt verwezen in de artikelen 43 en 

44 van Verordening (EG) nr. .../2005, kunnen uit het EFRO acties worden 

gefinancierd die voor overheidsdiensten en andere relevante territoriale actoren, 

zoals NGO's, verenigingen van gekozen vertegenwoordigers en maatschappelijk-

professionele of milieu-organisaties, noodzakelijk zijn, met betrekking tot 

voorbereiding, toezicht, administratieve en technische ondersteuning, evaluatie, 

audit en controle. 

(8) Voortbouwend op de ervaringen met, en de sterke punten van, het communautair 

initiatief Urban en van de doelstelling-2-maatregelen voor stadsvernieuwing, als 

bedoeld in artikel 20, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de 

Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen1, 

moet de stedelijke dimensie, met inbegrip van het niveau van de investeringen in 

duurzame stadsontwikkeling, worden versterkt door de activiteiten op dat gebied 

volledig te integreren in de door het EFRO medegefinancierde operationele 

programma’s. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor plaatselijke 

ontwikkelings- en werkgelegenheidsinitiatieven en het daarmee verband houdende 

innovatiepotentieel. 

                                                 
1 PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 

nr. 173/2005 (PB L 29 van 2.2.2005, blz. 3). 
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(9) In het bijzonder dient te worden toegezien op de complementariteit en de consistentie 

van de steun van het EFRO en die welke wordt verleend uit het Europees 

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling in het kader van Verordening (EG) 

nr. …/2005 en uit het het Europees Visserijfonds in het kader van Verordening (EG) 

nr. …/2005. Door het EFRO medegefinancierde programma’s dienen derhalve bij te 

dragen tot de diversificatie van de plattelandseconomieën, de culturele aspecten van 

het platteland, de ontwikkeling van het toerisme, de diversificatie van de van de 

visserij afhankelijke gebieden, waarbij de nadruk komt te liggen op andere dan hun 

traditionele activiteiten, en tot het scheppen van duurzame werkgelegenheid, en deze 

regio's te ondersteunen zodat zij in economisch en sociaal opzicht aantrekkelijker 

worden. 

(10) Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat bij de door het EFRO gesteunde acties ten 

behoeve van het middelgroot en kleinbedrijf (MKB) rekening wordt gehouden met de 

tenuitvoerlegging van het door de Europese Raad in Santa Maria de Feira opgestelde 

Europese Handvest voor kleine bedrijven en dat deze tenuitvoerlegging wordt 

gesteund.  

(11) Het is wenselijk de steunmiddelen en -sectoren in het kader van de 

convergentiedoelstelling uit te breiden door een nieuw mechanisme voor steun aan 

het MKB in te voeren en door de regionale ontwikkeling op een nieuwe manier te 

benaderen door aan het MKB gratis de resultaten ter beschikking te stellen van 

volledig uit openbare middelen gefinancierd onderzoek. 

(12) Tevens is het noodzakelijk te zorgen voor een betere onderlinge afstemming tussen 

de EFRO-acties en het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap 

voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en 

demonstratie1. 

                                                 
1  Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het zevende 

kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, 

technologische ontwikkeling en demonstratie (2007 tot 2013) (COM(2005)0119 def.). 
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(13) Specifieke aandacht dient te gaan naar de ultraperifere regio's, namelijk door, bij wijze 

van uitzondering, de werkingssfeer van het EFRO te verruimen tot de financiering van 

steun voor de bedrijfsvoering ter vergoeding van de extra kosten die voortvloeien uit 

hun  structurele economische en sociale situatie, welke tot stand komt als gevolg van 

hun verafgelegen en/of insulaire ligging, gering oppervlak, problematische 

topografie, ongunstig klimaat en hun economische afhankelijkheid van een beperkt 

aantal producten, kenmerken die in combinatie met elkaar en door hun blijvende 

karakter de ontwikkeling van deze regio's en hun toegang tot de interne markt 

ernstig bemoeilijken in overeenstemming met artikel 299, lid 2, van het Verdrag. 

(14) Het EFRO moet de toegankelijkheidsproblemen, alsmede de problemen wegens de 

afstand tot de grote markten, van gebieden met een extreem lage bevolkingsdichtheid 

als bedoeld in Protocol nr. 6 bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en 

Zweden, aanpakken. Het EFRO moet tevens de specifieke problemen aanpakken 

waarmee eilanden, berggebieden, grensregio's en dunbevolkte gebieden die door hun 

geografische ligging in hun ontwikkeling worden geremd, te kampen hebben, teneinde 

aldus de zelfstandige en duurzame ontwikkeling in deze regio's te ondersteunen. 

(15) Met betrekking tot de Trans-Europese netwerken (TEN) moet het EFRO voorts de 

verbindingen verbeteren met de nieuwe lidstaten, met name ter versterking van de 

economische betrekkingen met deze landen. 

(16) Het EFRO moet zorgen voor synergie met de bijstandsverlening uit het Europees 

Sociaal Fonds en het Cohesiefonds. Het moet tevens zorgen voor complementariteit en 

consistentie met de andere takken van gemeenschappelijk beleid. 

(17) Er dienen specifieke bepalingen te worden vastgesteld met betrekking tot de 

programmering en het beheer van, en het toezicht en de controle op, operationele 

programma’s in het kader van de doelstelling “Europese territoriale samenwerking” en 

de complementariteit en coherentie met andere communautaire beleidsvormen, met 

name het groot nabuurschapsbeleid dient gewaarborgd te worden. 
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(18) Het is noodzakelijk een doeltreffende grensoverschrijdende en transnationale 

samenwerking met buurlanden van de Gemeenschap te steunen wanneer dat nodig is 

om te garanderen dat de regio’s van de lidstaten die aan derde landen grenzen, op 

doeltreffende wijze in hun ontwikkeling kunnen worden bijgestaan. Daarnaast moet 

er voor worden gezorgd dat de betrokken grensregio's van de Unie niet minder 

kansen en rechten krijgen dan voorheen of dan regio's aan de EU-binnengrenzen. 
Bijgevolg dient, bij wijze van uitzondering, de financiering van EFRO-bijstand voor 

projecten op het grondgebied van derde landen te worden toegestaan als die projecten 

in het belang zijn van de grensoverschrijdende samenwerking met de regio’s van de 

Gemeenschap. Het is eveneens noodzakelijk te zorgen voor een juiste afweging bij de 

verdeling van de financiële middelen over het transnationale en het 

grensoverschrijdende aspect van de doelstelling "Europese territoriale 

samenwerking". Hierbij moet bijzondere aandacht worden geschonken aan het 

grensoverschrijdende aspect, aangezien de omvang van de grenzen sterk is 

toegenomen en veel van de regio's met een ontwikkelingsachterstand grensgebieden 

zijn. 

(19) Verordening (EG) nr. 1783/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 

1999 met betrekking tot het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling1 dient te 

worden ingetrokken, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

                                                 
1 PB L 213 van 13.8.1999, blz. 1. 
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HOOFDSTUK I 

ALGEMEEN 

Artikel 1 

 

Onderwerp 

Bij deze verordening worden de taken van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

(EFRO), de reikwijdte van de bijstandsverlening uit het EFRO met betrekking tot de 

doelstellingen “convergentie”, “regionaal concurrentievermogen, werkgelegenheid en 

maatschappelijke integratie”, en “Europese territoriale samenwerking” als omschreven in 

artikel 3 van Verordening (EG) nr. …/2005 [houdende algemene bepalingen inzake het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het 

Cohesiefonds], alsmede de soorten uitgaven die voor bijstand in aanmerking komen, 

vastgesteld. 

Deze verordening bevat specifieke bepalingen inzake de behandeling van stedelijke en 

plattelandsgebieden, van de visserij afhankelijke gebieden, ultraperifere gebieden, insulaire 

regio's, grensgebieden, gebieden met ernstige natuurlijke of demografische handicaps van 

blijvende aard, alsmede berggebieden. 

Ook bevat zij specifieke bepalingen inzake de doelstelling “Europese territoriale 

samenwerking”, in het bijzonder wat betreft de programmering, de tenuitvoerlegging, het 

beheer, het toezicht en de controle. 
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Artikel 2 

 

Doel 

Het EFRO levert een bijdrage aan de financiering van bijstand ter versterking van de 

economische, sociale en territoriale cohesie in het kader van de strategie van de Europese 

Unie voor duurzame ontwikkeling door de achterliggende oorzaken van inter- en 

intraregionale onevenwichtigheden aan te pakken en te regelen en de structurele 

ontwikkeling en aanpassing van regionale economieën, met name de omschakeling van 

industrieregio’s met teruglopende bedrijvigheid, te steunen. 

Daarbij geeft het EFRO uitvoering aan de prioriteiten van de Gemeenschap, waarvan de 

details door de regionale en plaatselijke partners worden vastgesteld in overeenstemming 

met de operationele programma's en de nationale regelingen, met name:  

a) versterking van de concurrentiekracht door middel van een innoverende aanpak van 

regionale en lokale ontwikkeling ten behoeve van het creëren van duurzame 

werkgelegenheid, stimulering van sociale integratie en gelijkheid tussen mannen 

en vrouwen, alsook het realiseren van verbeteringen op sociaal vlak en in milieu 

door uitvoering te geven aan de communautaire sociale en milieuwetgeving; 

b) de noodzaak tot opheffing van de hindernissen die gehandicapten ondervinden bij 

de toegang tot goederen en diensten en bebouwde gebieden, door ervoor te zorgen 

dat toegankelijkheid voor gehandicapten een voorwaarde is voor ieder  project dat 

steun ontvangt uit het Fonds. 
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Artikel 3 

 

Reikwijdte van de bijstandsverlening 

1. Het EFRO concentreert zijn bijstandsverlening op een beperkt aantal thematische 

prioriteiten. Het soort acties dat binnen elke prioriteit moet worden gefinancierd is 

een afspiegeling van het specifieke karakter van de doelstellingen “convergentie”, 

“regionaal concurrentievermogen, werkgelegenheid en maatschappelijke 

integratie” en “Europese territoriale samenwerking” als gepreciseerd in de artikelen 

5, 6 en 7. 

2. Het EFRO levert een bijdrage aan de financiering van: 

a) productieve investeringen die in de eerste plaats zijn gericht op het MKB die 

bijdragen tot het scheppen en het behoud van banen; 

b) infrastructuur; 

c) andere ontwikkelings- en werkgelegenheidsinitiatieven bestaande uit diensten 

aan bedrijven, opzet en ontwikkeling van financieringsinstrumenten als 

risicokapitaal, lenings- en garantiefondsen en fondsen voor plaatselijke 

ontwikkeling, rentesubsidies, plaatselijke dienstverlening, gezamenlijke 

plaatselijke initiatieven, het scheppen van netwerken en samenwerking, en 

uitwisseling van synergiën tussen regio’s, steden en betrokken sociale, 

economische en milieu-actoren; 

d) de groei- en werkgelegenheidsdynamiek van het MKB (ondernemers-

activiteiten als het oprichten of overdragen van bedrijven, bedrijfsdynamiek, 

het ontwikkelen en exporteren van vaardigheden); 

e) technische bijstand als bedoeld in de artikelen 43 en 44 van Verordening (EG) 

nr. …/2005. 
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Artikel 4 

 

Evenwichtige en duurzame regionale ontwikkeling 

Regionale ontwikkeling betekent het behoud, verdere ontwikkeling en, waar nodig, het 

creëren van de mogelijkheid om in de regio's duurzaam te wonen en te werken.  

Artikel 5 

 

Convergentie 

In het kader van de convergentiedoelstelling concentreert het EFRO zijn bijstandsverlening 

op de ondersteuning van duurzame geïntegreerde regionale, plaatselijke, stedelijke en 

plattelands-, economische en sociale ontwikkeling in steden en op het platteland door de 

endogene capaciteiten in te zetten en te versterken met behulp van programma's die zijn 

gericht op de modernisering en diversifiëring van de regionale en plaatselijke economische, 

bestuurlijke en sociale structuren en het scheppen van duurzame werkgelegenheid, 

voornamelijk op de volgende gebieden: 

1) territoriale vernieuwing, met inbegrip van capaciteitsverbetering van de 

institutionele, maatschappelijke en economische actoren op regionaal en 

plaatselijk niveau, en modernisering van het openbaar bestuur, de ontwikkelings-

instanties en financiële instellingen; 

2) onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO), innovatie en ondernemerschap: 

versterking van de regionale capaciteiten voor onderzoek en technologische 

ontwikkeling en de integratie hiervan in de Europese onderzoeksruimte met het 

oog op dichting van de technologiekloof tussen de regio's. 

Steun aan OTO in het MKB en voor technologieoverdracht; verbetering van de 

contacten tussen met name het MKB en universiteiten, NGO's en centra voor 

onderzoek en technologie; ontwikkeling van bedrijvennetwerken, publiek-private 

partnerschappen en clusters; steun voor het ter beschikking stellen van bedrijfs- en 

technologiediensten aan groepen van het MKB en micro-ondernemingen; 

stimulering van ondernemerschap en innovatiefinanciering voor het MKB en micro-

ondernemingen met behulp van nieuwe financieringsinstrumenten. 
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Ondersteuning van het klassieke instrumentarium voor stimulering van de 

regionale economie, zoals doelgerichte steun voor bedrijfsvestiging en niet alleen 

tot het MKB beperkt blijvende investeringen in bedrijven en het creëren en 

uitbreiden van economische infrastructuren. Er dient met name te worden 

gestreefd naar verbetering van de vakkennis, het actievermogen en de 

representativiteit van organisaties van het MKB, micro-ondernemingen en 

ambachtelijke bedrijven. 

Resultaten van volledig uit overheidskredieten, via de EG-begroting of nationale 

onderzoeksinstituten, gefinancierd onderzoek waarvoor nog geen octrooi is 

verleend, kunnen gratis aan het MKB worden aangeboden, mits zij rechtstreeks 

worden omgezet in een innoverend industrieel product. Ter ondersteuning van 

kennisuitwisseling, zonder dat nieuwe expertise hoeft te worden ontwikkeld, moet 

het gebruik van een regionale of nationale "kennisvoucher" als algemeen 

instrument beschikbaar zijn; 

3) informatiemaatschappij: ontwikkeling van inhoud, diensten en toepassingen op 

plaatselijk niveau; verbetering van de toegang tot en de ontwikkeling van on-line-

overheidsdiensten; steun en diensten ten behoeve van het MKB met het oog op de 

invoering van en een doeltreffend gebruik van informatie- en 

communicatietechnologieën (ICT) of de exploitatie van nieuwe ideeën; 

4) plaatselijke werkgelegenheids- en ontwikkelingsinitiatieven: steun voor structuren 

die nabuurschapsdiensten leveren voor de schepping van werkgelegenheid, met 

uitzondering van door het Europees Sociaal Fonds gefinancierde maatregelen; 

5) bevordering van gelijkheid van mannen en vrouwen, waaronder stimulering van 

het oprichten van nieuwe bedrijven, van specifieke maatregelen voor vrouwelijke 

ondernemers om de economische exploitatie van nieuwe ideeën te 

vergemakkelijken, steun voor de oprichting van nieuwe bedrijven door 

hogescholen en bestaande bedrijven, bevordering van infrastructuur en diensten 

die het combineren van werk en gezin mogelijk maken; 
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6) milieu: investeringen die verband houden met afvalbeheer, waterbeheer en 

waterkwaliteit, met inbegrip van continuïteit van de watervoorziening, ter 

tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire 

maatregelen betreffende het waterbeleid1, behandeling van stedelijk afvalwater en 

luchtkwaliteit; geïntegreerde verontreinigingspreventie en -bestrijding, verwijdering 

van verontreinigde stortplaatsen en sanering van verontreinigde terreinen en 

gronden; bevordering van de biodiversiteit en van natuurbescherming, alsmede 

bevordering van de ontwikkeling van infrastructuur voor de tenuitvoerlegging van 

Natura 2000; steun aan kleine en middelgrote bedrijven ter bevordering van 

duurzame productiepatronen via de invoering van kostenefficiënte systemen voor 

milieubeheer, en ontwikkeling en toepassing van technologie voor 

verontreinigingspreventie; 

7) conversie: onderzoek naar verontreinigde stortplaatsen; sanering van voor mili-

taire doeleinden gebruikte terreinen en het opnieuw gebruiken ervan voor civiele 

doeleinden, herstel van het natuurlijke landschap of herbebossing, verwijdering 

van oorlogsmateriaal, heropbouw en modernisering van kazernegebouwen en 

-terreinen voor economisch, sociaal en cultureel gebruik, inclusief de bijbehorende 

toegangsroutes en in deze samenhang in het bijzonder steun voor het MKB; 

8) risicopreventie: ontwikkeling en tenuitvoerlegging van plannen om natuurlijke en 

technologische risico’s te voorkomen of op te vangen; 

9) toerisme en cultuur: promotie van de natuurlijke en culturele troeven als potentieel 

voor de ontwikkeling van duurzaam toerisme; bescherming en verrijking van het 

natuurlijk en cultureel erfgoed ter ondersteuning van de economische ontwikkeling; 

steun ter verbetering van de toeristische dienstverlening via nieuwe diensten met een 

hogere meerwaarde en voor een soepele omschakeling naar nieuwe, duurzamere 

vormen van toerisme; 

10) economisch en sociaal herstel van door een crisis getroffen steden en 

stadsrandgebieden: totaalconcepten voor de duurzame ontwikkeling van door een 

crisis getroffen stedelijke gebieden, kleine en middelgrote steden met 

centrumfunctie en stadsrandgebieden; herstel van de verbinding tussen stad en 

hinterland met betrekking tot de diensten van algemeen economisch belang; 

                                                 
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Beschikking nr. 2455/2001/EG 

(PB L 331 van 15.12.2001, blz. 1). 
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11) vervoersinvesteringen: TEN's, grote Europese technische en logistieke projecten en  

wegenbouw alsmede opwaardering buiten de TEN-T-hoofdlijnen, waarbij 

rekening moet worden gehouden met de noodzaak verbindingen tot stand te 

brengen met eilandgebieden, plattelandsgebieden, niet aan zee grenzende gebieden 

en anderszins afgelegen gebieden en tussen dergelijke gebieden en de centrale 

gebieden van de Unie en geïntegreerde stadsstrategieën voor schoon, duurzaam 

stadsvervoer die bijdragen tot een verbetering van de toegankelijkheid en de kwaliteit 

van diensten voor passagiers- en goederenvervoer, in het bijzonder voor personen 

met beperkte mobiliteit, zulks met de bedoeling een evenwichtiger verdeling over de 

verschillende vervoerswijzen tot stand te brengen, intermodale systemen te 

bevorderen, milieueffecten, met inbegrip van omgevingslawaai en vervuiling door 

inadembaar stof, en het aantal verkeersongevallen te reduceren en alternatieve 

brandstoffen in te voeren; 

12) energie: TEN's die bijdragen tot een verbetering van de continuïteit en de kwaliteit 

van de voorziening, tot het behoud van arbeidsplaatsen, tot de voltooiing van de 

interne markt, en tot het integreren van milieuoverwegingen; verhoging van de 

energie-efficiëntie en ontwikkeling van hernieuwbare energie; 

13) onderwijsinvesteringen in beroepsopleidingen en levenslang leren, met name voor 

jongeren en vrouwen, die bijdragen tot een vergroting van de aantrekkingskracht 

van de regio’s en tot een verbetering van de levenskwaliteit aldaar, tot de 

rehabilitatie van productiesystemen en tot de ondersteuning van de verbetering van 

de vaardigheden en de bevordering van levenslang leren, zelfs door de toepassing 

van nieuwe technologieën; 

14) gezondheid: investeringen ten behoeve van de ontwikkeling en de verbetering van de 

gezondheidzorg, preventie van ziekten en gemakkelijker toegang tot medische 

diensten, die bijdragen tot de regionale ontwikkeling en tot de levenskwaliteit in de 

regio’s; 
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15) directe steun voor investeringen in het MKB die bijdragen tot het ontwikkelen en 

beschermen van werkgelegenheid; 

16) openbare veiligheid, om het functioneren van de economie in een bepaald gebied te 

bevorderen, via investeringen in technologie en in informatie- en 

sensibiliseringscampagnes om infiltratie van de criminaliteit in de economie te 

voorkomen en een cultuur van legaliteit te verspreiden; 

17) versterking van de structuur, de institutionele capaciteit en de representativiteit 

van organisaties en vertegenwoordigers van het MKB, micro-ondernemingen en 

ambachtelijke bedrijven; 

18) rechtstreekse investeringssteun, met bijzondere aandacht voor hoogwaardige 

schone technologie, teneinde de zware industrie te herstructureren in de regio's 

waar de overschakeling op de markteconomie pas onlangs heeft plaatsgevonden. 

Artikel 6 

 

Regionaal concurrentievermogen, werkgelegenheid en maatschappelijke integratie 

In het kader van de doelstelling “regionaal concurrentievermogen, werkgelegenheid en 

maatschappelijke integratie" houdt het EFRO rekening met de doelstellingen van het 

zevende kaderprogramma en concentreert het zijn bijstandsverlening, in de context van 

regionale strategieën voor economische en duurzame ontwikkeling, op de volgende gebieden, 

waarbij enige flexibiliteit in acht wordt genomen voor regio's die voor het eerst deelnemen 

(phasing in-regio's): 

1) innovatie en de kenniseconomie, door steun aan de ontwikkeling en de 

tenuitvoerlegging van regionale innovatiestrategieën die het ontstaan van efficiënte 

systemen voor regionale innovatie bevorderen waarmee de technologische kloof kan 

worden verkleind, rekening houdend met de lokale behoeften, en in het bijzonder: 
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a) vergroting van de regionale OTO- en innovatiecapaciteiten die rechtstreeks 

verband houden met de doelstellingen voor regionale economische 

ontwikkeling en voor bestrijding van werkloosheid en armoede, met name 

door ondersteuning van industrie- of technologiespecifieke expertisecentra, 

bevordering van het industriële OTO in het MKB en technologieoverdracht, 

en ontwikkeling van technologieprognose en internationale benchmarking van 

beleidsmaatregelen ter bevordering van innovatie, alsmede door ondersteuning 

van samenwerking tussen bedrijven en van gezamenlijke beleidsmaatregelen 

op het gebied van OTO en innovatie; 

b) stimulering van de innovatie en modernisering in het MKB door met name 

bevordering van rechtstreekse investeringen, door netwerken voor 

samenwerking tussen universiteiten en bedrijven te promoten, 

bedrijvennetwerken en clusters van het MKB te steunen, door het verbeteren 

van de toegang tot financiering en kredieten, de toegang van het MKB tot 

geavanceerde bedrijfsondersteunende diensten te vergemakkelijken, en de 

invoering van schonere en innovatieve technologie in het MKB te steunen, 

alsmede door specifieke maatregelen en actieplannen die bedoeld zijn ter 

stimulering van de innovatie van zeer kleine ondernemingen; 

c) creatie van een nauwere band tussen kennis en arbeid om jonge studenten in 

staat te stellen te profiteren van opleidingsmogelijkheden die inspelen op 

reële arbeidskansen in de ondernemingen; 

d) ontwikkeling van infrastructuur met een schaal die geschikt is voor de 

plaatselijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de werkgelegenheid; 

e) bevordering van het ondernemerschap door vergemakkelijking van de 

economische exploitatie van nieuwe ideeën, waaronder innovatieve 

maatregelen ter bevordering van de sociale economie en de plaatselijke 

ontwikkeling, en door aanmoediging van het creëren van nieuwe bedrijven 

door instellingen voor hoger onderwijs, technisch onderwijs, 

beroepsonderwijs en het leerlingwezen, universiteiten en bestaande bedrijven; 
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f) bevordering van de publiek-private samenwerking in verband met de 

productie van goederen en diensten; 

g) ontwikkeling van nieuwe financiële instrumenten die, door middel van 

investeringskapitaal en starterscentra, bijdragen tot het OTO-vermogen van 

het MKB en tot aanmoediging van het ondernemerschap en de oprichting 

van nieuwe bedrijven, met name het kennisintensieve MKB; 

h) uitwerken van plannen en maatregelen ter bevordering van de oprichting, 

overname, de ontwikkeling en de modernisering van kleine en micro-

ondernemingen en ambachtelijke bedrijven; 

i) rechtstreekse steun voor investeringen in het MKB, die bijdragen tot de 

creatie en instandhouding van arbeidsplaatsen. 

2) milieu en risicopreventie, en in het bijzonder: 

a) stimulering van investeringen voor: 

- de sanering van verontreinigde braakliggende of verwaarloosde 

terreinen en gronden; 

- de ontwikkeling van groenstroken in steden en de bijdrage tot de 

duurzame ontwikkeling en de diversificatie van plattelandsgebieden; 

- bevordering van infrastructuur in verband met de biodiversiteit en Natura 

2000; 

- het beheer van vast en vloeibaar afval; 

- de ontwikkeling van het toerisme, met inbegrip van de bescherming en 

bevordering van de natuurlijke en culturele goederen en de 

bevordering van diensten met een hoge toegevoegde waarde, waardoor 

wordt bijgedragen tot duurzame economische ontwikkeling; 
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b) conversie met inbegrip van onderzoek naar verontreinigde afvalterreinen, 

sanering van militaire terreinen en herstel van het gebruik van terreinen 

voor civiele doeleinden, renaturatie of herbebossing van deze gebieden, 

opruimen van oorlogsmateriaal, reconstructie en modernisering van 

kazernegebouwen en -terreinen met het oog op een economische, sociale en 

culturele opleving, met inbegrip van het bijbehorende achterland, en in dit 

verband met name bevordering van het MKB; 

c) stimulering van de energie-efficiëntie en van de productie van hernieuwbare 

energie met het oog op de ontwikkeling van doeltreffende 

energiebeheerssystemen en ter vermindering van de uitstoot van CO2 en 

andere schadelijke stoffen; 

d) bevordering van milieuvriendelijk openbaar vervoer; 

e) ontwikkeling van plannen en maatregelen om natuurlijke en technologische 

risico's te voorkomen of op te vangen en de milieugevolgen van de activiteiten 

van bedrijven en huishoudens te beperken. 

3) toegang, buiten de grote stadscentra, tot vervoers- en telecommunicatiediensten van 

algemeen economisch belang, en in het bijzonder: 

a) versterking van secundaire netwerken door de verbindingen met prioritaire 

TEN's, regionale spoorwegcentra, luchthavens en havens of met multimodale 

platforms te verbeteren, door transversale verbindingen met belangrijke 

spoorlijnen te realiseren en door het stimuleren van de regionale en 

plaatselijke cabotagebinnenvaart, scheepsverbindingen met kleinere eilanden 

en transversale luchtverbindingen tussen primaire en secundaire 

luchthavens; 

b) verbetering van de toegang tot ICT voor het MKB alsmede van het efficiënte 

gebruik van ICT door de opbouw van infrastructuren in de meest afgelegen 

gebieden, door de toegang tot netwerken, de installatie van openbare 

toegangspunten voor internet, het ter beschikking stellen van apparatuur, en het 

ontwikkelen van diensten en toepassingen te steunen  en met name invoering 

van actieplannen ten behoeve van zeer kleine en ambachtelijke bedrijven. 
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Artikel 7 

 

Europese territoriale samenwerking 

In het kader van de doelstelling “Europese territoriale samenwerking” concentreert het EFRO 

zijn bijstandsverlening op: 

1) ontwikkeling van grensoverschrijdende economische, sociale en ecologische 

activiteiten via gezamenlijke strategieën voor duurzame territoriale ontwikkeling, 

met name door: 

a) stimulering van het ondernemerschap en, in het bijzonder, van de ontwikkeling 

van het MKB, toerisme, cultuur, sport en grensoverschrijdende handel; 

b) stimulering van de bescherming en het gezamenlijk beheer van het milieu en 

van de risicopreventie op het gebied van het beheer van rampen; 

c) stimulering van duurzame ontwikkeling van het platteland; 

d) vermindering van isolement via een betere toegang tot vervoers-, informatie- 

en communicatienetwerken en -diensten, en grensoverschrijdende systemen op 

het gebied van water, afval en energie; en 

e) ontwikkeling van samenwerking, van capaciteiten en van het gezamenlijk 

gebruik van infrastructuur, in het bijzonder in de sectoren gezondheidszorg, 

cultuur, sport en onderwijs; 

f) door bestrijding van criminaliteit en bescherming van de grenzen; 

g) bescherming en opwaardering van het natuurlijke en/of fysieke culturele 

erfgoed ter ondersteuning van economische ontwikkeling, stads- of 

plattelandsvernieuwing of toerisme, door bevordering van het gedecentrali-

seerde beheersmodel INTERREG. 

Bovendien kan het EFRO bijdragen tot de bevordering van de integratie van 

grensoverschrijdende arbeidsmarkten, plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven, 

gelijke kansen, opleiding en social integratie, en tot het gezamenlijk gebruik van 

menselijk kapitaal en van OTO-faciliteiten. 
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2) totstandbrenging en ontwikkeling van transnationale samenwerking, en met name 

van de bilaterale of multilaterale samenwerking tussen maritieme regio's en in 

harmonie met het "actieplan voor groot nabuurschap", door financiering van 

netwerken en van acties die bijdragen tot geïntegreerde territoriale ontwikkeling met 

betrekking tot met name de volgende prioriteiten: 

a) waterbeheer, met een duidelijke transnationale dimensie, en met name de 

bescherming en het beheer van stroomgebieden, kustgebieden, rijkdommen van 

de zee, watervoorzieningen en wetlands; 

b) verbetering van de toegankelijkheid, en met name investeringen in 

grensoverschrijdende secties van de trans-Europese netwerken, verbetering van 

de plaatselijke en regionale toegang tot nationale en transnationale netwerken 

en platforms, vergroting van de interoperabiliteit van nationale en regionale 

systemen, het oprichten en ontwikkelen van zeesnelwegen en bevordering van 

geavanceerde logistiek, communicatie- en informatietechnologieën; 

c) risicopreventie en klimaatverandering, en met name verbetering van de 

maritieme veiligheid en bescherming tegen overstromingen, droogte, 

verontreiniging van de zee en van de binnenwateren, bescherming tegen 

erosie, zeker ook van de kustlijn, hydrogeologische rampen, aardbevingen, 

vulkaanuitbarstingen, lawines, tropische wervelstormen, bosbranden en 

woestijnvorming alsmede biodiversiteit, milieubeheer en duurzame 

energieproductie. De programma’s kunnen betrekking hebben op het ter 

beschikking stellen van apparatuur en het ontwikkelen van infrastructuur, het 

opstellen en ten uitvoer leggen van transnationale bijstandsplannen, 

gemeenschappelijke risicokarteringssystemen, en het ontwikkelen van 

gemeenschappelijke instrumenten voor onderzoek, preventie, bewaking en 

bestrijding van natuurlijke en technologische risico’s; 
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d) opzet van wetenschappelijke en technologische netwerken met betrekking tot 

onderwerpen die verband houden met de evenwichtige ontwikkeling van 

transnationale gebieden en het verminderen van de technologische kloof, en 

met name opzet van netwerken tussen de universiteiten waardoor er ook toe 

wordt bijgedragen dat deze op doeltreffende wijze worden geïntegreerd in de 

Europese onderzoeksruimte, en van verbindingen voor de toegang tot 

wetenschappelijke kennis en technologieoverdracht tussen OTO-installaties en 

internationale kenniscentra op het gebied van OTO, ontwikkeling van 

transnationale consortia voor gezamenlijk gebruik van OTO-middelen, 

twinning tussen instellingen voor technologieoverdracht, en ontwikkeling van 

gezamenlijke financiële instrumentering die is gericht op ondersteuning van 

OTO in het MKB; 

e) samenwerking op het gebied van ondernemerschap en ontwikkeling van het 

MKB, ook binnen de toerismesector en op het terrein van cultuur, onderwijs 

en gezondheidszorg, en ondersteuning van duurzame gemeenschappen; 

f) bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en het cultureel erfgoed, 

bescherming en verbetering van het natuurlijk milieu van de regio's, behoud 

en ontwikkeling van de natuurlijke rijkdommen en bescherming en 

verbetering van de architecturale omgeving en het cultureel erfgoed, 

ontwikkeling van effectieve, geïntegreerde langetermijnstrategieën voor 

duurzame groei en vaststelling van een vollediger beeld van de natuurlijke 

hulpbronnen en het cultureel erfgoed, en van de wijze waarop deze 

doeltreffend in de transnationale strategieën kunnen worden opgenomen; 

g) samenwerking op het gebied van maritieme vraagstukken, waaronder 

ontwikkeling van havennetwerken, scheepsdiensten, economische verbanden 

tussen havens en verbanden tussen havens  en hun achterland; 

h) vraagstukken inzake ruimtelijke ordening voor stad en platteland met een 

duidelijke transnationale dimensie zoals uiteengezet in het Europees 

Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief. 
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3) ontwikkeling van interregionale samenwerking en vergroting van de 

doeltreffendheid van het regionaal beleid door stimulering van netwerkvorming en 

van de uitwisseling van ervaringen en projectontwikkeling tussen regionale en 

plaatselijke instanties, waarbij de in artikel 6, punten 1 en 2, en artikelen 9, 10, 11 

en 12 bedoelde thema’s centraal staan, met inbegrip van programma’s voor 

samenwerkingsnetwerken die de hele Gemeenschap betreffen en acties in verband 

met onderzoek, gegevensvergaring alsmede observatie en analyse van de 

ontwikkelingstendensen in de Gemeenschap. 

Netwerkprojecten worden als één enkele zone voor de gehele EU gecoördineerd. 

Er vindt een tussentijdse evaluatie plaats van bestaande netwerken zoals ESPON, 

URBACT of INTERACT. 

Artikel 8 

 

Subsidiabiliteit van de uitgaven 

De volgende uitgaven komen niet voor steun uit het EFRO in aanmerking: 

a) BTW;  

b) debetrente; 

c) aankoop van grond voor een bedrag van meer dan 10% van de totale voor steun in 

aanmerking komende uitgaven van de betrokken concrete actie; 

d) huisvesting, met uitzondering van uitgaven voor renovatie van sociale woningen 

met het oog op energiebesparing en milieubescherming in de context van 

duurzame stadsontwikkeling; 

e) ontmanteling van kerncentrales. 
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HOOFDSTUK II 

SPECIFIEKE BEPALINGEN INZAKE DE BEHANDELING VAN 

BIJZONDERE TERRITORIALE KENMERKEN 

Artikel 9 

 

Stedelijke dimensie 

1. Wat de acties op het gebied van duurzame stadsontwikkeling als bedoeld in artikel 

25, lid 4, onder a) en artikel 36, lid 4, onder b) van Verordening (EG) nr. …/2005 

betreft, steunt het EFRO de ontwikkeling van participatieve en geïntegreerde 

strategieën om de duurzame groei te versterken en de sterke concentratie van 

economische, ecologische en maatschappelijke problemen waarmee stedelijke 

gebieden  te kampen hebben, aan te pakken en bouwkundige belemmeringen weg te 

nemen. 

Daarbij zijn de activiteiten gericht op verbetering van de stedelijke omgeving, door 

herinrichting van oude industrieterreinen, alsmede bescherming en ontwikkeling van 

het historisch en cultureel erfgoed, de ontwikkeling van culturele diensten die 

adequate maatregelen bieden ter bevordering van innovatie en kenniseconomie, 

ondernemerschap, de plaatselijke werkgelegenheid, het milieu en de ontwikkeling 

van lokale leefwijzen, alsmede voor het opzetten van diensten aan de burgers, 

waarbij rekening wordt gehouden met de veranderende demografische structuren en 

duurzame mobiliteit. 

2. In afwijking van artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. …/2005 wordt de 

EFRO-financiering van maatregelen in het kader van de doelstelling “regionaal 

concurrentievermogen, werkgelegenheid en maatschappelijke integratie” binnen de 

werkingssfeer van Verordening (EG) nr. …/2005 [betreffende het Europees Sociaal 

Fonds], verhoogd tot 20% van de betrokken prioriteit. 
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Artikel 10 

 

Plattelandsgebieden en van de visserij afhankelijke gebieden 

De lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten zien toe op de complementariteit en de 

consistentie tussen, enerzijds, de maatregelen die worden medegefinancierd uit het Europees 

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) in het kader van Verordening (EG) 

nr. …/2005 en de acties die worden medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds (EVF) in 

het kader van Verordening (EG) nr. …/2005 en, anderzijds, de programma’s die worden 

medegefinancierd uit het EFRO. 

De EFRO-bijstandsverlening in plattelandsgebieden en in van de visserij afhankelijke 

gebieden wordt, met inachtneming van het duurzaamheidsbeginsel, geconcentreerd op 

maatregelen voor de aanpak van economische, ecologische en sociale problemen in die 

gebieden en de noodzaak diversificatiemaatregelen te ontwikkelen, met name: 

1) infrastructuur ter verbetering van de toegankelijkheid; 

2) versnelling van de uitrol van telecommunicatienetwerken en -diensten in 

plattelandsgebieden; 

3) ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten buiten de sectoren landbouw en 

visserij, met name de oprichting, overname en ontwikkeling van kleine en zeer 

kleine bedrijven en ambachtelijke bedrijven; 

4) versterking van de banden tussen stedelijke gebieden en plattelandsgebieden; 

5) ontwikkeling van duurzaam toerisme en van de plattelandsvoorzieningen; 

6) bescherming van het culturele erfgoed, ontwikkeling van het culturele leven; 

7) productie van biobrandstoffen en/of gebruik van energie uit hernieuwbare 

bronnen; 

8) investering in doelmatig energiegebruik; 

9) stimulering van ondernemerschap en maatregelen ter bevordering van de 

plaatselijke werkgelegenheid. 
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De lidstaten en de regio’s zien toe, in het kader van de operationele programma's overeen-

komstig artikel 36 van Verordening (EG) nr. .../2005, op de complementariteit en de 

consistentie, met inachtneming van de coördinatiemaatregelen uit hoofde van artikel 25, lid 

4), letter c) van deze verordening, tussen, enerzijds, de acties die worden medegefinancierd 

uit het ELFPO en die welke worden medegefinancierd uit het EVF en, anderzijds, de acties 

die worden medegefinancierd uit het EFRO. Daartoe stellen de lidstaten, de regio's en de 

betrokken partners, voor wat de acties in het kader van de punten 1), 3) en 5) betreft, bij de 

voorbereiding van de operationele programma’s duidelijke afbakeningscriteria vast voor, 

enerzijds, de acties die door het EFRO moeten worden gesteund op grond van dit artikel, en, 

anderzijds, de acties die door het ELFPO moeten worden gesteund op grond van artikel 49, 

lid 1), onder a), b) en i), van Verordening (EG) nr. …/2005, voor plattelandsgebieden, of door 

het EVF op grond van artikel … van Verordening (EG) nr. …/2005 voor van de visserij 

afhankelijke gebieden. Bovendien moet worden voorzien in controles in itinere en ex post 

om de complementariteit en de consistentie te verifiëren. 

Artikel 11 

 

Gebieden met natuurlijke handicaps 

In door het EFRO medegefinancierde regionale programma’s voor gebieden met natuurlijke 

handicaps als bedoeld in artikel 52, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. …/2005 wordt 

bijzondere aandacht besteed aan de aanpak van de specifieke problemen van deze gebieden. 

Onverminderd de artikelen 3 en 5 draagt het EFRO in het bijzonder bij in de financiering van 

investeringen die zijn gericht op verbetering van de toegankelijkheid op alle niveaus, 

bevordering en ontwikkeling van alle vormen van duurzame economische activiteiten, niet 

alleen die welke verband houden met het cultureel erfgoed, maar ook die welke verbonden 

zijn met innovatie en nieuwe technologieën die bij uitstek toegesneden zijn op de regio in 

kwestie, bevordering van het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, stimulering 

van de toeristische sector en voorkoming van ontvolking. 
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Artikel 12 

 

Ultraperifere regio's 

Overeenkomstig de extra toewijzing als bedoeld in artikel 16, lid 1, onder d), van 

Verordening (EG) nr. …/2005 en in afwijking van artikel 3, lid 2, van deze verordening, en in 

overeenstemming met artikel 299, lid 2 van het Verdrag, draagt het EFRO bij in de 

financiering van exploitatiesteun in de ultraperifere regio’s om te voorkomen dat de extra 

kosten op de in artikel 5 vastgestelde gebieden alsmede op de volgende gebieden, met 

uitzondering van producten van bijlage I bij het Verdrag, de voltooiing van de binnenmarkt 

in de weg staan: 

a) steun voor goederenvervoerdiensten en starterssteun voor vervoerdiensten; 

b) steun die verband houdt met opslagproblemen, overdimensionering en onderhoud 

van productiemiddelen, gebrek aan menselijk kapitaal op de plaatselijke 

arbeidsmarkt en met beroepsopleiding; 

c) steun om tekorten in OTO te boven te komen. 
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HOOFDSTUK III 

SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE DOELSTELLING 

“EUROPESE TERRITORIALE SAMENWERKING”  

AFDELING 1 

 

OPERATIONELE PROGRAMMA’S 

Artikel 13 

 

Inhoud 

Alle NUTS III-regio's langs de binnengrenzen en de externe landsgrenzen, alsmede 

bepaalde aangrenzende kustregio's komen in aanmerking voor grensoverschrijdende 

samenwerking. Hetzelfde geldt voor bepaalde NUTS III-regio's van de Gemeenschap langs 

maritieme grenzen die onderling 150 kilometer (in de regel flexibel te interpreteren) uit 

elkaar liggen, overeenkomstig het criterium voor grensoverschrijdende samenwerking. 

Elk operationeel programma in het kader van de doelstelling “Europese territoriale 

samenwerking” bevat de volgende gegevens: 

1) een analyse van de situatie op samenwerkingsgebied wat de sterke en de zwakke 

punten en duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen betreft en de strategie die op basis 

daarvan is gekozen, rekening houdend met duurzaamheidscriteria, d.w.z. de 

gevolgen voor de natuur, het historisch erfgoed (met inbegrip van sites van 

historisch belang) en de economische en demografische onevenwichtigheden; 

2) de motivering van de gekozen prioriteiten in het licht van de strategische 

richtsnoeren van de Gemeenschap en de daaruit voortvloeiende prioriteiten van het 

operationele programma, alsmede de impact die blijkens de in artikel 46 van 

Verordening (EG) nr. …/2005 bedoelde voorafgaande evaluatie mag worden 

verwacht; 
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3) gegevens over de prioriteiten en de bijbehorende specifieke doelstellingen. Deze 

doelstellingen worden gekwantificeerd aan de hand van een beperkt aantal 

indicatoren voor de uitvoering, de resultaten en de impact. De indicatoren moeten het 

mogelijk maken de vorderingen alsmede de doeltreffendheid van de doelstellingen 

waarmee de prioriteiten ten uitvoer worden gelegd, te meten en moeten verband 

houden met de sociaal-economische, structurele en milieusituatie; 

4) de resultaten van de strategische milieubeoordeling overeenkomstig Richtlijn 

2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende 

de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 

programma's1; 

5) een beoordeling van de gevolgen voor de werkgelegenheid in de desbetreffende 

regio's en de aangrenzende gebieden, bijvoorbeeld wat betreft arbeidsstructuur, 

seizoensinvloeden en bekwaamheid; 

6) de uitsplitsing van de bijstandsgebieden per categorie overeenkomstig de 

uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. …/2005; 

7) gegevens inzake gemeenschappelijke subsidiabiliteit en criteria; 

8) één enkel financieringsplan, zonder onderverdeling naar lidstaat, met twee tabellen: 

a) een eerste tabel waarin het voor de bijdrage uit het EFRO beoogde totaalbedrag 

overeenkomstig de artikelen 50 tot en met 53 van Verordening (EG) 

nr. …/2005 per jaar wordt uitgesplitst. De per jaar geplande bijdrage uit het 

EFRO moet verenigbaar zijn met de geldende financiële vooruitzichten; 

b) een tweede tabel waarin, voor de hele programmingsperiode en voor elke 

prioriteit het bedrag van de totale financiële bijdrage van de Gemeenschap en 

van de daartegenover te stellen nationale overheidsbijdragen wordt 

aangegeven, alsmede het percentage dat uit het EFRO wordt bijgedragen; 

                                                 
1  PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30. 
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9) de regelingen voor de tenuitvoerlegging van het operationele programma, die 

omvatten: 

a) aanwijzing door de lidstaat van alle in artikel 15 genoemde eenheden; 

b) een beschrijving van de gemeenschappelijke selectiecriteria en de toezicht- en 

evaluatiesystemen en de samenstelling van het toezichtcomité; 

c) een omschrijving van de procedures voor de beschikbaarstelling en de 

overmaking van de financiële middelen, om de doorzichtigheid van deze 

geldstromen te verzekeren; 

d) de maatregelen om ervoor te zorgen dat bekendheid aan het operationele 

programma wordt gegeven; 

e) een beschrijving van de tussen de Commissie en de lidstaat overeengekomen 

procedures voor de uitwisseling van computergegevens om te kunnen voldoen 

aan de in Verordening (EG) nr. …/2005 gestelde eisen met betrekking tot de 

betaling, het toezicht en de evaluatie; 

f) de beschrijving van de modaliteiten voor de betrokkenheid van de regionale 

en lokale overheden, welke door elke lidstaat die tegelijkertijd indiener van 

een operationeel programma is met inachtneming van artikel 10 van 

Verordening (EG) nr. .../2005 worden opgesteld, in de fase van de 

voorbereiding van het desbetreffende programma en in de volgende fasen; 

10) een indicatieve lijst van de grote projecten in de zin van artikel 38 van Verordening 

(EG) nr. …/2005 die wellicht in de programmeringsperiode zullen worden 

ingediend; 

11) de aanbevelingen van de partners inzake het operationele programma. 

De lidstaten zien erop toe dat de regionale autoriteiten deelnemen aan de planning en 

follow-up van grensoverschrijdende en transnationale samenwerkingsprojecten.  
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AFDELING 2 

 

SUBSIDIABILITEIT 

Artikel 14 

 

Regels inzake de subsidiabiliteit van de uitgaven 

Onverminderd artikel 55 van Verordening (EG) nr. …/2005 kan de Commissie, op verzoek 

van de lidstaten, regels inzake de subsidiabiliteit voor bepaalde categorieën uitgaven 

vaststellen die in de plaats komen van nationale voorschriften, waarbij in ieder afzonderlijk 

geval een termijn wordt gesteld voor de vaststelling van deze normen vóór het begin van de 

uitvoering van de onder deze categorieën vallende projecten. Deze Gemeenschapsregels 

inzake de subsidiabiliteit van de uitgaven worden vastgesteld bij verordening van de 

Commissie, overeenkomstig artikel 104, lid 3, van Verordening (EG) nr. …/2005. 

AFDELING 3 

 

BEHEER, TOEZICHT EN CONTROLE 

Artikel 15 

 

Aanwijzing van instanties 

1. De lidstaten die deelnemen aan een operationeel programma wijzen één enkele 

beheersautoriteit, één enkele certificeringsautoriteit en één enkele auditautoriteit aan, 

die elk gevestigd zijn in de lidstaat van de beheersautoriteit. De 

certificeringsautoriteit neemt de betalingen van de Commissie in ontvangst en 

verricht, normaliter, de betalingen aan de eerstverantwoordelijke begunstigde.  
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De lidstaten richten een gezamenlijk technisch secretariaat op, dat in functioneel 

opzicht wordt ondergebracht bij de beheersautoriteit. Het staat de beheersautoriteit en 

het toezichtcomité bij in de uitvoering van hun respectieve taak. 

2. De auditautoriteit voor het operationele programma wordt bij het uitvoeren van de in 

artikel 61 van Verordening (EG) nr. …/2005 bedoelde taken bijgestaan door een 

groep auditors. Deze groep wordt opgericht door de aan een operationeel programma 

deelnemende lidstaten. De groep omvat een vertegenwoordiger van een 

auditinstantie die door elke aan het operationele programma deelnemende lidstaat is 

aangewezen. De groepen auditors worden uiterlijk drie maanden na de beschikking 

tot goedkeuring van het operationele programma opgericht. Zij stellen hun reglement 

van orde vast. Zij worden voorgezeten door de auditautoriteit voor het operationele 

programma. 

Het in artikel 70 van Verordening (EG) nr. …/2005 bedoelde eindverslag van de 

auditautoriteit voor het operationele programma moet zijn goedgekeurd door de 

groep auditors. 

3. Elke aan een operationeel programma deelnemende lidstaat wijst vertegenwoordigers 

aan die zitting hebben in het in artikel 64 van Verordening (EG) nr. …/2005 

bedoelde toezichtcomité en zet zich ervoor in een adequate vertegenwoordiging van 

de betrokken regionale of lokale instanties te voorzien. 

4. De lidstaten voeren deze taken uit binnen een met de Commissie overeengekomen 

tijdsbestek, ten einde onnodige vertraging bij het opzetten en de uitvoering van het 

operationeel programma te voorkomen. 

5. De beheersautoriteit maakt, onder toezicht van de lidstaten, regelmatig en op 

passende wijze een afrekening van de projecten die profiteren van communautaire 

financiering en de beschikbaar gestelde kredieten op basis van subsidiabiliteit, 

openbaar. 
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Artikel 16 

 

Functie van de beheersautoriteit 

De beheersautoriteit verricht de in artikel 59 van Verordening (EG) nr. …/2005 bedoelde 

taken, met uitzondering van die welke betrekking hebben op de regelmatigheid, in relatie tot 

de nationale en de Gemeenschapsregels, van de concrete acties en de uitgaven. In deze 

context is haar verantwoordelijkheid beperkt tot het verifiëren of de uitgaven van elke 

begunstigde die deelneemt aan een concrete actie, door een gekwalificeerde auditor zijn 

gevalideerd. 

Artikel 17 

 

Controlesysteem 

Voor de validering van de uitgaven als bedoeld in artikel 22 zet elke lidstaat een auditsysteem 

op aan de hand waarvan kan worden geverifieerd of de medegefinancierde goederen en 

diensten zijn geleverd, of de uitgaven die voor op zijn grondgebied uitgevoerde concrete 

acties of delen van concrete acties zijn gedeclareerd, juist zijn, en of die uitgaven en daarmee 

samenhangende concrete acties of delen van concrete acties in overeenstemming zijn met de 

nationale en de Gemeenschapsregels. Als alleen voor de volledige concrete actie kan worden 

nagegaan of de medegefinancierde goederen en diensten zijn geleverd, wordt die controle 

verricht door de auditor van de eerstverantwoordelijke begunstigde of door de 

beheersautoriteit. 

Elke lidstaat ziet erop toe dat de uitgaven binnen een termijn van twee maanden door 

gekwalificeerde auditors kunnen worden gevalideerd. 

Artikel 18 

 

Financieel beheer 

1. De EFRO-bijdrage wordt op één enkele rekening zonder nationale subrekeningen 

betaald. 
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2. Onverminderd de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor het opsporen en 

corrigeren van onregelmatigheden en voor het terugvorderen van onterecht betaalde 

bedragen vordert de certificeringsautoriteit bij de eerstverantwoordelijke begunstigde 

alle ten gevolge van een onregelmatigheid betaalde bedragen terug. De begunstigden 

betalen de eerstverantwoordelijke begunstigde de onterecht betaalde bedragen terug 

volgens de tussen hen gesloten overeenkomst.  

Als de eerstverantwoordelijke begunstigde er niet in slaagt terugbetaling van de 

begunstigden te verkrijgen, betalen de lidstaten op het grondgebied waarvan de 

betrokken begunstigde is gevestigd het bedrag dat ten orechte aan die begunstigde is 

betaald, aan de certificeringsautoriteit terug. 

Artikel 19 

 

Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking 

De lidstaten die deelnemen aan een operationeel programma in het kader van de doelstelling 

“Europese territoriale samenwerking” kunnen gebruik maken van het bij Verordening (EG) 

nr. …/2005 ingestelde wettelijk samenwerkingsinstrument, teneinde dat instrument de 

verantwoordelijkheid te geven voor het beheer van het operationele programma door de 

bevoegdheden van de beheersautoriteit en van het gezamenlijk technisch secretariaat er aan 

over te dragen. In deze context behoudt elke lidstaat zijn financiële aansprakelijkheid. 
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AFDELING 4 

 

CONCRETE ACTIES 

Artikel 20 

 

Selectie van concrete acties 

1. Bij concrete acties die zijn geselecteerd voor operationele programma’s welke zijn 

gericht op de ontwikkeling van grensoverschrijdende economische, sociale en 

ecologische activiteiten als bedoeld in artikel 7, lid 1, en voor operationele 

programma’s welke zijn gericht op de totstandbrenging en ontwikkeling van 

transnationale samenwerking als bedoeld in artikel 7, lid 2, moeten begunstigden uit 

ten minste twee landen zijn betrokken, die voor elke concrete actie op ten minste 

twee van de volgende manieren samenwerken: gezamenlijke ontwikkeling, 

gezamenlijke tenuitvoerlegging, gezamenlijk gebruik van personeel en gezamenlijke 

financiering. 

Concrete acties echter die zijn geselecteerd voor operationele programma’s welke 

zijn gericht op de totstandbrenging en ontwikkeling van transnationale 

samenwerking kunnen in één enkele lidstaat worden uitgevoerd mits zij zijn 

ingediend door instanties die tot ten minste twee lidstaten behoren. 

2. Bij concrete acties die zijn geselecteerd voor operationele programma’s waarbij het 

gaat om interregionale samenwerking en samenwerkingsnetwerken en om 

uitwisseling van ervaringen, als bedoeld in artikel 7, lid 3, moeten ten minste drie 

begunstigden uit ten minste drie regio’s van ten minste twee lidstaten zijn betrokken, 

die voor elke concrete actie op de volgende manieren samenwerken: gezamenlijke 

ontwikkeling, gezamenlijke tenuitvoerlegging, gezamenlijk gebruik van personeel en 

gezamenlijke financiering. 

3. Naast de in artikel 64 van Verordening (EG) nr. …/2005 bedoelde taken is het 

toezichtcomité belast met de selectie van de concrete acties. 
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Artikel 21 

 

Taken van de eerstverantwoordelijke partner 

1. Voor elke concrete actie wordt een eerstverantwoordelijke begunstigde aangewezen. 

De eerstverantwoordelijke begunstigde heeft de volgende taken: 

a) hij stelt de regelingen vast voor zijn betrekkingen met de begunstigden die aan 

de concrete actie deelnemen, en wel in de vorm van een overeenkomst waarin, 

onder meer, bepalingen zijn opgenomen die een goed financieel beheer van de 

voor de concrete actie toegewezen middelen garanderen, met inbegrip van 

regelingen voor de terugvordering van onterecht betaalde bedragen; 

b) hij is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de volledige concrete 

actie; 

c) hij ziet erop toe dat de uitgaven die door de aan de concrete actie deelnemende 

begunstigden zijn ingediend, zijn betaald voor de tenuitvoerlegging van de 

concrete actie en in overeenstemming zijn met de activiteiten die door de aan 

de concrete actie deelnemende begunstigden onderling zijn overeengekomen; 

d) hij verifieert of de uitgaven die door de aan de concrete actie deelnemende 

begunstigden zijn ingediend, zijn gevalideerd door de in artikel 15, lid 2, 

bedoelde auditors; 

e) hij is verantwoordelijk voor het doorgeven van de EFRO-bijdrage aan de 

begunstigden die deelnemen aan de concrete actie. 

2. De beheersautoriteit stelt, in overleg met de eerstverantwoordelijke begunstigde, de 

uitvoeringsregelingen voor elke concrete actie vast.  
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Artikel 22 

 

Certificering van de uitgaven 

De wettigheid en de regelmatigheid van de uitgaven die door elke aan de concrete actie 

deelnemende begunstigde zijn gedeclareerd, worden gevalideerd als bedoeld in artikel 15, 

lid 2, door onafhankelijke en gekwalificeerde auditors. Elke aan de concrete actie 

deelnemende begunstigde is aansprakelijk in geval van onregelmatigheid van de door hem 

gedeclareerde uitgaven. 

Artikel 23 

 

Bijzondere voorwaarden betreffende de plaats van uitvoering van de concrete acties 

1. In de context van grensoverschrijdende samenwerking kan, in naar behoren 

gemotiveerde gevallen, financiering tot 20% van de begroting van het betrokken 

operationele programma worden toegekend voor concrete acties in NUTS III-regio’s 

grenzend aan de regio’s als bedoeld in artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) 

nr. …/2005. 

2. In de context van de transnationale samenwerking kan, in naar behoren gemotiveerde 

gevallen, financiering tot 20 % van de begroting van het betrokken operationele 

programma worden toegekend voor concrete acties waarbij partners van buiten de 

regio zijn betrokken. 

3. In de context van grensoverschrijdende en transnationale samenwerking kan het 

EFRO uitgaven die zijn gedaan bij de tenuitvoerlegging van concrete acties of delen 

van concrete acties op het grondgebied van landen buiten de Europese Gemeenschap, 

financieren tot 10% van het bedrag van zijn bijdrage aan het operationele 

programma, als die uitgaven de regio’s van de Gemeenschap ten goede komen. 

De lidstaten zien toe op de wettigheid en regelmatigheid van deze uitgaven. 
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HOOFDSTUK IV 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 24 

 

Overgangsbepalingen 

Deze verordening doet geen afbreuk aan de voortzetting noch aan de wijziging, met inbegrip 

van de gedeeltelijke of volledige intrekking, van maatregelen die door de Raad of de 

Commissie zijn goedgekeurd op grond van Verordening (EG) nr. 1783/1999 en vóór de 

inwerkingtreding van deze verordening van toepassing waren. 

Aanvragen die zijn ingediend in het kader van Verordening (EG) nr. 1783/1999 blijven 

geldig. 

Artikel 25 

 

Intrekking 

Verordening (EG) nr. 1783/1999 wordt met ingang van … ingetrokken. 

Verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 1783/1999 worden beschouwd als verwijzingen naar 

deze verordening. 
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Artikel 26 

 

Herzieningsclausule 

Op voorstel van de Commissie wordt deze verordening uiterlijk op 31 december 2013 door 

het Europees Parlement en de Raad opnieuw bezien. 

Artikel 27 

 

Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar 

bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2007. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 

lidstaat. 

 

Gedaan te  

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

De Voorzitter De Voorzitter 


