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TOELICHTING 

Overeenkomstig artikel 158 van het EG-Verdrag stelt de Gemeenschap zich tot doel de 
harmonische ontwikkeling te bevorderen, en artikel 160 voorziet in de oprichting van het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat een bijdrage moet leveren aan het 
ongedaan maken van regionale onevenwichtigheden.  

Door de meest recente uitbreiding zijn de regionale onevenwichtigheden binnen de EU 
versterkt, en is er een grote toename van het aantal regio’s met een ontwikkelingsachterstand. 
Met een BBP per hoofd van de bevolking dat tussen 30% en 75% van het communautaire 
gemiddelde bedraagt, staan deze regio’s tegenover de uitdaging dat zij naar convergentie 
moeten streven. De meer ontwikkelde regio’s daarentegen moeten hun relatieve 
aantrekkingskracht blijven versterken door hun concurrentiepositie te verbeteren en zo tot de 
harmonische ontwikkeling van de Gemeenschap bij te dragen.  

Tegelijkertijd is door de uitbreiding het aantal grenzen in de EU toegenomen. Dit vraagt om 
een grotere territoriale samenwerking, en wel op basis van gezamenlijke projecten voor 
plaatselijke ontwikkeling in het kader van grensoverschrijdende samenwerking, acties voor 
geïntegreerde ruimtelijke ontwikkeling in het kader van transnationale samenwerking, en 
netwerken voor ontwikkeling en uitwisseling. 

Gezien de uiteenlopende niveaus van regionale ontwikkeling binnen de Gemeenschap is een 
budgettaire en thematische aanpak vereist. De acties van het EFRO zijn gedifferentieerd naar 
gelang van de begunstigde regio, maar blijven geconcentreerd op de prioriteiten van de Unie 
zoals die zijn vastgesteld in Lissabon en Göteborg. 

In het kader van de convergentiedoelstelling hanteert het EFRO nog steeds een brede waaier 
aan activiteiten, waarin de grote behoeften van deze regio’s tot uitdrukking komen. Dit moet 
het de regio’s mogelijk maken hun middelen te mobiliseren en te moderniseren en een proces 
van geïntegreerde duurzame regionale ontwikkeling op gang te brengen. Er wordt nadruk 
gelegd op onderzoek, innovatie en risicopreventie, terwijl ook de infrastructuur een 
belangrijke rol blijft spelen.  

De doelstelling “regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid” is rond een drieledige 
themareeks opgebouwd: innovatie en kenniseconomie, waarbij wordt gestreefd naar een 
kwalitatieve verbetering van de regionale economieën; milieu en risicopreventie, teneinde het 
duurzame karakter van deze ontwikkelingen te garanderen; toegankelijkheid van 
vervoerdiensten en van de informatie- en communicatietechnologieën (ICT’s), bedoeld om 
het regionale isolement ten opzichte van vervoer en van digitale netwerken te verminderen, 
hetgeen absoluut noodzakelijk is ter wille van de aantrekkingskracht. 

Een specifieke doelstelling betreft de territoriale samenwerking: daarbij wordt uitgegaan van 
grensoverschrijdende en transnationale elementen, via een reeks acties die verband houden 
met de agenda van Lissabon en die van Göteborg. De interregionale dimensie daarentegen 
maakt deel uit van het gezamenlijke beheer van de programma’s in het kader van de 
bovengenoemde twee doelstellingen. Bij deze doelstelling wordt een aanpak van onderuit 
gehanteerd, wat de inschakeling van alle actoren en het succes van de uitgevoerde acties 
garandeert. De steun voor de ontwikkeling van netwerken voor uitwisselingen, analyses en 
studies tussen regio’s en plaatselijke autoriteiten blijft in het kader van deze doelstelling 
gewaarborgd. De voorschriften inzake programmering en management worden vereenvoudigd 
en verduidelijkt.  
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Tot slot besteedt het EFRO bijzondere aandacht aan specifieke territoriale aspecten, in het 
bijzonder in overeenstemming met artikel 299, lid 2, van het EG-Verdrag. In dit verband biedt 
de verordening ruimte om, gedurende de planningfase van de programma’s, de reeks te 
differentiëren en zo rekening te houden met de bijzondere situatie in stedelijke gebieden en 
plattelandsgebieden en in gebieden met natuurlijke handicaps. Verder is voorzien in de 
financiering van de extra kosten die verband houden met de perifere ligging van de meest 
afgelegen regio’s. 
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2004/0167 (COD) 

Voorstel voor een  

VERORDENING 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 Commissie1, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité2, 

Gezien het advies van het Comité van de Regio's3, 

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag, 

Overwegende hetgeen volgt, 

(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 en eilanden, met inbegrip van 
plattelandsgebieden, te verkleinen. 

(2) De gemeenschappelijke bepalingen voor de Structuurfondsen en het Cohesiefonds zijn 
opgenomen in Verordening (EG) nr. (…)4 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, in het bijzonder buiten de minder ontwikkelde regio’s, wordt 
gegarandeerd. 

                                                 
1 PB C […] van […], blz. […]. 
2 PB C […] van […], blz. […]. 
3 PB C […] van […], blz. […]. 
4 PB L […] van […], blz. […]. 
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(4) In Verordening (EG) nr. (…) is bepaald dat de subsidiabiliteit van de uitgaven op 
nationaal niveau moet worden vastgesteld, met bepaalde uitzonderingen, waarvoor in 
specifieke bepalingen moet worden voorzien. De uitzonderingen met betrekking tot 
het EFRO dienen derhalve te worden vastgesteld. 

(5) Een efficiënte en doeltreffende tenuitvoerlegging van door het EFRO gesteunde acties 
berust op goed bestuur en partnerschap tussen alle betrokken territoriale en 
sociaal-economische actoren, en in het bijzonder de regionale en plaatselijke 
autoriteiten. 

(6) Voortbouwend op de ervaringen met, en de sterke punten van, het communautair 
initiatief Urban 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 
Structuurfondsen5, moet de stedelijke dimensie worden versterkt door de activiteiten 
op dat gebied volledig te integreren in de door het EFRO medegefinancierde 
operationele programma’s. 

(7) 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. 
(…)6 en uit het Europees Visserijfonds in het kader van Verordening (EG) nr. (…)7. 
Door het EFRO medegefinancierde programma’s dienen derhalve bij te dragen tot de 
diversificatie van de plattelandseconomieën en de van de visserij afhankelijke 
gebieden, waarbij de nadruk komt te liggen op andere dan hun traditionele activiteiten. 

(8) Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat bij de door het EFRO gesteunde acties ten 
behoeve van kleine en middelgrote bedrijven rekening wordt gehouden met de 
tenuitvoerlegging van het door de Europese Raad in Santa Maria de Feira opgestelde 
Europese Handvest voor kleine en middelgrote bedrijven en dat deze 
tenuitvoerlegging wordt gesteund.  

(9) 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 in bepaalde sectoren. 
Voor een dergelijke uitzondering moet artikel 299, lid 2, van het Verdrag als 
rechtsgrond worden gebruikt. 

(10) 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 bepaalde eilanden, berggebieden en dunbevolkte gebieden die door hun 
geografische ligging in hun ontwikkeling worden geremd, te kampen hebben. 

(11) 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. 

                                                 
5 PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van 2003. 
6 PB L […] van […], blz. […]. 
7 PB L […] van […], blz. […]. 
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(12) 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”. 

(13) 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. 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 regio’s van de Gemeenschap. 

(14) Verordening (EG) nr. 1783/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 
1999 met betrekking tot het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling8 dient te 
worden ingetrokken, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD : 

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 en werkgelegenheid”, en 
“Europese territoriale samenwerking” als omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 
(…) 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 en gebieden 
met natuurlijke handicaps. 

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. 

                                                 
8 PB L 213 van 13.8.1999, blz. 1. 
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Artikel 2 

Doel 

Het EFRO levert een bijdrage aan de financiering van bijstand ten behoeve van de versterking 
van de economische, sociale en territoriale cohesie door regionale onevenwichtigheden te 
verminderen 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, met name 
versterking van de concurrentiekracht en de innovatie, het creëren van duurzame 
werkgelegenheid en stimulering van milieuvriendelijke groei. 

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 en werkgelegenheid” en “Europese territoriale 
samenwerking” als gepreciseerd in de artikelen 4, 5 en 6 van deze verordening. 

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

a) productieve investeringen;  

b) infrastructuur; 

c) andere ontwikkelingsinitiatieven, met name diensten aan bedrijven, opzet en 
ontwikkeling van financieringsinstrumenten als risicokapitaal, lenings- en 
garantiefondsen en fondsen voor plaatselijke ontwikkeling, rentesubsidies, 
plaatselijke dienstverlening, en uitwisseling van ervaringen tussen regio’s, 
steden en betrokken sociale, economische en milieu-actoren; 

d) technische bijstand als bedoeld in de artikelen 43 en 44 van Verordening (EG) 
nr. (…). 

Artikel 4 

Convergentie 

In het kader van de convergentiedoelstelling concentreert het EFRO zijn bijstandsverlening op 
de ondersteuning van duurzame geïntegreerde regionale en plaatselijke economische 
ontwikkeling 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 
economische structuren, voornamelijk op de volgende gebieden: 
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1) onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO), innovatie en ondernemerschap: 
versterking van de regionale capaciteiten voor onderzoek en technologische 
ontwikkeling; steun aan OTO in kleine en middelgrote bedrijven (MKB) en voor 
technologieoverdracht; verbetering van de contacten tussen het MKB enerzijds en 
universiteiten en centra voor onderzoek en technologie anderzijds; ontwikkeling van 
bedrijvennetwerken en clusters; steun voor het ter beschikking stellen van bedrijfs- 
en technologiediensten aan groepen van kleine en middelgrote bedrijven; stimulering 
van ondernemerschap en innovatiefinanciering voor kleine en middelgrote bedrijven 
met behulp van nieuwe financieringsinstrumenten; 

2) 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 kleine en middelgrote 
bedrijven met het oog op de invoering van en een doeltreffend gebruik van 
informatie- en communicatietechnologieën (ICT); 

3) milieu: investeringen die verband houden met afvalbeheer, watervoorziening, 
behandeling van stedelijk afvalwater en luchtkwaliteit; geïntegreerde 
verontreinigingspreventie en -bestrijding, sanering van verontreinigde terreinen en 
gronden; bevordering van de biodiversiteit en van natuurbescherming; 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; 

4) risicopreventie: ontwikkeling en tenuitvoerlegging van plannen om natuurlijke en 
technologische risico’s te voorkomen of op te vangen; 

5) toerisme: promotie van de natuurlijke en culturele troeven als potentieel voor de 
ontwikkeling van duurzaam toerisme; bescherming en verrijking van het cultureel 
erfgoed ter ondersteuning van de economische ontwikkeling; steun ter verbetering 
van de toeristische dienstverlening via nieuwe diensten met een hogere meerwaarde; 

6) vervoersinvesteringen: trans-Europese netwerken en geïntegreerde stadsstrategieën 
voor schoon stadsvervoer die bijdragen tot een verbetering van de toegankelijkheid 
en de kwaliteit van diensten voor passagiers- en goederenvervoer, zulks met de 
bedoeling een evenwichtiger verdeling over de verschillende vervoerswijzen tot 
stand te brengen, intermodale systemen te bevorderen en milieu-effecten te 
reduceren; 

7) energie: trans-Europese netwerken die bijdragen tot een verbetering van de 
continuïteit van de voorziening, tot de voltooiing van de interne markt, en tot het 
integreren van milieu-overwegingen; verhoging van de energie-efficiëntie en 
ontwikkeling van hernieuwbare energie; 

8) onderwijsinvesteringen, die bijdragen tot een vergroting van de aantrekkingskracht 
van de regio’s en tot een verbetering van de levenskwaliteit aldaar; 

9) gezondheid: investeringen ten behoeve van de ontwikkeling en de verbetering van de 
gezondheidzorg, die bijdragen tot de regionale ontwikkeling en tot de levenskwaliteit 
in de regio’s; 
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10) directe steun voor investeringen in kleine en middelgrote bedrijven die bijdragen tot 
het ontwikkelen en beschermen van werkgelegenheid. 

Artikel 5 

Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid  

In het kader van de doelstelling “regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid” 
concentreert het EFRO zijn bijstandsverlening, in de context van regionale strategieën voor 
duurzame ontwikkeling, op de volgende prioriteiten: 

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, en in het bijzonder:  

a) vergroting van de regionale OTO- en innovatiecapaciteiten die rechtstreeks 
verband houden met de doelstellingen voor regionale economische 
ontwikkeling, door ondersteuning van industrie- of technologiespecifieke 
expertisecentra, bevordering van 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 in kleine en middelgrote bedrijven door 
netwerken voor samenwerking tussen universiteiten en bedrijven te promoten, 
bedrijvennetwerken en clusters van kleine en middelgrote bedrijven te steunen, 
de toegang van kleine en middelgrote bedrijven tot geavanceerde 
bedrijfsondersteunende diensten te vergemakkelijken, en de invoering van 
schonere en innovatieve technologie in kleine en middelgrote bedrijven te 
steunen; 

c) bevordering van het ondernemerschap door vergemakkelijking van de 
economische exploitatie van nieuwe ideeën, en door aanmoediging van het 
creëren van nieuwe bedrijven door universiteiten en bestaande bedrijven; 

d) ontwikkeling van nieuwe financiële instrumenten en starterscentra die 
bijdragen tot het opzetten of uitbreiden van kennisintensieve bedrijven. 

2) milieu en risicopreventie, en in het bijzonder: 

a) stimulering van investeringen voor de sanering van verontreinigde terreinen en 
gronden, en bevordering van de ontwikkeling van infrastructuur in verband met 
de biodiversiteit en Natura 2000, waardoor wordt bijgedragen tot duurzame 
economische ontwikkeling en tot diversificatie van plattelandsgebieden; 

b) stimulering van de energie-efficiëntie en van de productie van hernieuwbare 
energie; 

c) bevordering van schoon openbaar stadsvervoer; 



 

NL 10   NL 

d) ontwikkeling van plannen en maatregelen om natuurlijke en technologische 
risico’s te voorkomen of op te vangen. 

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 
TEN-vervoersnetwerken, regionale spoorwegcentra, luchthavens en havens of 
met multimodale platforms te verbeteren, door transversale verbindingen met 
belangrijke spoorlijnen te realiseren en door de regionale en plaatselijke 
binnenvaart te stimuleren; 

b) verbetering van de toegang tot ICT voor kleine en middelgrote bedrijven 
alsmede van het efficiënte gebruik van ICT, 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. 

Artikel 6 

Europese territoriale samenwerking 

In het kader van de doelstelling “Europese territoriale samenwerking” concentreert het EFRO 
zijn bijstandsverlening op: 

1) ontwikkeling van grensoverschrijdende economische en sociale activiteiten via 
gezamenlijke strategieën voor duurzame territoriale ontwikkeling, met name door: 

a) stimulering van het ondernemerschap en, in het bijzonder, van de ontwikkeling 
van kleine en middelgrote bedrijven, toerisme, cultuur, en 
grensoverschrijdende handel; 

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

c) 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 

d) ontwikkeling van samenwerking, van capaciteiten en van het gezamenlijk 
gebruik van infrastructuur, in het bijzonder in de sectoren gezondheidszorg, 
cultuur en onderwijs. 

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 samenwerking tussen maritieme regio’s, door financiering van 
netwerken en van acties die bijdragen tot geïntegreerde territoriale ontwikkeling met 
betrekking tot 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, en bevordering van geavanceerde communicatie- en 
informatietechnologieën; 

c) risicopreventie, en met name verbetering van de maritieme veiligheid en 
bescherming tegen overstromingen, verontreiniging van de zee en van de 
binnenwateren, preventie van en bescherming tegen erosie, aardbevingen en 
lawines. 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; 

d) opzet van wetenschappelijke en technologische netwerken met betrekking tot 
onderwerpen die verband houden met de evenwichtige ontwikkeling van 
transnationale gebieden, en met name opzet van netwerken tussen de 
universiteiten 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 de 
kleine en middelgrote bedrijven.  

3) vergroting van de doeltreffendheid van het regionaal beleid door stimulering van 
netwerkvorming en van de uitwisseling van ervaringen tussen regionale en 
plaatselijke instanties, waarbij de in artikel 5, leden 1 en 2, en artikel 8 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. 
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Artikel 7  

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; 

e) ontmanteling van kerncentrales. 

HOOFDSTUK II 
SPECIFIEKE BEPALINGEN INZAKE DE BEHANDELING VAN 

BIJZONDERE TERRITORIALE KENMERKEN 

Artikel 8 

Stedelijke dimensie 

1. Wat de acties op het gebied van stadsvernieuwing als bedoeld in artikel 25, lid 4, 
onder a) en artikel 36, lid 4, onder b) van Verordening (EG) nr. (…) betreft, steunt 
het EFRO de ontwikkeling van participatieve en geïntegreerde strategieën om de 
sterke concentratie van economische, ecologische en maatschappelijke problemen 
waarmee stedelijke agglomeraties te kampen hebben, aan te pakken. 

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel van de fysieke omgeving, de 
herinrichting van oude industrieterreinen, alsmede de bescherming en ontwikkeling 
van het historisch en cultureel erfgoed worden gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van het ondernemerschap, de plaatselijke werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de gemeenschappen, alsmede met het verlenen van diensten aan de 
bevolking, waarbij rekening wordt gehouden met de veranderende demografische 
structuren. 

2. In afwijking van artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. (…) wordt de 
EFRO-financiering van maatregelen in het kader van de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” binnen de werkingssfeer van 
Verordening (EG) nr. (…) betreffende het Europees Sociaal Fonds, verhoogd tot 
10% van de betrokken prioriteit.  
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Artikel 9 

Plattelandsgebieden en van de visserij afhankelijke gebieden 

De lidstaten en de regio’s 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. (…) en de 
acties die worden medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds (EVF) in het kader van 
Verordening (EG) nr. (…) en, anderzijds, de programma’s die worden medegefinancierd uit 
het EFRO.  

De EFRO-bijstandsverlening in plattelandsgebieden en in van de visserij afhankelijke 
gebieden wordt geconcentreerd op de economische diversificatie van die gebieden, 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; 

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

5) ontwikkeling van het toerisme en van de plattelandsvoorzieningen. 

De lidstaten en de regio’s zien toe op de complementariteit en de consistentie 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, 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. (…), voor plattelandsgebieden, 
of door het EVF op grond van artikel (…) van Verordening (EG) nr. (…) voor van de visserij 
afhankelijke gebieden. 

Artikel 10 

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. (…) wordt 
bijzondere aandacht besteed aan de aanpak van de specifieke problemen van deze gebieden. 

Onverminderd de artikelen 3 en 4 draagt het EFRO in het bijzonder bij in de financiering van 
investeringen die zijn gericht op verbetering van de toegankelijkheid, bevordering en 
ontwikkeling van economische activiteiten die verband houden met het cultureel erfgoed, 
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bevordering van het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en stimulering van de 
toeristische sector. 

Artikel 11 

Ultraperifere regio's 

Overeenkomstig de extra toewijzing als bedoeld in artikel 16, lid 1, onder d), van Verordening 
(EG) nr. (…) en in afwijking van artikel 3, lid 2, van deze verordening draagt het EFRO bij in 
de financiering van exploitatiesteun in de ultraperifere regio’s ter compensatie van de extra 
kosten op de in artikel 4 vastgestelde gebieden alsmede op de volgende gebieden, met 
uitzondering van producten van bijlage I bij het Verdrag: 

a) steun voor goederenvervoerdiensten en starterssteun voor vervoerdiensten; 

b) steun die verband houdt met opslagproblemen, overdimensionering en onderhoud 
van productiemiddelen, en gebrek aan menselijk kapitaal op de plaatselijke 
arbeidsmarkt. 

HOOFDSTUK III 
SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE DOELSTELLING 

“EUROPESE TERRITORIALE SAMENWERKING”  

AFDELING 1 
OPERATIONELE PROGRAMMA’S 

Artikel 12 

Inhoud 

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 betreft en de strategie die op basis daarvan is gekozen; 

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. (…) bedoelde voorafgaande evaluatie mag worden verwacht; 

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. 
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4) de uitsplitsing van de bijstandsgebieden per categorie overeenkomstig de 
uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. (…); 

5) 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. (…) 
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; 

6) de regelingen voor de tenuitvoerlegging van het operationele programma, die 
omvatten: 

a) aanwijzing door de lidstaat van alle in artikel 14 genoemde eenheden; 

b) een beschrijving van 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. (…) gestelde eisen met betrekking tot de 
betaling, het toezicht en de evaluatie. 

7) een indicatieve lijst van de grote projecten in de zin van artikel 38 van Verordening 
(EG) nr. (…) die wellicht in de programmeringsperiode zullen worden ingediend. 

AFDELING 2 
SUBSIDIABILITEIT 

Artikel 13 

Regels inzake de subsidiabiliteit van de uitgaven 

Onverminderd artikel 55 van Verordening (EG) nr. (…) 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. Deze Gemeenschapsregels inzake de 
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subsidiabiliteit van de uitgaven worden vastgesteld bij verordening van de Commissie, 
overeenkomstig artikel 104, lid 3, van Verordening (EG) nr. (…). 

AFDELING 3 
BEHEER, TOEZICHT EN CONTROLE 

Artikel 14 

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.  

De lidstaten richten een gezamenlijk technisch secretariaat op, dat 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. (…) 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. (…) 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. (…) bedoelde 
toezichtcomité. 

Artikel 15 

Functie van de beheersautoriteit 

De beheersautoriteit verricht de in artikel 59 van Verordening (EG) nr. (…) 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 de erkende auditor zijn gevalideerd. 
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Artikel 16 

Controlesysteem 

Voor de validering van de uitgaven als bedoeld in artikel 21 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 de 
erkende auditors kunnen worden gevalideerd. 

Artikel 17 

Financieel beheer 

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

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 18 

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. (…) 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 19 

Selectie van concrete acties 

1. Bij concrete acties die zijn geselecteerd voor operationele programma’s welke zijn 
gericht op de ontwikkeling van grensoverschrijdende economische en sociale 
activiteiten als bedoeld in artikel 6, lid 1, en voor operationele programma’s welke 
zijn gericht op de totstandbrenging en ontwikkeling van transnationale 
samenwerking als bedoeld in artikel 6, 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 samenwerkingsnetwerken en om uitwisseling van ervaringen, als bedoeld in 
artikel 6, 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. (…) bedoelde taken is het 
toezichtcomité belast met de selectie van de concrete acties. 

Artikel 20 

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; 
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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 14, 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.  

Artikel 21 

Certificering van de uitgaven 

De wettigheid en de regelmatigheid van de uitgaven die door elke aan de concrete actie 
deelnemende begunstigde zijn gedeclareerd, worden door de erkende auditors als bedoeld in 
artikel 14, lid 2 gevalideerd. Elke aan de concrete actie deelnemende begunstigde is 
aansprakelijk in geval van onregelmatigheid van de door hem gedeclareerde uitgaven. 

Artikel 22 

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. (…). 

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 23 

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. 1783/99 betreffende het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en vóór de inwerkingtreding van deze 
verordening van toepassing waren. 

Aanvragen die zijn ingediend in het kader van Verordening (EEG) nr. 1783/99 blijven geldig. 

Artikel 24 

Intrekking 

Verordening (EG) nr. 1783/99 wordt met ingang van (…) ingetrokken. 

Verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 1783/99 worden beschouwd als verwijzingen naar 
deze verordening. 

Artikel 25 

Herzieningsclausule 

Op voorstel van de Commissie wordt deze verordening uiterlijk op 31 december 2013 door 
het Europees Parlement en de Raad opnieuw bezien. 

Artikel 26 

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

Gedaan te Brussel, op […]. 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 
De Voorzitter De Voorzitter 
[…] […] 
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