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Inleiding 
 
Dit werkdocument bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt de basisbeginselen en 
elementen van het voorstel van de Commissie en de diverse kwesties waarom het in het debat 
gaat.  
Het tweede deel behandelt de stand van zaken in de onderhandelingen over de specifieke 
inhoud van de ontwerpverordening. 
 
I. BASISBEGINSELEN EN ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL 
 
(i) Achtergrond  
 
Het voorstel van de Commissie voor de algemene verordening volgt nauwgezet de conclusies 
uit het Derde verslag over de economische en sociale cohesie1, dat in februari 2004 werd 
gepresenteerd. Het geeft een samenhangende, overkoepelende architectuur weer voor de 
structuurfondsen, op basis van een strategische benadering van de volgende drie dimensies: 
 

- prioriteit geven aan solidariteit met de cohesielanden en de convergentieregio's, nog 
versterkt binnen het kader van de uitbreiding van de Unie; 

 
- een nauwe samenwerking tussen alle nationale, regionale en lokale betrokkenen en de 

agenda's van Lissabon en Göteborg, door het vaststellen van een regionale doelstelling 
voor concurrentievermogen en werkgelegenheid; deze doelstelling dient rekening te 
houden met grote verschillen in de wijze waarop de samenwerking verloopt en ernaar 
te streven een aanvulling te bieden op de convergentiedoelstelling in de rest van het 
grondgebied van de Gemeenschap; 

 
- een intensivering van de territoriale samenwerking. 

 

Daarom vertegenwoordigt dit voorstel veruit het belangrijkste beleidsinstrument voor de 
bevordering van de EU-doelstellingen bij de burgers op plaatselijk niveau. 

(ii) Financiële aspecten 
 
Om deze elementen in een duidelijk perspectief te kunnen, plaatsen moet men de 
begrotingsbalans die deel uitmaakt van het voorstel in overweging nemen, hoewel de 
detailbesprekingen over het totale financiële pakket elders moeten plaatsvinden.  
 
De Commissie heeft voorgesteld het voor de cohesie gereserveerde bedrag als een percentage 
van het BNI (bruto nationaal inkomen) van de EU te definiëren. Hierdoor zou een bedrag van 
0,41% van het BNI van de EU ten goede komen aan structuur- en cohesiefondsen, wat 
overeenkomt met 0,46% vóór de betalingen aan de afzonderlijke landbouw- en visserij-
instrumenten, die 0,5% van het BNI van de EU zullen ontvangen. 

                                                 
1 Nog niet gepubliceerd in het PB,  EU-bulletin /2004/1/  1.3.131, (COM(2004) 107 – C5-0092/2004) 
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Om dit te realiseren heeft de Commissie geen verhoging van het plafond voor middelen voor 
de EU-begroting voorgesteld, dat onveranderd op 1,24% van het BNI zal blijven, maar stelt 
zij wel een verhoging voor van de gebruikmaking van die middelen binnen dat plafond.  
 
(iii) Toewijzing van middelen 
 
De Commissie stelt de volgende toewijzing van middelen voor: 
 
 

Voorgestelde toewijzing van middelen voor de periode 2007-2013 
 bedrag (mld €) % van totaal 
Convergentiedoelstelling  
bestaande uit: 264,0 78,54% 

Regio's met BBP van minder dan 75% van het EU25-
gemiddelde 177,8 52,90% 
Regio's in ‘uitfasering’ (statistisch effect) 22,1 6,58% 
Cohesiefonds  63,0 18,74% 
Ultraperifere regio's  1,1 0,33% 

Doelstelling regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid  
bestaande uit: 57,9 17,22% 

Regio's in ‘infasering’ (treden t.g.v. groei van BBP uit 
doelstelling 1) 9,6 2,85% 
Regionaal programma (EFRO) 24,1 7,18% 
Nationaal programma (ESF) 24,1 7,18% 

Doelstelling territoriale samenwerking 
bestaande uit: 13,2 3,94% 

Grensoverschrijdende samenwerking 4,7 1,40% 
Grensoverschrijdende component van het 
nabuurschapsinstrument 1,6 0,48% 
Transnationale samenwerking 6,3 1,87% 
Samenwerkingsnetwerken en uitwisseling van ervaring 0,6 0,18% 

Prestatiereserve 10,1 3,00% 
Technische bijstand 1,0 0,30% 
TOTAAL COHESIEBELEID 336,1 100,00% 
 
 
(iv) Voornaamste veranderingen ten opzichte van de voorgaande periode 
 
De voornaamste nieuwe elementen van het voorstel zijn: 

- een sterkere concentratie op de convergentiedoelstelling, die bijna 80% van het totaal 
vertegenwoordigt, vergeleken met minder dan 70% in de voorgaande periode; 

- een relatieve vermindering van de toewijzing aan de nieuwe doelstelling regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid, vergeleken met de oude doelstellingen 2 
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en 3: 23,8% in 2000-2006 vergeleken met 14,3% voor de periode na 2007 (afgezien 
van de ‘infasering’, die eerder tot doelstelling 1 behoorde); 

- een aanzienlijke stijging van de middelen voor de doelstelling territoriale 
samenwerking, in vergelijking tot het Interreg-III-initiatief uit de voorgaande periode, 
dit om ruimte te creëren voor: 

o een toename van de grensoverschrijdende programma's na de uitbreiding 

o het nieuwe nabuurschapsinstrument 

o het toenemende belang van de transnationale dimensie  

- de communautaire initiatieven, zoals URBAN, EQUAL en LEADER, zijn 
'gemainstreamd', d.w.z. in de algemene programmering geïntegreerd; 

- een grotere mate van partnerschap tussen de bevoegde regionale, plaatselijke, 
stedelijke en andere openbare instanties, de economische en sociale partners en andere 
daarvoor in aanmerking komende organen die de burgersamenleving 
vertegenwoordigen, milieupartners, non-gouvernementele organisaties; 

- de aanname van het 'proportionaliteitsbeginsel', waarbij de communautaire controle-
instrumenten omvangrijker of geringer zijn afhankelijk van de EU-gelden die aan een 
project worden toegewezen; 

- de introductie van een strategische benadering op basis van strategische, 
communautaire richtlijnen inzake cohesie en nationale, strategische referentiekaders;  

- een vereenvoudigd en gedecentraliseerd uitvoeringssysteem met betrekking tot 
bestuur, bewaking en programmering, met de nadruk op de contractuele aard van de 
programmering; deze veranderingen zullen het einde van de communautaire bestekken 
en programmacomplementen betekenen, zodat uitsluitend operationele programma's 
overblijven; 

- de instelling van een aanzienlijke communautaire reserve voor kwaliteit en prestatie, 
voor het belonen van geboekte vooruitgang in vergelijking met de uitgangssituatie, 
evenals een nationale noodreserve om het hoofd te bieden aan onvoorziene plaatselijke 
of sectorale crises; 

 
Tot slot dient te worden opgemerkt dat het onwaarschijnlijk is dat de overschrijding van 
programma's zich in de komende periode zal herhalen, dankzij de regel van automatische 
vrijmaking (N+2) die in acht zal worden genomen. Gelden van de EU-begroting die niet 
binnen twee jaar na de vastlegging zijn uitbetaald, zullen definitief verloren gaan. 
 
II. STAND VAN ZAKEN 
 
In het licht van bovenstaande momentopname van de belangrijkste elementen van het voorstel 
kan worden gesteld dat het huidige debat in de Raad over de ontwerpverordening zich op twee 
hoofdpunten concentreert: 
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- het debat over de financiële aspecten, aangezien het cohesiebeleid een van de 
belangrijkste elementen van de financiële perspectieven vertegenwoordigt; 

 
- de politieke aspecten en de bestuurskwestie; de balans tussen communautaire en 

nationale interventie voor het realiseren van de cohesiedoelstellingen en de balans 
tussen de Commissie en de lidstaten bij het aansturen en controleren van het beleid 
van de Unie. 

 
Deze hoofdpunten worden onderstaand kort aangegeven, gevolgd door een bespreking van de 
belangrijkste geschilpunten in het voorstel zelf. 
 
(i) Het financiële debat 
 
Ten aanzien van de financiële aspecten staat het Parlement ons hier geen gedetailleerde 
besprekingen toe, vanwege de nog lopende werkzaamheden van de Tijdelijke Commissie 
beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013. Dit is bedoeld 
om het Europees Parlement in staat te stellen zich eenduidig over deze kwestie uit te spreken. 
 
Niettemin is het debat op dit gebied van uitzonderlijk belang omdat het financiële pakket een 
integraal en essentieel element vormt voor het welslagen van het cohesiebeleid. Dit moet 
bovendien tegen de achtergrond van de dreiging van bezuinigingen worden gezien zoals 
voorgesteld door zes lidstaten, die opgeroepen hebben een plafond in te stellen van 1% van 
het BNI. Maar wat ook het exacte percentage is dat uiteindelijk wordt overeengekomen, het is 
duidelijk dat de EU-begroting uiterst klein zal blijven. Zelfs met 1,24% van het BNI zou het 
budget nauwelijks 2,5% uitmaken van de totale openbare bestedingen in de Unie. 
 
Het is daarentegen ook duidelijk dat, aangezien de besluiten over de landbouwuitgaven (de 
andere grote component van de EU-begroting) voor de periode tot 2013 in hoofdzaak reeds 
zijn genomen, de grootste bezuinigingen in de begroting van de Unie in het cohesiebeleid 
moeten worden doorgevoerd. Normaal gesproken moet eerst het nieuwe financiële perspectief 
worden goedgekeurd voordat de Commissie met het opstellen van haar voorlopige 
ontwerpbegroting voor 2007 begint. Bij gebrek aan overeenstemming zou men zijn toevlucht 
moeten nemen tot jaarbegrotingen, wat minstens een periode van aanzienlijke onzekerheid en 
het in twijfel trekken van de meerjarige programma's voor de structuurfondsen tot gevolg zou 
hebben. 
 
(ii) Het politieke debat 
 
Er bestaat brede consensus dat de Europese Unie een grote rol moet spelen in het bijstaan van 
de armste Europese regio's. De vraag blijft echter welke concrete EU-maatregelen moeten 
worden genomen naast de convergentiedoelstelling en in welke mate het beleid van de Unie 
centraal moet worden geformuleerd, beheerd en gecontroleerd. Met andere woorden, moet het 
beleid buiten de convergentiedoelstelling om opnieuw genationaliseerd worden en moeten de 
lidstaten meer speelruimte krijgen om de rest van het communautaire beleid naar eigen inzicht 
in te vullen? 
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Over deze kwesties vond een groot aantal debatten plaats na de publicatie van het SAPIR-
verslag1 in de zomer van 2003. Deze debatten werden door de Europese Commissie 
geanalyseerd, en na grondig onderzoek koos zij voor haar huidige hypothese ten gunste van 
een Unie die een 'gemeenschap van solidariteit' blijft, in de overtuiging dat communautaire 
interventies niet alleen een significante toegevoegde waarde in termen van economische en 
sociale cohesie bieden, maar tevens veel waarde per bestede euro opleveren voor de Unie en 
de lidstaten. Het cohesiebeleid van de EU vertegenwoordigt aanzienlijk minder dan 1% van 
de totale openbare bestedingen in Europa, maar ondanks de relatief bescheiden middelen 
bestaat toch het vermogen om met de structuurfondsen een aanzienlijke hefboomwerking te 
realiseren voor de economische ontwikkeling. Zoals de Commissie heeft aangegeven, laten 
ervaringen uit het verleden zien dat regio's die door het cohesiebeleid begunstigd waren, een 
consequent hoger groeipercentage hebben gehad dan het gemiddelde in de EU. Bovendien 
ontvangen nettobetalende lidstaten ingevolge dit beleid een aanzienlijk financieel voordeel, 
waarbij iedere bestede euro ettelijke euro's aan rendement oplevert.2 
 
Dit debat moet in het bredere kader van de zogeheten strategie van Lissabon worden gezien 
om van de EU in 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te 
maken, met een duurzame economische groei en een grotere sociale cohesie. Welke rol dient 
het cohesiebeleid van de Unie te spelen bij het nastreven van deze doelstelling? In welke mate 
dienen de lidstaten, de regio's en andere sociaal-economische spelers bij de strategie 
betrokken te zijn?  
 
Bovenal gaat het erom of we erkennen dat partnerschap het vermogen bezit om resultaten te 
produceren die met onze doelstellingen stroken. Het debat gaat dus over de vraag of het echt 
nuttig is te kiezen voor een "top-down"-benadering voor duurzame economische 
ontwikkeling, dan wel of het wellicht beter is de actieve en volledige deelname te verzekeren 
van alle relevante regionale en lokale spelers op alle niveaus van het proces.  
 
Tegelijkertijd wordt dit bredere debat weerspiegeld in de ingenomen standpunten over de 
technische details van de wijze waarop het cohesiebeleid van de Unie moet worden 
aangestuurd. Er is dus een voortdurende discussie over de vraag of er niet sprake zou moeten 
zijn van een veel verdergaande vereenvoudiging van de procedures en een flexibeler 
aansturing van het beleid. Dit komt in wezen neer op de vraag of de nadruk zou moeten 
worden gelegd op een communautaire dan wel op een nationale benadering, en in hoeverre 
het noodzakelijk of wenselijk is om de controle centraal uit te oefenen. 
 
Deze kernvraag is in elk van de onderstaande specifieke punten terug te vinden. 
 
(iii) Mogelijke specifieke geschilpunten in het voorstel 
 
Onder het Nederlandse voorzitterschap is veel voortgang gemaakt met de overweging van het 
                                                 
1 Verslag van een onafhankelijke studiegroep op hoog niveau, opgericht op initiatief van de voorzitter van de 
Europese Commissie (Brussel, juli 2003). 
2 3 euro, doelstelling 2-regio's 
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voorstel door de Raad. Er is onder meer een diepgaand onderzoek van de tekst verricht door 
de Werkgroep structuurmaatregelen. Hoewel het Parlement formeel van deze besprekingen is 
uitgesloten, is niettemin een aantal indicaties naar voren gekomen voor mogelijke 
meningsverschillen. 
 
Deze worden hieronder besproken, onder verwijzing naar het door het Parlement in zijn 
resolutie van donderdag 22 april 2004 over het Derde verslag over de economische en sociale 
cohesie1 aangenomen standpunt. De hier geciteerde alinea’s verwijzen naar de desbetreffende 
resolutie, terwijl ‘artikel’ verwijst naar het voorstel van de Commissie, COM (2004) 492 def. 
 
Partnerschap (artikel 10) 
 
Dit beginsel dient te worden verwelkomd, en dan met name het voorstel dat lidstaten de 
regio's intensief betrekken in een actief partnerschap, niet alleen voor de uitvoering van 
structurele activiteiten, maar ook voor de opstelling en bewaking van het nationale 
strategische referentiekader. In dit verband verklaarde het EP in zijn resolutie "de voorstellen 
[te steunen] om partnerschap en samenwerking tussen de lokale, regionale, nationale en 
communautaire overheidsinstanties te versterken en de lidstaten te stimuleren gebruik te 
maken van de mogelijkheid waar nodig tripartiete overeenkomsten te sluiten". Verder 
verzocht het EP "de Commissie geharmoniseerde en bindende regelgeving te ontwikkelen 
alsmede criteria voor partnerschapsvorming en -ontwikkeling in het kader van de 
verordeningen voor de Structuurfondsen voor 2007-2013, en tegelijkertijd te zorgen voor 
efficiënte partnerschappen door de kosten van hun deelname te subsidiëren;" (alinea 94). 
 
Het voorstel om het partnerschapsbeginsel te handhaven, lijkt in de Raad met algemene 
instemming te zijn ontvangen; er lijkt een breed gedragen erkenning te zijn geweest voor de 
toegevoegde waarde die eraan kan worden ontleend. Maar het noemen van de Commissie in 
de lijst van partners van "ieder ander daarvoor in aanmerking komend orgaan dat de 
burgergemeenschap vertegenwoordigt, milieupartners, non-gouvernementele organisaties en 
organen die verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen" is op weerstand gestuit. 
 
Subsidiariteit en proportionele interventie (artikel 11) 
 
Er bestond algemene instemming met de introductie van het proportionaliteitsbeginsel, 
waarbij om de transactiekosten te verminderen, de administratieve regelingen en controle-
instrumenten evenredig zouden zijn aan het bedrag van de EU-financiering. Hier bleef het 
Europees Parlement bij zijn standpunt, overwegende dat "de Commissie een onafhankelijke 
bevoegdheid voor toezicht op en controle moet houden over de implementatie van 
structuurmaatregelen en de mate waarin deze voldoen aan EU-wetten en streefdoelen." Het 

                                                 
1 Resolutie van het Europees Parlement van donderdag 22 april 2004 over het Derde verslag over de 
economische en sociale cohesie, (COM (2004) 107 – C5-0092/2004 – 2004/2005(INI)), A5-0272/2004, P5_TA-
PROV (2004) 0368. 
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behoudt zich evenwel het recht voor "zijn definitieve standpunt pas kenbaar te maken na 
kennisneming van de voorstellen voor verordeningen betreffende de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds" (alinea 86). 
 
Een aantal lidstaten ijvert nu voor een verdere vereenvoudiging en verbreding van het 
proportionaliteitsbeginsel. Dit zou in de praktijk op een reductie van de controlerende functies 
van de Commissie neerkomen. 
 
Het Parlement is altijd van mening geweest dat vereenvoudiging van het cohesiebeleid een 
hoge prioriteit verdient en dat "ondernemingen, universiteiten en NGO's meer mogelijkheden 
[moeten hebben] om deel te nemen aan projecten, zonder dat hun activiteiten onnodig worden 
gehinderd door bureaucratische rompslomp, betalingsverslaglegging, en dergelijke;" (alinea 
88). Er is echter een subtiel verschil tussen minder controle en helemaal geen controle. 
 
Het Parlement moet overwegen hoe een juiste balans kan worden gevonden. 
 
Additionaliteit (artikel 13) 
 
Er bestaat brede consensus over het feit dat additionaliteit een sleutelprincipe van het 
cohesiebeleid moet blijven. Zoals het voorstel van de Commissie stelt: "Bijdragen uit de 
structuurfondsen mogen geen vervanging zijn voor openbare of daaraan gelijkwaardige 
structuuruitgaven door een lidstaat." Daarom moeten de EU-bijdragen toegevoegde waarde 
opleveren voor hetgeen een staat reeds van plan was te besteden. 
 
Dit is vanzelfsprekend moeilijk te controleren. Op dit vlak wees het EP echter op "de 
noodzaak speciale aandacht te schenken aan de inachtneming door de nationale en regionale 
autoriteiten van het additionaliteitsbeginsel, zodat de communautaire middelen een 
bijkomende financieringsbron zijn en niet de nationale middelen vervangen, en ervoor te 
zorgen dat de Commissie beschikt over de nodige controle-instrumenten" (alinea 95). 
 
De vastbeslotenheid van de Commissie om inachtneming van dit beginsel te realiseren, met 
name via het nationale, strategische referentiekader, moet daarom worden verwelkomd. Het 
lijkt daarentegen wel vreemd dat tussentijdse verificatie zich tot de convergentiedoelstelling 
zou moeten beperken en niet op de doelstelling regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid zou worden toegepast. Dit geldt met name gezien het feit dat het de missie 
van deze doelstelling is om een evenwichtiger ontwikkeling te bevorderen. 
 
Er is zelfs op gewezen dat dit idee in strijd zou kunnen zijn met het beginsel van gelijke 
behandeling en dat het discriminerend zou kunnen zijn jegens de armste lidstaten. 
 
Non-discriminatie (artikel 14) 
 
Het voorstel van de Commissie inzake gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de integratie 
van een genderperspectief vormt reeds een geaccepteerd onderdeel van het acquis 
communautaire. Er zijn reeds veel verzoeken ontvangen om dit beginsel naar andere sociale 
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groepen uit te breiden. Het Parlement zelf heeft erop gewezen dat “de sociale participatie van 
benadeelde groepen moet worden gestimuleerd en hindernissen voor de toegang van mensen 
met een handicap uit de weg moeten worden geruimd” (alinea 19). 
 
Daarom moet het Parlement dergelijke verzoeken grondig in overweging nemen. 
  
Strategische, communautaire richtlijnen inzake cohesie (artikelen 23 – 24) 
Nationaal, strategisch referentiekader (artikelen 25 -26) 
 
Het Parlement heeft consequent gestreefd naar een betere coördinatie van het regionaal beleid 
met andere sectorale beleidsregels en heeft in dit verband onderkend dat “de samenhang en 
complementariteit worden vergroot door de concentratie van het regionaal beleid op beperkte 
thema's en door het bestaan van een omvattende cohesiestrategie” (alinea 74). Specifieker 
stemde het EP in zijn resolutie in met “de aanneming van een omvattende Europese 
strategienota voor het cohesiebeleid en met de voorbereiding van beleidsnota's door de 
lidstaten” (alinea 87). 
 
Zoals reeds is besproken, zijn sommige lidstaten tegen een dergelijke communautair 
georiënteerde strategie en geven zij de voorkeur aan een meer nationale aanpak. Op dit punt is 
het EP consequent en gedecideerd. Daarom onderschrijft het in zijn resolutie “de erkenning 
door de Commissie dat het Europees regionaal beleid alle regio's en lidstaten van de Unie 
betreft en spreekt derhalve zijn voldoening uit over het feit dat niet is voorgesteld om het 
cohesiebeleid weer op nationale leest te schoeien” (alinea 4). 
 
Het Commissievoorstel gaat niet verder bij het definiëren van de sleutelelementen van de 
strategische richtlijnen. Er dient te worden overwogen of het nuttig is dat deze verordening 
gedetailleerd ingaat op de middelen om de voornaamste cohesiedoelstellingen te realiseren, of 
dat dit beter kan worden uitgesteld totdat de strategische richtlijnen zelf worden aangenomen. 
 
Het is hoe dan ook duidelijk dat het proces voor de aanname van deze richtlijnen – de 
instemmingsprocedure van artikel 161 van het Verdrag – onvoldoende beantwoordt aan de eis 
van het Parlement van gelijk partnerschap. Zoals het EP heeft verklaard “[moet] de Europese 
strategienota voor cohesie onderwerp zijn van een communautaire wet, die voorziet in de 
volledige wetgevende deelname van het Europees Parlement, zoals bepaald in artikel III-119 
van het ontwerpverdrag bedoeld ter vaststelling van een grondwet voor de EU” (alinea 89). 
 
Wat betreft het nationaal, strategisch referentiekader heeft het punt van de precieze afweging 
tussen de voorgestelde strategische en operationele gedeelten en de inhoud van elk daarvan 
reeds tot een aantal uiteenlopende opinies geleid. Hieromtrent zou het Parlement zijn 
standpunt kunnen herhalen dat “een deugdelijk beheer van de structuurfondsen” zijn 
belangrijkste aandachtspunt blijft (alinea 91). 
 
Strategische follow-up en jaarlijks debat (artikelen 27 – 30) 
 
Het voorstel van de Commissie voor een jaarlijks verslag door de lidstaten, een jaarlijks 
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verslag door de Commissie en een jaarlijks onderzoek lijkt niet op de gunst van een 
meerderheid van de lidstaten te kunnen rekenen. In plaats daarvan lijkt er brede steun te zijn 
voor een periode van drie jaar. 
 
Het Parlement heeft reeds positief gereageerd op het voorstel “voor een jaarlijkse herziening 
door de Europese instellingen om de bereikte vorderingen te bespreken; stelt voor dat deze 
herziening kan plaatsvinden tijdens de Europese voorjaarstop, na raadpleging van het 
Parlement” (alinea 90). 
 
Evaluatie (artikelen 45 – 47) 
 
Ten aanzien van de evaluatie had het EP met name “de Commissie [verzocht] voor de 
volgende programmeringsperiode procedures voor de verificatie van additionaliteit op te 
stellen die beter uitvoerbaar zijn, geïntegreerd zijn in de programmerings-, controle- en 
evaluatiekaders en die geschikt zijn om samen met de beschikbare budgettaire en statistische 
gegevens te gebruiken.” Verder had het EP de Commissie verzocht “specifieke maatregelen 
zoals sancties te ontwikkelen om te waarborgen dat dit principe in acht wordt genomen” 
(alinea 97). 
 
Inmiddels lijkt het erop dat de Commissievoorstellen, vooral met betrekking tot 
beoordelingen ex ante, op grote weerstand van lidstaten zijn gestuit die deze als onnodig en 
bezwarend beschouwen. Deze lidstaten geven de voorkeur aan de huidige meer flexibele 
regelingen. 
 
Communautaire reserve voor kwaliteit en prestatie (artikel 48) 
 
De kwaliteits- en prestatiereserve vertegenwoordigt een belangrijk deel van het 
Commissievoorstel en werd door het EP in zijn resolutie toegejuicht als een mechanisme voor 
het belonen van vooruitgang (alinea 96). 
 
De meeste lidstaten lijken inmiddels tegen dit idee gekant te zijn. Uiteraard moet echter een of 
ander positief middel overblijven om te zorgen dat de concentratie op de diverse 
doelstellingen behouden blijft.  
 
Nationale noodreserve (artikel 49) 
 
Het Parlement verwelkomde met name "de opzet [...] van nationale reserves om te kunnen 
reageren op onverwachte sectorale of lokale schokken op voorwaarde dat deze fondsen 
werkelijke middelen inhouden en niet louter een symbolisch gebaar zijn" (alinea 96). 
 
Inmiddels lijkt er een consensus onder de lidstaten te bestaan dat deze reserves facultatief 
moeten zijn, waarbij het besluit om deze al dan niet te gebruiken aan de individuele lidstaat 
wordt overgelaten. 
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