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1. Achtergrond
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werd opgericht in 1975 na de 
eerste uitbreiding van de Europese Unie en heeft een Europees regionaal beleid ingesteld. De 
financiële bedragen die aan het Fonds werden toegewezen, zijn een tiental jaar bescheiden 
gebleven, tot aan de goedkeuring van het pakket Delors I in 1988 dat de kredieten voor de 
Structuurfondsen voor de periode 1988-1993 verdubbelde. Vanaf dat jaar zijn de bedragen die 
aan het regionaal beleid en met name aan het EFRO werden toegewezen, blijven stijgen om 
tegemoet te kunnen komen aan de uitdagingen die door de economische en monetaire Unie en 
door de opeenvolgende uitbreidingen werden gesteld en vooral om bij te dragen aan de 
doelstelling van economische en sociale samenhang van de Europese Gemeenschap.

Artikel 158 van het Verdrag legt de Gemeenschap als doelstelling op om “een harmonische 
ontwikkeling van de Gemeenschap in haar geheel” te bevorderen door de versterking van de 
economische en sociale samenhang. Volgens artikel 160 VEG werd het EFRO aldus opgericht 
om “de belangrijkste regionale onevenwichtigheden ongedaan te maken” en vormt dit dus 
het belangrijkste instrument voor het regionale communautaire beleid.

2. Presentatie van het voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling, COM(2004) 495.
De Commissie heeft haar voorstel tot hervorming van het cohesiebeleid voorgelegd in de 
vorm van een algemene verordening en vier specifieke verordeningen. De verordening 
houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds1 is het belangrijkste onderdeel van de 
voorstellen. De verordening inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is dus 
een specifieke verordening die de bepalingen van de algemene verordening met betrekking tot 
het EFRO aanvult en die verwijst naar de artikelen van die algemene verordening.
De taak van het EFRO blijft toegespitst op de prioriteiten van de Unie zoals die werden 
vastgelegd in Lissabon en Göteborg. Overigens zal elk programma voortaan uitsluitend door
één fonds worden gefinancierd, in het kader van het streven naar vereenvoudiging van het 
regionaal beleid. 

Het EFRO draagt bij aan de financiering van drie nieuwe doelstellingen.

Het EFRO draagt bij aan de financiering van de doelstelling “Convergentie” (artikel 4)2 met 
het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds. Het concentreert zijn bijstandsverlening op 
de ondersteuning van duurzame economische ontwikkeling door programma's te bevorderen 
die gericht zijn op infrastructuur en op nieuwe thema's zoals onderzoek, innovatie en 
voorkoming van natuurlijke en technologische risico's3.

De doelstelling “Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid” (artikel 5) wordt 
gefinancierd door het EFRO en het ESF. De Commissie stelt een tweeledige benadering voor: 
enerzijds programma's voor regionale ontwikkeling die uitsluitend gefinancierd worden door 
het EFRO en gericht zijn op de versterking van het concurrentievermogen en de 

  
1 COM(2004) 492.
2 Het bedrag dat wordt toegewezen aan de doelstelling “Convergentie” beloopt 264 miljard euro, waarvan 201 miljard toegewezen zijn aan het EFRO 
en het ESF (d.w.z. 76% van het totaal van de doelstelling “Convergentie”). De rest (63 miljard euro) wordt toegewezen aan het Cohesiefonds.
3Artikel 4, COM(2004) 495.
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aantrekkingskracht van de regio's. Deze regionale programma's zijn opgebouwd rond drie 
prioritaire thema's: steun van innovatie en kenniseconomie; milieubescherming en 
voorkoming van natuurlijke en technologische risico's; bevordering van de toegang, buiten de 
grote stadscentra, tot vervoers- en telecommunicatiediensten van algemeen economisch 
belang.
Anderzijds zal het ESF nationale programma's financieren die, uitgaande van de Europese 
strategie voor de werkgelegenheid, de bevordering van de flexibiliteit van werknemers en 
ondernemingen beogen. 
De regio's die in aanmerking komen voor de doelstelling “Regionaal concurrentievermogen 
en werkgelegenheid” zijn enerzijds alle zones die niet door doelstelling 1 worden bestreken en 
anderzijds de regio's die, op grond van hun economische vooruitgang, niet langer in 
aanmerking komen voor de doelstelling “Convergentie”, en die tot 2013 degressieve 
overgangssteun zullen ontvangen in het kader van de doelstelling “Regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” (phasing-in). 
Het bedrag dat wordt toegewezen voor de doelstelling “Regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid” wordt als volgt verdeeld: 83,44% voor de financiering van regio's die niet 
door de doelstelling “Convergentie” worden bestreken en 16,56% voor de “phasing-in”-
regio's. De algemene verordening1 verduidelijkt de verdeling van de financiële steun tussen 
het EFRO en het ESF:

• de kredieten ter financiering van de regio's die niet door de doelstelling 
“Convergentie” worden bestreken, worden gelijk verdeeld over het EFRO en het ESF;

• de kredieten voor de financiering van de phasing-in worden eveneens gelijk verdeeld 
over het EFRO en het ESF, en het gedeelte van het ESF kan tot 50% van de 
beschikbare kredieten gaan.

De doelstelling “Europese territoriale samenwerking” (artikel 6) zal, aangezet door het 
succes van het communautaire initiatief INTERREG III, worden georganiseerd rond 
grensoverschrijdende, transnationale en interregionale componenten en zal volledig worden 
gefinancierd door het EFRO op basis van een voorzien bedrag van 13,2 miljard euro, of 
3,94% van het totaal dat aan de drie doelstellingen wordt toegewezen.2

Ten slotte voorziet de verordening in specifieke bepalingen inzake bijzondere territoriale 
kenmerken (artikel 8-9-10-11):

Wat de stedelijke dimensie (artikel 8) 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”3. De acties op stedelijk vlak worden aldus geïntegreerd in de 
operationele programma's die door het EFRO worden gefinancierd4 en er bestaat geen 
specifiek programma meer zoals het communautaire initiatief URBAN.5

Artikel 8, lid 2, bepaalt dat, in afwijking van artikel 33, lid 2, van de algemene verordening, 

  
1 Artikel 17, COM(2004) 492.
2 Tijdens de programmeringsperiode 2000-2006 wordt INTERREG III volledig gefinancierd door het EFRO en beschikt het over een budget van 4,875 
miljard euro.
3 Artikel 8, COM(2004) 495.
4 Artikel 36, lid 4, onder b, COM(2004) 492 def.
5 Voor de periode 2000-2006 beschikt URBAN over een budget van 739 miljoen euro.
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de EFRO-financiering van maatregelen in het kader van de stedelijke dimensie binnen de 
werkingssfeer van de verordening inzake het Europees Sociaal Fonds ten behoeve van de 
doelstelling “Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid” wordt verhoogd tot 10%. 

Het EFRO verleent eveneens bijstand in plattelandsgebieden en in van de visserij afhankelijke 
gebieden (artikel 9). Het EFRO wil met zijn maatregelen de economische diversificatie van 
deze gebieden bevorderen1. De lidstaten en de regio's moeten toezien op de complementariteit 
en de consistentie tussen, enerzijds, de acties die worden medegefinancierd uit het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de acties die worden 
medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds (EVF) en, anderzijds, de programma’s die 
worden medegefinancierd uit het EFRO.

Overigens staan de regionale programma's die medegefinancierd worden uit het EFRO en die 
gebieden met natuurlijke handicaps bestrijken (artikel 10), in het kader van de doelstelling 
“Concurrentievermogen”, mee in voor de “financiering van investeringen die zijn gericht op 
de verbetering van de toegankelijkheid, bevordering en ontwikkeling van economische 
activiteiten die verband houden met het cultureel erfgoed, bevordering van het duurzaam 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en stimulering van de toeristische sector”2.

Ten slotte zullen de ultraperifere regio's (artikel 11), ongeacht of zij deel uitmaken van de 
doelstelling “Convergentie”, een specifieke financiering van het EFRO genieten die bijdraagt 
aan hun integratie in de interne markt en rekening houdt met hun specifieke beperkingen3. 
0,42 % van de begroting die toegewezen wordt aan de doelstelling “Convergentie” is aldus 
bestemd voor de ultraperifere regio's.

Parallel met de plafonds voor de deelname van het EFRO zijn er eveneens extra verhogingen 
voorzien voor de bijdrage van het EFRO4: een verhoging met 10% voor interregionale 
samenwerking in het kader van de convergentiedoelstelling en de doelstelling 
“Concurrentievermogen”; en een verhoging van 5% in het kader van de doelstelling 
“Concurrentievermogen” voor gebieden met een natuurlijke handicap, zones die dun of zeer 
dun bevolkt zijn en zones die op 30 april 2004 buitengrenzen van de Gemeenschap vormden. 
De verhogingen voor deze verschillende zones mogen worden samengevoegd tot een totale 
communautaire bijstand van 60%.

Artikel 7 sluit bijdragen van het EFRO uit voor de financiering van: BTW, debetrente, 
aankoop van grond voor een bedrag van meer dan 10% van de totale voor steun in 
aanmerking komende uitgaven van de betrokken concrete actie, huisvesting en ontmanteling 
van kerncentrales.

• Toewijzing van de financiële middelen van het EFRO

  
1 Artikel 9, COM(2004) 495.
2 Artikel 10, COM(2004) 495.
3 Artikel 11, COM(2004) 495.
4 Artikel 52, lid 1, COM(2004) 492 .
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Toewijzing van de financiële middelen van het EFRO voor de periode 2007-2013

Totaal in miljard 
euro

% van de 
doel-
stelling

Doelstelling “Convergentie”:
- Regio's met een BBP lager dan 75% van het communautaire 

gemiddelde: EFRO en ESF
- Statistisch effect: EFRO en ESF
- Cohesiefonds

264

178,9
22,1

62,99

67,8%
8,4%
23,8%

Doelstelling “Regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid”:
- Regio's die niet door de doelstelling “Convergentie” worden 
bestreken: EFRO en ESF

- Phasing-in: EFRO en ESF

57,9
48,3

waarvan 24,15 
voor het EFRO

9,5

83,4%

16,6%

Europese territoriale samenwerking: 

- EFRO 13,2
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Opmerkingen en voorstellen

Het voorstel van de Commissie slaagt erin om het cohesiebeleid efficiënt en evenwichtig af te 
stemmen op de prioriteiten van Lissabon en Göteborg (namelijk: concurrentievermogen, 
toegankelijkheid, werkgelegenheid en sociale integratie, milieubescherming en voorkoming 
van risico’s).
De formulering van artikelen 4, 5 en 6 biedt een geheel van thema's en gebieden voor 
financiële bijstand van het EFRO dat met de doelstellingen strookt. 
Er wordt merkbaar herinnerd aan enkele fundamentele principes zoals de concentratie van de 
middelen, de additionaliteit en het partnerschap, en deze principes worden aanzienlijk 
versterkt. 

Volgende kwesties dienen echter verder uitgediept te worden.

• Stedelijke dimensie

Ook al zijn de financiële middelen die voor de stedelijke problematiek beschikbaar zijn veel 
hoger dan de middelen die bedoeld zijn voor het initiatief URBAN (voor de periode 2000-
2006 beschikte URBAN over een begroting van 739 miljoen euro), toch menen wij dat er 
meer rekening dient te worden gehouden met de stedelijke dimensie aangezien de nieuwe 
projecten van invloed zullen zijn op een groot aantal stedelingen. In dat verband wenst uw 
rapporteur een aanzienlijke versterking van het stedelijk beleid via:

• de invoering van een verplicht minimumbedrag dat elke lidstaat binnen de 
operationele programma's dient toe te wijzen aan de stedelijke dimensie;

• een verhoging van het plafond voor financiële steun van het EFRO aan maatregelen 
die door het ESF worden gefinancierd in stedelijke regio's, een plafond dat in het 
huidige voorstel van de Commissie 10% bedraagt (artikel 8, lid 2). Dit zou steden de 
mogelijkheid bieden om de geschikte maatregelen voor de aanpak van lokale 
veranderingen op een meer flexibele manier te bepalen;

• een grotere betrokkenheid van de lokale gemeenschappen bij de voorbereiding van 
strategische nationale referentiekaders opdat het principe van het partnerschap zou 
worden nageleefd;

• de opneming van grote steden in alle prioriteiten voor financiering door het EFRO. In 
het huidige voorstel sluit artikel 5, lid 3, over de prioriteiten van de financiële bijstand 
door het EFRO grote steden uit van projecten die gericht zijn op toegang tot vervoers-
en telecommunicatiediensten van algemeen economisch belang. Rekening houdend 
met hun belangrijke bijdrage aan de regionale ontwikkeling, meent uw rapporteur dat 
het essentieel is dat ook grote steden worden opgenomen in de prioriteiten van het 
EFRO.

• Gehandicapten

Uw rapporteur is het ermee eens dat het EFRO een essentieel instrument dient te zijn voor de 
bestrijding en vermindering van de sociale uitsluiting van gehandicapten op alle gebieden van 
het leven. Om ervoor te zorgen dat de Structuurfondsen niet nog meer obstakels in het leven 
roepen voor gehandicapten, stellen wij het volgende voor:
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• een uitdrukkelijke verwijzing die de vereisten inzake toegankelijkheid voor 
gehandicapten koppelt aan de toewijzing van financiële middelen. In dat 
verband dient de opname van toegankelijkheidscriteria voor door het EFRO 
gefinancierde stadsontwikkelingsprojecten te worden overwogen. 

• de opname van een speciale verbintenis om de obstakels uit de weg te ruimen 
waarmee gehandicapten worden geconfronteerd bij de toegang tot goederen, 
diensten en gebouwen, in artikel 2, dat de doelstelling van het EFRO vermeldt. 

• Milieu

Het ontwerp van de EFRO-verordening biedt in het kader van haar drie doelstellingen enkele 
mogelijkheden tot financiering, zoals de bevordering van biodiversiteit en natuurbescherming 
(in het kader van de doelstelling “Convergentie”) en de ontwikkeling van infrastructuur 
gekoppeld aan Natura 2000 (in het kader van de doelstelling “Regionaal 
concurrentievermogen”). Deze uitdrukkelijke verwijzingen naar biodiversiteit en Natura 2000 
dienen gunstig te worden onthaald. 

Om de milieuaspecten van het cohesiebeleid te versterken, dienen er in alle betrokken 
artikelen uitdrukkelijke verwijzingen te worden gemaakt naar bescherming en verbetering van 
het milieu. 

De verwijzing naar “duurzame economische ontwikkeling” in artikel 5, lid 2, is dubieus, 
aangezien uw rapporteur meent dat de investering inzake Natura 2000 niet alleen 
rechtstreekse economische voordelen zou moeten opleveren, maar ook voordelen voor het 
grote publiek, zoals op het gebied van gezondheid en onderwijs. Om dit principe te 
weerspiegelen zou het beter zijn de term “duurzame ontwikkeling” te gebruiken in plaats van 
“duurzame economische ontwikkeling”. 

• Doelstelling “Territoriale samenwerking”

Deze nieuwe doelstelling beschikt over een begroting van 13,2 miljard euro. De Commissie 
stelt voor om dit bedrag gelijk te verdelen over de grensoverschrijdende samenwerking en de 
transnationale samenwerking. Sommige lidstaten zouden het bedrag dat wordt toegewezen 
aan de grensoverschrijdende samenwerking willen optrekken ten nadele van de transnationale 
samenwerking. 
Uw rapporteur steunt het standpunt van de Commissie en meent dat de gelijke verdeling van 
de middelen tussen de grensoverschrijdende samenwerking en de transnationale 
samenwerking behouden moet blijven. Overigens dient te worden opgemerkt dat, als we de 
financiële middelen van het initiatief INTERREG (4,875 miljard euro) vergelijken met de 
middelen die voortaan aan de grensoverschrijdende samenwerking worden toegewezen, deze 
laatste reeds aanzienlijk verhoogd werden.

• Debat over de financiële vooruitzichten

Aangaande het debat over de financiële vooruitzichten, waar de toekomst van het 
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cohesiebeleid van afhangt, onderstreept uw rapporteur dat het belangrijk is om het percentage 
van 1,24% van het BBP van de Unie dat door de Europese Commissie werd voorgesteld, te 
steunen. In het licht van de doelstellingen van artikel 158 van het verdrag is dit punt essentieel 
om een sterk Europees regionaal beleid te garanderen dat over de gepaste financiële middelen 
beschikt.


