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Krachtlijnen en doelstellingen van het verslag

Het verslag over de weerslag en gevolgen van het structuurbeleid heeft vooral de volgende 
doelstellingen:

• een bijdrage tot het debat over het vierde verslag over de integratie leveren, dat de Commissie 
op 24 en 25 mei 2007 in Leipzig voorlegt;

• de weerslag van het structuurbeleid op de economische groei en toename van de 
werkgelegenheid belichten, en zijn levensbelangrijke functie voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de strategie van Lissabon en de uitvoering van de strategische 
beleidskeuzen in het nieuw integratiebeleid;

• het belang van de uitbouw van een geïntegreerd structuurbeleid onderlijnen, dat het optreden 
van de structuurfondsen in logische samenhang met de andere beleidsvormen van de 
Gemeenschap brengt;

• vormen van optreden helpen ontwerpen die het integratiebeleid beter zichtbaar maken;
• aanbevelingen voor de uitvoering van het nieuw integratiebeleid doen om zijn 

doeltreffendheid in de Europese regio's te verbeteren.

In de weerslag van het integratiebeleid van de Europese Unie zijn er vier duidelijke krachtlijnen 
te onderscheiden: de economische, sociale, territoriale, en de weerslag op het bestuur.

I. Economische weerslag

Het verslag probeert de economische weerslag van de structuurfondsen in de nieuwe 
programmeringsperiode 2007-2013 zo groot mogelijk te maken en behandelt de volgende 
aspecten:

1. Bijdrage van de structuurfondsen tot de economische convergentie van de regio's van de 
Europese Unie

De voornaamste doelstelling van het integratiebeleid is convergentie van het BBP van de 
verschillende regio's, een doelstelling die in een aantal regio's verwezenlijkt is, maar er zijn ook 
genoeg voorbeelden van het tegendeel. Convergenties tussen de lidstaten staan naast 
voorbeelden van grotere divergentie tussen de regio's, zelfs in één en dezelfde lidstaat. De 
doelstelling houdt ook in dat de regionale groei stabiel is en volgens plan verloopt om 
economische onevenwichtigheden te vermijden.

2. Hefboomeffect van de structuurfondsen om investeringen aan te trekken

De financiële inbreng van de structuurfondsen is beperkt tot 4% van het nationaal BBP, maar ze 
vormen de aanzet tot veel omvangrijker investeringen. Medefinanciering zorgt voor meer 
overheidsbestedingen en trekt bovendien privé investeringen aan. Het initiatief-Jeremie 
bijvoorbeeld helpt de KMO's om verschillende financieringsbronnen aan te boren.

3. Groter concurrentievermogen

De structuurfondsen helpen de regionale competitiviteit verbeteren, vooral met de maatregelen 
van doelstelling 2 (economische ontwikkeling en competitiviteit). De strategie van Lissabon als 
referentiekader voor betere competitiviteit van de Gemeenschap dient het nieuwe
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integratiebeleid als richtsnoer, in hoofdzaak met twee hulpmiddelen: de strategische 
beleidskeuzen van de Gemeenschap en de specifieke bestemming van de middelen voor 
bepaalde beleidsonderdelen ("earmarking") volgens de strategie van Lissabon.

4. Stimulering van regionale vernieuwingskracht, uitbouw van het Europees 
onderzoeksgebied, en uitbreiding van onderzoek

Vernieuwing is de grondslag van een competitieve economie, en de Europese Unie stimuleert ze 
met verschillende middelen. Twee andere mogelijkheden om vernieuwing te stimuleren zijn het 
kaderprogramma vernieuwing en concurrentie en het 7de kaderprogramma voor onderzoek. 
Daarnaast bestaan er netwerken en initiatieven voor vernieuwing met de steun van de 
Commissie, zoals Pro Inno Europe en innoverende regio's in Europa (IRE). De structurele 
hulpmiddelen moeten beter in overeenstemming met de specifieke bestemmingen van de 
middelen van de Gemeenschap zijn om het gecombineerd effect te verhogen.

II. Sociale weerslag

Het verslag zal in de uitvoeringsfase van de nieuwe programmeringsperiode de sociale weerslag 
helpen optimaliseren.

1. Europese werkgelegenheidstrategie

De drie voornaamste doelstellingen van de Europese werkgelegenheidstrategie zijn volledige 
tewerkstelling, kwaliteit en productiviteit van de arbeid, en regionale en sociale integratie en 
samenhang. Het Europees Sociaal Fonds is een belangrijk hulpmiddel om de strategie tot 
uitvoering te brengen.

2. Oprichting van nieuwe arbeidsplaatsen

De structuurfondsen hebben een centrale rol te vervullen in de totstandbrenging van 
werkgelegenheid. In de regio's van doelstelling 2 is de werkloosheid in de periode 1995-2000 
gemiddeld 1% verder gedaald als in de rest van de Europese Unie, al is de nieuwe 
werkgelegenheid niet altijd stabiel gebleken. Er moet dan ook op toegezien worden dat nieuwe 
werkgelegenheid van goede kwaliteit en blijvend is.

3. Strijd tegen sociaal isolement

Sommige segmenten van de samenleving lopen groter gevaar om sociaal geïsoleerd te raken. Het 
Europees Sociaal Fonds heeft steun verleend om achtergestelde groepen, mindervaliden, 
vrouwen, enz. betere toegang tot de arbeidsmarkt te geven. Voor de nieuwe 
programmeringsperiode zijn de doelstellingen horizontaal in alle beleidsvormen en maatregelen 
geïntegreerd.

III. Territoriale weerslag

Het begrip territoriale integratie is vooral in de ontwerpgrondwet terug te vinden. Toch probeert 
het verslag aanbevelingen te geven om het nieuwe integratiebeleid ook zonder goedkeuring van 
de grondwet sterker op territoriale integratie toe te spitsen.

1. Betere mogelijkheden voor regio's die groter gevaar lopen om geïsoleerd te raken
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Regio's die bijzondere en permanente geografische kenmerken vertonen, zoals de meest 
afgelegen streken, eilanden, bergstreken en dun bevolkte gebieden, lijden onder moeilijke 
verbindingen met de economische en sociale centra, maar isolement treft ook andere regio's. 
Moeilijke verbindingen bevorderen ontvolking en vergrijzing van de bevolking en vormen een 
nadeel voor de dienstverlening van algemeen economisch belang.

2. Stedelijke dimensie en oprichting van een policentrisch gebied

Territoriale onevenwichtigheden in de ligging van de steden verergeren de 
verzadigingsproblemen van de centrale gebieden, die op hun beurt de kwaliteit van het leven, de 
kosten van levensonderhoud, sociale gelijkheid en het milieu in de steden negatief beïnvloeden. 
De Commissie heeft in haar mededeling over de bijdrage van de steden1 al een aantal 
oplossingen voorgesteld. Maar de concentratie van economische activiteit in een aantal centra
brengt een cumulatief effect met een aantal negatieve gevolgen op gang. De nieuwe lidstaten 
geven een betekenisvolle groei in de hoofdsteden ondanks de afnemende bevolking te zien.

3. Territoriaal evenwicht tussen stad en platteland

Het aanhoudend opvallend gebrek aan evenwicht in de economische ontwikkeling van de 
belangrijkste grote stadsgebieden en de rest van het land is een typisch kenmerk van de nieuwe 
lidstaten. De ontwikkeling van de plattelandsgebieden moet aandacht schenken aan de
betrekkingen tussen stad en platteland.

4. Demografisch evenwicht in de verschillende Europese gebieden

Moeilijker bereikbare gebieden met minder goed uitgebouwde infrastructuur zien hun bevolking 
vertrekken en verouderen. De actieve bevolking concentreert zich in de grote stad. Het 
integratiebeleid kan onrechtstreeks op de demografische ontwikkeling inwerken door in 
geïsoleerde gebieden infrastructuur aan te leggen. Goed betaalde arbeidsplaatsen in de 
dienstensector zijn van centraal belang om te zorgen dat de jongeren de plattelandsgebieden niet 
verlaten.

5. Betere economische en sociale integratie in Europa

De aanleg van het trans-Europees transportnet, betere bereikbaarheid van de randgebieden, 
uitbouw van het Europees onderzoeksgebied en een heel aantal andere beleidsmaatregelen met 
financiering van de structuurfondsen helpen de economische en sociale integratie van Europa 
vooruit. De toegevoegde waarde van het Europees regionaal beleid in vergelijking met de 
beleidsvoering op nationaal vlak bestaat in grotere economische en sociale integratie.

6. Bescherming van regionaal erfgoed

Naast de onderlinge kruising van diverse invloeden vertegenwoordigt de culturele 
verscheidenheid de onmetelijke rijkdom van het Europees continent. Elke streek van Europa 
heeft haar gewoonten en gebruiken, architectuur, taal en culturele kenmerken. De regionale 
beleidsvoering helpt ze bewaren en zorgt ervoor dat de Europese Unie een kleurrijk gebied blijft 
waar leven en werken de moeite waard zijn.

  
1 Mededeling van de Commissie "Cohesiebeleid en steden - Bijdrage van steden en agglomeraties aan groei en 

werkgelegenheid in de regio's" (COM(2006)0385) van 13 juli 2006.
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IV. Weerslag op het bestuur

Het verslag wenst de weerslag op het bestuur te benadrukken en aanbevelingen te doen om die 
weerslag te vergroten.

1. Ruimere bestuursmogelijkheden

Om het Europees regionaal beleid tot uitvoering te brengen, zijn er bepaalde bestuurlijke 
mogelijkheden nodig om de programma's en projecten op lange termijn te kunnen beheren. De 
nieuwe lidstaten hebben in de voorbereidende fase voor hun toetreding tot de Europese Unie 
grote inspanningen geleverd om hun administratieve mogelijkheden uit te breiden. De 
uitbreiding van administratieve capaciteit is niet ten einde maar moet in de uitvoeringsfase van 
het nieuw regionaal beleid voortgaan.

2. Stabiele grote infrastructuurprojecten door programmering over meerdere jaren

De strategische planning van de regionale ontwikkelingsprojecten over meerdere jaren samen 
met hun cumulatieve werking heeft de grote overheidsprojecten betere stabiliteit gegeven. 
Afspraken over meerdere jaren tussen verschillende vennoten waarborgen op lange termijn 
betere financiering van een project. Wel zijn er een aantal grote infrastructuurprojecten die niet 
afgewerkt geraken omdat de vennoten zich niet aan hun financiële toezeggingen houden.

3. Principiële samenwerking om het overheidsbeleid te democratiseren

Het principe van samenwerking vanaf de voorbereidende fase tot de uitvoering van de 
maatregelen zorgt voor democratischer overheidsoptreden. Nauwe samenwerking tussen de 
Commissie, de bevoegde autoriteiten op nationaal, regionaal en plaatselijk vlak van de lidstaten, 
met inbegrip van de economische en sociale partners, heeft een weldoende uitwerking op de 
doeltreffendheid van het regionaal beleid: de geplande maatregelen beantwoorden dan beter aan 
de behoeften van de streek of die van bepaalde groepen.

4. Grensoverschrijdende en internationale samenwerking aanmoedigen (uitwisseling van 
goede bestuurspraktijken)

De derde doelstelling van het nieuwe integratiebeleid, waar maar heel beperkte middelen voor 
ter beschikking staan, is het stimuleren van territoriale samenwerking. Grensoverschrijdende 
samenwerking maakt dat aangrenzende gebieden die door landsgrenzen van elkaar gescheiden 
worden, nader tot elkaar komen. De toegevoegde waarde van dat beleidsaspect voor de regionale 
ontwikkeling ligt zeer hoog, omdat ze door geen enkele vorm van nationale beleidsvoering te 
vervangen is.

5. Meer steun van de burgers door betere zichtbaarheid van het integratiebeleid

Een groot aantal studies gaat ervan uit dat het integratiebeleid van de Gemeenschap het best 
zichtbaar onderdeel van haar beleidsvoering met de grootste regionale weerslag is. De 
meerderheid van de bevolking die in gebieden woont die steun van de structuurfondsen krijgen, 
is zich van de positieve uitwerking bewust. Het integratiebeleid vervult dan ook een essentiële 
rol in de toenadering tussen de beleidsvoering van de Gemeenschap en de Europese burgers, en 
levert als voordeel een steviger draagvlak voor het beleid van de Europese Unie in het algemeen 
op. Om de zichtbaarheid van de beleidsvormen te verhogen die met de arbeidsmiddelen 
gefinancierd worden, is het absoluut noodzakelijk om de geldverleners bekend te maken.
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VOORSTELLEN

• een waarnemingspost voor de weerslag van de beleidsvoering van de Gemeenschap op de 
integratie oprichten, ook voor onderlinge uitwisseling en bekendmaking van bruikbare 
werkwijzen om de integratiedoelstelling in de ontwerp- en uitvoeringsfasen op te nemen;

• de mogelijkheden van het cohesiebeleid om economische en sociale integratie te verbeteren in 
het licht stellen, als toegevoegde waarde van een structuurbeleid op Europees niveau;

• de Commissie zou moeten onderzoeken welke nationale en Europese beleidsvormen de 
convergentie bevorderen en er een mededeling over moeten opstellen;

• naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie van het nieuw integratiebeleid in 2009 zou de 
Commissie het hefboomeffect van de structuurfondsen om privé-investeringen aan te trekken, 
moeten onderzoeken, en de weerslag van de nieuwe beleidsmiddelen om in het nieuwe
integratiebeleid de competitiviteit te verbeteren;

• er bij de Commissie op aandringen om nieuwe manieren uit te testen om de hulpmiddelen 
voor het structuurbeleid te combineren met andere bestemmingen van de middelen van de 
Gemeenschap, met het oog op betere samenwerking om investeringen en innovatie te 
stimuleren;

• de Commissie zou moeten onderzoeken of een verplichting zoals voorgesteld in het verslag-
Aho1, om minstens 20% van de structuurfondsen aan het stimuleren van onderzoek & 
ontwikkeling en innovatie te besteden, haalbaar is en of er voor onderzoek & ontwikkeling en 
innovatie geen cijfermatig uitgedrukte doelstellingen vastgelegd moeten worden;

• vraagt de Commissie om in de Europese steunprogramma's voor onderzoek & ontwikkeling 
en innovatie, en meer in het bijzonder in het 7e kaderprogramma onderzoek en het 
programma competitiviteit en innovatie, cijfermatig uitgedrukte doelstellingen voor de 
uitwerking vast te leggen;

• om vernieuwing bij de KMO's te stimuleren, die er in veel gevallen niet de noodzaak van 
inzien, zou er in verbinding met de Europese programma's een functie van technologisch 
coördinator ingesteld moeten worden, die vernieuwing in het bedrijfsleven stimuleert en helpt 
verwezenlijken door de toegang tot de Europese steunregelingen en programma's te vrij te 
maken; de functie kan verbonden worden met regionale projecten, technologieparken, 
competitiviteitskernen, netwerken, enz.;

• de Commissie en de lidstaten zouden de bijdrage van het Europees Sociaal Fonds tot de 
uitvoering van de Europese werkgelegenheidstrategie moeten verbeteren door hun onderlinge 
verbindingen te versterken;

• de Commissie zou betere informatie over de werkgelegenheid moeten inwinnen die door 
middel van de structuurfondsen tot stand komt;

• om sociaal isolement van bepaalde groepen in de samenleving te voorkomen zouden de 

  
1 Verslag van de groep onafhankelijke deskundigen (opgericht naar aanleiding van de topconferentie van Hampton 

Court in januari 2006) over onderzoek & ontwikkeling en innovatie.
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Commissie en de lidstaten bijzondere aandacht moeten schenken aan de verwezenlijking van 
de doelstellingen die horizontaal in alle beleidsvormen en maatregelen geïntegreerd zijn 
(bereikbaarheid, gelijkheid van man en vrouw, ...);

• vraagt de Commissie, de lidstaten en de regio's, vooral die van de convergentiedoelstelling, 
om bij voorrang maatregelen te financieren die het ontstaan van policentrische gebieden 
stimuleren om territoriale onevenwichtigheden in stadsgebieden te vermijden;

• dringt er bij de Commissie, de lidstaten en de regio's op aan om na te gaan wat de best 
bruikbare hulpmiddelen zijn om territoriaal evenwicht tussen stads- en plattelandsgebieden te 
bereiken, door uitwisseling van goede werkwijzen te stimuleren;

• vraagt de Commissie, de lidstaten en de regio's om in de plattelandsgebieden economische 
activiteiten rond de ontwikkeling van nieuwe technologie te stimuleren en te steunen, die 
immers niet de materiële nabijheid van de grote stadcentrums nodig hebben;

• de Commissie zou de mogelijkheid moeten onderzoeken om opgave van projecten die al 
aangevangen en door de Europese Unie gefinancierd zijn, strenger te sanctioneren;

• het verslag wenst het belang van grensoverschrijdende en internationale samenwerking voor 
het integratiebeleid te benadrukken en de leidende autoriteiten ertoe aan te zetten om 
internationale en interregionale samenwerking te stimuleren door verschillende 
samenwerkingsnetwerken op te richten;

• de Commissie zou in de uitvoeringsverordening maatregelen moeten onderzoeken om de 
zichtbaarheid van de beleidsvoering te verbeteren, niet alleen voor de grote 
infrastructuurprojecten maar ook voor kleine projecten.


