
DT\643161NL.doc PE 382.390v01-00

Externe Vertaling

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie regionale ontwikkeling

4.12.2006

WERKDOCUMENT
over de rol en de doelmatigheid van het cohesiebeleid in het verminderen van 
de ongelijkheden in de armste regio's van de EU 

Commissie regionale ontwikkeling

Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg



PE 382.390v01-00 2/6 DT\643161NL.doc

NL

Het doel van het EU-cohesiebeleid bestaat eruit de economische en sociale cohesie tussen de 
regio's van de Unie te bevorderen. De regio's die achterliggen in hun ontwikkeling, die 
herstructurering ondergaan of die specifieke geografische, economische of sociale problemen 
ondervinden, moeten beter in staat worden gesteld hun problemen te bestrijden. Van een 
succesvolle ontwikkeling is sprake in veel van de voormalige arme regio's in de Unie. Met 
behulp van het Structuurfonds hebben alle vier voorheen zogeheten cohesielanden Ierland, 
Griekenland, Portugal en Spanje allemaal een opmerkelijke groei laten zien. De positieve 
impact van het EU-cohesiebeleid is opmerkelijk. 

Toch zijn regionale ongelijkheden veel groter in de EU25 dan in de EU15, wat aanmoedigt tot 
serieuze acties om deze kloof te verkleinen. Gezien het feit dat al belangrijke economische 
vooruitgang is geboekt in de lidstaten die in 2004 toetraden, wanneer we hun lage startpunt in 
beschouwing nemen, blijven problemen vaak voortduren door administratieve 
tekortkomingen. Economische groei is geneigd zich te concentreren op bepaalde gebieden. 
Het bewijs van een dergelijke concentratie is vooral te vinden in de Midden- en Oost-
Europese landen met snelgroeiende hoofdstedelijke regio's. Stedelijke groei met toenemende 
concurrentie kan, op tal van manieren, als katalysator werken op de ontwikkeling in 
omringende rurale gemeenschappen. Toch kunnen we niet ontkennen dat bepaalde regio's nog 
steeds een gebrek aan groei vertonen. Recente cijfers die gepubliceerd zijn door Eurostat 
tonen een brede kloof tussen de rijkste EU-regio's en de armste, en de onlangs toegetreden 
lidstaten van de EEG domineren de laagste positie. 

Regionaal BBP per inwoner in EU25 in 2003
(in KKS, EU25=100)

De tien hoogste De tien laagste

1 Inner London (UK) 278 1 Lubelskie (PL) 33
2 Bruxelles-Capitale (BE) 238 2 Podkarpackie (PL) 33
3 Luxembourg 234 3 Podlaskie (PL) 36
4 Hamburg (DE) 184 4 Świętokrzyskie (PL) 37
5 Île de France (FR) 173 5 Warmińsko-Mazurskie (PL) 37
6 Wien (AT) 171 6 Opolskie (PL) 37
7 Berkshire, Buckinghamshire & 

Oxfordshire (UK)
165 7 Észak Magyaroszág (HU) 38

8 Provincia Autonoma Bolzano (IT) 160 8 Východné Slovensko (SK) 39
9 Oberbayern (DE) 158 9 Eszag-Alföld (HU) 39

10 Stockholm (SE) 158 10 Dél-Alföld (HU) 40

Dit ontwerpinitiatiefverslag beoogt bepaalde principes te benadrukken over de manier waarop 
de lidstaten en de EU zouden kunnen optreden om de doelmatigheid van het EU-
cohesiebeleid te vergroten. De focus ligt op het belang van de overbrugging van de kloof 
tussen de regio's. Er zijn fondsen beschikbaar en deze moeten doelmatig worden opgenomen.

De verhoging van het groeipeil van de armste regio's is een eerste vereiste voor het koesteren
van hoge en duurzame levensstandaarden in de Unie. Convergentie van EU-regio's is van 
cruciaal belang als de Unie op wereldniveau concurrerend en sterk wil zijn in de toekomst. 
Het risico bestaat dat maatregelen afzwakken door stijgende kosten in de toekomst als regio's 
die problemen ondervinden achterblijven. 
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● Het EU-cohesiebeleid moet rekening houden met de specifieke behoeften van de 
regio's die het meest achterblijven en accurate mechanismen vinden die de 
ontwikkeling stimuleren. 

Het is fundamenteel om vast te stellen wat de belangrijkste behoeften zijn van een specifieke 
regio en om de financiering op het juiste niveau te richten. Voor de cohesielanden moet een 
"achtergrond" voor andere investeringen worden vastgesteld. Er bestaat geen bepaalde 
tegenstrijdigheid tussen concurrentievermogen en het doel van cohesie; toch is het essentieel 
te begrijpen waar het hefboomeffect de groei bevordert. Arme regio’s hebben bijvoorbeeld 
een ontwikkelde basisstructuur, human resources en kleine en middelgrote ondernemingen
nodig om een bepaald concurrentieniveau te bereiken. Er wordt opgeroepen tot continue
investeringen op kernbeleidsterreinen. 

● De problemen die regio’s ondervinden om de fondsen op te nemen blijven een 
probleem. Autoriteiten missen vaak de vaardigheden of resources om te voldoen aan 
de gecompliceerde eisen van het cohesiebeleid, en zijn dan ook niet in staat aanspraak 
te maken op de fondsen waarop zij in principe recht hebben. 

Dit blijkt vooral voor de nieuwe lidstaten en de toetredende landen een dringend probleem. 

Echt BBP-groeipercentage
Groeipercentage van BBP-volume - percentage verandering ten opzichte van vorig jaar 
(2006, 2007 en 2008 duiden op voorspellingen)

1997    -98     -99     -00      -01   -02     -03    -04    -05    -06   -07   -08
Bulgarije -5,4 3,9 2,3 5,4 4,1 4,9 4,5 5,6 5,5 6,0 6,0 6,2
Roemenië -1,2 2,1 5,7 5,1 5,2 8,4 4,1 7,2 5,8 5,6
EU25 2,7 3,0 3,0 3,9 2,0 1,2 1,3 2,3 1,7 2,8 2,4 2,4
EU15 2,6 2,9 3,0 3,9 1,9 1,1 1,1 2,2 1,5 2,6 2,2 2,3

Zoals uit de tabel blijkt, is het groeipotentieel opmerkelijk in de twee landen die in 2007 
toetreden tot de EU, Bulgarije en Roemenië. Om dit ontwikkelingspotentieel volledig te 
benutten, moeten administraties en instellingen functioneren. Er zijn een paar algemene 
opmerkingen over pretoetredingssteun. En het belangrijkste is dat de noodzaak tot 
institutionele capaciteit wordt benadrukt als voorvereiste voor de succesvolle implementatie 
van programma's en projecten, samen met de ontwikkeling van human resources. In het 
algemeen blijkt uit de ervaring dat verscheidene programma's een groot aantal institutionele, 
bedrijfskundige en administratieve gebreken vertonen aan de ontvangende zijde. Die gebreken 
zijn misschien nog niet helemaal verholpen, maar moeten worden aangepakt in de nabije 
toekomst wanneer fondsen accuraat worden geabsorbeerd en geïmplementeerd.

Om de fondsen naar behoren te beheren dient er sprake te zijn van een goede Coördinatie op 
alle niveaus, zowel politiek, technisch als administratief. Dit is een dringend probleem in de 
meest recente lidstaten en hier moet nog veel meer aan gedaan worden. Discussies om de 
coherentie tussen de EU, lidstaten, regio's en lokaliteiten te garanderen, zijn essentieel, en 
geen enkele invloedssfeer mag van deze gestructureerde dialoog worden uitgesloten. 



PE 382.390v01-00 4/6 DT\643161NL.doc

NL

Cohesiebeleid gaat niet alleen over economische fondsen, maar ook over partnerschap. Om 
het hefboomeffect te verbeteren moet niet alleen op één niveau worden opgetreden en 
samengewerkt, maar zijn vooral een goede informatiestroom en partnerschappen nodig.

• Zowel een kader dat de interacties in de praktijk brengt als de uitwisseling van 
ervaringen moeten worden geregeld. Deze inspanning kan er ook voor zorgen 
dat normen en cultuur worden vastgesteld die belangrijk zijn om de 
administratieve capaciteiten te vergroten bij het behandelen van de 
implementatie van voorschriften en regels. 

Het is fundamenteel om meer gebruik maken van publiek-private samenwerking (PPS) voor 
het budgetteren van de fondsen en het beschikbaar maken van kapitaal. Er moeten regels 
worden opgesteld voor de implementatie van PPS, en obstakels moeten worden beperkt. In 
nieuwe lidstaten is er een gebrek aan goede praktijken. Jaspers, Jeremie en Jessica zijn 
uitstekende instrumenten om kleine en middelgrote ondernemingen op regionaal niveau te 
helpen, maar er moet veel meer worden gedaan om informatie te verspreiden en het gebruik 
en de doelmatigheid ervan voor de armste regio's te verbeteren. In Polen bijvoorbeeld zijn 
deze instrumenten bij weinigen bekend.

• Er zou meer aandacht moeten worden besteed aan de vraag in welke mate 
nieuwe lidstaten zijn geïnformeerd over Jaspers, Jeremie en Jessica. 

• Het belang van additionaliteit moet verder worden benadrukt. De aanwending 
van privékapitaal is een belangrijk aspect dat zou kunnen leiden tot een 
stimulans van de additionele investeringen. De financiële steun moet 
transparant worden besteed, om er zeker van te zijn dat de gestelde doelen 
worden behaald.

Partnerschap hangt nauw samen met innovatie dat bovendien een belangrijk element voor 
economische ontwikkeling vormt. Het EU-cohesiebeleid is inderdaad gericht op het vergroten 
van de innovatiecapaciteit van de EU en van belang is dan ook dat deze doelstelling niet 
voorbijgaat aan de armste regio's. 

• Er moet sprake zijn van een actieve ondernemingsgeest en hierbij moet ieder 
individu betrokken zijn. Vrouwen en jongeren kunnen speciaal worden 
aangemoedigd. Bij de aanmoediging van innovatie speelt ook de verbetering 
van de kwaliteit van regels en voorschriften in EU-landen een belangrijke rol. 
Deze kan immers als effect hebben dat innovatieprocessen in belangrijke 
sectoren van de economie geblokkeerd worden. De armste regio's zijn in dit 
opzicht vaak kwetsbaarder.

Uit voorbeelden blijkt dat er een gebrek is aan capaciteit in de nieuwe lidstaten om gebruik te 
maken van fondsen. De administratieve kwaliteiten moeten worden verbeterd zodat de 
regio's die fondsen ontvangen in staat zijn de hulp te absorberen en hiervan gebruik te maken. 
Technische bijstand is essentieel, vooral bij het voorbereiden van de implementatie van 
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nieuwe projecten. Er is behoefte aan kwaliteit, zowel extern in de vorm van deskundige 
kennis, als intern; hoe te weten wat te zoeken, in staat zijn te begrijpen wat nodig is en 
kwaliteitscontroles invoeren. De geïmplementeerde projecten moeten duurzaam zijn en de 
aspecten achter de duurzaamheid moeten worden onderzocht en informatie moet worden 
verspreid aan de autoriteiten door middel van uitwisseling van standpunten en door experts. 

• De duurzaamheid van reeds uitgevoerde acties vormt een belangrijke factor 
en hiervoor zijn aanvullende indicatoren nodig. Daarom wordt opgeroepen tot 
actuele beoordelingen van duurzame projecten die al zijn geïmplementeerd. 

• Een speciaal bedrag uit de fondsen zou kunnen worden besteed aan de 
voorbereiding, de monitoring, de evaluatie en de experts. Mits naar behoren 
uitgegeven, zou deze hulp vooral in landen met een meer complex
administratief systeem een groot verschil kunnen maken.

Het is van belang dat de regio's die in aanmerking komen snel worden bereikt door de 
fondsen. Soms kost het te veel tijd voordat fondsen de begunstigden bereiken, en het is een 
uitdaging voor alle partijen om deze accuraat te laten circuleren. 

Het is moeilijk om de complexiteit te vermijden bij het gebruik van Structuurfondsen, niet in 
de laatste plaats aangezien er drie verschillende niveaus van regulering bestaan die van 
toepassing zijn: communautaire voorschriften, nationale kaders en praktijken op regionaal 
niveau. Vereenvoudiging is dus een uitdaging voor alle drie niveaus om iedere volgende 
interpretatie te voorkomen en de uitvoering van de programma's te vereenvoudigen. 

Synergie tussen beleidsmaatregelen, zowel Europese als nationale beleidsmaatregelen, 
voorkomt verstorende effecten. Beleidsmaatregelen zouden elkaar moeten aanvullen en niet 
tegen elkaar in moeten druisen. De territoriale concentratie in kernlanden en regio's van de 
voordelen van andere Europese beleidsmaatregelen kan bijvoorbeeld de impact van 
ontwikkelingsbeleidsmaatregelen afzwakken. Ontwikkeling heeft voor een groot deel te 
maken met het zekerstellen van sociale en milieudimensies en een focus op dergelijke 
aspecten moet worden bevorderd. 

• De impact van mogelijke verstorende effecten tussen beleidsmaatregelen moet 
in aanmerking worden genomen en bestudeerd in de tussentijdse evaluatie van 
de gemeenschapsbegroting van 2009 en in het vierde verslag over 
economische en sociale samenhang.

Het is noodzakelijk om alle belanghebbenden te mobiliseren. De insluiting en volledige 
deelname van alle individuen is nodig om de cohesie te versterken. Het bestaan van 
langdurige werkeloosheid onder bepaalde sociale groepen is bijzonder verontrustend, 
aangezien deze relatief immuun zijn voor algemene verbeteringen in de economie. 

De integratie van personen met een handicap is een voorvereiste om accurate 
levensstandaards te verkrijgen in de Unie. Verder wordt cohesie in de EU bevorderd door 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
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moet worden gestimuleerd. Er bestaan nog steeds verschillen wat betreft salarisniveaus tussen 
mannen en vrouwen en dit hindert de groei van de economie. Aandacht voor 
genderverschillen zal de kwaliteit van de effectieve implementatie van het cohesiebeleid 
verhogen, personeel op alle niveaus van het proces moet zich hiervan bewust zijn, en in dit 
opzicht moet nog steeds meer worden gedaan. 

• De kennis over hoe een genderaanpak eruit moet zien bij het implementeren en 
evalueren van programma's en projecten moet beter worden ontwikkeld, met 
een beter gebruik van studies en analyses die al zijn uitgevoerd. Praktische 
uitvoeringen van aan het licht gebrachte kwesties kunnen nog steeds 
plaatsvinden, zoals een het garanderen van een begroting die de 
emancipatietoets heeft doorstaan (bijvoorbeeld: is de begroting geschikt voor 
het implementeren van gelijkheidsmaatregelen), sociale partners en relevante 
partijen bewust maken van genderaspecten en de beschikbaarheid van 
genderexpertise zekerstellen. Een intelligente benadering van gender, waarbij
de stereotypering van mannen en vrouwen wordt voorkomen, is essentieel om 
het cohesiebeleid doelmatiger te maken. 

Een uitgebalanceerde en regiospecifieke ontwikkelingsbenadering bij de implementatie van 
de strategieën is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat de Europese 
ontwikkelingsbeleidsmaatregelen daadwerkelijk duurzame ontwikkelingsstrategieën worden, 
in plaats van slechts middelen van inkomenssteun. 
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