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I. Afbakening van het onderwerp en de definitie ‘toekomstige uitbreidingen’
Sinds kort hebben meerdere fracties van het Europees Parlement in een verslag over de 
uitbreidingsstrategie gezamenlijk geëist, dat bij toekomstige uitbreidingen meer rekening 
wordt gehouden met de opnamecapaciteit van de Gemeenschap.1 Elke toekomstige 
uitbreiding dient afhankelijk te worden gemaakt van de ter beschikking staande financiële 
middelen. Deze eis is met name relevant voor het structuurbeleid van de Europese Unie. Ook 
de Europese Commissie eist in haar uitbreidingsstrategie van 8 november 2006 dat bij 
toekomstige uitbreidingen vooraf eerst de gevolgen voor de EU-begroting nauwkeurig 
worden geanalyseerd.2

Het structuurbeleid staat mede tegen de achtergrond van de voor 2008/2009 overeengekomen 
herziening van de EU-begroting (herzieningsverslag van de Commissie aangekondigd voor 
begin 2009) op de helling. Nu de economische doelmatigheid dankzij het interinstitutionele 
akkoord over de begroting 2007-2013 op de politieke agenda is komen te staan, zal juist over 
een van de grootste begrotingsposten, het regionale en structuurbeleid, zeer intensief 
gediscussieerd worden.3

Het initiatiefverslag dient zich bezig te houden met de vraag in welke mate de toekomstige 
uitbreidingen van de EU van invloed zijn op de doeltreffendheid van het cohesiebeleid en hoe 
dit beleid in de toekomst opgezet moet worden om ook voortaan de gewenste cohesie- en op 
groei gerichte effecten te bereiken.
Als toekomstige uitbreidingen analyseert het bericht de toetreding van Roemenië en 
Bulgarije, die – onder voorbehoud van de toestemming door de nationale parlementen – op 1 
januari 2007 zal plaatsvinden. Formeel gezien vallen deze toetredingen niet onder 
‘toekomstige uitbreidingen’, omdat deze uitbreidingsronde al is opgenomen in de nieuwe 
financiële vooruitzichten voor de programmeringsperiode 2007-2013. Desalniettemin moet 
speciaal met het oog op het regionale en structuurbeleid in aanmerking worden genomen dat 
het statistische effect van de geringe economische kracht van deze landen op de 
subsidiabiliteit van andere regio’s tot dusver niet is becijferd en pas vanaf 2014 in werking 
treedt.

Het begrip ‘toekomstige uitbreidingen’ heeft betrekking op landen die officieel beschikken 
over de status van kandidaat-lidstaat en waarmee de EU al toetredingsonderhandelingen heeft 
geopend – zij het met een open einde: Turkije en Kroatië. Beide behoren tot de groep van 
ontvangende landen van de zogeheten pretoetredingssteun IPA (Instrument voor 
Pretoetredingssteun).4

Voorts gelden ook de andere landen van de westelijke Balkan (de voormalig Joegoslavische 
republiek Macedonië, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Servië (inclusief Kosovo) 
als kandidaat-lidstaten, die eveneens al ontvangende landen van de pretoetredingssteun voor 
de EU-toetreding zijn. Macedonië heeft op 22 maart 2004 een verzoek ingediend tot 

  
1 ‘Document betreffende de strategie voor de uitbreiding (2005)’ P6_TA-PROV(2006)0096, plenaire stemming 
van 16 maart 2006
2 ‘Uitbreidingsstrategie en belangrijkste uitdagingen voor de periode 2006-2007’, mededeling van de Commissie 
COM(2006)649 van 8 november 2006
3 Interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (Publicatieblad 2006/C 139/01)
4 ‘Auswirkungen der künftigen Erweiterungen auf die Wirksamkeit der Kohäsionspolitik’, mededeling van de 
beleidsondersteunende afdeling Structuurbeleid en cohesie van 31 juli 2006; PE 375.308
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toetreding tot de Europese Unie en beschikt tot dusver als enige land van de westelijke Balkan 
over de status van kandidaat-lidstaat.5 Zodoende zijn dus naast Roemenië en Bulgarije ook 
alle landen die pretoetredingssteun ontvangen, in de analyse opgenomen. Deze landen worden 
aangeduid als toetredende- en kandidaat-lidstaten (TKL-9).

Andere landen waarmee de EU economische partnerschapsakkoorden heeft afgesloten 
(Oekraïne, Rusland) of die in aanmerking komen voor middelen uit hoofde van het Europese 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) maken niet deel uit van het verslag, 
aangezien zij pas op zeer lange termijn worden beschouwd als kandidaat-lidstaten.

II. Raamvoorwaarden voor het toekomstige regionale beleid
Bereikte convergentie in de EU
Het Europese cohesiebeleid kan bogen op aanmerkelijke successen. Het beste voorbeeld 
hiervan is de steun voor de EU-uitbreiding naar het zuiden. Hier droegen cumulatieve effecten 
van het Structuurfonds ertoe bij dat het BBP van Griekenland, Portugal en Ierland tussen 1989 
en 1999 met 10 procentpunten steeg van 63,5% naar ruim 70% van het EU-gemiddelde.6

Tegenwoordig heeft een groot aantal regio’s van voormalige toetredingslanden het niveau 
bereikt van meer dan 75% dan wel 90% van het EU-gemiddelde.
Minder florissant is het resultaat van de uitbreiding naar het oosten. Deze uitdaging was 
evenwel ook van een geheel andere orde, aangezien het economische uitgangsniveau lager 
was. Tegelijkertijd moest een radicale wijziging van de politieke structuur worden 
bewerkstelligd. Door de uitbreiding van 15 naar 25 lidstaten nam het grondgebied van de EU 
weliswaar toe met 23%, de bevolking met 20%, maar de toegevoegde waarde met maar 
slechts 5%. Het gemiddelde inkomen in de EU-10 steeg tussen 1997 en 2005 weliswaar van 
44% tot 50% van het gemiddelde inkomen van de EU-15-landen,7 maar de Commissie 
verwacht dat de grote verschillen in levensstandaard pas in 2040 zullen verdwijnen (door het
bereiken van een niveau van 75% van het EU-gemiddelde). Diverse wetenschappelijke 
instituten gaan ervan uit dat de economische groei van de EU-10-landen ten dele duidelijk zal 
dalen en het convergentieproces daardoor mogelijk nog langer zal gaan duren.8

Maar ook binnen de EU-15 zijn tal van structuurproblemen nog steeds niet opgelost of 
ontstaan opnieuw als gevolg van de globalisering. Veel regio’s hebben te kampen met 
bedrijfssluitingen en hoge werkloosheid. De genoemde verbetering van de economische 
kracht van de EU-10 ten opzichte van die van de EU-15 is inmiddels ook het gevolg van een 
groeivertraging in de ‘oude’ EU-15.
De economische convergentie voltrekt zich tegen de achtergrond van begrotingstekorten en 
budgettaire beperkingen in de meeste lidstaten. Alleen zes van de tien nieuwe lidstaten (Polen, 
Tsjechische Republiek, Hongarije, Slowakije, Malta en Cyprus) handelen in strijd met het 

  
5 ‘Auswirkungen der künftigen Erweiterungen auf die Wirksamkeit der Kohäsionspolitik’, mededeling van de 
Beleidsondersteunende afdeling Structuurbeleid en cohesie van 31 juli 2006; PE 375.308
6 ‘Een versterkte partnerschap voor de ultraperifere regio’s’; derde verslag over de economische en sociale 
cohesie. Europese Commissie COM(2004)343, februari 2004
7 ‘Enlargement, two years after: an economic evaluation’, Europese Commissie, Occasional Paper N° 24, mei 
2006 
8 ‘Die aktuelle Wirtschaftslage in den Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas’, Weens instituut voor 
internationale economische studies (WIW), juli 2005; gegevens van EUROSTAT 2006
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stabiliteits- en groeipact.9 Ook grote lidstaten zoals Duitsland en Frankrijk hadden te kampen 
met begrotingstekorten die indruisden tegen het stabiliteitspact. Dit zal een negatieve invloed 
hebben op de mogelijkheden en de bereidheid van veel lidstaten om een financiële bijdrage te 
leveren aan de EU-begroting en zodoende ook aan het cohesiebeleid. 

Daar komen nog de toekomstige overheidsuitgaven bij die nodig zullen zijn om de gevolgen 
van de vergrijzing op te vangen. In een mededeling van de Ecofin-Raad van 13 februari 
200610 stelt de Raad dat het percentage van de met de vergrijzing samenhangende 
overheidsuitgaven in de EU gemiddeld met 4 procentpunten van het BBP zal stijgen en de 
gemiddelde jaarlijkse groei in de EU-25 aanzienlijk zal vertragen – van jaarlijks 2,2% tussen 
2004 en 2010 naar 1,4% tussen 2030 en 2050. 

De opnamecapaciteit en de uitdaging van toekomstige uitbreidingen
In het boven aangehaalde verslag over de uitbreidingsstrategie eist het Europees Parlement 
dat uitbreidingen afhankelijk worden gemaakt van de financiële middelen van de EU. Deze 
eis is met name relevant voor het structuurbeleid van de Europese Unie. Afhankelijk van de 
grootte van de kandidaat-lidstaat en zijn ontwikkelingsachterstand moeten andere ‘oude’ 
regio’s/landen van de Gemeenschap vanwege het ‘statistische effect’ accepteren dat ze niet 
langer in aanmerking komen voor middelen uit hoofde van het cohesiebeleid of genoegen 
nemen met overgangsregelingen, zonder dat hun concurrentiepositie en herstructurering 
verbeterd konden worden. 

Het wegvallen van de structuursteun of de successievelijke beëindiging hiervan als gevolg 
van de EU-uitbreiding naar het oosten was al een groot probleem voor veel regio’s in de EU-
15. Een uitbreiding van de EU-25 of EU-27 dient daarom nog meer tegen de achtergrond te 
worden bediscussieerd dat het zogenaamde vierde toetredingscriterium van Kopenhagen juist 
vanuit het oogpunt van het cohesie- en structuurbeleid wordt nageleefd. Zo wordt 
bijvoorbeeld in Conclusies van het EU-voorzitterschap11 gesteld dat de EU het vermogen om 
nieuwe lidstaten op te nemen niet mag verliezen en de ‘dynamiek van de Europese integratie’ 
dient te behouden. Voorts wordt gesteld dat ‘alles in het werk moet worden gesteld om de 
samenhang en de doeltreffendheid van de Unie te beschermen.’
De bijzondere uitdaging wordt nog eens verduidelijkt door tabel 1 in de bijlage. Terwijl het 
grondgebied van de Gemeenschap door toetreding van de TKL-9 zou groeien met in totaal 35 
% en het inwonertal met 27%, zou het EU-BBP met slechts 4% toenemen en het EU-BBP per 
hoofd van de bevolking op hetzelfde moment zelfs dalen met 18%.12

Financiële gevolgen van uitbreidingen

Het tot dusver bestaande structuurfondsaandeel van 0,37% van het Europese BBP en de 

  
9 ‘The new Member States and the Stability and Growth Pact: needs for adapting in the prospect of euro area 
membership?’, bijlage van het EUROFRAME-EFN-voorjaarsrapport 2006
10 ‘The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU-25 Member States on pensions, health 
care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050)’, Europese Commissie, DG ECFIN, 
Speciaal Verslag nr. 1/2006, 13 februari 2006
11 Raad van de Europese Unie, conclusies van het voorzitterschap van 15/16 juni 2006 (document 10633/1/06
van 17 juli.2006)
12 ‘Future Enlargement and Cohesion Policy’, vermelding van de Beleidsondersteunende afdeling 
Structuurbeleid en cohesie IP/B/REGI/NT/2006_08, november 2006
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groeiprognoses (BBP en bevolking) van statistische instituten in aanmerking genomen, zal het 
aandeel van het Structuurfonds door de toetreding van de TKL-9 stijgen met ca. 4% (3,7% in 
2006, 4,8% in 2014.13

Uitgaande van het zeer waarschijnlijke scenario dat alle regio’s van de TKL-9-landen in de 
komende subsidieperioden onder het niveau van 75% van het EU-gemiddelde zullen blijven, 
zou bij een aangenomen absorptieplafond van 4% van het nationale BBP de subsidiesom voor 
deze landen van 18,5 miljard € in 2007 stijgen naar 25,5 miljard € in 2014. Dit komt komt 
overeen met 49,8% van de totale Structuurfondsbegroting. Als we dit afzetten tegen de 
actuele subsidieperiode 2007- 2013 wordt het probleem nog duidelijker: om de uit huidig 
oogpunt noodzakelijke geachte investeringen in het kader van het Structuurfonds te kunnen 
doen, dient de TKL-9-landen een totale som van 150,2 miljard € ter beschikking te staan.14

Een dergelijke verhoging van de Structuurfondsbegroting is politiek gezien niet haalbaar. 
Evenmin waarschijnlijk is een evenredige verlaging van de steun voor de huidige 
ontvangende landen: Polen bijvoorbeeld zou om die reden gedurende de lopende periode 
genoegen moeten nemen met een verlaging van de steun van 59,7 miljard € naar 30,6 miljard 
€. 
De beschreven rekenvoorbeelden dienen om de omvang van het probleem te verduidelijken. 
Uiteraard moet in aanmerking worden genomen dat een absorptieplafond van 4% niet in alle 
gevallen direct wordt gehaald, maar het is wel een belangrijke kortetermijndoelstelling voor 
kandidaat-lidstaten. Verder mag niet buiten beschouwing worden gelaten dat de beschreven 
uitbreidingsscenario’s niet gelijktijdig plaats zullen hebben. De statistische effecten van de 
landen die in 2007 zullen toetreden, Roemenië en Bulgarije, vallen in ieder geval onder de 
volgende subsidieperiode. Daarom dient de Gemeenschap zich eveneens grondig bezig te 
houden met de gevolgen van de vrijwel gelijktijdige toetreding van de TKL-9-landen. Dit 
geldt ook voor het geval dat deze landen eerder zullen toetreden, dus voordat de economische 
inhaalrace van de meeste huidige convergentieregio’s afgesloten zal zijn.

In elk opzicht een bijzonder geval is Turkije. Aannemend dat Turkije nu al lid zou zijn van de 
EU, zou het land naar schatting 27,3% van alle Structuurfondsmiddelen ontvangen. Dit 
bedrag van jaarlijks circa 16 miljard € correspondeert wat de omvang betreft met een raming 
van de Europese Commissie, die voor 2024 – uitgaande van een jaarlijkse economische groei 
van 4-5% en een absorptieplafond van 4% –een jaarlijks bedrag heeft becijferd van 22,4 
miljard €.15 Andere ramingen voor het jaar 2025 gaan alleen al voor het Turkse 
structuurbeleid uit van een bedrag dat kan oplopen tot 26 miljard € per jaar.16

Gevolgen voor de subsidiabiliteit van de EU-25

  
13 ‘Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds’, GEFRA Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen, november 2006
14 ‘Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds’, GEFRA Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen, november 2006
15 ‘Fragen im Zusammenhang mit der möglichen Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union, 
werkdocument van de diensten van de Commissie SEC(2004) 1202, oktober 2004
16 ‘Der EU-Beitritt der Türkei: Wie teuer wird die Gemeinsame Agrarpolitik’, Harald Grethe. Humboldt-
Universität (Berlijn), Agrarwirtschaft 54 (2005) nummer 2/2005
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Als alle TKL-9-landen vandaag tegelijkertijd zouden toetreden, zou volgens schattingen meer 
dan een derde van alle huidige convergentieregio’s de status van doelstelling-1-regio 
verliezen.17 Slechts de Baltische staten en Slowakije zouden geen convergentieregio’s hoeven 
in te leveren. Daarentegen zouden Italië, Duitsland, Malta, Spanje, Griekenland en Frankrijk 
het sterkst worden getroffen. De lidstaten Griekenland, Cyprus en Slovenië zouden zelfs niet 
meer in aanmerking komen voor middelen uit het Cohesiefonds (90%) en de Tsjechische 
Republiek zou zich kort voor het overschrijden van het 90%-niveau bevinden. Een overzicht 
van de gevolgen van een successievelijke toetreding geven de tabellen 3 en 4 in de bijlage 
weer.

III. Vraagstelling voor het verslag en eerste overwegingen van de rapporteur
Alleen al de beschreven ontwikkelingsprognoses tonen aan dat door het opnemen van de 
kandidaat-lidstaten de regionale welvaartsverschillen binnen een grotere EU nog eens enorm 
zullen toenemen. Voor een cohesiebeleid dat uit is op het verkleinen van regionale verschillen 
wordt deze uitdaging nog eens vergroot door de budgettaire beperkingen en de groeiende 
mondiale concurrentiedruk. Tegelijkertijd nemen de verwachtingen omtrent het Europese 
structuurbeleid toe om een effectieve bijdrage te leveren aan de strategie van Lissabon. De 
uitdagingen voor het Europese regionale beleid zullen derhalve sterker toenemen dan de 
beschikbare middelen voor dit beleid. Daarom dient niet alleen over nieuwe 
meerfasenmodellen voor de regionale steun te worden nagedacht, maar ook over nieuwe 
doelmatigheidscriteria. Daartoe wil dit initiatiefverslag aan de hand van de volgende eerste 
overwegingen een bijdrage leveren.

Toekomstige toetredingsscenario’s en meerfasenmodellen voor het Europese regionale 
beleid

• Naar opvatting van de rapporteur druist het in tegen de Europese solidariteitsgedachte 
om de uitbreiding van de Gemeenschap te financieren door steeds minder regio’s uit 
de bestaande EU-15, EU-25 of EU-27 in aanmerking te laten komen voor 
structuursteun. Pas wanneer de convergentie duurzaam is bewerkstelligd, zoals dit 
bijvoorbeeld het geval is in Ierland, en hiervoor ook de oorspronkelijke 
waarderingsgrondslag werd gehanteerd, mogen regio’s hun subsidiabiliteit wat de 
structuursteun betreft verliezen.

• De toetreding van Roemenië en Bulgarije is een vaststaand feit. De EU zal zeer strikte 
maatstaven moeten aanleggen voor de transparantie van de verdeling van de 
beschikbare middelen. Vanwege het statistische effect zal met name voor regio’s in 
Italië en Duitsland, maar ook voor regio’s in Griekenland, Spanje, Frankrijk, Malta en 
Polen een overgangsregeling nodig zijn. De toetreding van Roemenië en Bulgarije 
heeft momenteel geen gevolgen voor de nationale kaart van steunregio’s in het kader 
van het Cohesiefonds (90%). 

• Het opnemen van de kandidaat-lidstaat Kroatië plaatst de Europese Unie voor nieuwe 
uitdagingen. Een absorptieplafond van 4% zou vanaf 2014 waarschijnlijk resulteren in 
een jaarlijkse structuursteun van ongeveer 2 miljard €. Gevolgen voor de regionale en 

  
17 ‘Future Enlargement and Cohesion Policy’, vermelding van de Beleidsondersteunende afdeling 
Structuurbeleid en cohesie IP/B/REGI/NT/2006_08, november 2006, zie tabel 3 in de bijlage
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nationale steunregelingen zou de toetreding echter niet hebben. Het BBP per hoofd 
van de bevolking van 48% (van het EU-25-gemiddelde) is verhoudingsgewijs hoog en 
zou kunnen groeien tot 62% in 2013. Tegen deze achtergrond lijkt op middellange 
termijn een integratie van Kroatië in het structuurbeleid van de Gemeenschap 
haalbaar. Wat de pretoetredingssteun betreft, zou de nadruk moeten worden gelegd op 
de voorbereiding van de bestuurlijke organen van Kroatië op een tijdige toepassing 
van structuurinstrumenten.

• Turkije is in elk opzicht een bijzonder grote uitdaging. De geldende 
Structuurfondsregels zijn nog nooit toegepast op een land van deze grootte, met een 
dergelijk ontwikkelingsniveau en dito regionale ongelijkheden. Een absorptieplafond 
van 4% lijkt niet financierbaar (minstens 16 miljard € jaarlijks) en evenmin 
realiseerbaar gezien de bestaande bestuurlijke capaciteiten. Daarom is een volledige 
integratie van Turkije in de financiële automatismen van het Structuurfonds binnen 
afzienbare tijd niet mogelijk. De invoering van specifieke procedures is 
gerechtvaardigd.

• Daartoe kan de concentratie op specifieke subsidiethema’s (sectorclusters, anti-
discriminatiemaatregelen) of subsidieregio’s (met bijzonder geschikte 
aanknopingspunten) worden overwogen. In ieder geval zou de pretoetredingssteun 
daarop aanvankelijk sterker moeten worden gericht. Dit themaconcept kan vervolgens 
gefaseerd verder worden ontwikkeld.

• Afhankelijk van de politieke voortgang van de toetredingsonderhandelingen met 
Turkije kan dit regionaalpolitieke meerfasenconcept worden gezien als een onderdeel 
van een bijzondere vorm van lidmaatschap van de Gemeenschap of als bewijs van een 
opgewaardeerd ‘EER+’-lidmaatschap.

• Wat de landen van de westelijke Balkan betreft, is niet zozeer de financiële dimensie 
de basisvoorwaarde voor versterkte activiteiten van de EU, als wel de politieke 
ontwikkeling op diverse gebieden. Ook in dit geval zouden allereerst 
regionaalpolitieke meerfasenconcepten met bepaalde subsidiethema’s als 
pretoetredingssteun in aanmerking moeten komen.

Eigen regionale en nationale verantwoordelijkheid versterken

• Met het oog op de doelmatigheid en doeltreffendheid van het structuurbeleid zou de 
EU zowel in het meerfasenmodel als ook in de ‘klassieke’ regionale steun veel sterker 
dan tot dusver als garantiegever (voor het financieren van leningen) moeten optreden 
in plaats van als subsidieverstrekker. De doeltreffendheid van het regionale beleid zou 
gehandhaafd blijven dankzij de hefboomwerking van het financieren van leningen, 
zelfs met een beperkte budgettaire speelruimte. 

• Evenwel mag de financiering van leningen niet het dominerende onderdeel van de 
structuursteun zijn, aangezien juist de financiële kracht van de ontvangende landen 
versterkt dient te worden. Voor gebieden met een grote ontwikkelingsachterstand 
dienen daarom ook voortaan gunstigere condities gelden voor de steun en financiering 
van leningen.

• Daarboven is het van belang om de eigen verantwoordelijkheid van de lidstaten en de 
projectdragers te versterken. Dit kan worden bereikt door een verplichting om de 
cofinanciering te verhogen; een EU-aandeel van 85% kan in dit verband 
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contraproductief zijn. Een groter financieel engagement van de zijde van de regio’s 
leidt tot prioritaire subsidiëring van de dringendste projecten.

Koppeling van toewijzingen aan een op groei gericht nationaal economisch beleid

• Het succes van het Europese structuurbeleid is direct afhankelijk van het economisch 
beleid van de lidstaten. Als deze te hoge begrotingstekorten toelaten of de structuur 
van hun staatsuitgaven niet of nauwelijks groeigericht is, dan dreigt de 
doeltreffendheid van het Structuurfonds in rook op te gaan. De toewijzing van de 
middelen zou daarom gekoppeld kunnen worden aan een goed groeibeleid, dat op zijn 
beurt gedefinieerd zou moeten worden met behulp van kwantificeerbare indicatoren.

Bedrijfssteun: deadweighteffecten voorkomen en transparantie bewerkstelligen

• Wetenschappelijke studies tonen aan dat de positieve effecten van bedrijfssteun
vrijwel geheel in rook opgaan binnen het economische systeem.18 Daar komt nog eens 
bij dat deze steun slechts een ondergeschikte rol speelt bij de keuze van de 
vestigingsplaats. Daarom dient te worden voorkomen dat de EU alleen 
deadweighteffecten subsidieert.

• Alleen wanneer er voldoende transparantie bestaat over hoe en waarvoor de middelen 
uit het Structuurfonds worden ingezet, kan een herziening van de politieke 
doelstellingen het gewenste succes opleveren. De transparantie van de toewijzing 
van de middelen moet verder worden verbeterd door ervoor te zorgen dat de 
begunstigden van de bedrijfssteun overeenkomstig de uitvoeringsverordening zonder 
enige restrictie worden meegedeeld.

Internationalisatie van op groei gericht structuurbeleid versterken

• Juist uit het oogpunt van doelmatigheid moet worden nagedacht over de vraag waar 
het Europese structuurbeleid bijzonder sterke groei-impulsen kan bewerkstelligen en 
kan bijdragen tot internationalisatie van de economie en de regio’s. De programma’s 
ter bevordering van de regionale concurrentiepositie kunnen hiervoor als voorbeeld 
dienen. Deze zouden echter nog sterker getoetst moet worden aan bepaalde criteria 
zoals de verbetering van de internationalisatie van de middenstand of afhankelijk 
gemaakt moeten worden gemaakt van infrastructurele componenten met bijzondere 
groei-effecten. Ook in dit geval zou een grotere nadruk op de financiering van 
leningen moeten komen te liggen.

• Het Europees Sociaal Fonds (ESF) zou nog sterker als horizontaal instrument ingezet 
moeten worden om sociale gevolgen van de globalisering nog beter te kunnen 
opvangen. Voorts dient overwogen te worden of het ESF geen grotere rol dient te 
spelen bij het opvangen van de gevolgen van de vergrijzing en regionale migratie.

Conclusie
De toekomstige uitbreidingen zijn van een geheel andere orde dan de laatste uitbreiding met 
de EU-10. De vertraagde groei en de zich voortdurend wijzigende raamvoorwaarden als 
gevolg van de globalisering en de vergrijzing stellen hogere eisen aan een cohesiebeleid en 
groeigericht structuurbeleid. 

  
18 ‘Regionaler Wirkungsgrad und räumliche Ausstrahlungseffekte der Investitionsförderung’, Hans-Friedrich 
Eckey/Reinhold Kosfeld. Studie van de Universiteit van Kassel, nr. 55/2004
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Wat het cohesiebeleid betreft, heeft de huidige Gemeenschap gezien de momentane 
steuncriteria de keus tussen het afstoten van een aanmerkelijk deel van de regio’s die tot 
dusver in aanmerking kwamen voor steun, of een enorme verhoging van de middelen voor het 
structuurbeleid. Politiek gezien lijken beide opties nauwelijks haalbaar. 

De doelstellingen van het cohesiebeleid kunnen alleen worden gehandhaafd door 
doelmatigheidsverhogende hervormingen, door overgangsregelingen en structuurpolitieke 
meerfasenplannen waarmee kandidaat-lidstaten successievelijk worden geïntegreerd in het 
regionale structuurbeleid. Dit proces is evenwel net zo afhankelijk van de opnamecapaciteit 
van de Gemeenschap als van de mate waarin de kandidaat-lidstaten vooruitgang boeken op 
andere belangrijke beleidsvelden.
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Bijlage: grafiek en tabellen

Tabel 1: Gevolgen van toekomstige uitbreidingen voor de EU

Gevolgen van uitbreidingen. EU-25 (2005) =100
EU-25 EU-27 + Kroatië + Turkije + W. Balkan

Inwonertal 100% 106% 107% 123% 127%
Grondoppervlak 100% 109% 110% 130% 135%
BBP (€) 100% 101% 101% 104% 104%
BBP per hoofd (€) 100% 95% 94% 84% 82%
Bron: Gebaseerd op gegevens van EUROSTAT en, voor wat de landen van de westelijke Balkan 

betreft, op gegevens van nationale bronnen (zie hoofdstuk 7.1. Bronvermelding).

Bron: Future Enlargement and Cohesion Policy, vermelding van de Beleidsondersteunende afdeling 
Structuurbeleid en cohesie IP/B/REGI/NT/2006_08

Grafiek 1: Gevolgen van toekomstige uitbreidingen voor de EU
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Tabel 2: Mogelijke verdeling van de middelen van het Structuurfonds over de kandidaat-
lidstaten, 2007-2014

2007 
(miljard €)

Percentage van 
de begroting

2014 
(miljard €)

Percentage 
van de 

begroting
EU-34-begroting 42,9 100,0 % 51,2 100,0 %
Aandeel per land/ groep van landen
1) Roemenië/ Bulgarije 3,8 8,8 % 5,2 10,2 %

waarvan Bulgarije 0,9 2,2 % 1,3 2,5 %
waarvan Roemenië 2,9 6,7 % 3,9 7,7 %

2) Turkije 11,7 27,3 % 16,3 31,8 %
3) Kroatië 1,3 3,0 % 1,8 3,4 %
4) Rest van de westelijke Balkan 1,7 3,9 % 2,2 4,4 %

waarvan Albanië 0,3 0,7 % 0,4 0,7 %
waarvan Bosnië-Herzegovina 0,3 0,7 % 0,4 0,8 %

waarvan Servië & Montenegro 0,9 2,1 % 1,2 2,4 %
waarvan Macedonië 0,2 0,5 % 0,2 0,4 %

TKL-9, totaal 18,5 43,1 % 25,5 49,8 %
Noot: Berekend op basis van een absorptieplafond van 4% en een aangenomen aandeel van het Structuurfonds 
van circa 37 % in de totale EU-begroting
Bron: Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds. GEFRA Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen, november 2006

Tabel 3: Effecten op de convergentie van de EU-25

Aantal EU-25-regio’s met BBP van <75 % van het EU-25-gemiddelde
Lidstaat EU-25 EU-27 + Kroatië + Turkije + W. Balkan
EU-25 60 48 48 42 39
Duitsland 4 1 1 0 0
Estland 1 1 1 1 1
Griekenland 5 3 3 2 2
Frankrijk 4 3 3 2 2
Hongarije 6 6 6 6 5
Italië 5 2 2 0 0
Letland 1 1 1 1 1
Litouwen 1 1 1 1 1
Malta 1 0 0 0 0
Polen 16 15 15 15 15
Portugal 4 4 4 3 3
Slowakije 3 3 3 3 3
Spanje 2 1 1 1 0
Tsjechische 
Republiek

7 7 7 7 6

Bron: Gebaseerd op gegevens van EUROSTAT en, voor wat de landen van de westelijke Balkan 
betreft, op gegevens van nationale bronnen (zie hoofdstuk 7.1. Bronvermelding).

Bron: Future Enlargement and Cohesion Policy, vermelding van de Beleidsondersteunende afdeling 
Structuurbeleid en cohesie IP/B/REGI/NT/2006_08
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Tabel 4: Mogelijke statistische effecten op het Cohesiefonds 

Mogelijke statistische effecten op het Cohesiefonds
BBP per hoofd. % EU-25. 2005

EU-25 EU-27 + Kroatië + Turkije + W. Balkan
België 117 % 122 % 122% 134 % 137 %
Tsjechische 
Republiek

74 % 76 % 77% 84 % 86 %

Denemarken 124 % 128 % 129 % 141 % 145 %
Duitsland 109 % 113 % 113 % 124 % 127 %
Estland 60 % 62 % 62 % 68 % 70 %
Griekenland 82 % 85 % 85 % 93 % 96 %
Spanje 98 % 102 % 102 % 112 % 115 %
Frankrijk 109 % 112 % 113 % 124 % 127 %
Ierland 137 % 142 % 143 % 156 % 161 %
Italië 103 % 106 % 107 % 117 % 120 %
Cyprus 83 % 86 % 86 % 94 % 97 %
Letland 47 % 49 % 49 % 54 % 55 %
Litouwen 52 % 54 % 54 % 59 % 61 %
Luxemburg 247 % 256 % 257 % 282 % 289 %
Hongarije 61 % 63 % 63 % 69 % 71 %
Malta 69 % 72 % 72 % 79 % 81 %
Nederland 124 % 128 % 129 % 141 % 145 %
Oostenrijk 122 % 126 % 127 % 139 % 143 %
Polen 50 % 52 % 52 % 57 % 58 %
Portugal 71 % 74 % 74 % 81 % 83 %
Slovenië 80 % 83 % 84 % 92 % 94 %
Slowakije 55 % 57 % 57 % 63 % 64 %
Finland 113 % 117 % 118 % 129 % 132 %
Zweden 114 % 118 % 119 % 130 % 134 %
Verenigd 
Koninkrijk

116 % 120 % 121 % 132 % 136 %

Bron: Gebaseerd op gegevens van EUROSTAT en, voor wat de landen van de westelijke Balkan 
betreft, op gegevens van nationale bronnen (zie hoofdstuk 7.1. Bronvermelding).

Source: Future Enlargement and Cohesion Policy, vermelding van de Beleidsondersteunende afdeling 
Structuurbeleid en cohesie IP/B/REGI/NT/2006_08


