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1. INLEIDING

De cohesie heeft tot doel de economische en sociale verschillen tussen de Europese regio’s 
terug te dringen en is een van de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie. 

Via het regionaal beleid wordt reeds meer dan twintig jaar geijverd voor een harmonieuze en 
duurzame ontwikkeling van het gehele Europese grondgebied. Meer dan twintig jaar 
programma’s en structurele wijzigingen om de regio’s, die in steeds grotere mate van elkaar 
verschillen, dichter bij elkaar te brengen en de levensstandaard van alle Europese burgers te 
verbeteren. 

Sinds de laatste uitbreiding, die het grondgebied van de EU grondig heeft hertekend, is het 
meer dan ooit noodzakelijk de doelstelling inzake territoriale cohesie opnieuw op te frissen 
met het oog op een geslaagde integratie, maar ook om de huidige identiteiscrisis in Europa te 
bezweren en de burgers met het Europees project te verzoenen. 

Het Parlement verheugt zich dan ook over dit eerste verslag over de cohesie sinds de 
uitbreidingen van 2004 en 2007. 

2. VOORLOPIGE BALANS VAN DE SITUATIE OP HET GEBIED VAN COHESIE IN DE EU VAN 27

Volgens de gegevens in het vierde verslag is in de periode 2000-2006 vooruitgang geboekt 
wat de convergentie op nationaal niveau betreft. De belangrijkste begunstigden van de 
cohesie, Griekenland, Spanje, Ierland en Portugal hebben immers een spectaculaire groei 
gekend.

Sinds 2000 is de hoogste groei opgetekend in landen met het laagste BBP/inwoner wat 
koopkracht betreft, zoals Griekenland en Portugal met een respectievelijke groei van 2,8% en 
2% van hun BBP tussen 2000 en 2006. Het aantal regio’s met een BBP per inwoner van 
minder dan 75% van het gemiddelde in de EU is gedaald van 78 naar 70.  

De nieuwe lidstaten zijn echter vertrokken van een zeer laag BBP-niveau per inwoner en 
ondanks hun dynamische groei hebben zij het moeilijker dan de oude lidstaten. Uitgaande van 
de huidige groeicijfers zouden Polen, Bulgarije en Roemenië meer dan 15 jaar nodig hebben 
om een BBP te bereiken dat overeenkomt met 75% van het gemiddelde in de EU-27.

Terwijl de lidstaten de voorbije jaren dichter naar elkaar zijn toegegroeid, zijn de verschillen 
qua ontwikkeling binnen de lidstaten groter geworden. De toenemende verschillen op 
regionaal en infraregionaal niveau komen in diverse gebieden tot uiting: werkgelegenheid, 
productiviteit, inkomen, onderwijsniveau en vermogen tot innovatie. 

Sommige van de meest ontwikkelde regio’s beginnen een uiterst zwakke of zelfs negatieve 
groei te kennen. Tussen 1995 en 2004 bijvoorbeeld daalde de productiviteit in 29 regio’s van 
Italië, Frankrijk, Spanje en Duitsland en daalde de werkgelegenheid in 16 regio’s, 
voornamelijk in het oostelijk deel van Duitsland, het noordoosten van Frankrijk en het 
noorden van Engeland. Deze regio’s zullen zich moeten aanpassen aan de druk van de 
wereldhandel door hun economie toe te spitsen op innovatie en hoge technologie. 
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Vaak hebben deze regio’s ook te kampen met demografische veranderingen, meer in het 
bijzonder met de vergrijzing van de bevolking. De ontvolking versterkt de economische 
problemen, omdat de regionale koopkracht afneemt en het voornamelijk gekwalificeerde 
arbeidskrachten zijn die deze regio’s verlaten. Het cohesiebeleid moet een antwoord bieden 
voor dit belangrijke probleem opdat het demografisch en territoriaal evenwicht in de EU 
behouden blijft. 

Het verslag maakt ook een interessante vergelijking met onze belangrijkste concurrenten op 
mondiaal niveau. De regionale verschillen, uitgedrukt in BBP per inwoner, zouden in de EU-
27 veel groter zijn dan in de Verenigde Staten of Japan: alle staten van de VS en 40 van de 47 
Japanse regio’s hebben een BBP per inwoner dat boven het EU-gemiddelde ligt. Dit kan
gedeeltelijk verklaard worden door de eigenheid van het EU-grondgebied met zijn grote 
geografische en culturele diversiteit binnen een beperkte ruimte en zijn uniek historisch 
gegeven van een gesplitst continent als gevolg van twee wereldoorlogen. 
In China daarentegen bedraagt het BBP per inwoner nauwelijks een vijfde van het EU-
gemiddelde en in India een achtste. 

3. ORIÊNTATIE VAN DE MIDDELEN IN DE PERIODE 2007-2013 IN HET KADER VAN DE 
STRATEGIE VAN LISSABON 

De nieuwe programmatie van de structuurfondsen voor 2007-2013 is in het Europa van 27 
lidstaten officieel van start gegaan op 1 januari 2007. Hoewel de financiële middelen 
aanzienlijk zijn (308 miljard euro voor heel de Unie), vereisen de behoeften van de nieuwe 
lidstaten belangrijke investeringen met als gevolg dat de oude lidstaten hun financiële 
prioriteiten met beperkte middelen moeten herbekijken. 

Naast de integratiedoelstellingen staat de programmatie 2007-2013 ook in het teken van het 
innovatie- en conurrentiebeleid. De Europese Unie heeft immers de wens geuit de andere 
grote mogendheden (Verenigde Staten en Japan) bij te benen en 3% van haar BBP aan 
onderzoek en ontwikkeling te besteden. 

Uit het vierde verslag over de cohesie blijken enorme verschillen op het gebied van 
investeringen in onderzoek en ontwikkeling. 27 regio’s besteden meer dan 3% van hun BBP
aan onderzoek en ontwikkeling en voldoen hiermee aan de doelstelling van Barcelona. 100 
regio’s besteden echter niet eens 1% van hun BBP aan onderzoek en ontwikkeling. Daarbij 
stellen we ook vast dat de activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling vooral in 
de grote steden geconcentreerd zijn, maar dat bepaalde regio’s zonder grote agglomeratie die 
op dit gebied goed scoren, bewijzen dat een hoge investeringsgraad en hoge werkgelegenheid
op het gebied van onderzoek en ontwikkeling niet per se hoeven samen te hangen met een 
dichtbevolkt stedelijk gebied. 

In het kader van de hernieuwde strategie van Lissabon is een systeem van oormerken 
ingevoerd, waarbij de middelen toegewezen worden aan de uitgaven die voor dit doel 
noodzakelijk zijn. Op basis van de programmeringsdocumenten die reeds beschikbaar zijn, 
geeft het verslag aan dat 64% van de middelen voor de doelstelling convergentie en 80% voor 
de doelstelling concurrentie bestemd zijn voor investeringen in het kader van de Lissabon-
doelstellingen. Dit komt ongeveer overeen met 210 miljard euro en is 55 miljard euro meer 
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dan in de vorige periode.   

Het lijdt geen twijfel dat het cohesiebeleid een waar hefboomeffect heeft op het 
concurrentievermogen en de groei van een zone, ondermeer met het ontstaan van 
partnerschappen tussen publieke en particuliere sector, territoriale synergieën op het gebied 
van werkgelegenheid, vernieuwing en onderzoek, waar de KMO’s gemakkelijk met de 
universiteiten en lokale structuren voor ontwikkeling kunnen samenwerken. 

Het cohesiebeleid kan maar een bijdrage leveren aan de financiering van vernieuwing en 
onderzoek in het kader van de Lissabon-doelstellingen als de toewijzing van de middelen 
voldoende soepel gebeurt om een evenwichtige ontwikkeling van alle gebieden te garanderen. 
Door het cohesiebeleid als een financieel instrument van de Lissabon-strategie te beschouwen 
kunnen de doelstellingen inzake cohesie noch die van Lissabon worden verwezenlijkt. Het 
cohesiebeleid mag niet louter als instrument beschouwd worden om de doelstellingen van 
andere beleidssectoren te bereiken. Het is een communautair beleid met een hoge 
toegevoegde waarde voor Europa en een eigen reden van bestaan: de cohesie. 

In het licht van de zwakke resultaten die bij de tussentijdse evaluatie gebleken zijn en ook 
door de forse beperking qua middelen in een Europa met 27 lidstaten, heeft het cohesiebeleid 
niet als voornaamste doel de EU met de meest concurrentiële kenniseconomie ter wereld uit te 
rusten

Dit is een van de redenen waarom de verschillende aspecten van het structuurbeleid niet 
geïsoleerd noch thematisch mogen worden aangepakt. Ze moeten deel uitmaken van een 
geïntegreerde benadering van de andere beleidsectoren van de Unie en de beleidsmaatregelen 
van de lidstaten.

De goedkeuring van de Territoriale Agenda en het Handvest van Leipzig op de bijeenkomst 
van ministers in Leipzig op 24 en 25 mei 2007 is een belangrijke stap om de geïntegreerde 
aanpak te bevorderen. Het is wenselijk dat hun doelstellingen vertaald worden in een concreet 
actieprogramma met het oog op een betere integratie van de territoriale dimensie op alle 
terreinen van openbaar, communautair en nationaal beleid. 

4. DE KOERS VAN DE TERRITORIALE COHESIE BLIJVEN VOLGEN 

Het cohesiebeleid moet zich toespitsen op de fundamentele doelstelling van territoriale 
cohesie en mag zich niet beperken (wat de strikte toewijzing van de middelen wel doet) tot de 
regio’s met de grootste potentiële toename van productie en werkgelegenheid, omdat dit de 
regio’s met beperkte groeimogelijkheden marginaliseert en uitsluit van de doelstelling van 
convergentie. 

Het vierde verslag schetst de situatie op het gebied van cohesie in de EU met 27 en stelt vast 
dat de economische activiteit vooral in de hoofdsteden geconcentreerd is. Zo werd in 2004 
32% van het BBP in de lidstaten door de hoofdstedelijke gebieden gegenereerd, terwijl ze 
slechts 22% van de bevolking vertegenwoordigen. Dit fenomeen is het meest frappant en het 
meest uitgesproken in de nieuwe lidstaten. 

Het verslag maakt een analyse van de territoriale evoluties op lokaal niveau, waar de 
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versnelde verstedelijking het democratisch evenwicht in de war brengt, waarbij in de 
Europese steden een sterke neiging tot suburbanisatie bestaat en de landelijke gebieden 
ontvolkt geraken. Als het overheidsbeleid niet wijzigt, zullen deze territoriale verschillen in 
de toekomst nog toenemen. 

De studie van ORATE over "De vooruitzichten van het territorium"1 laat op dit vlak niets aan 
duidelijkheid te wensen over. 
De studie maakt een vergelijking tussen 2 scenario’s voor territoriale ontwikkeling op lange 
termijn. Het ene scenario dat alleen gericht is op concurrentie, zou kunnen leiden tot een 
grotere economische groei en de opkomst van nieuwe technologieën, maar het zou de kosten 
op het gebied van milieu en op sociaal gebied zodanig de hoogte injagen dat dit op termijn het 
omgekeerde effect op economisch en sociaal gebied teweeg zou brengen. 

Het andere scenario daarentegen, dat meer op cohesie gericht is, leidt tot een model met 
grotere spreiding wat betreft de potentiële aantrekkingspolen en polarisatie van de stedelijke 
gebieden. Zowel in het centrum van Europa als in de meer perifere gebieden zouden 
integratiezones met een sterk concurrentievermogen kunnen ontstaan. 
Dit model van polycentrische ontwikkeling gaat weliswaar gepaard met een tragere 
economische groei dan in het eerste scenario, maar zorgt voor een betere geografische 
spreiding, waarmee vermeden wordt dat zich binnen een beperkte zone een polarisatie kan 
voordoen met bevolkingsconflicten, sociale druk en druk van milieufactoren.

Daarom is het belangrijk meer financiële middelen uit te trekken voor projecten die de 
aantrekking van alle gebieden structureren. Men mag niet vergeten dat diversiteit een van de 
grootste troeven van Europa in de concurrentiestrijd is.

Dit moet ook tot uiting komen in een evenwichtige en duurzame ontwikkeling die rekening 
houdt met goed gedefinieerde territoriale behoeften. Het regionaal beleid van de Unie moet in 
nauwe samenwerking met de regionale instellingen én in coördinatie met de andere nationale 
en communautaire beleidsterreinen ten uitvoer worden gelegd. In dit opzicht is het belangrijk 
na te gaan of het door de Commissie vastgestelde plan: strategische communautaire oriëntatie 
– nationaal strategisch referentiekader – operationele programma’s – de beste optie is voor 
een reëel bestuur op meerdere niveaus en voor een juiste identificatie van de territoriale 
behoeften. 

5. NIEUWE TERRITORIALE BEHOEFTEN EN EU-BEGROTING

Het vierde verslag maakt duidelijk dat de regionale en interregionale verschillen veel groter 
zijn in de EU dan in de Verenigde Staten en Japan. Hoewel de vrijwel gelijktijdige toetreding 
van 12 nieuwe lidstaten de statistieken ietwat overhoop heeft gehaald, blijven de territoriale 
uitdagingen niet te onderschatten, of het nu gaat om de economische en technologische 
ontwikkeling of om de toegankelijkheid tot de gebieden en hun levensstandaard.  

Hierbij komen nieuwe uitdagingen die de volgende jaren nog zullen toenemen: de 
concentratie in de steden met de bijhorende congestieproblemen ; de demografische evolutie 
met de vergrijzing als belangrijkste kenmerk ; de migratiestromen ; de toename van de 

  
1 "De voorzuitzichten van het territorium in 2030. Territoriale scenario’s voor Europa", ESPON 2006.
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globalisering en de stijgende vraag naar landbouwproducten ; de klimaatverandering met een 
toenemende kwetsbaarheid van bepaalde zones voor natuurrampen en de stijging van de 
energieprijzen.

Deze nieuwe uitdagingen geven een nieuwe dimensie aan de territoriale ontwikkeling en 
maken de handhaving van het structuurbeleid in zijn verschillende vormen ook na 2013 
noodzakelijk. De Unie mag zich dus niet concentreren op de nieuwe lidstaten, want deze 
uitdagingen zijn even belangrijk voor de EU met 15 en zij vereisen een veel bredere aanpak 
dan alleen de strategie van Lissabon. 

Bovendien tonen de conclusies van het vierde verslag over de toekomstige uitdagingen voor 
het cohesiebeleid aan dat het noodzakelijk is nieuwe parameters vast te stellen, naast het BBP
per inwoner, die de territoriale gegevens van elk gebied en de reeds verwezenlijkte graad van 
cohesie beter weergeven.

Het is belangrijk dat de structurele beleidsmaatregelen rekening houden met deze uitdagingen 
en de nodige financiële middelen ervoor uittrekken, omdat het niveau van territoriale cohesie 
meer en meer zal gaan afhangen van hun territoriale impact en van de manier waarop het 
structureel beleid op deze uitdagingen ingaat.

De logica van de territoriale ontwikkeling is immers dat de economische groei gedeeltelijk 
afhangt van de infrastructuur, die door de beleidsmaatregelen op alle bestuurlijke niveaus 
wordt bepaald, maar ook van de sociale evolutie, de technologische ontwikkeling en de 
markteisen. Gecentraliseerde of sectoriële beleidsmaatregelen kunnen ongewild een 
ruimtelijke impact hebben die de territoriale ontwikkeling in gevaar brengt. Gecentraliseerde 
beleidsmaatregelen met een territoriaal aspect kunnen deze gevolgen niet alleen neutraliseren 
maar ook voor een toegevoegde waarde zorgen door integratie van economische, sociale en 
milieuaspecten in de horizontale beleidsmaatregelen.  

De territoriale ontwikkeling speelt dus een eersterangsrol in de oplossing van deze complexe 
problemen. Een sleutelelement ervan is de uitbreiding van de strategie van Lissabon met het 
territoriale aspect, waardoor in de beleidsmaatregelen rekening kan worden gehouden met de 
specifieke kenmerken van elk gebied. Vanuit het oogpunt van Lissabon is de verbetering van 
de territoriale cohesie maar mogelijk als het « kapitaal » en het potentieel van alle regio’s
erkend wordt en de territoriale integratie bevorderd wordt. Dit kan gebeuren door 
transeuropese synergieën aan te moedigen en innovatieve activiteitenclusters te creëren. 

Concreet betekent de verwezenlijking van de territoriale cohesie: 

• dat de beleidsmaatregelen inzake regionale en nationale ontwikkeling zich dienen 
te concentreren op de exploitatie van het regionaal kapitaal en potentieel ; 

• dat de Europese regio’s een andere positie krijgen door hun profiel en de 
transeuropese samenwerking te versterken teneinde hun integratie en hun 
onderlinge samenhang te verbeteren. 

Het is interessant te melden dat landen zoals China en Rusland een nieuwe en verhoogde 
belangstelling tonen voor het cohesiebeleid van de EU als middel om een evenwichtige 
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regionale ontwikkeling te bewerkstelligen. 

Dit beleid vertegenwoordigt op dit ogenblik ongeveer een derde van de EU-begroting en in 
2008 zal het de belangrijkste post in de uitgavenbegroting zijn. 

Ondanks de uitbreiding en de nieuwe territoriale uitdagingen, is het volume aan financiële 
middelen nochtans afgenomen in vergelijking met het BBP in de EU. Volgens schattingen 
van de Commissie zouden de uitgaven voor de cohesie in 2013 nog slechts 0,35% van het 
BBP bedragen, wat overeenkomt met het niveau in het begin van de jaren negentig. 

In dit opzicht herinnert het Europees Parlement nogmaals aan zijn voorstel betreffende de 
creatie van een communautaire prestatiereserve voor de structurele fondsen, waardoor niet-
gebruikte middelen van lijn N+2 of N+3 toegewezen kunnen worden aan regio’s of 
programma’s die deze extra fondsen op een optimale manier besteden en zodoende het impact 
van het cohesiebeleid volledig benutten. 

Wij weten dat het cohesiebeleid te kampen heeft met pogingen tot hernationalisering, waar 
bepaalde lidstaten op uit zijn, omdat zij het communautaire beleid vooral op 
boekhoudkundige wijze benaderen. Het vierde verslag over de cohesie toont echter aan dat de 
toegevoegde waarde van de structuurprogramma’s veel meer is dan cijfers. 

Bij de evaluatie van de EU-begroting 2008-2009 moet het cohesiebeleid in eerste instantie 
gezien worden als een middel om de Europese integratie te bevorderen en niet als een simpel 
instrument van herverdeling. Anders is het risico groot dat de Europese eenmaking zelf in 
vraag wordt gesteld. 

Om deze reden begroet de rapporteur de in mei goedgekeurde territoriale Agenda, die een 
onmisbaar routeplan is om de territoriale cohesie in de Raad en bij elk voorzitterschap van de 
Unie als prioritair beleid te doen gelden. 


