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Het regionaal en structuurbeleid is een van de belangrijkste beleidsterreinen van de Europese 
Unie, niet alleen vanwege de financiën die ermee gemoeid zijn, maar vooral vanwege het 
belang ervan voor de sociale, economische en territoriale samenhang van de Europese Unie 
en voor de ontwikkeling van de in totaal 268 regio’s. 

Veel regio’s in de Europese Unie staan voor vrijwel dezelfde uitdagingen. Ze moeten een 
antwoord zien te vinden op de globalisering en de versnelde economische hervormingen die 
daarmee gepaard gaan, de liberalisering van de handel, de gevolgen van de technologische 
revolutie, de ontwikkeling van de kenniseconomie, de demografische veranderingen en de 
toename van de immigratie.  

Hoewel het structuurbeleid van de EU tot doel heeft om de regio’s te steunen zodat ze deze 
uitdagingen kunnen aangaan, ondervinden potentiële gebruikers van de structuurgelden van 
de Europese Unie grote belemmeringen. Daarbij gaat het onder meer om grote 
bureaucratische hindernissen, te uitgebreide en ingewikkelde regels, ondoorzichtige 
medefinancieringsregelingen, weinig mogelijkheden voor de opdrachtgevers om ervaringen 
uit te wisselen en te weinig uitgesproken mogelijkheden voor interregionale coördinatie. 

Een van de manieren om deze moeilijkheden te overwinnen, is het ontwikkelen van een 
gecoördineerde aanpak van de interregionale uitwisseling van beproefde praktijken (best 
practices), waardoor actoren in de regio’s kunnen terugvallen op de ervaringen van anderen. 
Daarover gaat dit verslag. Daarbij stuit men echter op een aantal organisatorische en 
inhoudelijke vraagstukken. Een van de belangrijkste punten is dat moet worden verduidelijkt 
wat best practices zijn. Hoewel het begrip vaak en op een groot aantal terreinen wordt 
gebruikt, ontbreekt een heldere en eenduidige definitie. 

Toch kunnen voor het regionaal en structuurbeleid van de Europese Unie bepaalde factoren 
worden genoemd met behulp waarvan best practices kunnen worden geïnventariseerd. Uw 
rapporteur beveelt daarvoor de onderstaande punten aan: 

 Kwaliteit van het project 

 Waarborging van het partnerschapsbeginsel 

 Duurzaamheid van de maatregel

 Inachtneming van het beginsel van gelijke kansen

 Innovatieve karakter van het project 

 Doelmatigheid van de besteding van de middelen 

 Hoe lang het duurt voordat het project wordt uitgevoerd

 Of het project overdraagbaar is, d.w.z. ook in andere regio’s van de Europese 

Unie kan worden uitgevoerd. 
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Gezien de inhoudelijke diversiteit van het cohesiebeleid van de EU zal het verslag zich op 
enkele aandachtsgebieden concentreren. Het gaat daarbij om:  

 Onderzoek en ontwikkeling/innovatie

 Milieubescherming  - klimaatbescherming – duurzaam energiebeleid

 Scheppen van hoogwaardige banen

 Een levenlang leren

Geïntegreerde stadsontwikkeling 

 Demografische ontwikkeling

 Grensoverschrijdende samenwerking

 Publiek/private partnerschappen

Op basis van projecten uit de regio’s moeten behalve de eerdergenoemde algemene factoren 
specifieke factoren voor best practices worden vastgesteld die op deze aandachtsgebieden zijn 
toegesneden. 

Naast deze inhoudelijke punten komen in het verslag ook organisatorische kwesties aan de 
orde. Daarbij gaat het vooral om middelen en maatregelen waarmee de geïnventariseerde best 
practices tussen de actoren in de regio’s kunnen worden uitgewisseld en voor die actoren 
toegankelijk kunnen worden gemaakt. 

Het verslag over beste praktijken op het gebied van regionaal beleid en belemmeringen voor 
het gebruik van de structuurfondsen zal conclusies en aanbevelingen aan de Europese 
Commissie bevatten. 
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