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Inleiding

Het doel van dit werkdocument is tweeledig. In de eerste plaats wil het een analyse bieden
van het groenboek inzake territoriale cohesie en een eerste reflectie van de rapporteur als 
reactie op dit belangrijke beleidsdocument. In dit stadium van het debat zullen in dit 
document enkel de hoofdzaken worden behandeld die in het ontwerpverslag aan bod moeten 
komen en zal de rapporteur er een eerste reactie op geven. Het tweede doel is het bereiken van 
een consensus over de fundamentele oriëntatie van dit verslag. Daarvoor zou het debat in de 
Commissie regionale ontwikkeling beter georganiseerd moeten worden. De rapporteur 
vertrouwt erop dat het Parlement snel een duidelijk standpunt zal innemen over het inzicht in 
en de rol van territoriale cohesie, maar ook over de toekomst van het regionaal beleid van de 
EU.

Het initiatiefverslag wil niet enkel reageren op het groenboek ínzake territoriale cohesie, maar 
ook op het vijfde voortgangsverslag over de economische en sociale cohesie. Dit tweede 
verslag was al in september onderwerp van debat in de Commissie regionale ontwikkeling en 
daarom zal er aan het eind van dit werkdocument kort op worden ingegaan.

Achtergrond

In zijn initiatiefverslag over "De rol van territoriale samenhang in de regionale ontwikkeling" 
(rapporteur Ambroise Guellec), aangenomen in de plenaire vergadering van 28 september 
2005, verzocht het Parlement de Commissie zo snel mogelijk een "witboek inzake territoriale 
cohesie" te publiceren. Dat was toen een duidelijk signaal vanwege het Parlement dat het 
concept "territoriale cohesie" van belang zou zijn bij de verdere ontwikkeling van het 
regionaal beleid van de EU. Daarom moest het duidelijk worden omschreven. Het toevoegen 
van "territoriale" aan "economische en sociale" cohesie in het Verdrag van Lissabon (artikel 3 
van het VEU en artikel 174 van het VEU) heeft het concept al tastbaarder gemaakt, maar de 
definitie, methoden en benadering ervan bleven nog enigszins onduidelijk .

Sinds de jaren 90 ontwikkelt zich echter een algemeen debat over territoriale cohesie. In 1999 
begon het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (EROP) met een procedure die in 
2007 heeft geleid tot de goedkeuring van de "Territoriale Agenda van de Europese Unie" door 
de EU-ministers van ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. Deze beleidsdocumenten 
gaven duidelijk te kennen dat territoriale cohesie een grote rol moet spelen bij het waarborgen
van een harmonieuze en duurzame ontwikkeling van de Unie. Het Parlement heeft in zijn
verslag over de "Follow-up van de Territoriale Agenda en het Handvest van Leipzig" 
(rapporteur Gisela Kallenbach) positief op deze aanpak gereageerd en heeft er zijn vraag naar 
een duidelijke definitie van "territoriale cohesie" bij het aangekondigde groenboek inzake 
territoriale cohesie herhaald.

Inhoud van het groenboek van de Commissie

De Commissie heeft het groenboek inzake territoriale cohesie, getiteld "Van territoriale 
diversiteit een troef maken", uiteindelijk op 6 oktober 2008 goedgekeurd. Het document levert 
geen definitie van "territoriale cohesie", maar geeft wel aanleiding tot een brede raadpleging 
van regionale en lokale autoriteiten, verenigingen, NGO's en het maatschappelijk middenveld 
om zo het gemeenschappelijk inzicht in dit nieuwe concept en de gevolgen ervan voor het 
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toekomstige regionale beleid van de EU uit te diepen. Hiervoor is een lijst met concrete 
vragen opgesteld die verschillende aspecten behandelen, onder meer een definitie. Deze 
openbare raadpleging zal tot eind februari 2009 plaatsvinden.

Volgens het groenboek heeft territoriale cohesie te maken met de harmonieuze ontwikkeling 
van alle regio's in de EU en wil het de burgers waarborgen dat inherente kenmerken van deze 
gebieden het best tot hun recht komen. Het groenboek stelt voor om van diversiteit een troef 
en concurrentievoordeel te maken, om zo bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van de 
hele EU. De grootste uitdaging bestaat er dus in ervoor te zorgen dat regio's hun troeven zo 
goed mogelijk benutten. Daarom erkent het groenboek dat doeltreffende oplossingen vaak een 
geïntegreerde aanpak en samenwerking tussen de verschillende betrokken autoriteiten en 
belanghebbenden vereisen. Het benadrukt ook dat een verbeterd beheer van het cohesiebeleid 
noodzakelijk is om het flexibeler te maken en het in staat te stellen zich aan de meest 
geschikte omvang van de benodigde acties aan te passen.

Het groenboek focust op de noodzaak van een evenwichtige ontwikkeling in zowel stad als 
platteland en stelt maatregelen voor om het leeglopen van het platteland en het uitdijen van 
stadsgebieden te vermijden. Hierbij spelen drie concepten een belangrijke rol die als basis 
moeten dienen voor specifieke beleidsmaatregelen: concentratie, verbinding en 
samenwerking:

 Concentratie zorgt voor voordelen als een hogere productiviteit en creativiteit, maar 
kan ook nadelen hebben, met name milieukosten, verkeerschaos, hoge grondprijzen en
sociale uitsluiting. Aan de hand van territoriale cohesie moet dus een evenwicht 
worden bereikt tussen de voordelen van concentratie en de noodzaak het potentieel 
van gebieden op grotere schaal te verwezenlijken, zodat hun bijdrage aan de welvaart 
van de hele EU zo groot mogelijk wordt .

 Verbinding wijst erop dat het noodzakelijk is te evolueren naar een geïntegreerd 
Europa dat snelle en efficiënte toegang tot markten, diensten en mensen biedt. Het 
gaat niet enkel over vervoer, maar ook over infrastructuur die ten grondslag ligt aan de 
doeltreffende werking van de interne markt, zoals de infrastructuur die toegang tot 
gezondheidszorg en onderwijs, breedbandinternet en energienetwerken biedt. Al deze 
verbindingen zijn tot op heden ongelijkmatig verspreid over de Unie.

 Samenwerking is altijd al een belangrijke pijler van het cohesiebeleid geweest.
Volgens het groenboek moeten hiervoor nog meer inspanningen worden geleverd om 
ook zaken die grensoverschrijdend zijn van aard en omvang, gaande van woon-
werkverkeer tot milieubeleid, te kunnen aanpakken. Deze samenwerking zou moeten 
plaatsvinden op verschillende niveaus en met nieuwe partners.

De Commissie erkent ook de specifieke ontwikkelingsproblemen waarmee drie soorten 
regio's met specifieke geografische kenmerken kampen (bergachtige, insulaire en dunbevolkte 
regio's) en onderzoekt of bepaalde beleidsmaatregelen nodig zijn om het hoofd te bieden aan 
deze problemen. Als laatste punt legt de Commissie ook de nadruk op een aantal sectorale 
beleidsvormen van de EU die een grote territoriale impact hebben (bijv. vervoer, energie, 
eerste pijler van het GLB, werkgelegenheid, milieu), waarbij ze wijst op het belang van
onderlinge synergie.
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Formulering van het antwoord van het Parlement: eerste opmerkingen van de
rapporteur

A. HET GROENBOEK

 Goedkeuring van het groenboek: De rapporteur steunt de goedkeuring van het 
groenboek inzake territoriale cohesie, aangezien het eindelijk aan de vraag van het
Parlement tegemoetkomt. Ondanks het feit dat het Verdrag van Lissabon nog niet is 
geratificeerd en de term "territoriale cohesie" daarom nog niet formeel in een verdrag 
is opgenomen, levert dit groenboek een eerste analyse van dit concept dat samen met 
economische en sociale cohesie van cruciaal belang zal worden in de Unie.

 Definitie: Dit groenboek is echter niet ambitieus genoeg, aangezien het geen concrete 
definitie van dit nieuwe concept biedt, zoals aanvankelijk wel werd verwacht. 
Concreet betekent dit dat het begrip "territoriale cohesie" nog steeds niet gebruiksklaar 
zal zijn. Er moet worden benadrukt dat het Parlement verwacht dat de openbare 
raadpleging tot een duidelijke definitie van territoriale cohesie zal leiden, die 
gemeenschappelijk zal worden goedgekeurd, gedeeld en begrepen door alle 
belanghebbenden op het gebied van regionaal beleid.

 Openbare raadpleging: In deze context is de rapporteur verheugd over de 
aangekondigde openbare raadpleging over territoriale cohesie. Het succes van dit 
proces hangt onlosmakelijk samen met een zo breed mogelijke deelname van de 
verschillende belanghebbenden en van het maatschappelijk middenveld aan dit debat. 
De leden van het Parlement moeten het groenboek inzake territoriale cohesie op 
doeltreffende wijze bij de Europese burgers helpen promoten. 

 Wachten op de publicatie van een witboek: Het Parlement moet blijven aandringen op 
de publicatie van een witboek inzake territoriale cohesie na de raadplegingsperiode. 
De rapporteur is van mening dat enkel de publicatie van een witboek de weg kan 
vrijmaken voor de omzetting van "territoriale cohesie" in concrete bepalingen die dan 
in de toekomstige regelgeving inzake de Structuurfondsen voor de 
programmeringsperiode na 2013 moeten worden opgenomen. 

 Financiële aspecten: De rapporteur gaat ermee akkoord dat alle verwijzingen naar 
budgettaire en financiële gevolgen van territoriale cohesie uit het huidige debat 
moeten worden geweerd. Het is beter de analyse te beperken tot de beleidsaspecten 
van deze nieuwe doelstelling en om pas in een later stadium na te denken over het feit 
of, hoe en in welke mate dit nieuwe concept de EU-begroting voor de periode na 2013 
zal beïnvloeden. 

B. HET CONCEPT "TERRITORIALE COHESIE"

Analyse van het nieuwe concept: De rapporteur is ervan overtuigd dat territoriale cohesie een 
duidelijk concept is dat een concrete toegevoegde waarde aan economische en sociale cohesie
moet geven. De drie onderdelen van cohesie (economische, sociale en territoriale) moeten 
elkaar aanvullen en elkaar wederzijds versterken, terwijl ze toch hun eigen doel voor ogen 
houden, maar dan in een geïntegreerd concept. Daarom mag er geen hiërarchie tussen de 
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verschillende doelstellingen zijn. In het huidige debat moet niet alleen worden gepoogd de 
toegevoegde waarde van territoriale cohesie vast te leggen en zo ook de concrete voordelen 
die uit de toepassing ervan voor de Europese burgers moeten voortvloeien. Er moet ook
worden nagegaan hoe dit concept in het toekomstige regionale beleid van de EU kan worden 
verwerkt. 

Verwerping van het vooruitzicht van een asymmetrisch Europa: De rapporteur is van mening 
dat de harmonieuze ontwikkeling van de Unie daadwerkelijk zal bijdragen tot de versterking 
van het concurrentievoordeel van de Europese economie. Daarom kan territoriale cohesie 
enkel worden gezien als een horizontaal concept dat ten grondslag ligt aan de ontwikkeling 
van de Unie als een geheel. Het is een uitdaging zich te concentreren op efficiëntere middelen 
die kunnen helpen dit doel te bereiken. Het werk dat de waarnemingspost voor de ruimtelijke 
ordening van het Europees grondgebied (ORATE) verricht, is hiervoor van groot belang, 
omdat deze de gevolgen van verschillende ontwikkelingsmodellen op het gebied van de 
territoriale ontwikkeling van de EU probeert weer te geven. 

Voordelen van uitwisselingen in de Unie: Dit idee wordt vooral aantrekkelijk wetende dat in 
de hele Unie expertisecentra worden opgericht die essentieel zijn voor economisch succes, 
wetenschappelijke uitvindingen, technologische innovatie en werkgelegenheid. Het is 
belangrijk de uitwisseling van vernieuwingen en kennis tussen centra en clusters voor 
onderzoek en vernieuwing en de regio's eromheen te stimuleren. Zulke sterk groeiende centra 
moeten voor voordelen zorgen die gelijkmatig over het hele gebied van de Europese Unie 
worden verspreid om zo de gedane investeringen optimaal te benutten.

Het potentieel van elke regio optimaal benutten: Er bestaat geen uniform ontwikkelingsmodel 
voor de Europese Unie dat even goed kan werken voor alle regio's. De diversiteit van de Unie 
is immers ook haar sterkste punt. Het is belangrijk de troeven van elke Europese regio te 
bepalen en daarop voort te bouwen, om zo hun concurrentievermogen te verhogen en groei en 
welvaart te verzekeren. De rapporteur wijst op een zeer belangrijke bijdrage over dit 
onderwerp, namelijk die van Esko Aho, de voormalige Finse minister-president, in een artikel 
dat onlangs is verschenen in de Financial Times (16/07/2008). De heer Aho vindt dat de 
Europese Unie zich moet concentreren op de oprichting van clusters naar het voorbeeld van
"Silicon Valley", en dat verspreid over de hele Unie. Het is van cruciaal belang financiële 
middelen tot enkele reeds bestaande clusters te beperken in plaats van wijd en zijd te 
investeren met maar beperkte slaagkansen als gevolg. Dat wil dus zeggen dat niet alle regio's 
het potentieel of de financiële middelen hebben om een expertisecentrum te worden. Dat is 
ook niet wat we beogen. De EU moet haar acties op dit gebied dus beperken. 

Versterking van de doelstelling 'Europese territoriale samenwerking': Het is ondertussen niet 
meer te weerleggen dat deze doelstelling voor een toegevoegde waarde in de Europese Unie 
zorgt. Dat de regionale en lokale autoriteiten rechtstreeks bij de planning en uitvoering van de 
relevante grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerkingsprogramma's 
betrokken zijn, is een ander positief signaal voor de verdere ontwikkeling van deze 
beleidsdoelstelling. In dit kader moet ook worden gewezen op het belang van de 
grensoverschrijdende dimensie en de relevante operationele programma's van het Europees 
nabuurschapsbeleid. Het is een succesverhaal voor het regionaal beleid van de EU en het moet
een nog grotere rol krijgen in de volgende programmeringsperiode. 
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Regio's met specifieke geografische kenmerken: Het groenboek inzake territoriale cohesie 
erkent de specifieke ontwikkelingsproblemen waarmee met name drie soorten regio's kampen: 
bergachtige regio's, insulaire regio's en dunbevolkte regio's. Het Parlement ijvert reeds lang 
voor een omvattend beleid dat deze regio's in staat stelt hun ernstige en permanente 
natuurlijke of demografische belemmeringen weg te werken. Daarom moet bijzondere 
aandacht uitgaan naar de ontwikkeling van deze regio's om zo een harmonieuze ontwikkeling 
in de Unie te waarborgen en "territoriale cohesie" te bereiken. Toch wil de rapporteur hier
benadrukken dat territoriale cohesie een horizontaal concept blijft dat alle regio's van de EU 
aanbelangt. Het mag niet worden opgevat als een nieuw beleid voor regio's met specifieke 
geografische kenmerken. 

Territoriale impact van de sectorale beleidsplannen van de EU: De rapporteur is teleurgesteld 
dat dit deel van het groenboek zich beperkt tot een opsomming van de beleidsplannen van de 
EU die een sterke territoriale impact hebben, zonder echter territoriale cohesie te beschouwen 
als een prioritaire doelstelling of een voorwaarde voor de ontwikkeling van deze 
beleidsplannen. Het Parlement heeft meermaals bevestigd dat hier een geïntegreerde 
benadering van alle acties en beleidsplannen van de EU noodzakelijk is. Beleidsmatig stemt 
dit idee volledig overeen met de noodzaak de territoriale impact van alle soorten sectorale
beleidsplannen van de EU op elkaar af te stemmen. Tegelijkertijd moet er ook op worden 
gewezen dat het Parlement het belang en de autonomie van het regionale beleid van de EU 
niet probeert te verminderen door de nadruk te leggen op de territoriale dimensie van andere 
sectorale beleidsplannen. Het doel van de geïntegreerde benadering is juist het effect van 
structurele maatregelen op dit gebied te vergroten en de Europese burgers zoveel mogelijk 
voordelen te geven. 

Territoriaal bestuur: Het groenboek ziet een beter territoriaal bestuur als de voorwaarde voor 
een verdere succesvolle uitvoering van het cohesiebeleid. De rapporteur gaat uit van de 
conclusies van het zopas aangenomen verslag van het EP over "Governance en partnerschap 
op nationaal en regionaal niveau en als basis voor projecten op het gebied van regionaal 
beleid" (rapporteur Jean Marie Beaupuy) om te benadrukken dat het noodzakelijk is een 
governance-systeem met meerdere niveaus te stimuleren en het beste territoriale niveau te 
bepalen waarop acties het doeltreffendst zijn in de verschillende stadia van de programmering 
en uitvoering. Natuurlijk zal ook rekening gehouden worden met het belang van nieuwe 
territoriale partnerschappen, wat bij alle relevante analyses van het groenboek aan bod moet 
komen.

Het groenboek inzake territoriale cohesie wijst ook op een aantal andere zaken die in dit debat 
kunnen worden behandeld. Zo is in onze commissie al gedebatteerd over het ontwerpen van 
indicatoren die de kenmerken en tendensen van territoriale cohesie nauwgezet zullen volgen. 
Deze moeten nog verder worden uitgewerkt.

C. VIJFDE VOORTGANGSVERSLAG OVER DE ECONOMISCHE EN SOCIALE COHESIE

Dit voortgangsverslag bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat de resultaten van de 
openbare raadpleging over de toekomst van het cohesiebeleid (die na de publicatie van het 
vierde cohesieverslag werd gestart). Het tweede deel geeft een analyse van de situatie en 
tendensen met betrekking tot de bijdrage die specifieke groeisectoren leveren aan de cohesie. 
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Het Parlement kan instemmen met de belangrijkste conclusies van dit raadplegingsproces 
(waarvoor meer dan 100 bijdragen werden geleverd). Ze stemmen volledig overeen met de 
standpunten die in het verslag van het EP over het vierde cohesieverslag (rapporteur
Ambroise Guellec) worden ingenomen. Het gaat onder meer over de verwerping van elke 
poging tot renationalisatie en over het streven naar een uniform communautair beleid dat het 
hoofd moet bieden aan problemen zoals globalisering en klimatologische en demografische 
veranderingen. Uit het verslag blijkt ook de stellige overtuiging dat dit beleid voor alle regio's 
van de EU moet gelden, dat het voor iedereen een toegevoegde waarde moet bieden en niet 
enkel voor de armste convergentieregio's. Het benadrukt ook dat er nood is aan synergie op 
dit gebied en aan een geïntegreerde benadering tussen de verschillende sectorale
beleidsmaatregelen, om zo een optimaal resultaat te bekomen voor groei en ontwikkeling. 

De rapporteur wil nog de aandacht vestigen op een ander aspect van het vijfde 
voortgangsverslag over de economische en sociale cohesie, dat volgens hem essentieel is voor 
de toekomstige hervorming van het cohesiebeleid van de EU. In dat verslag verwijst de 
Commissie - voor het eerst - specifiek naar "Overgangsregio's", die zich bevinden tussen 
"Convergentieregio's" en "Regio's voor Werkgelegenheid en Concurrentievermogen". Het 
lijkt een eerste poging om deze regio's apart te behandelen, want ze behoren nu deels nog tot 
de "phasing in"- en deels tot de "phasing out"-regio's van de twee doelstellingen. De
rapporteur is het volledig met deze benadering eens, omdat deze regio's hierdoor een 
duidelijkere status krijgen en vooral omdat hij erkent dat een duidelijker systeem moet 
worden ontworpen en uitgewerkt om de regio's die zich binnenkort boven de drempel van 
75% van het BBP zullen bevinden, te begeleiden om de overgang geleidelijk te maken.

Besluit

Deze analyse moet als basis dienen voor het debat dat op 5 november 2008 in de Commissie 
regionale ontwikkeling zal plaatsvinden in aanwezigheid van commissaris Hübner. Dit 
werkdocument behandelt de onderwerpen die in het groenboek aan bod komen niet exhaustief 
en geeft geen volledige analyse van de standpunten van de rapporteur. Die zullen aan bod 
komen in het ontwerpverslag. De rapporteur verzoekt alle leden van de commissie actief aan 
het debat deel te nemen en eigen ideeën, standpunten en voorstellen aan te brengen.
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