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1. DE STRUCTUUR- EN COHESIEFONDSEN: EEN SOLIDARITEITSBELEID 1 
 
Waarom?  
 
Het regionaal beleid brengt de in de preambule bij het EU-Verdrag vermelde solidariteit 
tussen de volkeren van Europa in de praktijk. Het draagt bij aan de verwezenlijking van een 
van de fundamentele doelstellingen van het Verdrag: versterking van de economische en 
sociale cohesie in de EU door een vermindering van de verschillen in ontwikkeling tussen de 
regio’s. Het heeft een belangrijk effect op het concurrentievermogen van de regio’s en op de 
levensomstandigheden van de inwoners van die regio’s, hoofdzakelijk via medefinanciering 
van meerjarige ontwikkelingsprogramma’s. Dit beleid moet het voor alle regio’s van de Unie 
mogelijk maken ten volle te profiteren van de kansen die de interne markt biedt en het moet 
bijdragen aan het welslagen van de Economische en Monetaire Unie (EMU). 
 
  
Hoe? 
 
De programma’s krijgen steun uit vier Structuurfondsen en het Cohesiefonds:  
 
 het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor 

infrastructuurvoorzieningen en investeringen die banen scheppen en steun voor het MKB,  
 het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor opleiding, sociale integratie en werkgelegenheid, 
 het Europees Oriëntatie en Garantiefonds voor de landbouw (EOGFL, afdeling 

Oriëntatie) voor plattelandsontwikkeling en steun aan landbouwbedrijven, en 
 het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van Visserij (FIOV) voor de 

hervorming van de visserijsector.  
 
Het Cohesiefonds ondersteunt milieu- en vervoersprojecten in de minst welvarende lidstaten. 
 
De Structuurfondsen en het Cohesiefonds verlenen subsidies, de Europese Investeringsbank 
verstrekt leningen. 
 
Het Cohesiefonds stelt rechtstreekse financiële steun beschikbaar voor grote 
infrastructuurprojecten op vervoers- en milieugebied. 
 
De Structuurfondsen financieren programma’s die bestaan uit maatregelen ter bevordering 
van de ontwikkeling. De ontwikkelingsprogramma’s worden opgesteld door de lidstaten in 
samenwerking met regionale en lokale instanties en de betrokken sociale en economische 
partners. 
 
 

                                                 
1 Informatie gebaseerd op de website Inforegio. Europese Commissie. Directoraat-generaal Regionaal beleid.  



PE 347.143 4/45 DV\542120NL.doc 

NL 

Prioriteiten 
 
De Structuurfondsen zijn op drie prioritaire doelstellingen geconcentreerd:  
 
 steun ter bevordering van regio’s met een ontwikkelingsachterstand (doelstelling 1),  
 ondersteuning van de economische en sociale omschakeling van industrie-, stads- of 

plattelandsgebieden of van de visserij afhankelijke gebieden (doelstelling 2), en  
 ondersteuning van betere opleidings- en werkgelegenheidskansen (doelstelling 3) (de 

programma’s voor de regio’s van doelstelling 1 omvatten reeds dergelijke maatregelen).  
 
Daarnaast wordt er steun verleend via vier communautaire initiatieven ter bevordering van 
grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking in de hele EU 
(INTERREG III), de revitalisering van steden en stadsdelen die met grote problemen te 
kampen hebben (URBAN II), gelijkheid op de arbeidsmarkt (EQUAL) en de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden (LEADER+).  
 
Ten slotte wordt via innovatieve acties ook steun aan experimentele regionale programma’s 
verleend. 
 
Financiering 
 
Ongeveer eenderde van de begroting van de EU gaat naar de Structuurfondsen. Voor de 
periode 2000-2006 is 195 miljard EUR voor de EU-15 toegewezen, plus 15 miljard EUR 
voor de nieuwe lidstaten voor 2004-2006.  
 
Het Cohesiefonds ontvangt 25,6 miljard EUR voor de EU-25. 

 
De Europese steun is een aanvulling van de die van de lidstaten. De communautaire 
financiering bedraagt 25% tot 85% van de totale kosten. Ze is het hoogst in de regio’s waar de 
overheidssector de financiële last van de ontwikkeling niet alleen kan dragen. De steun van de 
overheidssector wordt aangevuld met financiering uit de particuliere sector. 

 
Vaststelling programma’s 
 
De programma’s worden opgesteld door de Europese Commissie en nationale en regionale 
overheden op basis van de richtsnoeren van de Commissie en de prioriteiten van de lidstaten. 
De lidstaten selecteren concrete projecten en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. 
De Europese financiering is een aanvulling van de nationale steun voor de regio’s en de 
inwoners die hoofdzakelijk via medefinanciering van meerjarige ontwikkelingsprogramma’s 
wordt verstrekt. 
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De toekomst 
 
Voor de periode 2007-2013 stelt de Commissie voor het beleid op drie grote prioriteiten te 
concentreren. Er wordt een totale begroting van ongeveer 336 miljard EUR voorgesteld.  
 
 Convergentie: stimuleren van groei en werkgelegenheid in de minder ontwikkelde regio’s 

(hoofdzakelijk in de nieuwe lidstaten), die steun uit het Cohesiefonds zullen blijven 
ontvangen.  
 Concurrentiekracht: versnellen van veranderingen in de rest van de EU. Hier zal worden 

gewerkt met een regionale component, waarvoor iedere lidstaat de begunstigde gebieden 
zal aanduiden, en een nationale component, gebaseerd op de Europese 
werkgelegenheidsstrategie.  
 Samenwerking: voortbouwen op de met INTERREG opgedane ervaring om een 

harmonieuze ontwikkeling over het gehele grondgebied van de EU aan te moedigen. 
 
Rol van het Europees Parlement 
 
Het Parlement heeft gebruik gemaakt van de nieuwe bevoegdheden die het op dit gebied 
heeft gekregen door:  
 
 de Europese Akte: samenwerking met de Raad bij de uitvoering van besluiten inzake de 

regeling van de Structuurfondsen; 
 het Verdrag van Maastricht: instemmingsprocedure voor besluiten inzake algemene 

verordeningen betreffende de Structuurfondsen; 
 het Verdrag van Amsterdam: medebeslissing met de Raad voor uitvoeringsmaatregelen. 
 Het Verdrag van Nice bepaalt bovendien dat de Raad vanaf 1 januari 2007 besluiten over 

algemene SF-verordeningen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen moet nemen. 
 
Op grond van de gedragscode die in 1993 met de Commissie is vastgesteld en in 1999 werd 
uitgebreid, moet het Parlement regelmatig op de hoogte worden gehouden van de activiteiten 
van de fondsen. Bij de herziening van de Structuurfondsen in 1999 is het Parlement er ook in 
geslaagd het URBAN-programma als een van de communautaire initiatieven te handhaven.  
 

2. WOORDENLIJST 
 
 Regionaal beleid van de EU: rechtsgrondslag: de artikelen 2 en 3 van het Verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap. Het regionaal beleid van de EU is in de eerste 
plaats een op solidariteit gericht beleid, waarmee de minst welvarende regio’s op 
Gemeenschapsniveau worden geholpen om hun problemen te overwinnen. Het is ook een 
concreet beleid, dat zichtbaar is voor de Europese burgers, die er zelf allereerst van 
profiteren. Zo worden mensen geholpen om een baan te vinden en zich aan de 
veranderingen op de arbeidsmarkt aan te passen, vooral door middel van 
opleidingsmaatregelen.  
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 Cohesiebeleid: rechtsgrondslag: Titel XVII artikelen 158 tot en met 162, van het EG-

Verdrag2. Dit beleid is gericht op het terugdringen van onevenwichten in de ontwikkeling 
van de regio’s door in te werken op economische en sociale factoren. Het geeft de armere 
regio’s de middelen die nodig zijn om hun ontwikkeling te versnellen en hun 
levensstandaard te verhogen, met inbegrip van basisvoorzieningen, vaardigheden, 
technologische capaciteit, een aantrekkelijke omgeving voor interne investeringen, enz. 
Een onevenwichtige ontwikkeling heeft niet alleen nadelige gevolgen voor de minder 
begunstigde regio’s, maar vertraagt ook de groei van de Unie en belet een optimaal 
gebruik van haar mogelijkheden. 

 
 Economische en sociale cohesie - rol van het Europees Parlement: het Parlement vindt 

de economische en sociale cohesie van essentieel belang voor de Europese integratie. Het 
heeft altijd steun gegeven aan de - door de instelling noodzakelijk geachte - voorstellen om 
de toewijzingen voor de Structuurfondsen op te trekken,. De gedragscode van 1993 
betreffende de uitvoering van het structuurbeleid is er gekomen omdat het Parlement met 
klem heeft aangedrongen op een toereikende financiering. In het kader van zijn 
bevoegdheid tot het verlenen van instemming met de algemene verordeningen betreffende 
de Structuurfondsen heeft het Parlement zijn standpunt bepaald3 en de Raad heeft daar in 
het merendeel van de gevallen rekening mee gehouden. De met de Commissie gesloten 
gedragscode werd in 1999 uitgebreid tot alle structuurinstrumenten. 

 
 Structuurfondsen: de Structuurfondsen van de EU worden door de Commissie beheerd 

met het oog op de structurele steunverlening van de Gemeenschap. Het gaat om de 
afdeling Oriëntatie van het EOGFL voor de landbouw, het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (structurele steun in het kader van het regionale beleid), het Europees 
Sociaal Fonds voor sociale beleidsmaatregelen en het Financieringsinstrument voor de 
Oriëntatie van Visserij (FIOV). De financiële steun uit de Structuurfondsen is 
voornamelijk bestemd voor de armere regio's om de economische en sociale cohesie van 
de Unie te versterken en er zodoende voor te zorgen dat de uitdaging van de interne markt 
in de hele EU kan worden aangegaan.  

 
 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): rechtsgrondslag: de 

artikelen 158 tot en met 162 van het EG-Verdrag. Doelstellingen: vermindering van de 
onevenwichten tussen de regio’s door bij te dragen aan de structurele aanpassing van 
zwakkere regio’s en de omschakeling van in verval geraakte industriegebieden 
(artikel 160).  

                                                 
2 De Europese Akte, als Titel V van het EG-Verdrag, voorziet met name in de hervorming van de structuren en 
de operationele regels van de Structuurfondsen, op basis van een voorstel van de Commissie, door een eenparig 
besluit van de Raad, na raadpleging van het Europees Parlement. De uitvoeringsmaatregelen voor de 
hervorming worden op basis van een voorstel van de Commissie door een besluit met gekwalificeerde 
meerderheid van de Raad vastgesteld. Sinds het Verdrag van Amsterdam vallen uitvoeringsbesluiten onder 
de medebeslissingsprocedure. De Commissie moet aan Raad en Parlement om de drie jaar verslag uitbrengen 
over de geboekte vooruitgang. 
3 Resolutie van 19 november 1998 
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 Europees Sociaal Fonds (ESF):  rechtsgrondslag: de artikelen 146 tot en met 148 en 158 

tot en met 162 van het EG-Verdrag. Dit fonds verbetert de werkgelegenheidskansen voor 
werknemers in de interne markt door de mobiliteit te verhogen en meer beroepsopleiding 
te bieden. Met verordening 1784/1999 werden het kader en de beleidsprioriteiten van het 
ESF voor de periode 2000-2006 vastgesteld. Steunmaatregelen gericht op voorkoming van 
werkloosheid, ontwikkeling van menselijke hulpbronnen en aanmoediging van sociale 
integratie. Het fonds verleent steun voor de verwezenlijking van de drie doelstellingen die 
zijn neergelegd in de algemene verordening betreffende de Structuurfondsen.  

 
 Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van Visserij (FIOV): sinds 1994 zijn de 

communautaire instrumenten voor de visserij in het FIOV samengebracht. Het wordt 
toegepast in alle kustgebieden en heeft als voornaamste taak de concurrentiekracht van de 
structuren te vergroten en de ontwikkeling van leefbare ondernemingen in de sector te 
bevorderen, waarbij naar een evenwicht tussen visbestanden en visvangst wordt gestreefd. 

 
 Afdeling Oriëntatie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw 

(EOGFL): het EOGFL financiert het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU. Het 
doel van het fonds is de markt te ondersteunen en structurele aanpassingen in de landbouw 
te bevorderen. Het EOGFL is verdeeld in twee afdelingen: de afdeling Oriëntatie verleent 
subsidies voor rationalisatie, modernisering en structurele verbeteringen in de landbouw. 

 
 Cohesiefonds: het Cohesiefonds werd in 1993 overeenkomstig artikel 161 van het EG-

Verdrag opgericht voor het verlenen van financiële steun aan projecten op het gebied van 
milieu en vervoersinfrastructuur. De financiering van het fonds gaat alleen naar de vier 
armere lidstaten (Ierland, Griekenland, Spanje en Portugal) met de bedoeling de 
verschillen tussen de economieën van de EU-lidstaten te verkleinen. Het Cohesiefonds 
wordt niet als een structuurfonds beschouwd. 

 
 Additionaliteit: een van de vier beginselen van de Structuurfondsen die werden versterkt 

door de herziene verordeningen van juli 1993. Dit beginsel komt erop neer dat nieuwe 
projecten die de onderscheiden lidstaten niet alleen op gang zouden hebben gebracht, voor 
communautaire subsidiëring in aanmerking kunnen komen. De projecten moeten 
hoofdzakelijk door de nationale begrotingen worden gefinancierd; de communautaire 
steun is enkel als aanvulling bedoeld. Ook blijven de selectie van de projecten en het 
beheer ervan in handen van de nationale en regionale autoriteiten, weliswaar in het kader 
van algemeen geldende communautaire criteria. 

 
 Partnerschap: een van de beginselen van de Structuurfondsen, volgens hetwelk de 

Commissie en de bevoegde autoriteiten op nationaal, regionaal of lokaal niveau in iedere 
lidstaat zo nauw mogelijk moeten samenwerken van in het stadium van de voorbereiding 
tot en met dat van de uitvoering van de maatregelen. 
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 Subsidiariteit: het doel van het subsidiariteitsbeginsel is een besluitvorming te garanderen 
die zo dicht mogelijk bij de burger staat, waarbij voortdurend wordt nagegaan of de op 
communautair niveau te ondernemen actie gerechtvaardigd is in verhouding tot de 
mogelijkheden die op nationaal, regionaal of lokaal niveau worden geboden. Concreet 
betekent dit dat de Unie slechts optreedt - behalve voor gebieden die onder haar exclusieve 
bevoegdheid vallen - wanneer haar optreden doeltreffender is dan een optreden op 
nationaal, regionaal of lokaal vlak. Subsidiariteit is nauw verbonden met de beginselen 
evenredigheid en noodzakelijkheid, die inhouden dat het optreden van de Unie niet verder 
mag gaan dan datgene wat nodig is om de doelstellingen van het Verdrag te bereiken. 

 
 Programmering: een van de beginselen van de Structuurfondsen uit hoofde waarvan 

meerjarenprogramma's voor de ontwikkeling worden opgesteld volgens een 
besluitvormingsproces in partnerschapsverband dat in verschillende etappes verloopt en 
uitmondt in de fase waarin de leiding van de acties wordt overgenomen door de 
verantwoordelijke publieke of particuliere instanties. 

 
 Concentratie: een van de beginselen van de Structuurfondsen dat tot doel heeft de 

maatregelen op de prioritaire ontwikkelingsdoelstellingen te concentreren. 
 
 Bruto binnenlands product (BBP): is de totale waarde van alle finale goederen en 

diensten die in een jaar tijd binnen de grenzen van een land worden geproduceerd. 
 
 Bruto nationaal product (BNP): is de totale waarde van alle finale goederen en diensten 

die in een jaar tijd worden geproduceerd door productiefactoren die eigendom zijn van een 
land. 

 
 Bruto nationaal inkomen (BNI): vroeger het bruto nationaal product genoemd, is de som 

van de binnenlandse en buitenlandse toegevoegde waarde die door ingezetenen tot stand is 
gebracht. Het BNI bestaat uit het BBP plus de primaire inkomens (beloning van 
werknemers en inkomen uit vermogen) die ingezetenen uit buitenlandse bronnen 
ontvangen. 

 
 Gebieden van doelstelling 1: gebieden waar het BBP minder dan 75% van het 

communautaire gemiddelde bedraagt.4 Doel is deze regio’s te helpen hun achterstand op 
het gebied van concurrentievermogen in te lopen. Dit betekent investeringen in 
infrastructuur en maatregelen om investeringen in de industrie aan te moedigen. 

 
 Gebieden van doelstelling 2: gebieden die met structurele problemen te kampen hebben. 

Steun voor sociale en industriële omschakelingsprojecten.5 
 
 Gebieden van doelstelling 3: bevordering van moderne opleidingssystemen en het 

scheppen van banen.6 
                                                 
4 Vertegenwoordigt 70% van de begroting. 
5 Vertegenwoordigt 11,5% van de fondsen. 
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 Communautaire initiatieven: om gezamenlijk naar oplossingen voor specifieke 

problemen te zoeken. Het gaat om INTERREG, URBAN, LEADER en EQUAL. 
 
 INTERREG: communautair initiatief in het kader waarvan steun aan 

grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten wordt verleend. 
 
 URBAN: communautair initiatief voor stedelijke crisisgebieden. 

 
 LEADER: door DG Landbouw 7: beheerd communautair initiatief, link tussen acties voor 

de ontwikkeling van de plattelandseconomie. 
 
 EQUAL: communautair initiatief ter bestrijding van ongelijkheid en discriminatie bij de 

toegang tot de arbeidsmarkt. 
 
 Ultraperifere gebieden: de Franse overzeese gebieden, de Azoren, Madeira en de 

Canarische eilanden. 
 
 Statistisch effect:  het effect van de uitbreiding op de drempel van 75% om in aanmerking 

te komen voor de status van doelstelling 1-gebied. 
 
 Overgangsregelingen: er zijn overgangsregelingen ingevoerd voor gebieden die vroeger 

in aanmerking kwamen voor doelstelling 1 of doelstelling 2, maar die nu als gevolg van 
het effect van de uitbreiding daarbuiten vallen.8 

 
 Bijstand: de in het kader van de fondsen verleende bijstand: operationele programma’s of 

enige programmeringsdocumenten, communautaire initiatiefprogramma’s en steun voor 
technische bijstand en innovatieve acties.  

 
 Communautair bestek (CB): coördineert de regionale activiteiten van de EU, waarbij 

soms de vier Structuurfondsen (EFRO, ESF, EOGFL, FIOV) en de EIB betrokken zijn. De 
projecten moeten hoe dan ook worden opgenomen in reeds bestaande plannen die zijn 
opgesteld door nationale en regionale overheden en hun economische partners. 

 
 Enig programmeringsdocument (EPD): één enkel door de Europese Commissie 

goedgekeurd document dat dezelfde informatie bevat als een communautair bestek en een 
operationeel programma.  

 
 Operationeel programma (OP): het door de Commissie goedgekeurde document voor de 

uitvoering van een communautair bestek, dat een reeks samenhangende prioriteiten met 

                                                                                                                                                          
6 Vertegenwoordigt 12,3% van de middelen. 
7 Er zijn 13 initiatieven ter ondersteuning van plattelandsontwikkeling. 
8 Statistisch effect 
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meerjarige maatregelen omvat en dat kan worden uitgevoerd door een beroep te doen op 
een of meer fondsen, een of meer andere financieringsinstrumenten en de EIB.  

 
 Geïntegreerd operationeel programma: een operationeel programma dat door meer dan 

één fonds wordt gefinancierd. 
 
 Ontwikkelingsprogramma’s: iedere lidstaat sluit met de Europese Commissie een 

overeenkomst, hetzij een operationeel programma (OP) hetzij een enig 
programmeringsdocument (EPD). Het gaat om meerjarenovereenkomsten die zijn 
ontworpen om in de praktijk te worden gebracht door door de lidstaten aangewezen 
nationale en regionale autoriteiten. Deze autoriteiten selecteren ook de specifieke projecten 
voor financiering. In de toezichtcomités van de programma’s werkt de Europese 
Commissie evenwel samen met de verantwoordelijke autoriteiten. 

 
 Territoriale werkgelegenheidspacten: zijn overeenkomsten tussen lokale partners die 

worden gepubliceerd in een strategisch document en die vergezeld gaan van door ieder van 
deze partners aangegane operationele of financiële verbintenissen. De maatregelen moeten 
het scheppen van banen en de economische ontwikkeling bevorderen. Een pact kan 
worden opgesteld voor een stad, een plattelandsgebied of een plaatselijke arbeidsmarkt. 
Het bestreken grondgebied is doorgaans groter dan een gemeente, maar kleiner dan een 
regio. 

 
 Beheersautoriteit: door de lidstaat aangewezen nationale, regionale of plaatselijke 

publieke of particuliere autoriteit of instantie of de lidstaat, wanneer die deze functie zelf 
vervult, voor het beheer van een bijstandspakket van de Structuurfondsen. 

 
 Betaalautoriteit: één of meer plaatselijke, regionale of nationale autoriteiten of instanties 

die door de lidstaten aangewezen zijn voor het opstellen en toezenden van de 
betalingsverzoeken en voor het ontvangen van de betalingen van de Commissie.  

 
 Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGCC): op basis van 

artikel 159 van het Verdrag en met het doel, de bestaande hindernissen voor 
grensoverschrijdende samenwerking te elimineren, wordt er een nieuw rechtsinstrument 
voorgesteld dat in een facultatief kader voor de oprichting van Europese 
samenwerkingsgroeperingen voorziet.  

 
 Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS): werd door het 

Europees Bureau voor de statistiek (Eurostat) opgesteld om één enkele, samenhangende 
structuur van territoriale indeling tot stand te brengen. De NUTS-indeling wordt sinds 
1988 in de communautaire wetgeving betreffende de Structuurfondsen gebruikt.  

 
 Pretoetredingssteun: de voor de periode 2000-2006 geplande pretoetredingssteun voor de 

landen in Midden- en Oost-Europa vormt een essentieel onderdeel van de strategie van de 
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Europese Unie ten aanzien van de kandidaat-lidstaten en bestaat uit verschillende 
programma’s: Phare, Sapard en Ispa (pretoetredingsinstrumenten). 

 
 Pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (Ispa): financiert de aanleg van 

infrastructuur op het gebied van milieu en vervoer. 
 
 Phare: financiert de versterking van de bestuurlijke en institutionele capaciteit van 

toekomstige/nieuwe lidstaten ter voorbereiding van hun toetreding.  
 
 Sapard: is bestemd voor structurele acties op het gebied van landbouw en 

plattelandsontwikkeling.  
 
 Absorptiecapaciteit: het vermogen van een nationale overheid om externe bijstand te 

plannen en uit te voeren.  
 
 Document betreffende toetredingspartnerschap: een door de Raad goedgekeurd 

document waarin wordt uiteengezet welke naar de mening van de Unie de prioriteiten op 
korte en middellange termijn zijn waarmee de kandidaat-lidstaat bij de voorbereiding van 
de toetreding rekening dienen te houden.  

 
 Achterstand: het geheel van de vastleggingen in het kader van Phare of voor een 

individueel land waarvoor nog geen contracten zijn afgesloten.  
 
 Kandidaat-landen: landen die een verzoek om toetreding tot de Europese Unie hebben 

ingediend en wier verzoek is aanvaard, maar die in 2004 nog niet tot de Europese Unie 
zijn toegetreden. Het gaat momenteel om drie landen: Bulgarije, Roemenië en Turkije. 

 
 CFCU: in elk land is een centraal financierings- en aanbestedingsbureau opgericht om de 

aanbestedingen, contracten en betalingen voor institutionele opbouw en voor een aantal 
investeringsprojecten te beheren. 

 
 Decentralisatie: het proces waardoor het beheer van de EU-fondsen geleidelijk wordt 

overgedragen aan de kandidaat-landen. Momenteel gebeurt dat nog in het kader van het 
gedecentraliseerd uitvoeringssysteem (DIS). Er wordt overwogen de voorafgaande 
controles van de Commissie te vervangen door controle achteraf in het kader van het 
uitgebreid gedecentraliseerd uitvoeringssysteem (EDIS). 

 
 Deconcentratie: het proces waardoor het beheer van de EU-fondsen door de Commissie 

in Brussel wordt overdragen aan delegaties. 
 
 Beoordeling achteraf: de beoordeling van de impact van een activiteit nadat deze is 

voltooid.  
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 Uitvoeringsinstantie: de instantie die in het kandidaat-land verantwoordelijk is voor de 
aanbestedingen, het sluiten van contracten en het verrichten van betalingen voor aan haar 
toevertrouwde projecten. Het CFCU is de uitvoeringsinstantie voor projecten op het gebied 
van institutionele opbouw. 

 
 Gemeenschappelijk toezichtscomité: is het comité dat in alle kandidaat-landen is 

opgericht om het toezicht op en de beoordeling van de pretoetredingssteun te coördineren.  
 
 Monitoring en evaluatie: het proces in het kader waarvan gegevens over de vorderingen 

van het project worden verzameld, wordt nagegaan hoe waarschijnlijk het is dat de 
doelstellingen zullen worden gehaald en, zo nodig, aanbevelingen voor een andere aanpak 
worden gedaan. 

 
 Nationale steuncoördinator (NAC): de steuncoördinator bij de overheid van het 

begunstigde land zorgt voor een nauwe verbinding tussen het algemene toetredingsproces 
en het gebruik van de communautaire financiële bijstand. 

 
 Nationale ordonnateur (NAO) : een nationale overheidsfunctionaris die de leiding over 

het nationaal fonds heeft en de algehele verantwoordelijkheid voor het financiële beheer 
van de Phare-middelen draagt.  

 
 Nationaal ontwikkelingsplan (NDP):  het programma van het kandidaat-land voor 

economische en sociale cohesie en doelstelling 1-maatregelen. 
 
 Nationaal fonds: centrale eenheid binnen het Ministerie van Financiën die de 

communautaire middelen naar het kandidaat-land of de nieuwe lidstaat kanaliseert.  
 
 Nationaal programma voor de overname van het acquis (NPOA): het eigen 

actieprogramma (met tijdschema en kosten) van het kandidaat-land voor de voorbereiding 
van de toetreding.  

 
 Nieuwe lidstaten: de kandidaat-landen die de toetredingsonderhandelingen hebben 

afgerond en op 1 mei 2004 lid van de Europese Unie zijn geworden: Cyprus, Tsjechische 
Republiek, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en Slovenië. 

 
 Ordonnateur van het project: heeft de leiding over een uitvoeringsinstantie. 

 
 Periodiek verslag: het jaarlijks verslag van de Commissie over de vorderingen van ieder 

kandidaat-land op de weg naar toetreding. 
 
 Overgangsfaciliteit – instrument voor tijdelijke financiële bijstand (2004-2006): voor 

de nieuwe lidstaten om hun bestuurlijke capaciteit op het gebied van de uitvoering en 
handhaving van de Gemeenschapswetgeving te ontwikkelen en te versterken en om de 
uitwisseling van beste praktijken onder de nieuwe lidstaten aan te moedigen. 
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 Twinning: een overeenkomst tussen een kandidaat-land en een of meer administraties van 

lidstaten om vaardigheden en kennis met betrekking tot het acquis over te dragen 
(vooruitgang inzake overname van delen van het acquis). 

 

3. GRONDSLAG: VERDRAG EN REGLEMENT VAN HET EUROPEES PARLEMENT  
 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
 

Artikel 2 
 
De Unie stelt zich ten doel: 
 
- bevordering van economische en sociale vooruitgang alsmede een hoog 
werkgelegenheidsniveau en totstandbrenging van evenwichtige en duurzame ontwikkeling, met 
name door de totstandbrenging van een ruimte zonder binnengrenzen, door de versterking 
van de economische en sociale samenhang en door de oprichting van een economische en 
monetaire unie die uiteindelijk een gemeenschappelijke munt inhoudt, overeenkomstig de 
bepalingen van dit Verdrag [...]. 
 
 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap  
 

Artikel 2 
 
De Gemeenschap heeft tot taak, door het instellen van een gemeenschappelijke markt en een 
economische en monetaire unie en door de uitvoering van het gemeenschappelijk beleid of de 
gemeenschappelijke activiteiten, bedoeld in de artikelen 3 en 4, het bevorderen van een 
harmonische, evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de economische activiteit binnen de 
gehele Gemeenschap, een hoog niveau van werkgelegenheid en van sociale bescherming, de 
gelijkheid van mannen en vrouwen, een duurzame en niet-inflatoire groei, een hoge graad van 
concurrentievermogen en convergentie van economische prestaties, een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, een verbetering van de 
levensstandaard en van de kwaliteit van het bestaan, de economische en sociale samenhang 
en de solidariteit tussen de lidstaten. 
 

Artikel 3 
 
Teneinde de in artikel 2 genoemde doelstellingen te bereiken, omvat het optreden van de 
Gemeenschap onder de voorwaarden en volgens het tijdschema waarin dit Verdrag voorziet: 
 
(k) de versterking van de economische en sociale samenhang 
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Artikel 16 

 
Onverminderd de artikelen 73, 86 en 87 en gezien de plaats die de diensten van algemeen 
economisch belang in de gemeenschappelijke waarden van de Unie innemen, alsook de rol die 
zij vervullen bij het bevorderen van sociale en territoriale samenhang, dragen de 
Gemeenschap en de lidstaten er, in het kader van hun onderscheiden bevoegdheden en binnen 
het toepassingsgebied van dit Verdrag zorg voor dat deze diensten functioneren op basis van 
beginselen en voorwaarden die hen in staat stellen hun taken te vervullen. 
 

TITEL XVII  
 

ECONOMISCHE EN SOCIALE SAMENHANG  
 

Artikel 158 
 
Teneinde de harmonische ontwikkeling van de Gemeenschap in haar geheel te bevorderen, 
ontwikkelt en vervolgt de Gemeenschap haar optreden gericht op de versterking van de 
economische en sociale samenhang. 
 
De Gemeenschap stelt zich in het bijzonder ten doel, de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio's en de achterstand van de minst 
begunstigde regio's of eilanden, met inbegrip van de plattelandsgebieden, te verkleinen. 
 

Artikel 1599 
 
De lidstaten voeren hun economische beleid en coördineren dit mede met het oog op het 
verwezenlijken van de doelstellingen van artikel 158. De vaststelling en de tenuitvoerlegging 
van het beleid en van de maatregelen van de Gemeenschap en de totstandbrenging van de 
interne markt houden rekening met de doelstellingen van artikel 158 en dragen bij tot de 
verwezenlijking daarvan. De Gemeenschap ondersteunt deze verwezenlijking tevens door haar 
optreden via de structuurfondsen (Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, 
afdeling Oriëntatie, Europees Sociaal Fonds, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), 
de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten. 
 
De Commissie brengt om de drie jaar aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's verslag uit over de vooruitgang die is geboekt 
bij de verwezenlijking van de economische en sociale samenhang, alsmede over de wijze 
waarop de diverse in dit artikel bedoelde middelen daartoe hebben bijgedragen. Dit verslag 
gaat in voorkomend geval vergezeld van passende voorstellen. 
 
Indien specifieke maatregelen buiten de fondsen om noodzakelijk blijken, kunnen zulke 
maatregelen, onverminderd de maatregelen waartoe in het kader van ander beleid van de 
                                                 
9 Artikel gewijzigd bij het Verdrag van Nice. 
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Gemeenschap wordt besloten, door de Raad volgens de procedure van artikel 251 na 
raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's worden 
vastgesteld 
 

 
Artikel 160 

 
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan 
het ongedaan maken van de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de Gemeenschap 
door deel te nemen aan de ontwikkeling en de structurele aanpassing van regio's met een 
ontwikkelingsachterstand en aan de omschakeling van industriegebieden met afnemende 
economische activiteit. 
 

Artikel 16110 
 
Onverminderd artikel 162 stelt de Raad op voorstel van de Commissie, en na instemming van 
het Europees Parlement en raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité 
van de Regio's, met eenparigheid van stemmen de taken, de prioritaire doelstellingen en de 
organisatie van de structuurfondsen vast, hetgeen ook samenvoeging van de fondsen kan 
omvatten. De Raad stelt volgens dezelfde procedure tevens de algemene regels vast die voor 
deze fondsen gelden, alsmede de bepalingen die nodig zijn voor de doeltreffende werking van 
de fondsen en de coördinatie tussen de fondsen onderling en met de andere bestaande 
financieringsinstrumenten. 
 
Een door de Raad volgens dezelfde procedure opgericht Cohesiefonds levert een financiële 
bijdrage aan projecten op het gebied van milieu en trans-Europese netwerken in de sfeer van 
de vervoersinfrastructuur. 
 
Met ingang van 1 januari 2007 besluit de Raad met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen op voorstel van de Commissie, na instemming van het Europees Parlement en na 
raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, indien de 
meerjarige financiële vooruitzichten die van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2007, en 
het desbetreffende interinstitutioneel akkoord op die datum zijn aangenomen. Indien dat niet 
het geval is, dan is de procedure van deze alinea van toepassing vanaf de datum waarop zij 
worden aangenomen. 
 

Artikel 162 
 
De toepassingsbesluiten met betrekking tot het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
worden door de Raad volgens de procedure van artikel 251 en na raadpleging van het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's vastgesteld. 
 

                                                 
10 Artikel gewijzigd bij het Verdrag van Nice. 
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Ten aanzien van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling 
Oriëntatie, en het Europees Sociaal Fonds blijven onderscheidenlijk de artikelen 37 en 148 
van toepassing. 
 
Reglement van het Europees Parlement11 
 

BIJLAGE VI. 
 

BEVOEGDHEDEN VAN DE PARLEMENTAIRE COMMISSIES  
 

XII. COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING 
 
Deze commissie is bevoegd voor: 
 
het regionaal en cohesiebeleid, en met name  
 
a)   het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Cohesiefonds en de overige 
instrumenten in het kader van het regionaal beleid van de Unie, 
 
b)   de evaluatie van de gevolgen van andere beleidsvormen van de Unie inzake economische 
en sociale samenhang, 
 
c)   coördinatie van de structuurinstrumenten van de Unie, 
 
d)   ultraperifere regio's en eilanden alsmede de grensoverschrijdende en interregionale 
samenwerking, 
 
e)   de betrekkingen met het Comité van de regio's, de interregionale 
samenwerkingsorganisaties en de plaatselijke en regionale autoriteiten. 
  

4. Historische achtergrond 
 
 1957: Verdrag van Rome: noodzaak een "harmonische ontwikkeling" te bevorderen. 

Preambule: "de eenheid hunner volkshuishoudingen te versterken en de harmonische 
ontwikkeling [....] te bevorderen door het verschil in niveau tussen de onderscheidene 
gebieden en de achterstand van de minder begunstigde gebieden te verminderen". Geen 
specifiek gemeenschappelijk beleid opgezet. 

 
 1958 : oprichting van het ESF en het EOGFL, die een weerspiegeling vormen van de 

prioriteiten van de oprichtende landen: landbouw - Frankrijk, vernieuwing van de industrie 
- Duitsland. 

                                                 
11 16de druk - juli 2004 
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 1973: eerste uitbreiding: Denemarken, Ierland en het VK. 

 
 1975: oprichting van het EFRO om een deel van de begrotingsbijdragen te herverdelen 

over de armste regio’s. Ierland en Denemarken profiteerden hiervan. VK geholpen – 
Noord-Ierland; Schotse hooglanden en eilanden. Tegenwicht voor Britse bezwaren tegen 
een door de landbouw gedomineerde EEG-begroting. 

 
 Jaren ’80:  Griekenland, Portugal en Spanje treden toe tot de Gemeenschap. Economische 

noodzaak en politieke wil om de verschillen te verminderen worden alsmaar duidelijker. 
Erkenning van de noodzaak om iets te doen aan de verschillen tussen rijkere en armere 
gebieden. De Unie verbindt zich ertoe de minder ontwikkelde Europese regio’s te helpen 
hun achterstand op de centrale gebieden in te halen. Verbintenis aangegaan in de Europese 
Akte van 1986.  

 
 1989-1993: de Europese Raad van Brussel12 herziet de werking van de Structuurfondsen. 

Toewijzing van 68 miljard ecu.13 Doel: een hogere levensstandaard van de Europese 
volkeren bevorderen. Programma’s om bepaalde sociale categorieën en regio’s te helpen te 
profiteren van de economische integratie en de mogelijkheden van de interne markt. 
Regio’s en steden hebben transnationale verenigingen en interregionale samenwerking 
opgezet en regionale bureaus in Brussel geopend.  

 
 1992 het Verdrag betreffende de Europese Unie:14 cohesie is naast de Economische en 

Monetaire Unie en de interne markt een van de belangrijkste doelstellingen van de Unie. 
Voorziet in de oprichting van het Cohesiefonds ter ondersteuning van milieu- en 
vervoersprojecten.15 In het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt het belang van het 
Europese regionalisme onderstreept door de oprichting van een nieuw orgaan, het Comité 
van de Regio’s, dat de regionale actoren een eigen stem in de besluitvorming van de EU 
geeft. 

 
 1994-1999: de Europese Raad van Edinburgh (december 1993) besluit ongeveer 

177 miljard ecu (prijzen van 1999), d.w.z. eenderde van de Gemeenschapsbegroting, aan 
het cohesiebeleid toe te wijzen. De Structuurfondsen worden aangevuld met het nieuwe 
Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van Visserij (FIOV).  

 
 1997 : het Verdrag van Amsterdam bevestigt het belang van de cohesie en omvat ook een 

titel over werkgelegenheid, waarin wordt beklemtoond dat samenwerking voor het 
terugdringen van de werkloosheid noodzakelijk is.  

 

                                                 
12 Februari 1988. 
13 Prijzen van 1997. 
14 In werking getreden in 1993. 
15 In de minst welvarende lidstaten.  
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 2000-2006: de Europese Raad van Berlijn16 hervormt de Structuurfondsen en past de 
werking van het Cohesiefonds aan. Aan deze fondsen wordt voor de komende zeven jaar17 
213 miljard EUR toegewezen. Het Instrument for Structural Policies for Pre-accession 
(Ispa) en het Speciaal Toetredingsprogramma op het gebied van landbouw en 
plattelandsontwikkeling (Sapard) vullen het Phare-programma aan om de economische en 
sociale ontwikkeling van kandidaat-landen in Midden- en Oost-Europa te bevorderen. 

 
 2000-2001: de Europese Raad van Lissabon (maart 2000) stelt een strategie vast die is 

toegespitst op werkgelegenheid en neemt zich voor van de Unie tegen 2010 "de meest 
concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld" te maken; de Raad van 
Göteborg (juni 2001) vult deze strategie aan door hem aan duurzame ontwikkeling te 
koppelen.  

 
 2002: de Europese Raad van Kopenhagen (december 2002) komt tot een overeenkomst 

over de voorwaarden voor de toetreding van 10 nieuwe lidstaten tot de Unie.  
 
 Juli 2003: artikel III – 116 van de door de Conventie opgestelde Ontwerpgrondwet voor 

Europa voegt aan de economische en sociale cohesie territoriale cohesie toe, zoals 
bevestigd door de IGC van juni 200418. 

 
 Februari 2004: de Europese Commissie presenteert haar derde verslag over de 

economische en sociale cohesie, waarin zij haar toekomstvisie voor het Europese beleid 
ter vermindering van de verschillen en ter bevordering van meer economische, sociale en 
territoriale cohesie uiteenzet. De Europese Commissie legt ook de financiële 
vooruitzichten voor de periode 2007-2013 voor ("Prodi-pakket"). Voor de periode 2007-
2013 vertegenwoordigt het cohesiebeleid ongeveer eenderde van de EU-begroting, d.w.z. 
in totaal 336,1 miljard EUR. Het merendeel van dit bedrag zal in de minder ontwikkelde 
lidstaten en regio’s worden uitgegeven. 

 
 Mei 2004: toetreding tot de Europese Unie van Cyprus, de Tsjechische Republiek, 

Estland, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en Slovenië. 
 
 Juli 2004: de Commissie keurt een voorstel voor vijf nieuwe verordeningen voor 

herziene Structuurfondsen en instrumenten goed. Dit pakket verordeningen omvat: een 
algemene verordening met een reeks gemeenschappelijke regels voor alle instrumenten en 
specifieke verordeningen voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), 
het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds. Daarnaast wordt een nieuwe 
verordening tot oprichting van een Europese groepering voor grensoverschrijdende 
samenwerking (EGCC) voorgesteld.  

 

                                                 
16 Maart 1999. 
17 2000-2006. 
18 Zie ook COM (2004)492 def. 
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5. Structurele bijstand 2000-2006 

 
Totale financiële enveloppes : Europese Raad van Berlijn, maart 1999 ("Agenda 2000"). 
 

• 213 miljard EUR voor cohesiebeleid (33% van de totale EU-begroting 2004) 
–195 miljard EUR Structuurfondsen 
–18 miljard EUR Cohesiefonds 

 
• Pre- en posttoetredingsfondsen voor  

               structurele acties 
–7,3 miljard EUR voor Ispa 
–39,6 miljard EUR structureel - posttoetreding 

 

5.1. Structuurfondsen  
 
Plafond jaarlijkse vastleggingen: 108,5 miljard EUR waarvan 37 miljard EUR voor 
structurele acties in prijzen van 2004. 
 
 Doelstelling 1-gebieden: NUTS II-regio’s met een BBP per inwoner dat lager is dan 75% 

van het communautaire gemiddelde19. Lijst van de Europese Commissie. 22% van de EU-
bevolking. Doel: deze regio’s helpen om hun achterstand op het gebied van 
concurrentiekracht in te halen. Investeringen in infrastructuur en maatregelen om 
investeringen in de industrie aan te moedigen. De status wordt toegekend aan ultraperifere 
regio’s, ex doelstelling 6-regio’s (die onder programma’s voor de Zweedse kustgebieden 
en Peace vielen). Begroting: 135,95 miljard EUR. 

 
 Doelstelling 2-gebieden: gebieden geconfronteerd met economische en sociale 

omschakeling20: industrie- en dienstengebieden (10%); plattelandsgebieden (5%); 
stedelijke gebieden (2%); van de visserij afhankelijke gebieden (1%). 18% van de EU-
bevolking. Begroting: 22,45 miljard EUR. 

 
 Doelstelling 3-gebieden: voor regio’s die niet onder doelstelling 1 vallen21. Een 

referentiekader voor alle acties voor ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen over het 
hele grondgebied van een lidstaat. Doel: opleidingssystemen en scheppen van banen. 
Begroting: 24,05 miljard EUR. 

 

                                                 
19 Vertegenwoordigt 70% van de begroting. 
20 Vertegenwoordigt 11,5% van de Structuurfondsen 
21 Vertegenwoordigt 12,3% van de Structuurfondsen 
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 Communautaire initiatieven: om gezamenlijk oplossingen voor specifieke problemen te 
vinden22. Klemtoon op communautaire toegevoegde waarde. Begroting: 10,44 miljard 
EUR. Wordt niet voortgezet na 2006! Vier actiegebieden: 

 
• INTERREG III: steun voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale 

samenwerkingprojecten (financiering: EFRO).  
• URBAN II: voor stedelijke crisisgebieden (financiering: EFRO). 
• LEADER +: beheerd door DG landbouw23: Link tussen maatregelen voor de 

ontwikkeling van de plattelandseconomie (financiering: EOGFL-Oriëntatie). 
• EQUAL: bestrijding van ongelijkheden en discriminatie bij de toegang tot de 

arbeidsmarkt (financiering: ESF). 
 
 Innovatieve acties: ideeën die nog niet voldoende worden benut24. Drie werkthema’s: 

kennis en technologische innovatie; de informatiemaatschappij ten dienste van de 
regionale ontwikkeling; regionale identiteit en duurzame ontwikkeling. Begroting: 
1 miljard EUR. Wordt niet voortgezet na 2006! 

  
Begroting voor de nieuwe lidstaten: 22 miljard EUR25. Financiële bijstand voor de nieuwe 
lidstaten uit Phare voor minimaal drie jaar26. Totale steun, met inbegrip van het Cohesiefonds: 
7,3 miljard EUR per jaar27. 
 
Operationele overeenkomst: om in de eerste programmeringsperiode een maximumeffect te 
behalen, zal de steun worden geconcentreerd op een beperkt aantal prioriteiten. In de grootste 
vier landen28 zal de bijstandsverlening worden uitgevoerd in het kader van een communautair 
bestek met operationele programma’s, in de andere landen door middel van een enig 
programmeringsdocument .  
 
Bestuurlijke capaciteit: decentralisatie na 2006 zal afhankelijk zijn van een versterking van 
de bestuurlijke capaciteit. 
 Nieuwe lidstaten: de uitbreiding29 heeft de verschillen vergroot. Eenderde van de 

middelen voor het Cohesiefonds, tweederde voor de Structuurfondsen – hoofdzakelijk 
doelstelling 1-financiering30. De Europese Raad van Kopenhagen31 heeft de financiële 
verbintenis van de Europese Raad van Berlijn32 verlaagd, omdat de EU-15 tegen een 

                                                 
22 Vertegenwoordigt 5,35% van de Structuurfondsen 
23 Er zijn 13 initiatieven voor steun aan plattelandsontwikkeling. 
24 Vertegenwoordigt 0,5% van de Structuurfondsen 
25 Europese Raad Kopenhagen 
26 Het programma zal na daarna worden voortgezet voor Roemenië en Bulgarije. 
27 Prijzen van 1999. 
28 Polen, Hongarije, Tsjechische Republiek, Slowakije. 
29 Mei 2004 
30 ± 14 miljard EUR 
31 December 2002 
32 Maart 1999 
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uitbreiding van het fonds waren en vraagtekens bij de absorptiecapaciteit van de nieuwe 
lidstaten plaatsten. 

 
 Statistisch effect: de uitbreiding heeft tot een aanzienlijke toename33 van de bevolking 

van de EU geleid, maar heeft het tegenovergestelde effect op het BBP gehad34. Als gevolg 
hiervan komen sommige EU-15-regio’s niet langer in aanmerking voor steun. Om dit 
statistisch effect te compenseren35 zullen er meer middelen voor steun aan doelstelling 1-
regio’s van de EU-15 worden vrijgemaakt dan in Berlijn was besloten. De 
overgangsperiode voor gebieden die niet langer aan de subsidiabiliteitscriteria voldoen 
verschilt naargelang van hun indeling.36 

 
 2000 - 2005: geleidelijke afbouw van de financiering voor ex doelstelling 1-regio’s 

uit EFRO, ESF, EOGFL, FIOV.  
 2006: voor delen van doelstelling 2-regio’s: uitbreiding van het programma; andere 

gebieden voortzetting van ESF, EOGFL-G en FIOV in het kader van hetzelfde 
programma (niet EFRO). Ex doelstelling 2 en 5b-regio’s: enkel afbouw van de 
steun uit het EFRO + 7 jaar steun uit horizontale doelstelling 3-, 
plattelandsontwikkelings- en FIOV-programma’s. 

 
 FIOV: bijstandsgebieden: maatregelen om voor een duurzaam evenwicht tussen vraag en 

aanbod te zorgen; verbetering van het concurrentievermogen; verwerking en afzet, 
stimulering van visserijgebieden. 

 
 EOGFL steun voor plattelandsontwikkeling: bijstandsgebieden: flankerende 

maatregelen – vervroegde uittreding – agrarische milieumaatregelen – bosbouw – minder 
begunstigde gebieden37. Herstructurering van landbouwbedrijven; vestiging van jonge 
landbouwers; opleiding; verwerking en afzet. Maatregelen voor plattelandsontwikkeling. 

 

5.2. Cohesiefonds 
 
Op het Cohesiefonds kan een beroep worden gedaan door lidstaten met een BNP van minder 
dan 90% van het communautaire gemiddelde. De Commissie stelt voor tijdens de lopende 
periode de subsidiabiliteitscriteria te handhaven: 

 
- voor landen met een BNP per inwoner dat lager is dan 90% van het EU-gemiddelde, 
- voor projecten op het gebied van vervoer en milieu. 

 
Totale begroting: 18 miljard EUR.  

                                                 
33 Met  ± 20% 
34  Door de uitbreiding zal het BBP van de EU met nauwelijks 5% toenemen. 
35 Besluit van Kopenhagen 
36 Ex doelstelling 1: 6 - 7 jaar, ex doelstelling 2: 6 jaar. 
37 Ex doelstelling 5a) 
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Jaarlijkse begroting: 2,6 miljard EUR per jaar 
 
Herziening van subsidiabiliteit in 2003. 
 

6. TOEKOMSTIGE STRUCTURELE STEUN 2007-2013 

6.1. Financiële vooruitzichten 2007 - 2013 
 
Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie. Behoud van het huidige 
uitgavenplafond (1,24% van het BNI van de Unie). Commissievoorstel: vastleggingen38 
1,22% en betalingen 1,14%. Vier prioriteiten voor de Unie: duurzame ontwikkeling - 
concurrentiekracht, cohesie (voor groei en werkgelegenheid); instandhouding en beheer van 
natuurlijke hulpbronnen; burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid; de EU als 
mondiale partner.  
 
Plafond vastleggingen per jaar: 146,4 miljard EUR voor de EU-27, waarvan 48 miljard 
EUR voor structurele acties, prijzen van 2004 (plattelandsontwikkeling niet inbegrepen). 
 
Cohesiebeleid: 336,3 miljard EUR (34% van de EU begroting)39. Vertegenwoordigt 
ongeveer 0,41% van het BBP van de Unie (met plattelandsontwikkeling en visserij: 0.46%). 
Meer dan 75% voor regio’s en lidstaten met een ontwikkelingsachterstand. Ongeveer 50-50 
tussen oude en nieuwe lidstaten 
 

6.2. Het derde cohesieverslag40: een nieuw partnerschap voor cohesie 

Economisch en sociaal klimaat: om het gemiddelde werkgelegenheidsniveau in de tien 
nieuwe lidstaten op één lijn te brengen met de rest van de EU zullen 4 miljoen banen moeten 
worden geschapen; de EU kampt sinds 2001 met ene zwakke conjunctuur mogelijke 
problemen die onder ogen moeten worden gezien: mondialisering, vergrijzing, groei van de 
immigratie, de technologische revolutie. 
 
Impact van de uitbreiding: EU-bevolking groeit van 380 tot 454 miljoen (EU-25) of 
485 miljoen (EU-27); nieuwe lidstaten brengen meer dynamische groei (4% per jaar tegenover 
2,5% in de EU-15); BBP per hoofd daalt: -12,5% EU-25; -18% EU-27 in euro; onder de 
convergentiedoelstelling vallende bevolking neemt toe van 84 miljoen tot 123 miljoen; 
ontwikkelingskloof tussen regio’s verdubbelt: gemiddeld BBP in doelstelling 1 bedraagt 69%: 

                                                 
38 146,4 miljard EUR per jaar voor EU-27; 48 miljard EUR structurele acties. 
39 Prijzen van 2004. 
40 Mededeling van de Commissie – Derde voortgangsverslag over de economische en sociale cohesie. 
COM(2004) 107 def. van 18 februari 2004 
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in nieuwe lidstaten 46%; het werkgelegenheidspercentage in EU-15 steeg in de periode 1996-
2002 van 60% tot 64% en bedraagt in de nieuwe lidstaten 56% (tegenover 59% in 1999). 
 
Bijdrage van nationaal beleid: nationale begrotingen bedragen gemiddeld 47% van het BBP; 
de Cohesiebegroting 0,43% van het BBP. Nationale begrotingen geven prioriteit aan 
basisdiensten en inkomenssteun; de Structuurfondsen zijn gericht op een verbetering van de 
regionale convergentiefactoren en steunen investeringen in fysiek en menselijk kapitaal – 
ongeveer 80% van het totaal. 
 
Bijdrage van andere communautaire beleidslijnen die op in het Verdrag neergelegde 
specifieke doelstellingen zijn gericht. Hebben niet altijd cohesie als doelstelling, maar er is 
verbetering merkbaar. Er moeten maatregelen worden genomen om de samenhang tussen deze 
beleidsvormen en de cohesiedoelstelling, met name in de nieuwe lidstaten, te bevorderen. 
 
Impact van het cohesiebeleid: toename van openbare en particuliere investeringen in 
begunstigde regio’s (groei); bijdrage aan groei BBP (convergentie); creëren van banen en 
optimale benutting van het potentieel van menselijke hulpbronnen; groei van fysiek en 
menselijk kapitaal; betere regionale en plaatselijke governance; waarborging van financiële 
stabiliteit voor 7 jaar. 
 
Een nieuw partnerschap voor cohesie: inachtneming van de prioriteiten van de Unie; de 
uitbreiding en toegenomen verantwoordelijkheden van het cohesiebeleid; betreft alle landen, 
regio’s en steden – meer subsidiariteit. Drie prioriteiten: convergentie, concurrentievermogen 
en samenwerking. 
 
1. Eerste prioriteit: convergentie  
 

 Begroting: ongeveer 78% van het totaal (261,8 miljoen EUR) 
 Toepassingsgebied:  

 
♦ Minder ontwikkelde regio’s (doelstelling 1). Van fundamenteel belang voor de 

nieuwe lidstaten en regio’s, die voorrang hebben bij het cohesiebeleid41. Het gaat in 
de eerste plaats om regio’s met een BBP per inwoner van minder dan 75% van het 
EU-gemiddelde. Projecten inzake de Trans-Europese vervoersnetten van Europees 
belang, multimodale vervoersprogramma’s (buiten de TEN-T’s), het spoor, zee- en 
binnenwaterwegen, duurzaam stadsvervoer en voor het milieu belangrijke 
investeringen in energie zullen steun ontvangen. Klemtoon op versterking van de 
institutionele capaciteit. In plaats van 22% van de bevolking van de EU-15 valt nu 
25,6% van de bevolking van de EU-25 (116,6 miljoen mensen) onder het 
convergentiebeleid. 

 
♦ “Statistisch effect”-regio’s (doelstelling 1a). Om het ’statistisch effect’ van de 

uitbreiding op te vangen wordt voorgesteld tijdelijke steun (gedurende een 
                                                 
41 Overeenkomstig artikel 158 van het EG-Verdrag  
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overgangsperiode van zeven jaar) te verlenen aan regio’s waarvan het BBP per 
inwoner lager dan 75% zou zijn geweest (5,2% van de bevolking van de EU-25). 
Hogere steun dan in het huidige doelstelling 1-afbouwscenario. Speciale bepalingen 
voor nationale en regionale steun. 

 
♦ Ultraperifere gebieden: krijgen een specifieke toewijzing die hoger is dan de 

maximumbijdrage van de Gemeenschap als compensatie voor hun specifieke 
problemen42. 

 
♦ Cohesiefonds: lidstaten met een BBP van minder dan 90% van het communautaire 

gemiddelde komen in aanmerking voor steun uit het Cohesiefonds voor 
cofinanciering van programma’s op vervoers- en milieugebied. Alle nieuwe 
lidstaten (behalve Cyprus), Portugal en Griekenland. Geen bepalingen inzake het 
statistisch effect.  

 
2. Tweede prioriteit: regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid 
 

 Begroting: ongeveer 18% van het totaal (61 miljard EUR) 
 
 Toepassingsgebied: twee onderscheiden groepen  regio’s: 

 
♦ Huidige doelstelling 1-regio’s die niet voldoen aan de criteria voor de 

convergentieprioriteit zelfs indien het statistisch effect buiten beschouwing 
wordt gelaten: profiteren van “phasing-in”43 (3,6% van de EU-bevolking - 
16,4 miljoen) regionale programma’s (EFRO/ESF). 

♦ Alle andere regio’s die niet onder de convergentieprogramma’s vallen en waar 
evenmin geleidelijk steun wordt ingevoerd. Geen zonering op EU-niveau. 
Financiering 50-50 verdeeld tussen programma’s voor regionaal 
concurrentievermogen (EFRO) en nationale werkgelegenheidsprogramma’s (ESF). 

 
 Tweevoudige aanpak:  

 
♦ Toewijzingen aan lidstaten (nationale programma’s): via ESF-programma’s zal 

het cohesiebeleid helpen bij het anticiperen op en het bevorderen van economische 
veranderingen door versterking van het concurrentievermogen, overeenkomstig de 
prioriteiten van de Europese werkgelegenheidsstrategie, door ondersteuning van 
beleidslijnen die mikken op volledige werkgelegenheid, betere kwaliteit en hogere 
productiviteit op het werk en sociale insluiting. 

 
♦ Toewijzing binnen de lidstaten (regionale programma’s): via EFRO-

programma’s zal het cohesiebeleid de regio’s en de regionale autoriteiten helpen 
                                                 
42 Zoals gevraagd door de Europese Raad van Sevilla in juni 2002 
43 Een systeem van overgangssteun vergelijkbaar met dat voor regio’s die in de periode 2000-2006 niet langer in 
aanmerking komen voor doelstelling 1. 
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bij het anticiperen op en het bevorderen van economische veranderingen in 
industrie-, stads- en plattelandsgebieden door hun concurrentievermogen en 
aantrekkelijkheid te versterken en daarbij rekening te houden met bestaande 
economische, sociale en territoriale ongelijkheden. Nieuwe regionale programma’s 
die meer geconcentreerd zijn op de drie prioritaire thema’s44. Slechts één enkele 
financieringsbron voor nieuwe EFRO-programma’s.  

 
3. Derde prioriteit: Europese territoriale samenwerking  
 

 Begroting: aanzienlijke verhoging van de financiering - 4% van de begroting 
(13,5 miljard EUR). 
  
 Aanpak: voortbouwend op het INTERREG III-initiatief (toegevoegde waarde) wordt 

naar een harmonische en evenwichtige integratie van het grondgebied van de Unie 
gestreefd door samenwerking op grensoverschrijdend, transnationaal en interregionaal 
niveau te steunen. 

 
 Toepassingsgebied: drie dimensies  

 
♦ Grensoverschrijdende samenwerking 
 

 Grensregio’s: gefinancierd door het EFRO. De maatregelen worden 
geconcentreerd op geïntegreerde programma’s, gekoppeld aan de agenda’s van 
Lissabon en Göteborg, en worden beheerd door één enkele instantie. Betreft alle 
regio’s die langs interne landgrenzen, bepaalde regio’s langs externe 
landgrenzen en naburige zeegrenzen die in aanmerking komen voor 
grensoverschrijdende samenwerking. Doel: gezamenlijk oplossingen voor 
gemeenschappelijke problemen vinden. Nieuw rechtsinstrument voor 
samenwerking: de "grensoverschrijdende regionale overheidsistantie" aan 
interne grenzen. 

 
 Externe grensoverschrijdende samenwerking: gekoppeld aan het nieuwe 

nabuurschapsinstrument aan de externe grenzen, met meerjarenprogrammering 
en slechts één financieringsinstrument. Doel: samenwerking met buurlanden 
vergemakkelijken 

 
♦ Interregionale samenwerking geïntegreerd in regionale programma’s  
♦ Transnationale samenwerking 

 
Specifieke territoriale kenmerken worden in aanmerking genomen  
 

                                                 
44 Zie doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid in het kader van EFRO. 
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♦ Stedelijke gebieden: maatregelen voor stadsgebieden worden volledig opgenomen 
in de regionale programma’s, zodat meer steden steun kunnen ontvangen dan in 
het kader van het communautaire initiatief URBAN II mogelijk was.  

♦ Ultraperifere gebieden: in het kader van de toekomstige convergentiedoelstelling 
zal de Commissie een specifiek programma voor de zeven ultraperifere gebieden 
(Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana, Réunion, de Canarische eilanden, de 
Azoren en Madeira) opzetten.  

♦ Zones met geografische of natuurlijke belemmeringen: veel eilanden, 
berggebieden en zeer dunbevolkte gebieden hebben te kampen met bijzonder 
ernstige toegangsproblemen die in aanmerking zullen worden genomen bij de 
toewijzing van middelen aan de doelstelling "regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" via de vaststelling van regionale criteria en een verhoging van 
het maximumpercentage van de communautaire financiering. 

♦ Daarnaast worden de instrumenten voor steunverlening aan 
plattelandsontwikkeling en visserij eenvoudiger en duidelijker. Het initiatief 
LEADER+, dat steun verleent voor innovatieve ontwikkelingsstrategieën in 
plattelandsgebieden, wordt volledig in de algemene programmering geïntegreerd. 

 

6.3. Uitvoeringssysteem 
 
 Vereenvoudiging in visserij en plattelandsontwikkeling: de huidige instrumenten voor 

plattelandsontwikkeling worden ondergebracht in één enkel instrument dat onder het 
GLB valt. Doel: het concurrentievermogen van de landbouw vergroten door het verlenen 
van herstructureringssteun; beter milieu: steun voor bodembeheer; betere levenskwaliteit 
door diversifiëring van economische activiteiten. LEADER+  wordt geïntegreerd in 
mainstreamprogrammering. Visserijacties worden ondergebracht in één enkel instrument, 
dat wordt geconcentreerd op herstructureringsmaatregelen voor de sector. 

 
 Hervormd tenuitvoerleggingssysteem - programmering: de lidstaten stellen een 

nationaal kaderdocument op waarover met de Commissie wordt onderhandeld en dat het 
kader voor de thematische en regionale programma’s wordt. Het wordt geen 
beheersinstrument. De Commissie keurt op basis van het beleidsdocument voor ieder 
land nationale en regionale programma’s goed.  

 
 Het aantal fondsen wordt beperkt tot drie (EFRO, ESF, Cohesiefonds). Voortaan zal 

EFRO- en ESF-steun met één enkel fonds per programma werken. Indicatieve verdeling 
van het budget van 336,1 miljard voor de periode 2007-2013: 78% 
⇒convergentiedoelstelling, 18% ⇒regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid, 
4% ⇒ doelstelling territoriale samenwerking. 

 
 EFRO: uitbreiding = meer grenzen ⇒territoriale samenwerking gebaseerd op 

gezamenlijke projecten, acties ter bevordering van territoriale ontwikkeling. EFRO-acties 
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gedifferentieerd naargelang van de regio, maar geconcentreerd op de prioriteiten van 
Lissabon en Göteborg. 
 Convergentiedoelstelling: klemtoon op onderzoek, innovatie, risicopreventie en 

infrastructuur. 
 Doelstelling “regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid”: drie 

thema’s: innovatie en de kenniseconomie; milieu en risicopreventie; toegankelijkheid 
van vervoer en ICT45 
 Doelstelling “territoriale samenwerking”: grensoverschrijdende en transnationale 

elementen, acties gekoppeld aan de agenda’s van Lissabon en Göteborg. Gebaseerd op 
een “bottom-up”-benadering waarbij alle actoren worden betrokken; totstandbrenging 
van netwerken voor uitwisseling, analyse en studie tussen regio’s en plaatselijke 
overheden. Vereenvoudigde regels voor programmering en beheer. Bijzondere 
aandacht voor specifieke territoriale kenmerken46. Bij de programmaplanning kunnen 
de menu’s worden gemoduleerd om rekening te houden met de bijzondere 
omstandigheden van stads- en plattelandsgebieden en gebieden die met natuurlijke 
belemmeringen te kampen hebben. Financiering van extra kosten voor ultraperifere 
gebieden toegestaan. 

 
 ESF: de band tussen het communautaire financieringsinstrument en het beleidskader van 

de Unie wordt aangehaald. ESF-steun voor beleid van de lidstaten dat is afgestemd op de 
Europese werkgelegenheidsstrategie en de doelstellingen op het gebied van sociale 
insluiting, onderwijs en opleiding.  

 
 In het kader van zowel de convergentiedoelstelling als de doelstelling regionaal 

concurrentievermogen en werkgelegenheid:  steun voor maatregelen om te 
anticiperen op economische en sociale veranderingen en om die te beheren. Vier 
sleutelgebieden: vergroting van het aanpassingsvermogen van werknemers en 
bedrijven; verbeterde toegang tot werkgelegenheid, voorkomen van werkloosheid, 
langer doorwerken; versterking van sociale insluiting van gehandicapte personen door 
integratie in werk en bestrijding van discriminatie; bevordering van partnerschap voor 
hervorming op het gebied van werkgelegenheid en insluiting.  
 Minst welvarende regio’s en lidstaten: bevordering van structurele aanpassing, groei 

en scheppen van banen.  
 In het kader van de convergentiedoelstelling zal het ESF ook steun verlenen voor 

verbeteringen op het gebied van onderwijs- en opleidingsstelsels en acties ter 
verbetering van de institutionele capaciteit en doeltreffendheid van de 
overheidsdiensten op alle niveaus. Voorrang voor transnationale samenwerking; 
bijzondere aandacht voor bevordering van goede governance. De sociale partners 
moeten in het kader van de convergentiedoelstelling worden aangemoedigd om mee 
te werken aan de opbouw van capaciteit. 

 

                                                 
45 Informatie- en communicatietechnologieën. 
46 Overeenkomstig artikel 299, lid 2, van het EG-Verdrag 
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 Cohesiefonds: doel: financiële bijdrage aan steun voor het milieu en de Trans-Europese 
netwerken. Na de uitbreiding was het fonds tot eind 2006 van toepassing op de 10 nieuwe 
lidstaten, alsook op Griekenland, Portugal en Spanje. In de volgende 
programmeringsperiode47 zal het fonds bijdragen aan de convergentie van de 10. 
Steunmaatregelen van het Cohesiefonds geïntegreerd in meerjarenprogrammering of 
Structuurfondsen. Vervoersnetwerken: acties overeenkomstig de richtsnoeren48. Milieu: 
doelstellingen van artikel 174 van het EG-Verdrag. Steunverlening uit het fonds voor 
maatregelen ter bevordering van duurzame ontwikkeling is ook mogelijk.49 

 
 Territoriale cohesie: op grond van artikel 15950 zijn specifieke acties buiten de fondsen 

mogelijk ⇒ meer sociale en economische cohesie. Voor grensoverschrijdende 
samenwerking is een samenwerkingsinstrument nodig ⇒EGCC51 : is bevoegd om namens 
haar leden te handelen. Mandaat ⇒ overeenkomst Europese grensoverschrijdende 
samenwerking. Kan door de structuurfondsen gefinancierde grensoverschrijdende 
samenwerkingsprogramma’s en niet door de EG gefinancierde nationale en regionale 
samenwerkingsprogramma’s of grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s 
uitvoeren. 

6.4. Financieel beheer en controle 
 
 Duidelijker verdeling van verantwoordelijkheden tussen de Commissie en de lidstaten 

(duidelijker organisatie van verschillende controleniveaus). 
 
 Veralgemening van de N+2-regel: doeltreffendheid en discipline. 

 
 Deelname van de Commissie aan controle en monitoring in verhouding tot de garanties die 

de lidstaat kan geven en de bedragen die ermee gemoeid zijn. 
 
 Betaling afhankelijk van de verbintenis van de lidstaten met betrekking tot de 

betrouwbaarheid van het beheers- en controlesysteem van het land. 
   
 Duidelijker mechanismen voor financiële correctie ingeval van onregelmatigheden. 

 
 Conditionaliteit van het Cohesiefonds gekoppeld aan naleving van 

convergentieprogramma’s (tijdelijke opschorting van betalingsverplichtingen, maar 
restitutie mogelijk) 

 

                                                 
47 2007-2013 
48 1692/96 EG rev. 
49 Als er een milieudimensie is. 
50 EG-Verdrag 
51 Europese groeperingen voor grensoverschrijdende samenwerking: facultatief. 
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6.5. De nieuwe wetgevingsvoorstellen 
 
De wetgevingsvoorstellen zijn in 5 verordeningen vervat: 
 

 een algemene verordening, waarin de belangrijkste doelstellingen en 
subsidiabiliteitsregels voor steunverlening, voor programmering en voor het beheer 
van de fondsen worden vastgesteld;52. 
 3 verordeningen, EFRO, ESF en het Cohesiefonds, met de specifieke regelingen 

voor elk fonds;53. 
 een verordening betreffende groeperingen voor Europese grensoverschrijdende 

samenwerking, waardoor een nieuw samenwerkingsinstrument voor regionale en 
plaatselijke organisaties in het leven wordt geroepen54. 

 
Heroriëntatie van het cohesiebeleid, op basis van de prioriteiten van de Unie (Lissabon en 
Göteborg), gecentreerd rondom de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: 
 

 concurrentievermogen: innovatie, onderzoek, onderwijs en toegankelijkheid; 
 werkgelegenheid en sociale insluiting; 
 milieu en risicopreventie. 

 

6.6. Voorgesteld tijdspad 
 
 

COHESIEBELEID 
 

 
FINANCIËLE VOORUITZICHTEN 2007-

2013 
Juli 2004: goedkeuring van 
wetgevingspakket door Commissie  
 

Pakket wetgevingsvoorstellen voor de periode na 
2006 – een voorstel voor een nieuw 
interinstitutioneel akkoord (IIA) over 
begrotingsdiscipline en een voorstel tot wijziging 
van het eigenmiddelenstelsel 
 

Eind 2005: besluit door Raad en Europees 
Parlement 
 

De Europese Raad neemt een besluit over de 
nieuwe financiële vooruitzichten (akkoord over 
cijfers en het IIA) 

                                                 
52 Voorstel voor een verordening houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, COM(2004) 492 def., 14 juli 2004. 
53 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, COM(2004) 495 def., 14 juli 2004; Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, COM(2004) 493 def., 14 juli 2004; Voorstel voor 
een verordening van de Raad tot oprichting van een Cohesiefonds, COM(2004) 494 def.,  14 juli 2004. 
54Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese 
groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGCC), COM(2004) 496 def., 14 juli 2004. 
 



PE 347.143 30/45 DV\542120NL.doc 

NL 

 
2006: opstelling van programma’s voor de 
periode 2007-2013 
 

Opstelling van programma’s voor de periode 
2007-2013 
 

1 januari 2007: begin uitvoering 
 

Begin uitvoering 

 
 

7. INSTITUTIONELE ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN HET 
COMITÉ VAN DE REGIO’S 

 

7.1. Wetgevende en niet-wetgevende bevoegdheden van het Europees Parlement  
 
Het Parlement heeft gebruik gemaakt van zijn nieuwe bevoegdheden op dit gebied.  
 

7.1.1. Wetgevende bevoegdheden 
 
 Artikel 159, derde alinea, van het EG-Verdrag55 biedt de mogelijkheid om buiten de 

fondsen om specifieke maatregelen vast te stellen ter verwezenlijking van de 
doelstelling sociale en economische cohesie. Deze maatregelen kunnen overeenkomstig 
de medebeslissingsprocedure (artikel 251) worden vastgesteld. Op grond van dit artikel 
zal met het oog op het wegwerken van bestaande belemmeringen voor 
grensoverschrijdende samenwerking een nieuw rechtsinstrument worden ingevoerd om 
Europese samenwerkingsgroeperingen op te richten.  

 
 Bij artikel 161 van het EG-Verdrag is de instemmingsprocedure voor besluiten over 

algemene verordeningen ingevoerd: de Raad besluit op voorstel van de Commissie, en na 
instemming van het Europees Parlement en raadpleging van het Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's, met eenparigheid van stemmen over de volgende 
aangelegenheden  met betrekking tot de Structuurfondsen en het Cohesiefonds: de taken, 
de prioritaire doelstellingen en de organisatie van de fondsen; de algemene regels die voor 
deze fondsen gelden; de bepalingen die nodig zijn voor de doeltreffende werking van de 
fondsen en de coördinatie tussen de fondsen onderling en met de andere bestaande 
financieringsinstrumenten. Een nieuwe alinea  bepaalt dat de Raad met ingang van 
1 januari 2007 besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de 
Commissie, na instemming van het Europees Parlement en na raadpleging van het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, indien de meerjarige 
financiële vooruitzichten die van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2007, en het 
desbetreffende interinstitutioneel akkoord op die datum zijn aangenomen.  

                                                 
55 Dit artikel is bij het Verdrag van Nice gewijzigd. 
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 Bij de artikelen 148 en 162 van het EG-Verdrag is medebeslissing met de Raad voor 

toepassingsbesluiten betreffende het EFRO en het ESF ingevoerd.  
 
In haar advies over het bijeenroepen van de Intergouvernementele Conferentie van 200056 gaf 
de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme als haar mening te kennen dat de 
instemmingsprocedure geen passende procedure is om het Europees Parlement te betrekken 
bij besluiten aangaande de toekomstige afbakening van de taken, doelstellingen en organisatie 
van de structuurfondsen en het Cohesiefonds. Zij vond derhalve dat artikel 161 van het 
Verdrag zodanig moet worden aangepast dat de instemmingsprocedure wordt vervangen door 
de medebeslissingsprocedure en eenparigheid door stemming bij gekwalificeerde 
meerderheid. Zij vond ook dat de volgende IGC het belang van territoriale samenhang moet 
onderstrepen door in de titel over economische en sociale samenhang een duidelijker 
verwijzing op te nemen naar het begrip ruimtelijke ordening op Europees niveau (zie nota over 
het grondwettelijk verdrag).  
 

7.1.2. Niet-wetgevende bevoegdheden 
 
 Artikel 159, tweede alinea, van het EG-Verdrag bepaalt dat de Commissie om de drie jaar 

aan het Europees Parlement (Commissie regionale ontwikkeling – ex RETT-commissie), 
de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s een verslag 
over de economische en sociale cohesie dient uit te brengen waarin zij ingaat op de 
geboekte vooruitgang en de bijdrage van het betrokken beleid.  

 
 De Gedragscode voor de tenuitvoerlegging door de Commissie van het 

structuurbeleid, samen met de Commissie in 1993 aangenomen en in 1999 uitgebreid57, 
betreffende de regelingen waardoor het Parlement in de periode 2000-2006 bij het 
communautaire structuurbeleid moet worden betrokken.  

 
Artikel 159, eerste alinea, van het EG-Verdrag bepaalt ten slotte dat bij de vaststelling en de 
tenuitvoerlegging van de andere beleidslijnen van de Gemeenschap (d.w.z. milieu-, landbouw- 
en concurrentiebeleid) en maatregelen, alsmede de totstandbrenging van de interne markt 
rekening moet worden gehouden met de doelstellingen van het cohesiebeleid en dat die 
beleidslijnen moeten bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen. De Commissie 
regionale ontwikkeling zal vaak worden verzocht om aan de commissie ten principale (ENVI, 
EMPL, IMCO) advies uit te brengen.  
 
 
 

                                                 
56 A5-0086/00 
57 PB C 279 van 1.10.1999, blz. 488-490. 
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7.2. Institutionele rol van het Comité van de Regio’s58 
 
Het Comité van de Regio’s is een raadgevend orgaan dat de regionale en lokale 
gemeenschappen in de Unie vertegenwoordigt. Het is de spreekbuis van de regio's, behartigt 
hun belangen bij Commissie en Raad, en brengt daaraan adviezen uit. 
 

7.2.1. Het verstrekken van adviezen op verzoek van de andere instellingen 
 

a. Verplichte adviezen 
 
Op het gebied van economische en sociale cohesie zijn de Commissie en de Raad verplicht het 
Comité van de regio's te raadplegen vooraleer een besluit te treffen over: 
 

• specifieke maatregelen (artikel 159 ); 
• vaststelling van de taken, de doelstellingen en de organisatie van de Structuurfondsen 

(artikel 161); 
• toepassingsbesluiten met betrekking tot het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling (artikel 162). 
 

b. Facultatieve adviezen  
 
Bovendien kunnen Commissie, Raad en Parlement op alle gebieden het Comité raadplegen 
telkens wanneer zij het wenselijk achten. Wanneer de Raad of de Commissie het Comité 
raadplegen (verplicht of facultatief) kunnen zij een termijn vaststellen (minimum 1 maand) na 
het verstrijken waarvan zij zonder het advies van het Comité hun besluitvorming kunnen 
voortzetten 
 

7.2.2. Het verstrekken van adviezen op eigen initiatief 
 

a. Bij raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité 
 
Telkens wanneer de Raad of de Commissie het Economisch en Sociaal Comité raadpleegt, 
wordt het Comité van de regio's hiervan in kennis gesteld en kan het, indien het zulks 
wenselijk acht voor de regionale belangen, zelf een advies over de kwestie uitbrengen. 
 
 b. Algemeen 
 

                                                 
58 Europees Parlement. Directoraat-generaal studies. "Feiten over de Europese Unie".  Luxemburg, 2001, 9de 
druk.  
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Het Comité van de regio's kan in het algemeen advies uitbrengen telkens wanneer het zulks 
wenselijk acht. De adviezen die het Comité op eigen initiatief heeft uitgebracht hadden onder 
meer betrekking op de structuurfondsen en stadsontwikkeling.  
 
In het ontwerp van grondwettelijk Verdrag worden de bevoegdheden van het Comité 
uitgebreid met betrekking tot59:  
 

 ieder bij het Hof van Justitie ingesteld beroep wegens schending van het 
subsidiariteitsbeginsel: "[...] Het Hof van Justitie is bevoegd kennis te nemen van 
elk beroep wegens schending door een wetgevingshandeling van het 
subsidiariteitsbeginsel [...] ook het Comité van de Regio's [kan] een dergelijk 
beroep instellen ten aanzien van wetgevingshandelingen voor de vaststelling 
waarvan het krachtens de Grondwet moet worden geraadpleegd"60;  

 
 de vrijwaring van zijn prerogatieven (d.w.z. economische en sociale cohesie): "[...] 

is het Hof bevoegd uitspraak te doen op ieder door een lidstaat, het Europees 
Parlement, de Raad van Ministers of de Europese Commissie ingesteld beroep 
wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending 
van de Grondwet of van enige uitvoeringsregeling daarvan, dan wel wegens 
misbruik van bevoegdheid. [...] Het Hof van Justitie is [...] bevoegd uitspraak te 
doen op ieder door [...] het Comité van de Regio's ingesteld beroep dat op de 
vrijwaring van [...] prerogatieven is gericht"61. 

 

                                                 
59 Zie samenvatting van de overeenkomst betreffende het grondwettelijk Verdrag, opgesteld door het secretariaat.  
60 Protocol betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel 
61 Artikel III-365. 
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BIJLAGE 1 NUTTIGE CONTACTADRESSEN BIJ HET EUROPEES PARLEMENT EN 
ANDERE INSTELLINGEN 

 
EUROPEES PARLEMENT. COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING 
 
Leden en plaatsvervangers  
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Secretariaat  
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Coördinatoren en fractiemedewerkers 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
 

EUROPESE COMMISSIE 
 
Olivier BRUNET  
REGIO A 01 CSM1 02 /126  
Tel.: +32.(02) 295 1061/7239 
E-mail: olivier.brunet@cec.eu.int 
 

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 
 
Rafael de BUSTAMANTE  
Directoraat II - sociale en regionale zaken; regionaal beleid en economische en sociale 
samenhang 
40 GH 04 
TF: +32.(0)2 285 5190/4958 
E-mail: rafael.debustamante@consilium.eu.int 
 

COMITÉ VAN DE REGIO’S 
 

http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
mailto:olivier.brunet@cec.eu.int
rafael.debustamante@consilium.eu.int
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Commissie “beleid inzake territoriale samenhang” (COTER) 
 
Serafino NARDI  Damian LLUNA TABERNER 
Tel.: +32(2).282 2508/2141 Tel.: (32-2) 282 2169/2141 
E-mail: Serafino.Nardi@cor.eu.int E-mail: Damian.Lluna@cor.eu.int 
 

BIJLAGE 2 LIJST VAN IN DE LIDSTATEN LOPENDE PROJECTEN 
 
De lijst van de in elk van de lidstaten lopende projecten is beschikbaar op de volgende 
websites (EN, FR, DE). 
 
Gateways  
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm 
 
Deze pagina fungeert als een doorgeefluik naar andere websites die specifieke informatie over 
Europese regio’s en regionale ontwikkelingsprogramma’s bevatten:  
 

• regionale ontwikkelingsprogramma’s 2000-2006 (doelstelling 1 en.2)  
• INTERREG-programma’s  
• URBAN-programma’s  
• innovatieve acties (artikel 10)  
• Europees ruimtelijk ontwikkelingsperspectief (EROP)  
• Europese netwerken en organisaties  

 
Success Stories. Profiles of projects in Europe 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm 
 
Managing authorities (beheersautoriteiten) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm 
 

mailto:Serafino.Nardi@cor.eu.int
mailto:damian.lluna@cor.eu.int
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
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BIJLAGE 3 WAAR IS INFORMATIE TE KRIJGEN? 
 

ALGEMENE INFORMATIE 
 
 
Activiteiten van de Europese Unie - regionaal beleid 
 
Belangrijke websites, documentatie, samenvattingen, juridische teksten, enz.  
 
http://europa.eu.int/pol/reg/index_nl.htm 
 
SCAD Plus- regionaal beleid 
 
Nuttige samenvatting van regionale wetgeving (beschikbaar in het DA, DE, EL, EN, ES, FI, 
FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/s24000.htm 
 
Eur-lex: het portaal voor het recht van de Europese Unie 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/ 
(alle talen)  
 
- Publicatieblad  
- Verdragen  
- Wetgeving  
- Wetgeving in voorbereiding  
- Jurisprudentie  
- Parlementaire vragen  
- Documenten van algemeen belang  
- Uitbreiding  
  
PreLex, de database van de interinstitutionele procedures 
 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=nl 
(beschikbaar in het DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
PreLex, biedt de mogelijkheid de belangrijkste fases van het besluitvormingsproces tussen de 
Commissie en de andere instellingen te volgen:  

• stadium van de procedure,  
• besluiten van de instellingen,  
• namen van betrokken personen,  

http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
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• verantwoordelijke diensten,  
• document-referenties, enz. 

 
 

CELEX, het recht van de Europese Unie 
 
http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_nl.htm 
(beschikbaar in alle talen) 
 
- wetgeving,  
- voorbereidende documenten, 
- jurisprudentie,  
- nationale omzettingsmaatregelen, 
- parlementaire vragen, 
- geconsolideerde documenten, 
- EVA-documenten,  
- Publicatieblad, serie C documenten. 

 
 

EUROPESE COMMISSIE 
 
INFOREGIO website 
http://europa.eu.int/inforegio 
 
Op deze website vindt u onder meer: 
            -    laatste nieuws over het cohesiebeleid, 
            -    prioriteiten en instrumenten van het cohesiebeleid, 

- documenten in verband met nieuwe voorstellen voor verordeningen voor de 
Structuurfondsen voor de programmeringsperiode 2007-2013:  

 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/intro
newregl0713_en.htm 

 
- thematische factsheets, 
- informatiebladen over lidstaten en regio’s in de EU, 
- success stories, 
- tal van informatiebronnen en externe weblinks; 
- adressen van beheersautoriteiten in de lidstaten, 

            -  documenten betreffende de evaluatie van structurele programma’s, 
            - historische evaluatie van de effectiviteit van de verslagen, studies en andere 

evaluatiedocumenten over de Structuurfondsen 
- andere informatie en documenten. 

http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm
http://europa.eu.int/inforegio
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 (website beschikbaar in het DE, EN, ES, FR en IT  -  sommige documenten kunnen in alle 
officiële EU-talen worden gedownload) 
 
 
Periodieke publicaties 
 

• De maandelijkse nieuwsbrief «Inforegio news» geeft een beknopt overzicht van de 
recentste informatie over het cohesiebeleid op communautair niveau. 
(beschikbaar in het CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, 
PT, SK, SL en SV) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm 

 
• Het kwartaaltijdschrift «Inforegio-Panorama» biedt verslagen en interviews met 

mensen die het cohesiebeleid in de praktijk uitvoeren (verschijnt driemaal per jaar) 
 (beschikbaar in het EN en FR) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm 

 
 
Recentste publicaties 
 

• Derde verslag over de economische en sociale cohesie. Een nieuw partnerschap voor 
cohesie - convergentie concurrentievermogen samenwerking. Door de Europese 
Commissie op 18 februari 2004 aangenomen (beschikbaar in het BG, CS, DA, DE, EL, 
EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL en SV). 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/
cohesion3_nl.htm 
 

• Ten dienste van de regio’s (laatste aanpassing in september 2004) 
Algemene presentatie van het regionaal beleid op Europees niveau 
(beschikbaar in het EN, FR, DE; CS, DA, EL, ES, ET, FI, HU, IT, LT, LV, NL, PL, 
PT, SK, SL en SV) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/intro/working1_nl.htm 
 

 
• Concurrentiekracht, duurzame ontwikkeling en cohesie in Europa – Van Lissabon tot 

Göteborg (2003) 
De bijdrage van het regionaal beleid aan de doelstellingen van de Europese Raden van 
Lissabon en Göteborg geïllustreerd aan de hand van 26 projecten. 

 (beschikbaar in het DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/presenta/comp_nl.pdf 
 

• Partnerschap met de steden – Het communautair initiatief URBAN (2003) 
De ‘URBAN-methode’ geïllustreerd aan de hand van een aantal geselecteerde 
projecten 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/intro/working1_nl.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/presenta/comp_nl.pdf
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 (beschikbaar in het DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/presenta/cities/cities_nl.p
df 
 

• Samenwerking zonder grenzen (2002) 
De ‘INTERREG-methode’ geïllustreerd aan de hand van een aantal geselecteerde 
projecten. 

 (beschikbaar in het DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
          http://europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/documents/cooperation_nl.pdf 
 
 

• Verschillende brochures per lidstaat met een selectie van door de Europese Unie 
gecofinancierde projecten in de lidstaten (1997 – 2003) 

 
 
Inforegio service: het informatiecentrum over het regionaal beleid van de 
Europese Unie 
 
De bovengenoemde publicaties zijn verkrijgbaar in het informatiecentrum (ontvangst groepen, 
informatieverzoeken, internetcafé, conferentiefaciliteiten) van het DG regionaal beleid van de 
Europese Commissie. 
 
In de bibliotheek kunnen bovendien tal van boeken en studies over het regionaal beleid 
worden ingezien. Voor bijkomende informatie kan rechtstreeks contact worden opgenomen 
met: 
regio-library-documentation@cec.eu.int. 
 
Het informatiecentrum en de bibliotheek zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 
12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur open voor het publiek. 
 
Inforegio Service, Tervurenlaan 41, B – 1040 Brussel 
Tel. : + 32 2 296 60 34 
Fax : + 32 2 296 60 03 
E-mail : regio-info@cec.eu.int 
 
 

EUROPEES PARLEMENT 
 
 
Feiten over de Europese Unie: regionaal beleid 
 
Deze elektronische versie van de Feiten over de Europese Unie van het Directoraat-generaal 
studies van het Europees Parlement is een bijwerking van de laatste druk, de negende sinds de 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/presenta/cities/cities_nl.pdf
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/documents/cooperation_nl.pdf
mailto:regio-library-documentation@cec.eu.int
mailto:regio-info@cec.eu.int
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publicatie voor de eerste rechtstreekse verkiezingen van het Parlement in het leven werd 
geroepen. 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm 
(beschikbaar in het DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
 
Website van de Commissie regionale ontwikkeling  

 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm 
(beschikbaar in het EN en FR) 
 

- Presentatie en bevoegdheden 
- Vergaderrooster en agenda’s 
- Leden  
- Lopende werkzaamheden  
- Vergaderdocumenten 
- Aangenomen verslagen (2004-2009) 
- 5de zittingsperiode van het Parlement (1999-2004) - activiteitenverslag  
- Derde verslag over de economische en sociale cohesie (Konstantinos Hatzidakis) 
(A5-0272/2004). 
- Nieuwsbrief  
- Nota over het grondwettelijk Verdrag – Regionale beleidskwesties – opgesteld door 

het secretariaat 
- Vademecum over het regionaal en cohesiebeleid, opgesteld door het secretariaat 
- Links met de bibliotheek - ResearchNet en activiteiten van de Europese Unie - 

Regionaal beleid  
 
 

De bibliotheek van het Europees Parlement  
 
Intranet: http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp 
(enkel in het EN beschikbaar) 
- Catalogus 
- Databases en andere informatiebronnen  
- Zoeken op informatie-items  
- Beleidsgebieden per onderwerp of per commissie: regionale ontwikkeling  
Intranet: http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95 

• What's New 
• Key Issues 
• Data Sources 

http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm
http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm
http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp
http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95
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• Search information items 
 

-  Nieuwe nationale en Europese agentschappen  
 
Vragen 
Vragen kunnen per e-mail, telefoon, fax, brief of telefonisch worden gericht aan de bibliotheek 
in Brussel (ASP 5D) of Straatsburg (WIC M1039). 
 
E-mail: Library@europarl.eu.int 
Tel.: 48100, 02 284 8100 
Fax: 02 230 6581 
Interne post: ASP 05D47 
 
 
Legislative Observatory (OEIL) – Waarnemingspost wetgeving 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/oeil/ 
Internet: http://www.europarl.eu.int/oeil/ 
(beschikbaar in het EN en FR) 
 
- Nieuws en algemene informatie 
- Procedures en follow-up 
- Alle procedures over de belangrijkste onderwerpen in de Europese Unie 
- Verwachtingen en resultaten 
 
 
Plenaire vergaderingen  
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_nl.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/plenary/default_nl.htm 
(alle talen) 
- Agenda 
- Rooster 
- Verslagen 
- Ontwerpresoluties 
- Debatten 
- Door het Parlement aangenomen teksten 
- Notulen 
- Verloop van de vergadering 
- Geconsolideerde wetgevingsdocumenten 
- Gemeenschappelijke teksten goedgekeurd door het bemiddelingscomité 
- Gemeenschappelijke standpunten  
 

mailto:library@europarl.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/oeil/
http://www.europarl.eu.int/oeil/
http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm


PE 347.143 42/45 DV\542120NL.doc 

NL 

 
Verslagen van het Europees Parlement  
 
Voor verslagen van het Parlement ga naar de homepage “plenaire vergaderingen”: 
(alle talen) 
Intranet/Internet:http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-
//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//NL 
 
Voor aangenomen verslagen over regionaal beleid 1999-2004, klik op 1999-2004 en vul 
vervolgens het eerste deel van het A5-nummer in, bijvoorbeeld 0272 voor het verslag-
Hatzidakis over het derde verslag over de economische en sociale cohesie 
 
Voor aangenomen verslagen over regionaal beleid 2004-2009, klik op 2004-2009 en vul 
vervolgens het eerste deel van het A6 nummer in. 
 
 

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE  
 
Algemene zaken en externe betrekkingen  
(alle talen) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1
&cmsid=349 
 
Economische en financiële zaken (ECOFIN) 
(alle talen) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1
&cmsid=350 
 
Openbaar register van Raadsdocumenten 
(alle talen) 
http://register.consilium.eu.int/ 
 
 

Bibliotheek 
Tel.:  (32-2) 285 65 25 
Fax : (32-2) 285 81 74 
E-mail: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int 
 
 

 EUROPESE RAAD  
 
 

http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&cmsid=349
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Nederlands voorzitterschap  
 
http://www.eu2004.nl/ 
(beschikbaar in het NL, EN en FR) 
 
Beleidsterrein: economische en financiële zaken 
 
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BC
DX1X51929X26 
 
 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ 
 
 
Aangenomen adviezen  
(beschikbaar in het DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en 
 
Publicaties 
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp 
 
• De toekomst van het cohesiebeleid van de EU (beschikbaar in het EN en FR) 
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf 
 
 
Openbaar register van ESC-documenten 
 
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp 
 
 
 
Nieuw adres (vanaf 1 juli 2004) van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 
 
Belliardstraat 99, B-1040 BRUSSEL 
 
Telefoon- en faxnummers, alsook e-mailadres niet gewijzigd! 
 
Tel.: +32 (0)2 546 90 11 
Fax: +32 (0)2 513 48 93 
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COMITÉ VAN DE REGIO’S 
 

COTER : Commissie “beleid inzake territoriale samenhang” 
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html 
(beschikbaar in het DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

- Voorzitter – eerste ondervoorzitter en administrateurs 
- Evenementen  
- Vergaderrooster en agenda’s  
- Werkprogramma 2004  
- Documenten 

- Leden 

 
Aangenomen adviezen en resoluties  
(beschikbaar in het DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html 
 
Nieuw adres vanaf juni 2004: 
Belliardstraat, 101B – B-1040 Brussel  
Tel. (32-2) 282 2211 - Fax (32-2) 282 2325 
 
 

ANDERE ORGANEN EN ORGANISATIES 
 
 
Conference of Atlantic Arc Cities – Conferentie van steden van de Atlantische 
boog 
http://www.arcat.org/ 
 
Raad van de Europese regio’s (VER)  
http://www.a-e-r.org/index.html 
 
 
Conferentie van Europese regionale wetgevende vergaderingen (CALRE) 
 
http://www.calre.net/ 
 

Raad van de Europese gemeenten en regio’s (REGR) 

http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html
http://www.arcat.org/
http://www.a-e-r.org/index.html
http://www.calre.net/
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http://www.ccre.org/homepage_en.htm 
 
Conferentie van de perifere kuststreken van Europa (CPMR) 
http://www.cpmr.org/ 
 
EUROCITIES 
http://www.eurocities.org/ 
 
Werkgemeenschap van de Europese grensgebieden (WEG)  
http://www.aebr.net/ 
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