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SAMENVATTING MET TOELICHTING

Na de toetreding van tien nieuwe lidstaten, weldra gevolgd door nog eens twee, en in het licht van 
nieuwe uitbreidingen, wordt het cohesiebeleid met een viervoudige uitdaging geconfronteerd 
bestaande uit de toename van regionale en sociale verschillen, de opkomst van nieuwe territoriale 
ongelijkheden, het voortbestaan van sociale uitsluiting en het verschijnsel dat burgers zich niet meer 
in het Europese project vinden.

Het cohesiebeleid levert reeds een forse bijdrage aan de doelstellingen van Lissabon en Göteborg. 
Ook al is het noodzakelijk om de regio's meer aan de inspanningen inzake het concurrentievermogen 
te laten participeren en om de coherentie van de maatregelen op Europees, nationaal en regionaal 
niveau te versterken, toch lijkt het niet wenselijk om de prioriteiten van het cohesiebeleid volledig op 
die van Lissabon af te stemmen. Evenmin lijkt het wenselijk om naar de open coördinatiemethode 
terug te grijpen. 

Vaak worden de verplichtingen die op de openbare financiën wegen, ingeroepen om een verlaging 
van de begroting voor cohesie te rechtvaardigen. Ook al is er door die verplichtingen een grotere 
inspanning vereist op het stuk van efficiëntie en resultaten, hun belang mag niet worden onderschat. 
Zij verbergen immers vaak een vrij egoïstisch voorstel om het cohesiebeleid weer op nationalistische 
leest te schoeien. Om hierop positief te reageren, moeten nieuwe financieringsmogelijkheden worden 
verkend, meer bepaald leningen en een grotere inzet van de particuliere sector.

Het cohesiebeleid biedt een uitgebreid pakket van instrumenten en een methode waarvan de 
bruikbaarheid ruimschoots erkend is in de regio's met de grootste achterstand. In de andere zones leidt 
de complexiteit van de procedures in verhouding tot de bedragen die in het geding zijn, vaak tot 
inefficiëntie. Nochtans biedt het cohesiebeleid het enorme voordeel dat het voor de Europeanen 
zichtbaar en concreet is en kan de toegevoegde waarde ervan niet uitsluitend in percentages van het 
BBP worden berekend. De bepalingen die in 2000 werden ingevoerd, stemmen dus niet tot 
tevredenheid, behalve waar zij de band van het ESF met de Europese strategie voor de 
werkgelegenheid versterken en het partnerschap in de programma's uitbreiden.

Door een ingrijpende hervorming van het cohesiebeleid voor te stellen waarbij aandacht uitgaat naar 
drie prioriteiten - convergentie, concurrentievermogen en territoriale samenwerking -, wil de 
Commissie zich beter aan de actuele behoeften aanpassen. Het blijft echter nog de vraag of de 
voorbereiding op de veranderende behoeften van de nieuwe lidstaten wel adequaat is. De Commissie 
wil ook belangrijke inspanningen leveren aangaande de vereenvoudiging en decentralisatie van het 
beheer van de Structuurfondsen. Wat betreft de ambities en de knowhow die op het stuk van 
economische, sociale en territoriale ontwikkeling werd verworven, ziet de Commissie echter af van 
bepaalde instrumenten die hebben bijgedragen aan het grondvesten van de communautaire 
toegevoegde waarde, zoals de integratie van fondsen, de programma’s inzake communautaire 
initiatieven, het vrijmaken van particuliere fondsen, enz. 

Het voorstel van de Commissie lijkt financieel aanvaardbaar, indien we niet alleen rekening houden 
met de reacties van de lidstaten, maar ook met die van de regio's, de gemeenten en de sociale partners. 
Enkele aanpassingen lijken wenselijk te zijn, vooral om de regio's die door het statistische effect 
worden beïnvloed, niet te kort te doen en om de vooruitgang van de ontwikkeling te consolideren. We 
moeten er ons evenwel bewust van zijn dat het debat over het cohesiebeleid nu gedeeltelijk beknot is 
doordat bepaalde beleidslijnen bij andere begrotingsrubrieken werden ingedeeld, zoals de 
plattelandsontwikkeling bijvoorbeeld. Winst of verlies moet dus binnen een algemeen kader worden 
geanalyseerd.
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Om de lessen uit bovenstaande analyse samen te vatten, onthouden we tien duidelijke aanbevelingen 
voor maatregelen en vier adviezen tot waakzaamheid:

1. Met betrekking tot de doelstelling “samenwerking” moeten de communautaire initiatieven 
opnieuw in een onderdeel “interregionale samenwerking” worden opgenomen, dat op 
Europees niveau met een bedrag van 4,3 miljard euro wordt ondersteund. Bij de nieuwe 
samenwerkingsthema's die aan de uitgebreide EU zijn aangepast, kunnen we ook de 
modernisering van de openbare instellingen vermelden, de stadsvernieuwing, de relaties 
tussen stad en platteland, enz. De transactie kan financieel neutraal zijn als de transnationale 
samenwerking wordt herschikt.

2. De regio's die door het statistische effect worden beïnvloed, moeten dezelfde behandeling 
krijgen als de regio's die van rechtswege in aanmerking komen. Deze maatregel met een 
bescheiden kostprijs van 6 miljard euro verzacht de effecten van de uitbreiding op de lagere 
toekenning voor tal van landen, vooral de landen die hierdoor het ergst worden getroffen.

3. Synergie tussen de doelstelling “concurrentievermogen” in de plattelandszones en het ELFPO 
moet worden behouden door adequate strategische beleidsopties te bepalen. 

4. De mogelijkheid moet opnieuw worden ingesteld om particuliere fondsen vrij te maken door 
programma's op te stellen op grond van totaaluitgaven die particuliere middelen omvatten. 
Ter vereenvoudiging heeft de Commissie voorgesteld om de communautaire bijdrage vast te 
stellen op het bedrag van de openbare uitgaven, met uitsluiting van particuliere 
medefinanciering. Deze regel, die voor de doelstelling “convergentie” werd aangepast, 
berooft de andere doelstellingen van een belangrijke hefboomwerking. 

5. De termijn voor de ambtshalve annulering moet worden verlengd tot n+3, vooral omdat de 
nieuwe lidstaten de eerste jaren vast nog met toetredingsproblemen te kampen zullen hebben.

6. Begrotingstoelagen voor grensoverschrijdende samenwerking moeten per grens worden 
toegekend en niet per land, om innovatie aan te moedigen en de samenwerkingsverbanden 
een nieuw elan te geven. In dat verband biedt het voorstel van de Europese groepering voor 
grensoverschrijdende samenwerking (EGGS) interessante perspectieven.

7. De tussentijdse evaluatie door programma's in de convergentieregio’s moet worden 
heringevoerd om de evolutie van de programma's op voldoende gedetailleerde wijze te 
kunnen controleren.

8. De nationale voortgangsverslagen moeten tweejaarlijks worden uitgegeven, met het risico dat 
nieuwe bureaucratische procedures in het leven worden geroepen.

9. Halverwege, dus na vier jaar, moet een werkelijke herziening worden uitgevoerd waarbij de 
communautaire prioriteiten en de regionale strategieën worden herzien in het licht van de 
geboekte vooruitgang of de ondervonden moeilijkheden. De economische en sociale evolutie 
van de nieuwe lidstaten en hun capaciteit om de Structuurfondsen te benutten, blijven 
momenteel moeilijk te voorzien. Parallel daarmee zou het raadzaam zijn om voor de regio's 
van de oude en van de nieuwe lidstaten in een verschillend evolutieverloop van de kredieten 
te voorzien. De oude lidstaten zullen hun programma’s gemakkelijker kunnen starten terwijl 
de nieuwe lidstaten wellicht langzamer van start zullen gaan.

10. Het voorwaardelijk karakter van de resultaten van structurele interventies moet worden 
versterkt en niet dat van macro-economische ontwikkelingen die niet sterk aan de 
programma's zijn gecorreleerd.
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De adviezen tot waakzaamheid betreffen bepaalde risico's die samenhangen met de resultaten van de 
onderhandelingen over de financiële vooruitzichten: 

A. De integriteit van de begroting (op het niveau dat door de Commissie werd voorgesteld) van 
het ELFPO, dat een onmisbare aanvulling vormt op de Europese territoriale ontwikkeling in 
de plattelandszones.

B. De integriteit van de begroting (op het niveau dat door de Commissie werd voorgesteld) van 
de doelstelling “concurrentievermogen”. De interventie van het EFRO op het gehele 
territorium afschaffen of dit met een congruent gedeelte verminderen, berooft de Unie van 
een belangrijk instrument om zichtbaar te zijn voor de Europeanen. 

C. De verhoging van de begroting voor pretoetreding tot een vergelijkbaar niveau als de 
begroting tussen 2000 en 2006.

D. Het behoud van het acquis communautaire dat op de Structuurfondsen van toepassing is. We 
moeten ons ervan verzekeren dat het nieuwe programmeringssysteem, dat in beleidsopties 
van de Gemeenschap, nationale referentiekaders en jaarverslagen voorziet, en dat door de 
Commissie voor 2007-2013 wordt voorgesteld, het cohesiebeleid niet in de richting van de 
open coördinatiemethode duwt. 

Tot besluit: indien de Europese Unie slechts een vrijhandelszone was, zou het cohesiebeleid beperkt 
kunnen blijven tot een herverdeling van de fondsen om de inkomstenverschillen te compenseren in de 
minst geavanceerde regio's of landen. Het cohesiebeleid heeft echter andere ambities: het is niet alleen 
een sociaal en economisch, maar ook een politiek project. Bijgevolg is het cohesiebeleid een 
instrument ten dienste van een ontwikkelingsmodel waarin solidariteit en samenwerking een actieve 
rol spelen.


