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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende algemene bepalingen 
inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en 
het Cohesiefonds
(COM(2004)0492 - 2004/0163(INI))

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar het voorstel voor een verordening van de Raad houdende algemene 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds (COM(2004)0492 – 2004/0163(AVC)),

– gelet op artikel 161 van het EG-Verdrag,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 22 april 2004 over het derde verslag over de 
economische en sociale cohesie1,

– gelet op artikel 75, lid 3 van zijn Reglement,

– gezien het interimverslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de 
Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie economische en 
monetaire zaken, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek 
en energie, de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie visserij en de Commissie 
rechten van de vrouw en gender equality (A6-0000/2005),

1. is van mening dat de ontwerpverordening algemeen in overeenstemming is met zijn 
resolutie van 22 april 2004 en geeft derhalve geen verdere directe goedkeuring aan de 
voorstellen van de Commissie, maar roept desalniettemin de Commissie en de Raad, 
onder uitdrukkelijke verwijzing naar de discussie binnen de Raad, ertoe op de volgende 
specifieke aanbevelingen in aanmerking te nemen;

2. is gekeerd tegen grotere wijzingen in de structuur van het voorstel van de Commissie en 
inzonderheid tegen pogingen om het regionale beleid van de Unie ten dele of geheel te 
renationaliseren (Titel 1);

3. pleit ervoor de maximaal toegelaten afstand tussen de maritieme grenzen van voor 
grensoverschrijdende samenwerking in aanmerking komende NUTS-III-regio’s van de 
Gemeenschap te verhogen tot 200 kilometer; pleit bovendien voor de invoeging van een 
verwijzing naar de noodzaak, rekening te houden met het belang om te voorzien in de 
connectiviteit van perifere gebieden (artikel 7);

4. is er tegen gekeerd het partnerschapsbeginsel, zoals voorzien in het oorspronkelijke 
voorstel, op enige manier te verzwakken en pleit ervoor vast te houden aan een lijst van 
geschikte instanties die ook milieu-NGO’s en gehandicaptenorganisaties dienen te 
omvatten (artikel 10);

  
1 Aangenomen teksten, P5_TA(2004)0368.
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5. pleit voor een uitbreiding van het principe van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen opdat non-discriminatie van personen vanwege hun geslacht, ras of etnische 
afkomst, religie of geloof, handicap, leeftijd of seksuele oriëntatie wordt gewaarborgd, en 
pleit er inzonderheid voor dat toegankelijkheid voor gehandicapten een voorwaarde vormt 
om te kunnen profiteren van de Fondsen en dat hierop tijdens de opeenvolgende fasen van 
de uitvoering van de Fondsen wordt toegezien (artikel 14); 

6. pleit ervoor alle pogingen om het voorgestelde financiële kader aan te passen, ook wat 
betreft de totale middelen en de opdeling van de middelen tussen de verschillende 
doelstellingen en delen daarvan, met kracht van de hand te wijzen (artikelen 15 – 22);

7. pleit ervoor vast te houden aan duidelijke en bindende communautaire strategische 
richtsnoeren inzake cohesie, die in overeenstemming met artikel 161 van het Verdrag 
dienen te worden vastgesteld; pleit er bovendien voor een tussentijdse herziening volgens 
dezelfde procedure uit te voeren, tenzij het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet 
voor Europa in werking is getreden, in welk geval artikel III-119 moet worden aangewend 
teneinde volwaardige medebeslissing van het Europees Parlement op wetgevend gebied 
mogelijk te maken (artikelen 23 – 24);

8. pleit voor de invoeging van een verwijzing naar insulaire, dun bevolkte en bergachtige 
zones onder de thematische en territoriale prioriteiten die in het strategische gedeelte van 
het nationale strategische referentiekader worden gespecificeerd (artikel 25);

9. pleit ervoor vast te houden aan een nationaal strategisch referentiekader dat in nauwe 
samenwerking met de in artikel 10 bedoelde partners wordt opgesteld en dat onderhevig 
moet blijven aan een besluit van de Commissie na bespreking binnen het kader van het 
partnerschap (artikel 26);

10. pleit voor invoeging van de mogelijkheid, het nationaal strategisch referentiekader te 
herzien (artikel 26);

11. pleit voor een vereenvoudiging van het strategisch toezicht in de zin van een 
tweejaarlijkse verslaggeving door de lidstaten en de Commissie (artikelen 27 en 28); pleit 
in dit verband voor een tweejaarlijks onderzoek binnen een strategisch forum met 
betrokkenheid van het Europees Parlement, de Commissie, de lidstaten en de regio’s 
(artikel 29);

12. pleit ervoor in de context van de bepaling, operationele programma’s uit slechts één Fonds 
te financieren, het maximale percentage van mogelijke aanvullende financiering uit het 
ESF of het EFRO voor maatregelen die binnen het toepassingsgebied van het andere 
Fonds vallen, van 5% tot 10% te verhogen (artikel 33);

13. pleit ervoor, teneinde de urbane dimensie te belichten, in het geval van uit het EFRO 
gefinancierde operationele programma’s in het kader van de doelstelling regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid, aan de vereiste vast te houden dat informatie 
dient te worden verstrekt over de aanpak van de stedelijke problematiek, inclusief een lijst 
van geselecteerde steden en de procedures voor subdelegatie; pleit ervoor dat zulke 
procedures in de context van regionaal partnerschap worden geplaatst (artikel 36);
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14. pleit voor het handhaven van het voorstel voor een communautaire kwaliteits- en 
prestatiereserve als mechanisme om vorderingen te belonen, maar met rechtvaardigere, 
objectievere en meer algemeen aanvaardbare criteria, opdat wordt gewaarborgd dat het 
mechanisme zijn doel daadwerkelijk bereikt (artikel 48); 

15. pleit voor het handhaven van het principe van verplichte nationale reserves, maar doet 
daarbij de aanbeveling dat aan de middelen van hun tenuitvoerlegging meer flexibiliteit 
wordt verleend (artikel 49);

16. is gekeerd tegen druk om de voorgestelde cofinancieringsverhoudingen te wijzigen 
(artikel 51), maar pleit voor een verdubbeling tot 10 procentpunten voor zones met meer 
dan een van de in het voorstel omschreven geografische of natuurlijke handicaps (artikel 
52); 

17. pleit voor het handhaven van het vereenvoudigende voorstel om de verhouding van de 
communautaire cofinanciering te beperken tot een percentage van enkel de gedeclareerde 
overheidsuitgaven; is derhalve gekeerd tegen ieder idee van een medefinanciering van 
particuliere investeringen door Gemeenschapsmiddelen (artikelen 51 en 76);

18. pleit voor de invoeging van een verwijzing naar de noodzaak van een hoog niveau van 
vaardigheden en kwalificaties voor projectbeheer om zeker te kunnen stellen dat de 
projecten op tijd en binnen de begroting worden opgeleverd (artikel 57);

19. pleit voor de handhaving van de geest van de voorgestelde grenzen met betrekking tot 
proportionele controleregelingen (33% medefinanciering en een maximumbedrag van 250 
miljoen euro) waaronder door de Commissie geen systematische controles worden 
ondernomen; pleit er desalniettemin voor, rekening te houden met de specifieke 
eigenschappen van de verschillende fondsen (artikel 73);

20. is gekeerd tegen elke vorm van wijziging wat betreft de voorgestelde bedragen die als 
voorfinanciering worden uitgekeerd (artikel 81);

21. is gekeerd tegen verdere afzwakking van de N+2-regel, afgezien van de flexibiliteit die 
reeds voor grote projecten is voorgesteld, aangezien de voordelen van deze regel zijn 
gebleken door haar effectiviteit bij het verbeteren van de efficiënte uitvoering van fondsen 
tijdens de huidige programmeringsperiode (artikel 93);

22. pleit voor het invoeren van een grotere flexibiliteit teneinde de termijn van twee maanden, 
waarbinnen de lidstaten financiële correcties door de Commissie kunnen aanvechten, te 
verlengen; pleit ervoor deze termijn te variëren in overeenstemming met het gewicht van 
het probleem in kwestie (artikel 100);

23. is gekeerd tegen iedere poging, niet-investeringsgerelateerde uitgaven zoals BTW-
declaraties of logieskosten in te voeren als bestedingen die in aanmerking worden 
genomen bij het berekenen van de communautaire medefinanciering;

24. is gekeerd tegen iedere reductie ten aanzien van de plafonds voor overheidssteun aan 
convergentieregio’s, met inbegrip van de regio’s die de gevolgen ondervinden van het 
statistische effect; pleit voor de handhaving van territoriale differentiatie, inzonderheid 
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met betrekking tot natuurlijke of geografische handicaps, wat betreft de toepassing van 
overheidssteun op regio’s die buiten de convergentiedoelstelling vallen;

25. verzoekt zijn Voorzitter, de Raad om verder overleg te verzoeken uit hoofde van artikel 
75, lid 3, van het Reglement;

26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Inleiding

Dit interimverslag volgt uit het verslag en de door het Europees Parlement aangenomen 
resolutie over het derde verslag over de economische en sociale cohesie1 van de Commissie 
en uit het werkdocument dat in december 2004 door de rapporteur is voorbereid2.

Doel van dit interimverslag is niet, de in de beide vorige documenten uiteengezette 
argumenten te herhalen, maar de prioriteiten van het Parlement voor een hervorming van de 
Europese Structuurfondsen zo beknopt mogelijk naar voren te brengen. Zodoende is de 
resolutie met opzet beperkt tot concrete “aanbevelingen” voor invoegingen in de algemene 
verordening. Er zijn geen uitvoerige beginselverklaringen opgenomen, maar slechts 
verzoeken om maatregelen. 

Deze hebben direct betrekking op zowel het voorstel van de Commissie alsook op de 
informatie die de rapporteur heeft ontvangen wat betreft de stand van de onderhandelingen 
binnen de Raad van Ministers. Ten aanzien van het voorstel van de Commissie bestaat er een 
verregaande mate van overeenstemming tussen de Raad van Ministers en het door het 
Europees Parlement ingenomen standpunt. Desalniettemin is een aantal verzoeken tot 
wijziging of aanvulling gedaan. In het geval van de Raad is het mogelijk dat het Parlement 
een soortgelijke handelswijze zal aanbevelen, aangezien het overleg daar in de goede richting 
lijkt te gaan. Mocht dit echter niet het geval zijn, is het mogelijk dat het Parlement er in eerste 
instantie op zal aandringen ongewenste ontwikkelingen af te wenden door deze af te wijzen, 
maar uiteindelijk gedwongen zou kunnen zijn, toestemming te weigeren indien het standpunt 
van de Commissie politiek onaanvaardbaar zou worden geacht.

Wat zijn de cruciale punten?

Politieke prioriteiten

Het Europees Parlement heeft bij talrijke gelegenheden de noodzaak van een geloofwaardige 
minimumbegroting benadrukt, om de toekomstige cohesiepolitiek ten uitvoer te kunnen 
leggen. Daarom is het gekeerd tegen het idee dat het regionaal beleid van Europa kan worden 
beschouwd als een variabele die eenvoudigweg gedurende de vaststelling van de financiële 
vooruitzichten 2007-2013 zou kunnen worden aangepast. De financiële stabiliteit die volgens 
het ontwerpvoorstel 0,41% van het communautair BNI bedraagt (0,46% met inbegrip van het 
ELFPO en het EVF) moet als gering worden beschouwd, gezien de enorme toename van de 
bevolking die in aanmerking komt voor de convergentiedoelstelling als gevolg van een 
ongekend uitbreidingsproces. De voorgestelde stabiliteit moet derhalve worden geacht het 

  
1 Verslag over het derde verslag over de economische en sociale cohesie (COM(2004)0107 - C5-0092/2004 -
2004/2005(INI)), Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme, Rapporteur: Konstantinos Hatzidakis, 
aangenomen tekst P5_TA-PROV(2004)0368.

2  Werkdocument over een voorstel voor een verordening van de Raad houdende algemene bepalingen inzake 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, ter 
vervanging van Verordening 1260/1999 (COM(2004)0492 def.), Commissie regionale ontwikkeling, 
Rapporteur: Konstantinos Hatzidakis, 16 december 2004. 
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minimum te zijn dat noodzakelijk is om de voorgestelde structuur in de praktijk te brengen.

Om de uitbreiding tot een echt politiek en economisch succes te maken, is het bovendien van 
cruciaal belang een beter evenwicht te waarborgen tussen de behoeften van regio’s uit de 
nieuwe lidstaten die in aanmerking komen voor de convergentiedoelstelling, de armste regio’s 
van de oude lidstaten, de regio’s die de gevolgen van het statistische effect ondervinden en de 
infaseringsregio’s. Er zijn reeds vele voorstellen gedaan om elk van de delen van de financiële 
enveloppe ofwel te vermeerderen ofwel te verminderen. Om deze reden heeft de rapporteur de 
tabel1 in de bijlage opgesteld, zodat de financiële gevolgen van zulke voorstellen kunnen 
worden beoordeeld.

Ten aanzien van de convergentiedoelstelling is de rapporteur in beginsel van mening dat de 6 
miljard euro die nodig zijn indien de regio’s onderhevig aan het statistische effect daarvoor 
ten volle in aanmerking zouden komen, een relatief goedkoop middel vormen om een 
duurzaam en harmonieus evenwicht te bereiken. Evenwel heeft hij in deze met opzet nog geen 
standpunt ingenomen, maar zal ernaar streven een redelijk compromis te vinden met 
collega’s.

Ten aanzien van de rest van het communautair grondgebied heeft het Parlement consequent 
een uitgebalanceerd, Europa-wijd polycentrisch model voor duurzame ontwikkeling 
ondersteund, dat de strategieën van Lissabon en Göteborg zal bevorderen. Het is daarom 
gekeerd tegen welke vorm van renationalisatie van het cohesiebeleid dan ook en inzonderheid 
tegen de renationalisatie van de doelstelling regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid, die door bepaalde lidstaten is voorgesteld. In dit verband is de rapporteur 
van mening dat de voorstellen van de Commissie voor de infaseringsregio’s en voor de 
regio’s met natuurlijke of geografische handicaps strikt gerespecteerd dienen te worden. In het 
laatstgenoemde geval is hij de opinie toegedaan dat de extra medefinanciering van 5% dient te 
worden verdubbeld voor regio’s die onder de cumulatieve gevolgen van meer dan één van die 
handicaps lijden.

Ten aanzien van de toekomstige doelstelling 3 inzake samenwerking dient er grotere 
flexibiliteit te worden voorzien, in het bijzonder wat betreft maritieme grenzen, en dient er 
voldoende rekening te worden gehouden met de noodzaak in de connectiviteit van de perifere 
gebieden te voorzien. 

Met betrekking tot de governance van het toekomstige regionaal beleid heeft het Parlement er 
altijd op aangedrongen het evenwicht te behouden tussen enerzijds vereenvoudiging terwille 
van rendement en anderzijds de noodzaak om de communautaire aanpak en het partnerschap 
te handhaven. Het cohesiebeleid mag niet in 25 of 27 “blanco cheques” worden 
getransformeerd, maar moet veeleer deel uitmaken van een coherente aanpak om de grote 
strategische doelstellingen van Europa te bereiken: solidariteit, concurrentievermogen en 
duurzame ontwikkeling. Dit kan alleen gebeuren door een nauwe samenwerking tussen de 
strategieën op communautair, nationaal en regionaal niveau. Vandaar dat er belang wordt 
gehecht aan de handhaving van de strategische richtsnoeren van de Gemeenschap, de 
nationale strategische referentiekaders en de beginselen van partnerschap en non-

  
1 Aanpassing van het Cohesiebeleid aan het uitgebreide Europa en aan de doelstellingen van Lissabon en 
Göteborg, Studie- en onderzoeksgroep Notre Europe, afdeling Structuurbeleid en cohesie, IP/B/REGI/ST/2004-
008, januari 2005
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discriminatie. Bovendien moet de strategische aanpak de prioriteiten omvatten die ervoor 
zorgen dat Europese doelstellingen op het niveau van regionale programmering evenredig 
worden vertaald naar maatregelen op het terrein. Overeenkomstig dient reeds binnen het 
bestek van de in de nationale strategische referentiekaders gespecifieerde thematische en 
territoriale prioriteiten te worden verwezen naar insulaire, dunbevolkte en bergachtige zones.

In dit verband heeft het Parlement derhalve reeds een vastberaden standpunt ingenomen ten 
aanzien van de noodzaak het in het voorgestelde jaarlijkse strategisch onderzoek te betrekken. 
Het lijkt evenwel gepaster het alomvattend karakter van dit onderzoek te waarborgen door de 
organisatie van een strategisch forum dat het Parlement, de Commissie, de lidstaten en de 
regio’s omvat, en dat onderzoek dan op tweejaarlijkse basis uit te voeren. Tijdens dat forum 
zou het volgende in overweging kunnen worden genomen:
- de effectieve bijdrage van het regionaal beleid aan de strategie van Lissabon en de 
evaluatiemethoden die nodig zijn om daarin verbetering aan te brengen;
- de effectieve toepassing van het subsidiariteits-, het proportionaliteits- en het 
partnerschapsbeginsel;
In dit verband is het noodzakelijk te benadrukken hoe belangrijk het is dat alle regionale en 
lokale instanties nauw zijn betrokken bij de tenuitvoerlegging van het beleid. Zo moet de 
urbane dimensie dusdanig worden belicht dat de rol van de steden goed gedefinieerd is en een 
coherente aanpak van het stedelijk probleem op stapel wordt gezet. Hiervoor lijkt het 
regionale partnerschap het meest geschikte kader te bieden. Hoewel het Parlement de aanpak 
ondersteunt en ook verder zal ondersteunen, dat operationele programma’s uit slechts één 
fonds dienen te worden gefinancierd, lijkt het gepast een verhoging van de gemengde 
financiering (tot 10%) tussen het EFRO en het ESF toe te laten.

Wat betreft de reserves is de rapporteur van mening dat beide een rol van belang spelen en dat 
zij beide dienen te worden gehandhaafd. Evenwel dienen beide gewijzigd te worden. Dit geldt 
inzonderheid voor de communautaire reserve die de lidstaten naar verwachting een stimulans 
zal verlenen hun prestatie te verbeteren en effectieve groei te bewerkstelligen. Het huidige 
systeem dat eenvoudigweg de beste programma’s binnen een lidstaat beloont, is niet echt 
motiverend om wezenlijke vooruitgang te boeken wat betreft opnamecapaciteiten, groei of 
prestatie. Derhalve moeten de criteria voor de toewijzing van deze middelen rechtvaardig en 
objectief zijn, om de verdenking uit de weg te ruimen dat het geld alleen naar de rijkere EU-
lidstaten gaat. Wat betreft de nationale reserve voor onvoorziene uitgaven is het zonder meer 
duidelijk dat het noodzakelijk is geld opzij te leggen voor lokale of sectorale crisistijden. 
Evenwel moet een flexibiliteitselement worden ingevoerd aangaande het gebruik van deze 
reserve.

Met betrekking tot de financiële bijdragen uit de fondsen bevinden zich de door de 
Commissie voorgestelde medefinancieringsverhoudingen, oplopend tot 80% in het geval van 
de convergentiedoelstelling in de cohesielanden, in overeenstemming met de verzoeken die 
bij vele gelegenheden door het Parlement zijn gedaan. De rapporteur is zich bewust van het 
feit dat in sommige kringen wordt gesuggereerd een maximumverhouding van 85% toe te 
passen. Dit zou echter het evenwicht van het voorstel als geheel verschuiven en het gevaar 
met zich meebrengen dat de fondsen wellicht als een eenvoudige geldoverdracht of als een 
middel voor ontwikkelingshulp worden gezien.
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Een bijzonder pleidooi kan echter worden gehouden voor regio’s in de doelstelling regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid die lijden onder een natuurlijke of geografische 
handicap die, overeenkomstig het voorstel, een aanvullende medefinanciering van 5% 
ontvangen. In dit geval is het logisch de verhoging van de medefinanciering  te verdubbelen 
tot 10%, indien deze regio’s lijden onder meer dan een van deze handicaps. Dit zou relatief 
goedkoop zijn en niet in strijd met de bepaling dat de verhoging voor de zones met een 
geografische of natuurlijke handicap er niet toe mag leiden dat de totale bijstand voor een 
prioriteit hoger wordt dan 60% van de overheidsuitgaven voor die prioriteit. Dit voorstel door 
de rapporteur is in overeenstemming met de nieuwe bepalingen van de ontwerpgrondwet.

In de resolutie wordt geen gewag gemaakt van de ultraperifere regio’s, aangezien de 
rapporteur van mening is dat zij door de voorstellen van de Commissie op adequate wijze 
worden behandeld.

De rapporteur is het eens met het voorstel van de Commissie dat de communautaire 
medefinanciering alleen wordt berekend in verhouding tot de totale overheidsuitgaven en dat 
particuliere verbintenissen buiten beschouwing blijven. Hij is zich er natuurlijk van bewust 
dat velen hebben betoogd dat de medefianciering als percentage van de totale kosten zou 
moeten worden berekend. Maar behalve dat het voorstel tot een wezenlijke vereenvoudiging 
leidt, is het daarenboven realistischer. Particuliere verbintenissen zijn altijd hypothetisch, 
zonder echte garanties dat zij ooit zullen worden verwezenlijkt. Overheidsverbintenissen 
kunnen weliswaar worden geannuleerd, maar dat is moeilijker en geschiedt in het openbaar. 
Het voorstel omvat zodoende een belangrijk additionaliteitselement doordat het de 
overheidsinstanties verplicht de middelen die zij willen inzetten op voorhand te declareren, 
zodat deze niet naderhand door particuliere investeringen of door uit andere fondsen 
omgeleide overheidssteun kunnen worden vervangen. Het additionele element waarin de 
Commissie voorziet is, evenals dat van elke andere additionele particuliere investering, veel 
transparanter.

Het voorstel is daarenboven in overeenstemming met de prioriteit van de Commissie, 
middelen op grootschalige infrastructuurprojecten als onderzoek, vervoer en het milieu te 
concentreren, waar het aan particuliere investeringen schort. Het opnemen van een groot 
aantal projecten zal worden ontmoedigd, om zo de versnippering van fondsen tegen te gaan 
die is aan te treffen tijdens de huidige programmeringsperiode, waarin de structuurfondsen te 
breed en te dun zijn besteed. Tenslotte kunnen op grond van de geldende regelingen 
investoren die in bepaalde kleinschalige projecten investeren, grote winsten boeken op basis 
van geringe eigen financiële verbintenissen. Dit voorstel zal de Gemeenschap vrijwaren van 
de beschuldiging dat zij particulier winstbejag financiert.

Om vergelijkbare redenen is de rapporteur ertegen gekant BTW-declaraties of logieskosten in 
aanmerking te nemen bij de berekening van de communautaire medefinanciering. 
Gemeenschapsfondsen moeten voor investeringen worden gebruikt en niet om de 
overheidsfinanciën te ontlasten.

Niettegenstaande de verschillende voorstellen die momenteel in behandeling zijn, ondersteunt 
de rapporteur in beginsel de toepassing van de N+2-regel. Deze regel vormt namelijk een 
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doorlopende eis van het Europees Parlement. De toepassing van die regel is niet alleen voor 
de Gemeenschapsbegroting van voordeel gebleken, aangezien de uitvoering daarvan 
duidelijker en transparanter wordt, maar ook voor de regio’s en de lidstaten. Dit komt omdat 
de regel als zodanig heeft gewerkt als een stimulans voor de efficiënte tenuitvoerlegging van 
fondsen en programma’s binnen het kader van het regionaal beleid.

Het voorstel van de Commissie gaat, anders dan de voorgaande verordeningen met betrekking 
tot de programmeringsperiode 2000-2006, niet in op het verband tussen het regionaal beleid 
en het mededingingsbeleid. Zo is er inzonderheid niets vermeld over de verhouding tot de 
toekomstige richtsnoeren ten aanzien van regionale overheidssteun. Dit strookt weliswaar met 
het reeds vroeger geuite standpunt van het Parlement dat de algemene verordening 
betreffende de structuurfondsen niet het gepaste kader is om de kwestie van de coherentie 
tussen mededinging en regionaal beleid te behandelen1. Dit betekent echter dat een belangrijk 
element voor sturing van de toekomstige mogelijkheid, structurele problemen aan te pakken, 
open wordt gelaten.

Derhalve is het van cruciaal belang dat de betrokken directoraten-generaal zo spoedig 
mogelijk overleg voeren om inzonderheid te garanderen dat het principe van territoriale 
differentiatie blijft gehandhaafd in de plafonds die voor regionale overheidssteun binnen de 
Unie van 27 lidstaten worden voorzien. Iedere benadering die deze plafonds voor 
convergentieregio’s reduceert, dient te worden verworpen. Buiten deze doelstelling zal het 
noodzakelijk zijn rekening te houden met het principe van territoriale cohesie en te voorzien 
in een gunstigere behandeling van de regio’s die onder natuurlijke of geografische handicaps 
lijden.

  
1 Interimverslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende algemene bepalingen inzake de 
Structuurfondsen (COM(98)0131 – C4-0285/98 – 98/0090(AVC), A4-0391/98, 4 november 1998.
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ANNEX
Financial consequences of the counter-proposals (2007-2013)

Table used by the rapporteur in the preparation of his report. Provided in order to allow the 
financial consequences of amendments to be assessed.
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Convergence 
Objective

264,0

Lagging behind 
regions

177,8 -38% +168%

Cohesion Fund 63,0 +5%
Phasing out 
(statistical effect)

22,1 -100% +32%

Outermost regions 1,1
Competitiveness 
Objective

57,9

Phasing in 
(progressing 
regions)

9,6 -100% +10%

Regional 
competitiveness 
and employment

48,3 -50%

Territorial 
cooperation 
objective

13,2

Internal borders 4,7
External borders 1,6
Trans-national 6,3 -66%
Inter-regional 0 4,3
Networks 0,6
Technical 
assistance

1,0

Total Heading 1b 336,1 ~269 ~ 634 ~ 304 ~ 339 ~ 342 ~ 337 ~ 312 336,1 336,1
p.m :
Heading 2 :
Rural 
development 
(EAFRD)

88,7

Former -
EAGGF-G or -G

87,3

LEADER+ 1,4
EFF 4,9
Heading 4 : IPA 12,9 +63%

~21
Heading 1a : 
PROGRESS

0,6

Source: European Commission, calculations EPRC and Notre Europe
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