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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de rol van territoriale samenhang in de regionale ontwikkeling
(2004/2256(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en meer bepaald de 
artikelen I-3, I-14, II-96, III-220, III-365, lid 3, en artikel 8 van het protocol betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, zoals gewijzigd bij de Europese Akte en bij de Verdragen van 
Maastricht, Amsterdam en Nice, en meer bepaald de artikelen 158 en 159,

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 7 februari 20021 en 22 april 20042 respectievelijk 
over het tweede en het derde verslag van de Commissie over de economische en sociale 
samenhang,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 29 juni 19953 “Europa 2000+ Ruimtelijke 
ordening” en gebaseerd op de studie “Europa 2000+” van de Europese Commissie,

– gezien het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (EROP), dat in 1999 te Potsdam 
door de Informele Raad van Ministers bevoegd voor ruimtelijke ordening is aangenomen,

– gezien het in juli 2001 door de Commissie aangenomen Witboek over Europese 
Governance,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 10 april 2003 over “De territoriale 
samenhang in Europa”,

– gezien het rapport van 2004 van de Waarnemingspost voor de Ruimtelijke Ordening van 
het Europees Grondgebied (ESPON) over de territoriale samenhang,

– gezien de studie van februari 2005 over “De toekomst van het cohesiebeleid”, die op 
verzoek van de Commissie regionale ontwikkeling door Notre Europe is uitgevoerd,

– gezien de conclusies van de Informele Raad “Ruimtelijke ordening” van 29 november 
2004 te Rotterdam,

– gezien de Informele Raad “Ruimtelijke ordening” van 20 en 21 mei 2005 en de intenties 
van het Luxemburgs Voorzitterschap om een eerste synthesedocument op te stellen over 
“de Staat van de territoria van de Europese Unie”,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,
  

1 PB C 284E van 21.11.2002, blz. 329.
2 P5_TA(2004)0368.
3 PB C183 van 17.7.1995, blz. 18.
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– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2005),

A overwegende dat samenhang één van de strategische doelstellingen van de Unie vormt, 
aangezien hij gericht is op het bevorderen van een harmonische en samenhangende 
ontwikkeling van het hele grondgebied, en aangezien de Unie na de uitbreiding de 
doeltreffendheid van het cohesiebeleid nog moet vergroten, rekening houdend met de veel 
grotere ongelijkheden die in een Gemeenschap van 25 lidstaten zichtbaar worden,

B overwegende dat het begrip territoriale samenhang de economische en sociale samenhang 
komt versterken door er een transversale dimensie aan te geven, die voor het hele 
grondgebied geldt.

C overwegende dat een territoriaal cohesiebeleid op communautair niveau van 
doorslaggevend belang is voor de ontwikkeling van de Unie door het aanbrengen van een 
fundamentele “communautaire toegevoegde waarde”, die de ontwikkelingsperspectieven 
kan versterken.

D overwegende dat het uiteindelijke doel van de territoriale samenhang is om het hele 
grondgebied maximaal te ontwikkelen, daarbij geografische concentraties van de 
activiteiten te vermijden, en de levensomstandigheden van iedereen die er woont te 
verbeteren,

E overwegende dat de opneming van de territoriale dimensie in het communautair beleid 
noodzakelijk is en uitgaat van de vaststelling van de reële impact van het sectoraal beleid 
op het grondgebied van de Unie, in het bijzonder het transport-, het milieu- of het 
concurrentiebeleid,

F overwegende dat de tussentijdse herziening van de strategie van Lissabon en Göteborg 
relatief teleurstellend is geweest met betrekking tot de kans om de territoriale dimensie op 
te nemen in de prioritaire doelstellingen van de Unie,

G overwegende dat de methode van vaststelling van de strategische richtsnoeren van de 
Gemeenschap voor het cohesiebeleid voortaan de territoriale samenhang omvat als kader 
voor de interventie van het Fonds,

1. is van mening dat de territoriale samenhang een fundamentele doelstelling is van de 
ruimtelijke ordening van de Europese Unie en dat hij zijn betekenis geeft aan het 
regionaal ontwikkelingsbeleid;

2. bevestigt dat de territoriale samenhang tot uiting komt op basis van het 
billijkheidsbeginsel tussen de burgers, waar zij ook leven in de EU;

3. verzoekt bijgevolg de regionale ontwikkeling te baseren op programma’s die gelijke 
behandeling tussen haar grondgebieden verzekert, met behoud van hun verscheidenheid;

4. vraagt dat de territoriale dimensie wordt beschouwd als een belangrijk element van de 
strategie van Lissabon en Göteborg;
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5. bevestigt opnieuw dat een harmonische ontwikkeling van het hele grondgebied van de 
Unie gebaseerd moet zijn op de uitvoering van een polycentrisch model, zoals door het 
EROP wordt voorgesteld;

6. verzoekt, om de samenhang te versterken, dat eerst de distorsies tussen het centrum en de 
randgebieden en de infranationale ongelijkheden worden bestreden;

7. onderstreept in die geest het belang van de samenwerking tussen de stadscentra, de peri-
urbane gebieden en de plattelandsgebieden, in het bijzonder die gebieden die specifieke 
handicaps hebben;

8. onderstreept eveneens de rol van de steden, in het bijzonder die van de kleine of 
middelgrote steden, als bevoorrechte gangmaker van groei en territoriaal evenwicht;

9. bepleit de versterking van alle dimensies van de territoriale samenwerking, of zij nu 
grensoverschrijdend, transnationaal of interregionaal is;

10. wenst de uitvoering van een mechanisme van kruising van het sectoraal beleid dat een 
sterke invloed heeft op de ontwikkeling van de grondgebieden van de Unie, en het 
regionaal ontwikkelingsbeleid;

11. vraagt dat de maatregelen die door het Witboek over Europese Governance van juli 2001 
worden aanbevolen, worden toegepast, met het oog op een werkelijke governance op 
meerdere niveaus en in meerdere sectoren, met de versterking van de samenwerking 
tussen de drie niveaus – regionaal, nationaal en Europees – van territoriale actoren;

12. bevestigt opnieuw dat het beginsel “één Fonds per Programma” het mogelijk maakt om de 
geïntegreerde aanpak van het cohesiebeleid te versterken en in het kader van de logica van 
de territoriale samenhang past;

13. vraagt dat er, naast het BBP, nieuwe territoriale indicatoren in aanmerking worden 
genomen om de ontwikkeling van de regio’s te meten en om objectief de hindernissen 
voor die ontwikkeling te evalueren;

14. verzoekt de Commissie een systeem in te voeren voor verificatie van de invloed die de 
uiteenlopende communautaire beleidslijnen uitoefenen op de territoriale samenhang in de 
Unie;

15. herhaalt ten slotte het verzoek dat zich in het derde verslag over de samenhang van 
februari 2004 bevindt, in het Parlement en de Raad een “Communautaire strategie voor de 
samenhang” aan te nemen, waarbij er duidelijke prioriteiten en concrete richtsnoeren voor 
de lidstaten en de regio’s worden gedefinieerd, als regionaal onderdeel van de duurzame 
ontwikkelingsstrategie van de EU en op basis van de beginselen van het EROP.

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

Inleiding

Terminologie
De territoriale samenhang geeft de doelstelling van een evenwichtige en duurzame 
ontwikkeling van de Europese Unie (EU) in territoriale termen weer. Het begrip territoriale 
samenhang berust immers op het begrip economische en sociale samenhang, terwijl het er ook 
het verlengde van is, en verrijkt het met een transversale dimensie, de territoriale dimensie.
De politieke doelstelling bestaat erin een harmonische en evenwichtige ontwikkeling van de 
hele Europese Unie te bevorderen, via de integratie van de territoriale dimensie in het
communautair beleid.
De territoriale dimensie van de samenhang veronderstelt een organisatie van het grondgebied 
op Europese schaal, om tot een echte Europese ruimtelijke ordening te komen, in het 
bijzonder voor wat het beheer van de – materiële of immateriële – netwerken en diensten 
betreft.

Evolutie van het begrip
De Europese Akte heeft de noodzaak ingevoerd om de verschillen tussen de grondgebieden 
van de Unie te verkleinen. Maar de opeenvolgende hervormingen van de verdragen hebben de 
territoriale dimensie van de samenhang vergeten.
Hoewel het Verdrag van Amsterdam de territoriale samenhang vermeldt, heeft het hem niet 
opgenomen in het hoofdstuk over de economische en sociale samenhang, maar in het artikel 
over de diensten van economisch belang. Dit verklaart waarom de territoriale samenhang geen 
praktische en effectieve dimensie heeft gekregen, die nochtans wenselijk is.
In het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa wordt de economische, sociale 
en territoriale samenhang (ESTS) een essentiële doelstelling van de Europese Unie (artikel I-
3). Bovendien plaatst artikel III-220 (“Teneinde de harmonische ontwikkeling van de Unie in 
haar geheel te bevorderen, ontwikkelt en vervolgt de Unie haar optreden ter versterking van 
de economische, sociale en territoriale samenhang”) de ESTS in het middelpunt van elk 
beleid van de EU, aangezien hij de bevordering van een harmonische ontwikkeling van de 
Unie in haar geheel beoogt.
Tijdens de laatste jaren werd het begrip territoriale samenhang beetje bij beetje in 
verschillende resoluties1 van het Europees Parlement opgenomen, maar vanuit een 
minimalistische invalshoek, om de aandacht te vestigen op zones die door de regionale 
ontwikkeling bijzonder werden verwaarloosd (plattelandsgebieden, perifere gebieden, berg-
of eilandgebieden en gebieden met blijvende problemen). In de laatste resoluties van het 
Europees Parlement (in het bijzonder die over het derde verslag over economische en sociale 
samenhang2) stelt men vast dat het concept territoriale samenhang meer plaats heeft 
ingenomen en een echt instrument van de regionale ontwikkeling voor het hele grondgebied 
van de EU wordt.

I. Territoriale samenhang: van concept tot operationaliteit: de omweg van Lissabon

  
1 T4-0399/1998 van 2.7.1998 over de ruimtelijke ordening en het EROP; T5-0474/2001 van 20.9.2001 over 

de structuurfondsen; T5-0060/2002 van 7.2.2002 Tweede verslag over economische en sociale samenhang.
2 T5-0368/2004 van 22.4.2004 Derde verslag over economische en sociale samenhang.
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1. Definitie

Naar een gemeenschappelijk project
De eerste formele poging tot een definitie komt van de Europese Commissie, in het derde 
verslag over economische en sociale samenhang: “Het concept van territoriale cohesie gaat 
verder dan de notie van economische en sociale cohesie door het zowel aan te vullen als te 
versterken. Het beleid heeft tot doel een meer evenwichtige ontwikkeling te verwezenlijken 
door bestaande ongelijkheden te doen afnemen, territoriale onevenwichtigheden te 
voorkomen en de sectorale beleidslijnen die een ruimtelijke impact hebben beter af te 
stemmen op de regionale beleidslijnen. Het beleid wil ook de territoriale integratie verbeteren 
en de samenwerking tussen de regio’s aanmoedigen.”
Vervolgens preciseren de conclusies van de Informele Raad van Ministers bevoegd voor 
ruimtelijke ordening te Rotterdam, in november 2004 dat de territoriale cohesie het mogelijk 
maakt de doelstelling van een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de EU om te zetten 
in territoriale termen, dat het concept zowel de dimensie van meerdere sectoren als van 
meerdere niveaus integreert.
Men moet voortaan inhoud geven aan het begrip, het operationeel maken, zodat de 25 
lidstaten convergeren naar hetzelfde gemeenschappelijk project van een echte coördinatie van 
de Europese ruimtelijke ordening. De behoefte aan territoriale samenhang wordt immers 
onvermijdelijk ten aanzien van de nieuwe uitdagingen van de EU, namelijk het welslagen van 
de uitbreiding en de toename van haar globaal concurrentievermogen.
Vanuit een praktisch standpunt kan de territoriale samenhang worden uitgevoerd, want dit 
veronderstelt een coördinatie die vanaf nu mogelijk is dankzij een politieke impuls. Het komt 
er inderdaad niet op aan een gehiërarchiseerd en van de EU verschillend territoriaal beleid tot 
stand te brengen, maar de territoriale dimensie te integreren in het communautair beleid, 
zonder extra administratieve of juridische beperkingen toe te voegen.

Gelijkheid van kansen over het hele grondgebied
De territoriale samenhang stemt overeen met het billijkheidsbegingsel tussen de burgers, 
waar zij ook leven, wat maatregelen inhoudt die gericht zijn op het invoeren van een gelijke 
behandeling tussen zijn grondgebieden, in het bijzonder rekening houdend met de 
verscheidenheid van hun geografische en demografische situaties. Zo moet het begrip 
territoriale samenhang geldig zijn voor de Unie in haar geheel.

2. Territoriale uitdagingen

Integratie zonder uniformisering
Het grondgebied van de EU wordt gekenmerkt door een grote geografische en culturele 
verscheidenheid die op een beperkte ruimte is geconcentreerd. Dat aspect onderscheidt haar 
van andere grote economische wereldruimten zoals de Verenigde Staten, Japan en de 
Mercosur. De verscheidenheid, die mogelijkerwijs één van de belangrijkste groeifactoren van 
de EU is, moet worden bewaard naarmate de Europese integratie vordert. Zo moet het beleid 
dat de ruimtelijke en stedelijke structuur van de EU beïnvloedt, de territoriale continuïteit van 
de Unie bevorderen zonder daarom de lokale en regionale identiteiten te uniformiseren, want 
deze dragen bij aan het verrijken van de levenskwaliteit van alle burgers.
Het te voorschijn komende Europese grondgebied schaft de nationale, regionale en lokale 
grondgebieden niet af, wel integendeel, aangezien de ruimtelijke ordening op Europees niveau 
tot doel heeft elke specificiteit te optimaliseren als bron van groei.
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Veeleer dus dan het reducerende begrip van de loutere grensoverschrijdende ontwikkeling 
brengt de territoriale samenhang de globale idee over van een evenwichtige bediening van 
het grondgebied.

Polycentrische ontwikkeling
Voor het ogenblik bestaat er slechts één grote geografische zone van economische integratie 
van wereldbelang: het hart van de EU, afgebakend door de wereldsteden Londen, Parijs, 
Milaan, München en Hamburg.
Met de uitbreiding naar het Oosten krijgt de uitdaging van de samenhang een nieuwe 
dimensie, aangezien de EU nooit eerder met een dergelijk grote verergering van de 
ongelijkheden werd geconfronteerd.
De voortzetting van een ruimtelijke ontwikkeling die op één enkele dynamische zone van 
wereldintegratie is geconcentreerd, zal de vermindering van de ongelijkheden tussen het 
centrum en een zich verder uitbreidende periferie niet bevorderen. De concentratie van de 
rijkdommen op een zevende van de communautaire oppervlakte kan de integratie op langere 
termijn zware schade berokkenen omdat zij leidt tot onderbenutting van de hulpbronnen die in 
het grootste deel van het grondgebied, dat door perifere regio’s wordt gevormd, aanwezig 
zijn.
In dat opzicht moet de ontwikkeling van een polycentrisch model (en niet langer een 
ontwikkelingsmodel centrum-periferie) een sleutelelement vormen van de strategie van 
territoriale samenhang van de Unie. Het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief 
(EROP), dat in mei 1999 door de Informele Raad van Ministers bevoegd voor ruimtelijke 
ordening werd aangenomen, vormt een stevige basis om de weg in te slaan van een 
doeltreffende Europese ruimtelijke ordening.

Strategisch belang van de stedelijke kernen
Het cohesiebeleid moet niet alleen de armste regio’s met een bijzondere ligging (buiten de 
periferie, eilanden, bergstreken, onderbevolkte regio’s) bereiken, en de regionale 
samenwerking in zijn grensoverschrijdende, transnationale en interregionale dimensie 
versterken, maar ook de stedelijke centra beter afstemmen op de plattelandsgebieden en 
de perifere gebieden. De steden, van eender welke grootte, moeten daarbij worden 
beschouwd als essentiële elementen voor de groei van grotere grondgebieden.

Nieuwe territoriale indicatoren
Er zouden naast het BBP nieuwe territoriale criteria en indicatoren in het leven moeten 
worden geroepen om de ontwikkeling van een regio en de hindernissen voor die ontwikkeling 
te meten, zoals de specifieke territoriale handicaps, de index van perifere ligging en van 
toegankelijkheid, het voorhanden zijn van infrastructuur en vervoersmogelijkheden, de 
omvang van onderzoek en innovatie, onderwijs en opleiding, het niveau van verscheidenheid 
van de productiviteit in de zone.

3. Pijlers van de territoriale samenhang

De territoriale samenhang in het middelpunt van de strategie van Lissabon en Göteborg 
plaatsen
Het grondgebied is een strategisch element voor elke geïntegreerde aanpak van duurzame 
ontwikkeling. Het vormt het gunstigste kader voor de verzoening van de drie onderdelen: 
concurrentievermogen, sociale samenhang, milieu. Voortaan is het nodig het cohesiebeleid in 
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te passen in strategische oriëntaties die op communautair niveau worden gedefinieerd, en te 
zorgen voor een regionale en territoriale variante van de strategie van Lissabon en Göteborg.
De vooruitgang die in het kader van de strategie van Lissabon werd geboekt, is relatief 
teleurstellend. In de loop van de laatste vier jaar was de duurzame economische groei binnen 
de EU veel zwakker dan de groei die werd opgetekend in andere industrielanden of in nieuwe 
industrielanden. Er dient te worden vermeld dat de verscheidenheid en de rijkdom van de 
specifieke beschikbare vermogens van de Europese regio's niet voldoende in aanmerking 
werden genomen.
De politieke benadering en een betere coördinatie van het sectoraal beleid, die gericht zijn op 
geïntegreerde territoriale ontwikkeling en waardoor de steden en de regio’s hun endogene 
beschikbare vermogens kunnen benutten en doeltreffend kunnen samenwerken in cruciale 
aangelegenheden, kunnen de strategie versterken.

Kruisen van het sectoraal en het structureel beleid
De economische ongelijkheden tussen de landen werden met eenderde verminderd (het BBP 
van Ierland steeg tussen 1998 en 2000 van 64 % tot 119 % van het gemiddelde van de Unie), 
maar op regionaal niveau is het zo dat, ook al is het gemiddelde verschil tijdens diezelfde 
periode tussen de regio’s met bijna een vijfde afgenomen, het resultaat minder goed is en over 
het algemeen de infraregionale ongelijkheden de neiging hebben om toe te nemen, in het 
bijzonder binnen de metropolitane gebieden: ook andere factoren spelen mee en vooral 
bepaalde communautaire beleidslijnen hebben een veel grotere territoriale invloed dan enkel 
het Europees regionaal beleid.
De problematiek van de territoriale invloed van het niet-geterritorialiseerd communautair 
beleid (sectoraal genoemd, bijvoorbeeld het GLB, milieu, transport, mededinging, onderzoek) 
is niet nieuw. In de huidige context stelt men een zekere evolutie van het sectoraal 
communautair beleid vast naar een betere territoriale samenhang (evolutie van het GLB in het 
bijzonder naar de diversifiëring van de plattelandsontwikkeling), maar er blijven nog talrijke 
incoherenties: het verschil in uitvoering van het communautair beleid op nationaal en 
regionaal niveau wordt steeds groter. De communautaire sectorale cultuur komt steeds 
minder overeen met de territoriale verwachtingen van de overheden en het maatschappelijk 
middenveld, en de governance van het communautair beleid is niet bevorderlijk voor het in 
aanmerking nemen van de territoriale dimensies.

Governance van de territoria op meerdere niveaus
De coherentie tussen de verschillende (sectorale of structurele) communautaire, nationale en 
regionale interventies op één zone terugbrengen, en zorgen dat de verschillende territoriale 
niveaus beter op elkaar aansluiten, veronderstelt een versterkte dialoog tussen de drie niveaus 
van territoriale actoren (infranationaal, nationaal en communautair) en een meer kwalitatief 
partnerschap tussen overheids- en privé-sector, zoals vermeld in het Witboek over Europese 
Governance, dat in mei 2001 door de Europese Commissie is voorgesteld.
Het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (EROP) past beslist in deze logica van 
decentralisatie, subsidiariteit en governance. Het streeft er helemaal niet naar om een 
Europees ruimtelijkeordeningsbeleid in de plaats te stellen van het nationaal of regionaal 
beleid, maar nodigt ertoe uit om de problemen op het meest geschikte niveau op te lossen, 
zowel rekening houdend met de aard van die problemen als met de organisatie die eigen zijn 
aan elke lidstaat. Terzelfdertijd nodigt het er ook toe uit om de problemen op Europees niveau 
aan te pakken, en de inbreng van het EROP bestaat erin het gemeenschappelijk Europees 
referentiesysteem voor te stellen dat nodig is voor de samenwerking.
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Bovendien integreert het EROP de aanpak van de duurzame ontwikkeling, door de 
noodzaak te kennen te geven om de economische, sociale en milieucomponenten van de 
ontwikkeling samen te houden en de overheidsactoren, maar ook de ondernemingen en het 
maatschappelijk middenveld, er op de verschillende niveaus bij te betrekken: met andere 
woorden, te redeneren in termen van governance en niet alleen van bestuur.

Coördinatie op Europees niveau
De coördinatie op Europees niveau zou moeten worden verzekerd op het niveau van de 
Europese Commissie, in het bijzonder steunend op de werkzaamheden en de hulpmiddelen 
van de Waarnemingspost voor de Ruimtelijke Ordening van het Europees Grondgebied 
(ESPON).
Teneinde de impact van dat beleid op de duurzame ontwikkeling en de samenhang van de 
Unie systematisch te meten op grond van het herziene EROP, zou de Commissie een 
strategische evaluatieprocedure van de ruimtelijke impact invoeren. Dankzij die 
procedure zouden ook de interacties die tussen de communautaire beleidslijnen bestaan en die 
in hetzelfde thematische domein of dezelfde ruimtelijke context werkzaam zijn, kunnen 
worden geïdentificeerd.

Economische, sociale en territoriale samenhang, het uiteindelijke doel van de ruimtelijke 
ordening
De ruimtelijke ordening is de ruimtelijke uitdrukking van het economisch, sociaal en 
cultureel beleid. De Europese Unie heeft geen bevoegdheid inzake ruimtelijke ordening. De 
verdragen hebben daarin niet voorzien, hoewel het voor de lidstaten om een gevoelige materie 
gaat. De voor ruimtelijke ordening bevoegde ministers hebben de oriëntaties terzake op 
communautair niveau uitgewerkt.
Zo hebben zij op de Informele Raad (Potsdam, 1999) het  Europees Ruimtelijk 
Ontwikkelingsperspectief goedgekeurd. Dat niet-bindend document had echter een 
belangrijke, politieke invloed, aangezien het er wellicht heeft toe geleid dat de Conventie de 
territoriale samenhang aan de doelstellingen van de Unie heeft toegevoegd. Het EROP 
bevordert een polycentrische ontwikkeling en een nieuwe verhouding tussen steden en 
plattelandsgebieden. Die doelstellingen werden in herinnering gebracht na afloop van de 
Informele Raad van Ministers te Rotterdam in november jongstleden.

II. Globalisatie van de doelstellingen en vereenvoudiging van de financiële
instrumenten van de ESTS

De hervorming van de structuurfondsen vanaf 2007 heeft deze visie geïntegreerd, aangezien 
zij een strategische verbetering van het cohesiebeleid nastreeft door een betere globale 
coherentie, de versterking van het regionaal niveau, en de integratie van de territoriale 
dimensie in de projecten. Er dient echter nog vooruitgang te worden geboekt op het niveau 
van de territorialisering van de andere communautaire beleidslijnen met regionale impact.

1. Vermindering van het aantal doelstellingen en programma’s, voor meer coherentie

De vermindering van de doelstellingen voor de komende periode moet een grotere coherentie 
verlenen aan het nieuw regionaal en cohesiebeleid.
De inspanningen zullen op drie terreinen geconcentreerd zijn: convergentie, 
concurrentievermogen en Europese territoriale samenwerking. Die drie prioriteiten vervangen 
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de drie doelstellingen van de structuurfondsen en de vier communautaire 
initiatiefprogramma’s (INTERREG, URBAN, EQUAL en LEADER +) van de huidige 
programmeringsperiode.
De techniek van mainstreaming zal steeds meer worden gebruikt: integratie van het 
actieterrein van de communautaire initiatieven, alsook innoverende acties in de doelstellingen 
en de prioriteiten van de operationele programma’s.

2. Vermindering van het aantal Fondsen, voor meer doeltreffendheid

Om de doelstellingen die voor de periode 2000-2006 werden vastgesteld, te financieren, 
bestaan er op dit ogenblik vijf fondsen (vier structuurfondsen en een cohesiefonds). Teneinde 
het regionaal en cohesiebeleid minder complex en doeltreffender te maken, zullen de vijf 
fondsen die thans bestaan na 2007 worden vervangen door drie fondsen (vermindering van het 
aantal fondsen), waaronder twee structuurfondsen (EFRO en ESF) en een cohesiefonds.
Aldus wordt het principe “één fonds per programma” toegepast, behalve voor de zogenaamde 
“infrastructuurprogramma’s” waarin het EFRO en het cohesiefonds samen tussenkomen. Zo 
zullen het beheer en de controle van de fondsen kunnen worden vereenvoudigd en derhalve de 
efficiëntie van de interventies verbeterd.

3. Een regionaal beleid dat meer gericht is op de prioritaire doelstellingen van de 
Europese Unie

Het regionaal en cohesiebeleid voor de periode 2000-2006 beoogde de ontwikkeling van de 
Unie om er de uitbreiding van te vergemakkelijken, en dat is werkelijkheid geworden. Het 
moet nu een nieuw dynamisme vinden om de nieuwe uitdagingen aan te gaan, zodat de 
doelstelling van territoriale samenhang werkelijkheid wordt, hoe groot ook het budget is dat 
aan het regionaal en cohesiebeleid wordt toegekend.
Daartoe moet het regionaal beleid:
- meer gericht zijn op de prioritaire doelstellingen zoals bepaald in de strategieën van 

Lissabon en Göteborg: “een concurrerende en duurzame kenniseconomie”.
- zich concentreren op de communautaire strategische oriëntaties op de samenhang.
- meer gedecentraliseerd optreden, teneinde het beheer te vereenvoudigen en het beste 

resultaat te behalen voor het geheel van de Unie en haar burgers.
- rekening houden met de territoriale specificiteiten, namelijk de culturele, historische, 

taalkundige en geografische kenmerken die eigen zijn aan elk grondgebied.

III. Nieuwe actiestructuur voor de uitvoering van de doelstellingen en de fondsen van 
de ESTS

1. Territorialisering van het communautair beleid van de ESTS

In haar derde verslag over economische en sociale samenhang van februari 2004 merkt de 
Commissie op dat de uitbreiding gepaard gaat met een aanzienlijke verhoging van de 
ongelijkheden tussen regio’s. Bovendien zijn bepaalde regio’s van het Europa van de Vijftien 
niet tot een reële convergentie gekomen, terwijl de ongelijkheden er toenemen.
Welnu, de regio’s lijken het bevoorrechte toepassingsniveau van het cohesiebeleid te zijn: zij 
kennen hun capaciteiten en hun beperkingen en zijn dan ook het best geplaatst om de 
behoeften te bepalen en over te gaan tot een optimale toewijzing van de middelen. Zo kent het 
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Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa een grotere plaats toe aan de regio’s, 
enerzijds in de vaststelling van hun behoeften en anderzijds in de uitvoering en de follow-up 
van de communautaire doelstellingen met een grotere financiële autonomie.
De Commissie voert ook het beginsel van decentralisatie in met het oog op het verbeteren van 
de doeltreffendheid van het regionaal beleid. Het derde verslag over de samenhang dringt aan 
op een verdeling van de verschillende verantwoordelijkheden tussen de instanties die bevoegd 
zijn voor het beheer van de communautaire begroting en voor het toezicht op de goede 
uitvoering van de programma's. Het maakt een onderscheid tussen de EU enerzijds, de 
lidstaten en de regio’s anderzijds. Een decentralisatie volgens die niveaus lijkt noodzakelijk 
voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel en de ‘good governance’. Er dient te worden 
opgemerkt dat de regio’s van uiteenlopende grootte zijn en uiteenlopende bevoegdheden 
hebben afhankelijk van de lidstaten, en dat het onontbeerlijk lijkt om vooraf een grotere 
coherentie tot stand te brengen.

Belang van de regio’s in de vaststelling van hun behoeften
De Europese Grondwet versterkt de rol van het Comité van de Regio's (artikel III-365, lid 3), 
dat systematisch bij de goedkeuring van de Europese wetten en Europese kaderwetten inzake 
ESTS wordt betrokken. Het kan in rechte optreden door zich rechtstreeks tot het Europees 
Hof van Justitie te wenden, in twee materies: de naleving van zijn eigen voorrechten en het 
subsidiariteitsbeginsel (artikel 8 van het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen 
van subsidiariteit en evenredigheid). De rol van de regio’s in de governance van het 
structuurbeleid vertegenwoordigt een inzet die evenredig is aan de centralisatiegraad van de 
lidstaat. Zo bevordert de communautaire evolutie, ter wille van een grotere doeltreffendheid, 
de decentralisatieverschijnselen. Het ontstaan of de bevestiging van het regionaal niveau is 
een garantie van partnerschap en samenwerking, en dus van 'good governance', waarbij de 
lidstaat de financiële verantwoordelijkheid voor de toekenning van de structuur- en 
cohesiefondsen behoudt.

Grotere regionale financiële autonomie in de uitvoering en follow-up van de 
communautaire doelstellingen
De regio’s hebben de gewoonte aangenomen om hun projecten uit te werken in het licht van 
de verwachte Europese financiële middelen. Een toenemend deel van de communautaire 
programma’s wordt aldus beheerd door de besturen van de territoriale overheden van de 
lidstaten. 
In het derde verslag over de samenhang stelt de Commissie voor dat elke lidstaat het 
referentiekader aanneemt in overeenstemming met de strategische oriëntaties van de 
Gemeenschap voor de samenhang. De regels voor de subsidiabiliteit van de uitgaven voor de 
projecten zullen, volgens het voorstel van de Commissie, niet langer communautair zijn, maar
volgens de procedures van de lidstaten worden bepaald. De lidstaten moeten de actieve 
deelname van de regio’s in de uitwerking van die referentiekaders en in de vaststelling van de 
subsidiabiliteitsregels niet alleen mogelijk maken, maar ook aanmoedigen, omdat de 
oplossing van de problemen verbonden is aan de uitvoering van een samenhangende strategie 
op het niveau van de hele regio. Dat scenario vertegenwoordigt de effectieve toepassing van 
het beginsel van subsidiariteit en ook van decentralisatie op twee niveaus.
Ten slotte vertegenwoordigen de regio’s voortaan het geschikte territoriale niveau voor de 
toepassing van het economisch en sociaal ontwikkelingsbeleid.

2. Toepassing van de zonering op het Europees economisch en sociaal beleid
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Voor wat de economische, sociale en territoriale samenhang betreft, is het noodzakelijk dat de 
regionale, staats- en communautaire niveaus en ook de verschillende communautaire 
beleidslijnen op elkaar aansluiten.

Territorialisering van het communautair sectoraal beleid voor meer samenhang
De indeling van het communautair beleid in sectoren wordt steeds meer in vraag gesteld, 
omdat het risico bestaat dat zij de territoriale verschillen verwaarloost, wat negatieve effecten 
heeft op het globaal concurrentievermogen van de economie van de Unie. Het is onontbeerlijk 
daaraan te verhelpen en tot een evenwichtiger ontwikkeling te komen door het verminderen 
van de bestaande ongelijkheden, door het vermijden van een territoriaal onevenwicht en door 
zowel het sectoraal beleid als het beleid van de regio’s samenhangender te maken.
De ruimtelijke coördinatie van de ontwikkelingsacties zal het communautair beleid in zijn 
geheel samenhangender en compatibeler maken, ten bate van een versterkte samenhang. 
Bovendien zal het in aanmerking nemen van de territoriale specificiteiten de doeltreffendheid 
van het gevoerde beleid verbeteren, en de regio’s zijn goed geplaatst om dat te waarborgen. In 
dezelfde geest moet de samenwerking tussen de regio’s worden aangemoedigd. Zo draagt de 
groeiende rol van de territoriale overheden in de fases van onderhandeling, uitvoering en 
controle op de toepassing van het sectoraal beleid bij aan de verwezenlijking van de 
territoriale samenhang.

Vervangen van een logica van volume door een logica van stromen
De wil van bepaalde lidstaten om over te gaan tot een vermindering van de communautaire 
begroting, dus een beperkt financieel bedrag voor het regionaal beleid, gekoppeld aan de 
zogenaamde “phasing out” (overschrijding van de drempel van 75 % van het communautair 
BBP als gevolg van het statistisch effect van de uitbreiding), zet ertoe aan om een nieuw 
gebruik van de fondsen te zoeken en daarbij de voorkeur te geven aan het hefboomeffect van 
het regionaal beleid, zowel financieel als geografisch.
De toegenomen onderlinge afhankelijkheid tussen de communautaire beleidslijnen vereist dat 
die verschillende vormen van beleid noodzakelijkerwijs onderling samenhangend worden 
gemaakt teneinde het dynamisme en de doeltreffendheid ervan te bevorderen.
Er kan een beter resultaat worden behaald met een kleinere financieringsinspanning door de 
middelen waarover men beschikt zo goed mogelijk te gebruiken. In die zin voert het voorstel 
van de Europese Commissie voor de periode 2007-2013 de decentralisatie en de concentratie 
in via het beginsel “één fonds per programma”.

Vermindering van de interregionale ongelijkheden
Eén van de doelstellingen van de Unie is de economische en sociale samenhang. Die zal niet 
werkelijk bestaan zonder territoriale samenhang, en deze laatste zal slechts bestaan indien 
men de structurele ongelijkheden tussen de regio’s vermindert. Het zijn dan ook de regio’s die 
onderling moeten samenwerken om hun problemen op te lossen en beter hun slaagkansen te 
kennen, teneinde de territoriale samenhang te versterken en de sociale en economische 
samenhang mogelijk te maken. Het communautair initiatief INTERREG werd goed geleid en 
de grensregio’s hebben er baat bij gehad. De nieuwe doelstelling van Europese territoriale 
samenwerking, die geïnspireerd werd door de ervaring van INTERREG, intensiveert de 
samenwerking op drie niveaus: grensoverschrijdend, transnationaal en interregionaal. Om de 
transnationale samenwerking te versterken, zou er, naast het Beheerscomité voor de 
programma’s, een Strategisch Comité per programma moeten worden ingesteld, met als rol 
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het definiëren van de structurerende thema’s van de regionale ontwikkeling.
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