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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ter voorbereiding van de instemmingsprocedure inzake de communautaire strategische 
richtsnoeren 2007-2013 (Cohesiebeleid ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid)
(2006/0000(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Cohesiebeleid ter ondersteuning van 
groei en werkgelegenheid: Communautaire strategische richtsnoeren 2007-2013"  
(COM(2005)0299),

– gelet op de artikelen 23 en 24 van 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, en onder verwijzing naar zijn resolutie 
over dit voorstel van 6 juli 20051,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en onder verwijzing naar 
zijn wetgevingsresolutie over dit voorstel van 6 juli 20052,

– gezien het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van het Cohesiefonds
en onder verwijzing naar zijn resolutie over dit voorstel van 6 juli 20053,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het Europees Sociaal Fonds en onder verwijzing naar zijn wetgevingsresolutie 
over dit voorstel van 6 juli 20054,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de oprichting van een Europese groepering voor grensoverschrijdende 
samenwerking en onder verwijzing naar zijn wetgevingsresolutie over dit voorstel van 6
juli 20055,

– gelet op artikel 158 van het EG-Verdrag,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van maart 2005,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van Lissabon van 23 en 24 maart 2000,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Europese Voorjaarsraad "Samen werken 
aan werkgelegenheid en groei – Een nieuwe start voor de Lissabon-strategie" 
(COM(2005)0024),

– gezien de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid van 12 april 2005 
(COM(2005)0141),

  
1 P6_TA(2005)0277.
2 P6_TA(2005)0279.
3 P6_TA(2005)0278.
4 P6_TA(2005)0281.
5 P6_TA(2005)0280.
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– gezien de mededeling van de Commissie van 17 mei 2005, getiteld "Derde 
voortgangsverslag over cohesie: Naar een nieuw partnerschap voor groei, 
werkgelegenheid en cohesie" (COM(2005)0192),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van december 2005 inzake de financiële 
vooruitzichten,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van Göteborg van 15 en 16 juni 2001,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 maart 2003 over gender mainstreaming in het 
Europees Parlement1,

– gezien de communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen 
2001-2005 (COM(2000)0335), gezien de werkprogramma's van de Commissie voor 2001, 
2002, 2003, 2004 en 2005 (COM(2001)0179, COM(2001)0773, COM(2003)0098) en de 
jaarverslagen inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de Europese Unie voor 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, 
COM(2003)0098, COM(2004)0115 en COM(2005)0044),

– gelet op artikel 161 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de richtsnoeren voor het cohesiebeleid een belangrijk onderdeel vormen 
van het Europees beleid voor de aanpak van mondiale uitdagingen,

B. in het besef dat de uitdagingen waarvoor het Europese cohesiebeleid zich door de 
uitbreiding van de EU met 10 (12) nieuwe lidstaten gesteld ziet, een geheel nieuwe 
dimensie hebben gekregen,

C. met genoegen overwegende dat alle betrokkenen bereid zijn parallelle onderhandelingen 
te voeren over het IIA, de verordeningen en de richtsnoeren, om tot een zo spoedig 
mogelijke afronding van het wetgevingsproces te kunnen komen,

D. overwegende dat duidelijk is dat een dergelijke procedure het moeilijker maakt om de 
sociale partners, niet-gouvernementele organisaties, gemeenten en regio’s bij de 
programmering te betrekken, en overwegende dat het Parlement hun inbreng wil 
versterken,

E. overwegende dat het Parlement verwacht dat de Raad zijn Europese verantwoordelijkheid 
in de toekomst beter vervult,

F. overwegende dat de hervorming van het structuurbeleid voor de komende 
programmeringsperiode 2007-2013 op een meer strategische aanpak is gericht, teneinde te 
voorkomen dat concrete maatregelen elkaar tegenwerken,

G. overwegende dat meer nadruk moet worden gelegd op de stedelijke dimensie van het
Europese structuurbeleid, opdat de stedelijke agglomeraties, die een sleutelrol spelen bij 
de verhoging van het Europese concurrentievermogen, hiertoe in nog grotere mate kunnen 

  
1 PB C 61 E van 10.3.2004, blz. 384.
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bijdragen en opdat tevens beter kan worden ingegaan op de specifieke problemen van 
steden, zoals sociale uitsluiting,

H. overwegende dat stedelijke gebieden en de aangrenzende landelijke gebieden als 
geïntegreerde economische ruimte moeten worden beschouwd en dat voor dergelijke
ruimten een sterker geïntegreerde en symbiotische aanpak nodig is,

I. overwegende dat de uitvoering van de Lissabon-strategie niet tot een verzwakking van de 
sociale, economische en territoriale cohesie van de Unie mag leiden,

J. overwegende dat gezien de door de uitbreiding sterk toegenomen welvaartsverschillen de 
voor het structuurbeleid ter beschikking gestelde middelen naar verhouding zeer beperkt 
zijn en dat het gebruik van die middelen derhalve speciaal moet worden gericht op de 
meest dringende en effectieve maatregelen,

K. met genoegen overwegende dat het cohesiebeleid en het regionaal beleid als 
samenhangend geheel worden behandeld,

L. wijst op het belang van de vermindering van de ongelijkheden tussen de verschillende 
lidstaten aan de ene kant en de ongelijkheden tussen de Europese regio's aan de andere 
kant,

M. overwegende dat het Parlement benadrukt dat een ruim genoeg bemeten, redelijk en 
bijtijds vast te stellen budget nodig is, zoals wordt omlijnd in zijn resoluties over de 
financiële vooruitzichten (resolutie van 8 juni 2005 over beleidsuitdagingen en 
begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-20131, resolutie van 1 december 2005 
over het Interinstitutioneel Akkoord over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de 
begrotingsprocedure2 en resolutie van 18 januari 2006 over het standpunt van de Europese 
Raad over de financiële vooruitzichten en de herziening van het Interinstitutioneel 
Akkoord3),

N. overwegende dat de territoriale samenwerking een belangrijk onderdeel van het 
structuurbeleid vormt, waarvoor passende financiële middelen moeten worden 
uitgetrokken en dat in de strategische planning moet worden geïntegreerd,

1. benadrukt dat het voorstel van de Commissie inzake de strategische richtsnoeren de 
prioriteiten van de Gemeenschap met betrekking tot de bevordering van een evenwichtige, 
harmonische en duurzame ontwikkeling vastlegt en de doelstellingen van Lissabon en 
Göteborg nastreeft;

2. is van mening dat de richtsnoeren de verordeningen betreffende de afzonderlijke fondsen 
niet mogen inperken, maar alleen de strategische prioriteiten van de Unie dienen te 
verduidelijken, en wijst er in dit verband op dat de regio's genoeg speelruimte moeten 
hebben om specifiek op de behoeften in de regio's te kunnen reageren;

  
1 P6_TA(2005)0224.
2 P6_TA(2005)0453.
3 P6_TA(2006)0010.
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3. wijst in deze context op de verschillende behoeften van industriële regio's, landelijke 
streken, steden en stedelijke gebieden, dun bevolkte en ultraperifere regio's alsmede
eilanden, bergachtige gebieden en grensgebieden;

4. wijst er evenwel op dat de tenuitvoerlegging van de Lissabon-strategie in eerste plaats de 
taak van de lidstaten is en dat slechts in het kader van de door hen oorspronkelijk beoogde 
verwezenlijking van de Lissabon-doelstellingen gebruik kan worden gemaakt van 
cohesiemiddelen;

5. is gekant tegen een op de verwezenlijking van de Lissabon-doelstellingen gerichte 
"earmarking" in het kader van het cohesiebeleid; 

6. wijst erop dat het Parlement het niet toelaat dat in het kader van het cohesiebeleid 
verschillende wettelijke normen worden ingevoerd;

7. acht het noodzakelijk dat de door de Raad voorgestelde uitzonderingsregeling die in de
toepassing van de N+2-regel voorziet, tot het jaar 2010 van kracht blijft;

8. is verheugd over de koppeling van de werkgelegenheids- en de productiviteitsgroei;
9. acht het noodzakelijk de beperkte financiële middelen intelligent, efficiënt en 

geconcentreerd te besteden, om een zo groot mogelijke Europese toegevoegde waarde te 
bereiken, in plaats van de middelen te versnipperen;

10. benadrukt nogmaals het belang van een goed partnerschap tussen alle betrokkenen en 
roept ertoe op een dergelijk partnerschap als vast bestanddeel in de verordeningen en 
richtsnoeren te verankeren; ondersteunt daarmee de versterking van de 
burgermaatschappij;

11. roept de Commissie op om financieringsinstrumenten van publiek-private 
partnerschappen op proactieve wijze te ondersteunen en de lidstaten niet verschillend te 
behandelen; ondersteunt in dit verband uitdrukkelijk de mogelijkheden die JESSICA, 
JEREMY en JASPER bieden;

12. is ingenomen met het feit dat de richtsnoeren aan prioriteiten worden gekoppeld en roept 
ertoe op om bij elk van deze prioriteiten in voldoende mate op de gelijkheid van mannen 
en vrouwen te letten;

Europa en de regio’s aantrekkelijker maken om te investeren en te werken
13. steunt het besluit tot ondersteuning van een duurzame vervoersinfrastructuur, met inbegrip 

van spoorweginfrastructuur en openbaar vervoer;

14. is van mening dat met name ook de vervoersinfrastructuur aan de vroegere EU-
buitengrenzen met de nieuwe lidstaten en tussen de lidstaten moet worden ontwikkeld 
waar dit nog niet in toereikende mate is gebeurd;

15. benadrukt dat duurzame ontwikkeling in de nieuwe lidstaten vooral betekent dat de 
milieuwetgeving moet worden nageleefd op het gebied van water, afval, lucht, 
natuurbescherming en de bescherming van soorten, en roept op tot een duurzaam gebruik 
en beheer van natuurlijke hulpbronnen, met name water;

16. is sterk voorstander van de mogelijkheid van bijstandsverlening uit de fondsen ten 
behoeve van een duurzaam energiebeleid en juicht uitdrukkelijk het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen op het gebied van elektriciteit, warmte en vervoer toe;
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17. wijst in dit verband op de noodzaak om in het kader van een geïntegreerde 
stadsontwikkeling en ontwikkeling van stedelijke gebieden voor meer energie-efficiëntie 
te zorgen;

18. roept op tot een versterking van de duurzame stadsontwikkeling en de bijzondere 
betrekkingen tussen de stad en de onmiddellijke omgeving;

Meer kennis en innovatie voor groei
19. is ingenomen met de concentratie van het cohesiebeleid op het thema onderzoek en 

ontwikkeling (O&O), met name op de bevordering van de vorming van expertisecentra en
de stimulering van OTO-activiteiten in het MKB en de ICT-sector;

20. wijst op de nauwe samenhang tussen O&O en het onderwijs en verzoekt de Commissie in 
eenvoudige en transparante mogelijkheden te voorzien voor een gemeenschappelijke 
financiering uit de verschillende fondsen in het geval van geïntegreerde projecten;

21. verlangt opnieuw dat alle regio's onder dezelfde voorwaarden publiek-private projecten op 
het gebied van O&O en ICT kunnen uitvoeren;

Meer en betere banen
22. benadrukt het belang van investeringen in menselijk kapitaal, met name met het oog op de 

demografische veranderingen die de samenleving in de komende jaren te wachten staan;

23. verlangt dat het ESF beleidsmaatregelen van de lidstaten ondersteunt die overeenkomen
met de geïntegreerde richtsnoeren en aanbevelingen in het kader van de Europese 
werkgelegenheidsstrategie en met de relevante doelstellingen van de Gemeenschap op het 
gebied van sociale insluiting, discriminatiebestrijding, bevordering van gelijke kansen 
voor mannen en vrouwen en het algemeen en beroepsonderwijs;

24. is ingenomen met de drie centrale actiepunten van de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid en onderstreept dat deze niet tot een verslechtering van de situatie 
van de werknemers mogen leiden;

25. roept de Commissie op te verduidelijken wat zij onder een "levenscyclusaanpak met 
betrekking tot werk" verstaat; gaat ervan uit dat daarmee ook projecten voor de bijzondere 
ondersteuning van jongeren, vrouwen en oudere werknemers bedoeld zijn;

26. roept in dit verband op tot een sterkere ondersteuning van projecten inzake "levenslang 
leren", wat zowel steun voor de verbetering van de onderwijsinfrastructuur en de 
verhoging van de kwalificaties van werknemers impliceert alsook de ondersteuning van 
nieuwe benaderingen in het school- en kleuteronderwijs;

27. maakt duidelijk dat gekwalificeerde werknemers niet pas door het beroepsonderwijs 
worden gevormd, maar dat de basis daarvoor reeds in de kinderjaren en de jeugd wordt 
gelegd, en verwacht derhalve dat de toegang tot kleuter- en schoolonderwijs wordt 
verbeterd;

28. verwacht dat bijscholing en levenslang leren als investeringen in mensen worden 
beschouwd en derhalve niet als vormen van steun worden uitgelegd en aangerekend, die 
eventueel moeten worden aangemeld;

29. roept de Commissie op om de samenwerking tussen de lidstaten met name op het gebied 
van de ontwikkeling van menselijk kapitaal te ondersteunen en de meest innovatieve 
projecten op gepaste wijze onder de aandacht van de actoren van het cohesiebeleid te 
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brengen; wijst op het bijzondere belang van de informatie-uitwisseling tussen de oude en 
de nieuwe lidstaten;

30. is verheugd over de mogelijkheid van investeringen op het gebied van de 
gezondheidsinfrastructuur en de preventie van gezondheidsrisico's;

31. roept de Commissie op om ervoor te zorgen dat de strategische richtsnoeren uitsluitend 
punten bevatten die ook daadwerkelijk door middel van bijstandsverlening uit de 
structuurfondsen kunnen worden ondersteund;

32. roept de Commissie op om in het geval van omvangrijke niet-naleving van de criteria van:

• duurzame ontwikkeling,

• gender mainstreaming,

• de rechten uit hoofde van artikel 13 van het EG-Verdrag (verbod op discriminatie op 
grond van handicap, ras, geslacht, godsdienst of seksuele geaardheid),

• de milieuwetgeving
verbeteringen of, indien nodig, terugbetaling van de verstrekte subsidies te eisen;

De territoriale dimensie van het cohesiebeleid
33. onderstreept in beginsel het belang van de doelstelling van territoriale cohesie als 

noodzakelijke voorwaarde voor en onmisbare aanvulling op de economische en sociale
samenhang;

34. roept opnieuw op tot een sterkere ondersteuning van stedelijke gebieden; acht het in dit 
verband nodig dat de regio's zich flexibel opstellen bij de ontwikkeling van projecten, 
aangezien aan het begin van de programmaperiode nog niet met zekerheid vaststaat, welke 
stedelijke gebieden in de loop van de programmaperiode subsidies voor hun projecten 
nodig hebben; 

35. bekrachtigt zijn steun voor grensoverschrijdende samenwerking als cruciaal instrument 
voor Europese integratie en roept ertoe op om in het kader van dit instrument op gepaste 
wijze rekening te houden met gebieden als cultuur, het milieu, de uitwisseling tussen 
overheden, civiele bescherming en gezondheid;

36. verlangt dat de lidstaten in alle operationele programma's een zwaartepunt voor acties op 
het gebied van innovatie en transnationale samenwerking opnemen;

37. verlangt duidelijke en transparante regels voor de controle op de uitgaven;
38. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 
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TOELICHTING

De verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus in de EU zijn sinds de uitbreiding tot 25 
lidstaten in mei 2004 een stuk groter geworden. De op handen zijnde toetreding van Bulgarije 
en Roemenië zal de ongelijkheden nog verscherpen. De middelen die in de financiële 
vooruitzichten voor de programmeringsperiode 2007-2013 voor de structuurfondsen worden 
uitgetrokken, nemen echter niet in dezelfde mate toe als het deel van de bevolking dat in 
gebieden leeft waar het BBP minder dan 75 % van het communautaire gemiddelde bedraagt: 
terwijl de bevolking van de doelstelling 1-gebieden ("convergentie") met 46 % groeit, zullen 
de structuurfondsmiddelen volgens de huidige overeenkomst over de financiële vooruitzichten 
met slechts 31 % stijgen. Zoals in het verslag-Böge werd vastgesteld, streeft het Europees 
Parlement ernaar in het kader van de onderhandelingen over het Interinstitutioneel Akkoord 
over de financiële vooruitzichten toch nog voor een verhoging van de structuurfondsmiddelen 
te zorgen. Het EP zet zich ervoor in dat de programma's in de regio's op een zo vroeg 
mogelijk tijdstip van start kunnen gaan.
Rechtsgrondslag
De toegenomen verschillen confronteren de Europese Unie met een grote uitdaging: hoe kan 
het nieuwe structuurbeleid in de toekomst voldoen aan de in artikel 158 van het Verdrag
vastgestelde doelstelling de economische en sociale samenhang te versterken en de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio's te verminderen?

In dit licht is het des te belangrijker de beperkte middelen intelligent, efficiënt en 
geconcentreerd te besteden. Een centraal instrument om dit te bereiken wordt gevormd door 
de communautaire strategische richtsnoeren, waarin de artikelen 23 en 24 van het voorstel 
voor een algemene verordening inzake de structuurfondsen (COM(2004)492) voorzien. De 
richtsnoeren vormen overeenkomstig deze artikelen het kader voor de bijstandsverlening uit 
de fondsen en worden conform de instemmingsprocedure van artikel 161 van het Verdrag 
binnen drie maanden na de inwerkingtreding van de algemene verordening inzake de 
structuurfondsen goedgekeurd.

Het doel van de richtsnoeren
De communautaire strategische richtsnoeren hebben ten doel het cohesiebeleid voor de 
periode 2007-2013 in grotere mate op de verhoging van het Europese concurrentievermogen 
ten behoeve van economische groei en werkgelegenheid te oriënteren. Om dit doel te bereiken 
legt de Gemeenschap zich vooral toe op kennis, innovatie en investeringen in menselijk 
kapitaal. 

De algemene richtsnoeren voor de fondsen dienen ertoe het nationale strategische 
referentiekader en de daaruit voortvloeiende operationele programma’s in grotere mate in lijn 
te brengen met de strategieën van Lissabon en Göteborg. Daarbij verwacht de Commissie dat 
er vooral op het niveau van de programmering toe zal worden bijgedragen dat

a) de strategische dimensie van het cohesiebeleid wordt versterkt,
b) de regionale en lokale actoren sterker worden betrokken bij de strategieën van Lissabon en 
Göteborg.
Om dit doel te bereiken stellen de richtsnoeren voor om de middelen van de gecofinancierde 
programma's aan de volgende drie prioriteiten te besteden:
1. lidstaten, regio’s en steden aantrekkelijker maken door de toegankelijkheid te vergroten, 
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een hoge kwaliteit en een adequaat niveau van dienstverlening te garanderen en het milieu te 
beschermen;
2. innovaties, ondernemerschap en de groei van de kenniseconomie aanmoedigen door de 
uitbreiding van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit, waaronder nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën; en 

3. meer en betere banen scheppen door meer mensen aan het werk te helpen of tot het 
ondernemerschap te bewegen, het aanpassingsvermogen van werknemers en bedrijven te 
vergroten en meer te investeren in menselijk kapitaal
In de richtsnoeren wordt met name op drie horizontale aspecten ingegaan: het belang van de 
steden voor economische groei en werkgelegenheid, de bevordering van de economische 
diversificatie van het platteland en de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking.

Standpunt en suggesties van het Europees Parlement
Het Europees Parlement is ingenomen met het feit dat de richtsnoeren de prioriteiten van de 
Gemeenschap inzake de bevordering van een evenwichtige, harmonische en duurzame 
ontwikkeling vastleggen.

Voordat het Europees Parlement overeenkomstig artikel 161 een besluit neemt over de 
instemming met de strategische richtsnoeren, wil het echter de aandacht op een aantal punten 
vestigen die voor het welslagen van het nieuwe structuurbeleid met behulp van de strategische 
richtsnoeren van bijzonder belang zijn.

Het moet worden toegejuicht dat het cohesiebeleid beter op de strategie van Lissabon wordt 
afgestemd, maar in dit verband moet er ook op worden gewezen dat de tenuitvoerlegging van 
deze strategie in de eerste plaats de taak van de lidstaten is. Door het cohesiebeleid worden de 
inspanningen van de lidstaten niet overbodig; integendeel, deze zijn op vele beleidsgebieden 
noodzakelijk om de ambitieuze doelstellingen van de Lissabon-strategie te kunnen 
verwezenlijken. De structuurfondsen kunnen bijvoorbeeld, anders dan in de richtsnoeren 
wordt verlangd, geen rechtstreekse bijdrage leveren tot een vermindering van het aantal 
vroegtijdige schoolverlaters. Op dit terrein moeten vooral de lidstaten hun 
verantwoordelijkheid nemen. Wat dit betreft mogen geen verkeerde verwachtingen worden 
gewekt.

De Lissabon-strategie, d.w.z. de versterking van het Europese concurrentievermogen, mag 
bovendien niet ten koste gaan van het doel om tot een grotere sociale en economische cohesie 
te komen, maar moet in het kader van de strategische richtsnoeren tot een versterking daarvan 
bijdragen. 

De strategie van Lissabon moet daarnaast hand in hand gaan met de strategie van Göteborg 
voor een duurzame economische ontwikkeling. De strategie van Göteborg is niet 
ondergeschikt aan de Lissabon-strategie. De structuurfondsen mogen alleen voor maatregelen 
worden benut die in lijn zijn met de doelstellingen van Göteborg. Tal van niet-
gouvernementele organisaties hebben niet ten onrechte de kritiek geuit dat dit niet in 
voldoende mate in de strategische richtsnoeren tot uitdrukking komt.

In dit verband moet het voorstel van de Commissie om middelen aan welbepaalde 
bestemmingen te koppelen ("earmarking"), kritisch onder de loep worden genomen. Een 
onderverdeling in maatregelen die tot de Lissabon-strategie bijdragen en maatregelen die dat 
niet doen, is problematisch. Een dergelijke reservering van middelen brengt daarenboven het 
gevaar met zich mee dat de regio's niet de nodige speelruimte hebben om programma's te 
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kunnen opstellen die op hun lokale en regionale behoeften zijn toegesneden. Voorts dient te 
worden vermeden dat door earmarking een nieuw bureaucratisch controleapparaat ontstaat dat 
een snelle uitwerking en uitvoering van de programma's in de weg staat.

Hierbij is de vraag van groot belang wie er bepaalt welke maatregelen onder de Lissabon-
strategie vallen. Zo lijkt bijvoorbeeld de voorzitter van de Commissie, op wiens initiatief 
earmarking werd voorgesteld, de opvatting te zijn toegedaan dat de ontwikkeling van de 
trans-Europese vervoersnetwerken geen deel uitmaken van de Lissabon-strategie. Dit 
standpunt valt wellicht te betwisten.
Een verdere tekortkoming van het onderhavige voorstel van de Commissie inzake de 
strategische richtsnoeren is dat in onvoldoende mate rekening wordt gehouden met de 
stedelijke dimensie. Stedelijke agglomeraties zijn op grond van hun bijzondere economische 
en sociale omstandigheden door tal van problemen gekenmerkt, zoals een hoge 
verkeersdichtheid, een hoog criminaliteitscijfer of een slechte kwaliteit van het milieu. Op 
deze problemen moet beter worden ingegaan. Een sterkere ondersteuning van stedelijke 
gebieden is wenselijk. Het JESSICA-initiatief betekent in dit verband een belangrijke stap in 
de goede richting.
Het Europees Parlement stelt tevens groot belang in het partnerschapsbeginsel. De 
voorwaarden voor een sterke participatie van sociale partners, niet-gouvernementele 
organisaties en gemeenten op basis van het partnerschapsbeginsel zijn uitermate slecht. Er 
blijft weinig tijd over voor de voorbereiding van de programma's. Daarom wordt parallel over 
het Institutioneel Akkoord en over de verordeningen en richtsnoeren onderhandeld, terwijl de 
lidstaten reeds alles in het werk stellen om de programma’s zo ver mogelijk uit te werken.
Onder deze omstandigheden is het des te belangrijker om aan het partnerschapsbeginsel vast 
te houden, dat in de ogen van het Europees Parlement een belangrijke factor is voor het 
welslagen van de uitvoering van de programma's. Het is absoluut noodzakelijk dat de
regionale en lokale partijen met inbegrip van de sociale partners en de burgermaatschappij 
worden betrokken bij de planning en uitvoering van de programma's. Alleen op deze 
voorwaarde kunnen de strategische richtsnoeren aan de doelstelling voldoen dat de regionale 
en lokale actoren sterker worden betrokken bij de strategieën van Lissabon en Göteborg. 

Een succesvolle uitvoering van de programma's ondanks een beperkte begroting kan naar 
mening van het Europees Parlement ook worden bereikt door de particuliere cofinanciering 
op projectniveau te bevorderen. Daarbij moet het additionaliteitsbeginsel worden 
gehandhaafd, d.w.z. dat de lidstaten samen met de Unie het structuurbeleid steeds met behulp 
van openbare middelen dienen te ondersteunen. Helaas worden in de context van de 
structuurfondsen zeer zelden publiek-private partnerschappen gerealiseerd, aangezien deze 
met een groot aantal onopgeloste juridische problemen te kampen hebben. Het Europees 
Parlement roept de Commissie op om tot de schepping van een geschikt wettelijk kader in de 
lidstaten bij te dragen.
De structuurfondsen kunnen ook tot de economische en sociale gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen bijdragen. Met het Gemeenschapsinitiatief EQUAL zijn goede ervaringen opgedaan, 
die in de komende programmaperiode dienen te worden voortgezet. Dit moet ook in de 
strategische richtsnoeren zijn weerslag vinden. Daarbij is het bijzonder wenselijk dat ook in 
de toekomst gebruik wordt gemaakt van de zo belangrijke uitwisseling van beste werkwijzen
door ervaringsnetwerken. 
Niet in de laatste plaats moet worden gewezen op het voornemen van de Raad van december 
2005 om in het kader van het cohesiebeleid verschillende wettelijke normen in te voeren voor 
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de oude en de nieuwe lidstaten. Het Europees Parlement verwerpt dit en acht slechts een
uitzonderingsregeling voor de toepassing van de N+2-regel noodzakelijk, die tot het jaar 2010 
van kracht dient te blijven. Wat betreft de cofinancieringspercentages, de subsidiabiliteit van 
de BTW en van de sociale woningbouw moeten in de gehele Unie dezelfde regelingen gelden.
De Commissie schenkt met betrekking tot de versterking van het menselijk potentieel vooral 
aandacht aan de Europa-wijde flexibiliteit van de werknemers. Hierbij moet er echter op 
worden gelet dat:

1. daarvoor ook de nodige vervoersinfrastructuur aanwezig moet zijn. Deze laat vooral in 
de grensregio's vaak nog te wensen over;

2. flexibiliteit ook kan betekenen dat de regio's sterk door leegloop worden getroffen en 
dat "ontvolkingsprocessen" hun intrede kunnen doen. In dergelijke gevallen kan het 
zinvol zijn het potentieel van de regio's te versterken, teneinde een te grote leegloop te 
voorkomen.

Ook met het thema "territoriale cohesie" werd in de richtsnoeren van de Commissie te weinig 
rekening gehouden. Het Comité van de Regio's heeft dat in zijn advies eveneens naar voren 
gebracht. Het Europees Parlement zou dit standpunt tevens in zijn resolutie kunnen opnemen 
(zie de paragrafen 34 en 36).

Het Europees Parlement heeft het volste vertrouwen dat de Commissie en de Raad de 
suggesties van het Parlement in aanmerking zullen nemen, opdat het met de strategische 
richtsnoeren kan instemmen.


