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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de rol en de effectiviteit van het cohesiebeleid inzake het verminderen van 
ongelijkheid in de armste regio’s van de EU
(2006/2176(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikelen 12, 87, lid 3, 137, 141 en 158 van het EG-Verdrag,

– gezien het voorstel van de Commissie van 5 juli 2005 “Cohesiebeleid ter ondersteuning 
van groei en werkgelegenheid - Communautaire strategische richtsnoeren 2007-2013” 
(COM(2005)0299),

– gelet op het Besluit van de Raad 2006/702/EG van 6 oktober 2006 betreffende 
communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie1,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds2, en de rectificatie daarvan3,

– gelet op de resultaten van de Europese Raad van Lissabon van 23 en 24 maart 2000 en van 
Göteborg van 15 en 16 juni 2001,

– gezien de mededeling van de Commissie “Derde voortgangsverslag over cohesie: Naar 
een nieuw partnerschap voor groei, werkgelegenheid en cohesie” (COM(2005)0192),

– gezien de mededeling van de Commissie van 12 juli 2006 “De groei- en banenstrategie en 
de hervorming van het Europees cohesiebeleid: Vierde voortgangsverslag over cohesie” 
(COM(2006)0281),

– gezien het vierde verslag over cohesie,

– gelet op Speciaal verslag nr. 10/2006 van de Europese Rekenkamer over de evaluaties 
achteraf van de programma’s voor de doelstellingen 1 en 3 1994-1999 (Structuurfondsen),

– gezien de mededeling van de Commissie van 21 februari 1996 over integratie van de 
gelijke kansen voor vrouwen en mannen in alle communautaire beleidsvormen en acties 
(COM(1996)0067),

– gelet op de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over een 
routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010 (COM(2006)0092), 

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

  
1 PB L 291 van 21.10.2006, blz. 11.
2 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.
3 PB L 239 van 1.9.2006, blz. 248.
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– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2007),

A. overwegende dat artikel 158 van het EG-Verdrag stipuleert dat de Gemeenschap zich ten 
doel stelt bij te dragen aan een harmonische ontwikkeling en de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio’s en de achterstand van de minst 
begunstigde regio’s te verminderen door economische groei te stimuleren,

B. overwegende dat de armste EU-regio’s behoren tot de regio’s die vallen onder de 
convergentiedoelstelling van het cohesiebeleid, en waarvan het BBP per hoofd minder dan 
75% is van het gemiddelde BBP per hoofd van de gehele EU.

C. overwegende dat het begrip cohesie niet duidelijk staat omschreven en overwegende dat 
er verschillende activiteiten onder vallen die harmonische economische, sociale en 
territoriale ontwikkeling bevorderen in de EU-regio’s,

D. overwegende dat tot op heden het cohesiebeleid van de EU een effectieve bijdrage heeft 
geleverd aan de ontwikkeling van de voormalige cohesielanden (Ierland, Griekenland, 
Portugal en Spanje), en overwegende dat het effect hiervan wat betreft de convergentie 
van de armste regio’s mede heeft bijgedragen aan de welvaartsgroei van de gehele EU.

E. overwegende dat de EU na de uitbreidingen 27 lidstaten telt met een huidige bevolking 
van bijna 493 miljoen1, waarvan circa 30%2 woont in de huidige 100 regio’s die onder de 
convergentiedoelstelling vallen, en overwegende dat de regioverschillen betreffende het 
BBP in de EU-27 op dit moment aanzienlijk groter zijn dan ten tijde van de EU-15, met 
een gemiddeld BBP per hoofd variërend van 24% (zuidoost-Roemenië) tot 303% 
(Londen-centrum) van het gemiddelde BBP van de EU.

F. overwegende dat de armste regio’s van de EU-27 die onder de convergentiedoelstelling 
vallen, zich bevinden in Roemenië, Bulgarije, Polen, Tsjechië en Hongarije – landen die 
tegelijkertijd aanzienlijke economische groeimogelijkheden bezitten,

G. overwegende dat in de armste lidstaten de economische groei onevenredig verdeeld wordt 
en vaak wordt geconcentreerd rond stedelijke gebieden, waar in de EU de meeste mensen 
wonen,

H. overwegende dat mensen sneller wegtrekken uit regio’s waar economische armoede heerst 
ten gevolge van het ontbreken van een basisinfrastructuur, beperkte toegang tot openbare 
diensten en een hoge werkeloosheid, dan uit andere regio’s en overwegende dat hierdoor 
het vermogen wordt ondermijnd om in deze regio’s tot een daadwerkelijke ontwikkeling
te komen,

I. overwegende dat in de 10 nieuwe lidstaten gedurende de periode 2004-2006 weinig 
gebruik werd gemaakt van de fondsen ten behoeve van de armste regio’s die onder het 
cohesiebeleid vallen3,

  
1 492 852 386. Bron: Eurostat/US Census Bureau.
2 Bron: Eurostat, Statistics in Focus – Economy and Finance 17/2006.
3 In de 10 nieuwe lidstaten werd tussen mei 2004 en september 2006 gebruik gemaakt van slechts 5,6 miljard 
EUR (26,2%) van de 21,5 miljard EUR die voor deze landen was bestemd (bijv. Cyprus: 19,3%; Tsjechië: 
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J. overwegende dat nauwe coördinatie is vereist tussen de autoriteiten op plaatselijk, 
landelijk en communautair niveau teneinde de structuurfondsen van de EU succesvol te 
kunnen implementeren, wat noodzakelijk is om het ontwikkelingsniveau van de armste 
regio’s in ieder geval tot op het gemiddelde van de EU-27 te brengen,

K. overwegende het feit dat als financiering is goedgekeurd, hiermee niet meteen is gezegd 
dat deze correct wordt toegepast, en overwegende dat het de autoriteiten in arme regio’s 
vaak ontbreekt aan de juiste capaciteit en ervaring alsmede afdoende financiering om de 
cohesiefondsen waar ze recht op hebben, volledig te kunnen benutten,

L. overwegende dat er een aantal redenen zijn voor de economische achterstand van 
bepaalde regio’s, en overwegende dat in de armste regio’s van de EU bovenal de 
basisinfrastructuur ontbreekt, die essentieel is voor een duurzame ontwikkeling, verdere 
investeringen en geschikte menselijke hulpbronnen,

M. overwegende dat particuliere aandelen, risicodragend kapitaal en roterende fondsen voor 
startende ondernemingen een essentiële rol spelen als motor voor ondernemerschap, 
innovatie en werkgelegenheid,

N. aangezien sociale afzondering en extreem hoge langdurige werkeloosheid vooral in de 
armste regio’s overheersend zijn, met name onder vrouwen, ouderen en gehandicapte 
personen,

O. overwegende dat gelijke toegang voor mannen en vrouwen tot alle voorzieningen, gelijke 
kansen op de arbeidsmarkt en gelijke toegang tot onderwijs, cultuur, gezondheidszorg en 
maatschappelijk werk, behoren tot de fundamentele burgerrechten, 

1. verlangt dat er vastberaden actie wordt ondernomen teneinde de meest acute 
tekortkomingen in de ontwikkeling van de armste EU-regio’s aan te pakken, en merkt in 
het bijzonder op dat de nieuwe lidstaten, waarop sinds 2004 het cohesiebeleid van 
toepassing is, bijzondere steun behoeven vanwege het voortduren van de institutionele, 
administratieve en economische tekortkomingen;

2. is van mening dat de problemen bij het aanspreken van de juiste fondsen van groot en 
dringend belang zijn, in het bijzonder voor de nieuwe lidstaten, die moeite hebben te 
voldoen aan de vereisten voor het complexe cohesiebeleid, gelet op de procedurele 
problemen en de tijdslimieten waarbinnen projecten dienen te worden uitgevoerd, ten 
gevolge waarvan potentiële begunstigden niet in staat zijn fondsen te verkrijgen of zelfs 
aan te vragen om die ten volle te kunnen benutten;

3. stelt voor dat bij het EU-cohesiebeleid afdoende rekening wordt gehouden met de 
verschillen in behoefte van de armste regio’s, waarbij de steun dient te worden aangepast 
aan hun eigen kenmerken en voorwaarden en waarbij hun potentieel kan worden benut, 
teneinde projecten uit te voeren die blijvende resultaten opleveren en een stabiele groei, 
die gebaseerd is op meerjarige ontwikkelingsplannen waarin afdoende rekening wordt 

    
23,5%; Polen: 24,5%).
Bron: Presentatie van Dalia Grybauskaitė, commissaris voor financiële programmering en begroting, Brussel, 21 
september 2006.
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gehouden met plannen op het gebied van ruimtelijke ordening;
4. beveelt aan dat in regio’s en lidstaten, met het oog op een versnelling van de economische 

groei, verdere investeringen en duurzame ontwikkeling in de armste regio’s, prioriteit 
wordt gegeven aan projecten die regio’s meer toegankelijk maken door ze te voorzien van 
een basisinfrastructuur, met name op het gebied van transport, telecommunicatie en ICT, 
waarbij afdoende rekening wordt gehouden met de sociale en ecologische gevolgen van 
dergelijke projecten;

5. verzoekt de lidstaten en regionale autoriteiten om bij het plannen van toekomstige 
regionale ontwikkelingsprogramma’s afdoende rekening te houden met de behoefte 
binnen de individuele regio’s aan evenwichtige ontwikkeling; is van mening dat bijzonder 
groot belang dient te worden gehecht aan de behoeften van de stedelijke gebieden, 
waaronder een passend stedenbeleid inclusief huisvestingsbeleid voor ‘arme buurten’, en 
aan het uitvoeren van een passend plattelandsontwikkelingsbeleid;

6. moedigt lidstaten aan de aantrekkingskracht van de armste regio’s op investeerders te 
vergroten door de aandacht te vestigen op het natuurlijke en culturele erfgoed van deze 
regio’s en zo de traditionele economische activiteiten die kenmerkend zijn voor de 
desbetreffende regio verder te ontwikkelen, alsmede nieuwe vormen van economische 
activiteit op te zetten;

7. verwelkomt dat er nadruk wordt gelegd op het toepassen van het cohesiebeleid om de 
innovatieve capaciteiten van de Gemeenschap in de periode 2007-2013 te versterken; 
merkt op dat deze doelstelling ook dient te gelden voor de armste regio’s; benadrukt in het 
bijzonder de noodzaak om de grote technologische verschillen binnen en tussen de regio’s 
en de lidstaten te verminderen door de technologische samenwerkingsverbanden te 
ondersteunen;

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten om projecten die de regionale capaciteiten 
versterken, te ondersteunen om er nieuwe technologieën te introduceren en te verspreiden, 
in het bijzonder als deze betrekking hebben op milieubescherming, het ontwikkelen van 
natuurlijke hulpbronnen, en het verspreiden van modellen die gebaseerd zijn op verlaging 
van het energieverbruik en op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen;

9. moedigt de Commissie, de lidstaten en de plaatselijke autoriteiten aan om het 
ondernemerschap in de armste regio’s te bevorderen door middel van een geïntegreerd 
systeem van economische en sociale stimuleringsmaatregelen voor investeerders, en wijst 
op de noodzaak om de administratieve processen te vereenvoudigen, in het bijzonder als 
het gaat om het opstarten van nieuwe en uitbreiden van al bestaande economische 
activiteiten;

10. moedigt de lidstaten aan het ondernemerschap op scholen te bevorderen en om 
opleidingen voor toekomstige ondernemers te ondersteunen die met name gericht zijn op 
jongeren, vrouwen en ouderen;

11. verwelkomt nieuwe middelen zoals Jeremie en Jessica; vestigt de aandacht op de 
dringende noodzaak om dergelijke middelen in de nieuwe lidstaten te verspreiden en in 
zoveel mogelijk gebieden toe te passen;
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12. verzoekt de Commissie om de inspanningen op te voeren die technische ondersteuning 
bieden aan lidstaten en regio’s, door een passend opleidingsprogramma op te zetten; 
verwelkomt het JASPERS-initiatief waarmee ondersteuning wordt verleend bij grote 
projecten, maar verzoekt de Commissie om tevens een ondersteuningssysteem op te zetten 
voor kleinere projecten die zich richten op de armste regio’s;

13. verwelkomt het onlangs geïntroduceerde initiatief genaamd ‘Regio’s voor economische 
verandering’ dat zich richt op het verspreiden van goede praktijken, die in het verleden 
duidelijk positieve resultaten hebben geboekt en hebben bijgedragen aan regionale 
economische groei; verzoekt dientengevolge de Commissie om te verzekeren dat de 
armste EU-regio’s deelnemen aan dit uitwisselingsnetwerk van goede praktijken,

14. moedigt de lidstaten aan om publiek-private partnerschappen (PPP’s) op te zetten die 
functioneren als een effectieve manier om privékapitaal te betrekken bij de financiering 
van regionale ontwikkelingsprojecten; stelt in verband hiermee voor dat eenvoudige en 
transparante regelingen inzake het opzetten van dergelijke partnerschappen worden 
opgesteld;

15. verzoekt de Commissie haar inspanningen op te voeren die ervoor zorgen dat richtlijnen, 
regelingen en richtsnoeren beter te begrijpen zijn, teneinde misinterpretatie te voorkomen 
en uitvoering van programma’s te vereenvoudigen;

16. moedigt lidstaten verder aan procedures te vereenvoudigen teneinde te verzekeren dat 
fondsen op een transparante en efficiënte manier worden besteed en snel bij de 
begunstigden terechtkomen;

17. verzoekt dat de lidstaten verzekeren dat politieke, technische en administratieve middelen 
effectief worden gecoördineerd teneinde de fondsen verstandig te beheren; uit zijn 
bezorgdheid over het ontbreken van afdoende functionerende coördinatiemechanismen in 
de armste regio’s;

18. wijst de Commissie en de lidstaten op het feit dat om zeker te zijn van een evenwichtige 
ontwikkeling de noodzaak bestaat om synergieën op te zetten tussen de economische, 
sociale en ecologische dimensies, gebaseerd op een analyse van de redenen voor de 
economische achterstand met bijzondere aandacht voor de werkeloosheid en de ermee 
verbonden onderliggende structuren in met name de armste regio’s;

19. benadrukt dat het werkeloosheidspercentage in sommige van de armste EU-regio’s hoger 
is dan 20%1; uit zijn bezorgdheid over het feit dat vooral de armste regio’s getroffen 
worden door dit werkeloosheidsprobleem, en dat het meer voorkomt bij vrouwen dan bij 
mannen; verzoekt de lidstaten om meer ondersteuning te bieden aan vrouwen op de 
arbeidsmarkt en om de loonverschillen tussen vrouwen en mannen op te heffen;

20. merkt op dat in de armste regio’s voornamelijk laag gekwalificeerde werknemers 
getroffen worden door werkeloosheid, en benadrukt de noodzaak om het Europees sociaal 
fonds in te zetten door te investeren in menselijk kapitaal, zodat een beter 
onderwijsaanbod en een verhoging van het opleidingsniveau kan worden gegarandeerd, in 

  
1 Bron: Eurostat, persbericht van Euroindicators 29/2007 – 28 februari 2007.
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het bijzonder voor jongeren, vrouwen en ouderen.

21. benadrukt dat in elke fase van de formulering en uitvoering van de projecten die onder het 
cohesiebeleid van de EU vallen, gelijke kansen voor vrouwen en mannen dienen te 
worden bevorderd;

22. merkt op dat 2007 is uitgeroepen tot het Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen 
en verzoekt de Commissie en de lidstaten om projecten te bevorderen die het publiek
wijzen op gendermainstreaming binnen alle programma’s van de Gemeenschap, in het 
bijzonder de programma’s die een effect hebben op de economische en sociale cohesie;

23. verzoekt de Commissie om het Parlement voortdurend te voorzien van betrouwbare 
statistische analyses over de specifieke situatie van vrouwen en mannen in de armste EU-
regio’s teneinde het effect van het cohesiebeleid te kunnen blijven controleren wat betreft 
de verbetering van de leefomstandigheden van alle sociale groepen;

24. verzoekt de Commissie het systeem waarmee het cohesiebeleid wordt beoordeeld, te 
verbeteren, en een nieuwe methode te ontwikkelen om regionale ontwikkeling te meten, 
niet alleen gebaseerd op het BBP maar ook op andere indicatoren, zoals het 
werkeloosheidspercentage en kwalitatieve indicatoren;

25. verzoekt de Commissie om het Parlement regelmatig te voorzien van actuele, betrouwbare 
en vergelijkbare statistische gegevens, zodat de voortgang van de ontwikkeling van de 
armste EU-regio’s op een nauwkeurige manier kan worden beoordeeld; 

26. verzoekt de Commissie om het effect van het cohesiebeleid te analyseren en de oorzaken 
van ieder ongewenst resultaat dat het gevolg is van beleidsmaatregelen van de 
Gemeenschap, te onderzoeken in de tussentijdse herziening van de communautaire 
begroting in 2009 en in het volgende verslag over economische en sociale cohesie, met als 
doel te verzekeren dat het cohesiebeleid zo effectief mogelijk wordt uitgevoerd in de 
programmaperiode 2007-2013;

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

Het cohesiebeleid van de EU gaat een nieuwe programmaperiode in. Dit is het eerste jaar van 
de financiële vooruitzichten voor de periode 2007-2013, waarin nieuwe verordeningen inzake 
het cohesiebeleid van toepassing zijn. Er zijn strategische richtsnoeren vastgesteld en de grote 
lijnen van het beleid zijn bepaald. Het is nu tijd om passende aanbevelingen te doen teneinde 
het nieuwe cohesiebeleid zo effectief mogelijk te maken. Gebaseerd op statistische gegevens 
die laten zien welke effecten het cohesiebeleid al heeft gehad, en dat men van de problematiek 
gewaar wordt dat in het verleden een aantal landen de structuurfondsen niet ten volle kon 
benutten, probeert dit initiatiefverslag te verzekeren dat het cohesiebeleid zo effectief 
mogelijk wordt in de programmaperiode 2007-2013, teneinde het effect zo zichtbaar en 
voelbaar mogelijk te maken, in het bijzonder in de armste EU-regio’s. 

Het is van vitaal belang de beginselen te benadrukken waarop de lidstaten en de EU hun 
acties kunnen baseren teneinde de effectiviteit van het cohesiebeleid te vergroten in de armste 
regio’s en zeker te zijn van de beste resultaten wat betreft de sociale, economische en 
territoriale cohesie in die regio’s. De financiering voor de regio’s die onder de 
convergentiedoelstelling vallen, is al vastgesteld in de financiële vooruitzichten voor 2007-
2013, en nu dient te worden verzekerd dat deze financiering ook daadwerkelijk wordt ingezet 
teneinde het ontwikkelingsniveau van de armste regio’s tot ten minste het gemiddelde niveau 
van de EU-27 te brengen. Hiermee wordt het mogelijk de verschillen tussen de rijkste en 
armste EU-regio’s, die op dit moment enorm zijn, in toenemende mate te verkleinen.

Het merendeel van de armste EU-regio’s bevindt zich in de nieuwe lidstaten, waar dikwijls de 
administratieve vaardigheid, kennis en ervaring ontbreekt om gebruik te kunnen maken van 
de aanwezige financieringsmiddelen. Dit verslag behelst een aantal aanbevelingen en 
opmerkingen die erop gericht zijn het aanspreken en gebruik van de structuurfondsen te 
verbeteren en zodoende in de armste regio’s een duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen.

Het hoofddoel van het cohesiebeleid van de EU is het verkleinen van de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de regio’s; een snelle ontwikkeling van de armste regio’s is in het 
belang van de gehele Unie. Momenteel vallen er van de regio’s die worden beschouwd als de 
armste – d.w.z. waarvan het BBP per hoofd lager is dan 75% van het EU-gemiddelde – 100 
onder de convergentiedoelstelling van het cohesiebeleid.

De verschillen tussen de regio’s wat betreft het BBP per hoofd zijn ontzettend groot, en deze 
zijn groter in de EU-27 dan destijds in de EU-15. Deze verschillen worden hieronder getoond 
in tabel 1.
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Tabel 1. Regionaal BBP per hoofd in de EU-27 – cijfers van 2004 (in PPS, EU-27 = 100)
De 15 regio’s met het hoogste BBP De 15 regio’s met het laagste BBP
1 Londen-centrum (UK) 303 1 Noordoost-Roemenië (RO) 24
2 Luxemburg (LU) 251 2 Severozapaden (BG) 26
3 Brussel (BE) 248 3 Yuzhen tsentralen (BG) 26
4 Hamburg (DE) 195 4 Severen tsentralen (BG) 26
5 Wenen (AT) 180 5 Sud-Muntenia (RO) 28
6 Île de France (FR) 175 6 Sud-Vest Oltenia (RO) 29
7 Berkshire, Buckinghamshire & 

Oxfordshire (UK)
174 7 Severoiztochen (BG) 29

8 Oberbayern (DE) 169 8 Yugoiztochen (BG) 30
9 Stockholm (SE) 166 9 Sud-Est (RO) 31
10 Utrecht (NL) 158 10 Nord-Vest (RO) 33
11 Darmstadt (DE) 157 11 Lubelskie (PL) 35
12 Praag (CZ) 157 12 Podkarpackie (PL) 35
13 Zuid- & Oost-Ierland (IE) 157 13 Centru (RO) 35
14 Bremen (DE) 156 14 Podlaskie (PL) 38
15 Noordoost-Schotland (UK) 154 15 Vest (RO) 39
Bron: Eurostat, persbericht van Euroindicators 23/2007 – 19.02.07.

De bovenstaande cijfers van Eurostat tonen aan dat er een enorme kloof bestaat tussen de 
rijkste en armste EU-regio’s, waarbij het merendeel van de armste regio’s zich bevindt in de 
Centraal- en Oost-Europese lidstaten die zich tijdens de laatste twee uitbreidingen bij de Unie 
aansloten (in 2004 en 2007).

Deze situatie vraagt om serieuze maatregelen teneinde de verschillen tussen de rijkste en 
armste regio’s te verkleinen. Om een evenwichtige ontwikkeling veilig te kunnen stellen 
dienen regio’s die een ontwikkelingsachterstand hebben, een herstructurering ondergaan, of
benadeeld worden door bepaalde geografische, economische of sociale factoren1, naast de 
beschikbare financiering ook technische ondersteuning te ontvangen, die hen in staat stelt de 
procedurele problemen omtrent de uitvoering van het cohesiebeleid van de EU op te lossen.

Dankzij het cohesiebeleid hebben veel EU-regio’s die vroeger arm waren, een acceptabel 
ontwikkelingsniveau kunnen bereiken. Met behulp van de structuur- en cohesiefondsen 
hebben de vier landen die vroeger bekend stonden als de ‘cohesielanden’ (Ierland, 
Griekenland, Portugal en Spanje), een opmerkelijke economische groei doorgemaakt. 

  
1 Ultraperifere gebieden, eilanden, berggebieden en dunbevolkte regio’s. 
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Tabel 2.
Inhaalslag van de cohesielanden uitgedrukt in BBP per hoofd (EU = 100)

 
Spanje Portugal Griekenland Ierland

1960 60.76 40.48 44.78 64.52
1970 74.89 51.97 64.50 62.97
1980 74.46 57.11 71.79 67.40
1990 77.94 62.97 59.41 75.30
2000 82.29 68.37 65.51 115.26
2002 84.48 69.23 66.59 122.26

Bron: Catching-up in Europe: The experiences of Portugal, Spain and Greece in the Nineties, Karl 
Aiginger; Wifo (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung) Working Papers, nr. 212, 
december 2003, blz. 4.

Door het ontbreken van uitvoerige of afdoende vergelijkbare statistische gegevens over de 
ontwikkeling van de armste regio’s wordt een nauwkeurige analyse belemmerd over de mate 
waarin structuurfondsen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze regio’s. Een 
algemene analyse van BBP-cijfers toont echter aan dat in de periode van de jaren zestig tot 
2002 het BBP van Spanje is gestegen van 60,76% naar bijna 85% van het communautair 
gemiddelde, terwijl dat van Portugal steeg van 40% naar 69%, dat van Griekenland van 44% 
naar 66% en dat van Ierland van 65% naar 122%.

Gebaseerd op deze positieve voorbeelden kan worden aangenomen dat de lidstaten die onder 
de convergentiedoelstelling vallen, op hun beurt kunnen profiteren van de mogelijkheden die 
worden geboden door het nieuwe cohesiebeleid, in het bijzonder omdat zij ondanks een BBP 
dat onder het EU-gemiddelde ligt, een economisch groeipercentage hebben dat een stuk boven 
het EU-gemiddelde ligt, en zodoende bezitten zij een groot groeipotentieel. 

Tabel 3.
Groeipercentage van het reële BBP
BBP-groeipercentage – percentage verandering ten opzichte van het voorgaande jaar
(de cijfers voor 2006, 2007 en 2008 zijn prognoses)

1997     -98       -99      -00     -01    -02     -03     -04    -05    -06   -07   -08
Bulgarije -5,4 3,9 2,3 5,4 4,1 4,9 4,5 5,6 5,5 6,0 6,0 6,2
Roemenië -1,2 2,1 5,7 5,1 5,2 8,4 4,1 7,2 5,8 5,6
EU-25 2,7 2,9 3,0 3,9 2,0 1,2 1,3 2,4 1,7 2,9 2,4 2,4
EU-15 2,6 2,9 3,0 3,9 1,9 1,1 1,1 2,3 1,5 2,7 2,2 2,3
Bron: Eurostat

Zoals in tabel 3 te zien is, bezitten de twee landen die in 2007 tot de EU zijn toegetreden –
Bulgarije en Roemenië – een uitzonderlijk hoog economisch groeipotentieel. Om dit 
potentieel volledig te benutten is het noodzaak de juiste voorbereidingen te treffen, waaronder 
een effectieve administratie.

Uit de statistische gegevens van de tweejarige beginperiode omtrent het aanspreken van de 
fondsen blijkt echter dat de in 2004 toegetreden lidstaten ondanks de behaalde economische 
vooruitgang niet in staat waren de fondsen die tot en met 2006 voor hen ter beschikking 
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stonden, ten volle te benutten hoofdzakelijk ten gevolge van wat in algemene termen kan 
worden omschreven als administratieve inefficiëntie.  

Tabel 4.
Gebruik van structuur- en cohesiefondsen in de EU-10

(van mei 2004 tot september 2006)

miljoenen euro (1) Toezeggingen (2) Betalingen (2)/(1)
EU-10 21 494.5 5 622.8 26.2%
Tsjechië 2 224.3 521.9 23.5%
Estland 604.4 177.7 29.4%
Cyprus 93.6 18.1 19.3%
Hongarije 2 945.9 959.0 32.6%
Letland 1 092.8 274.8 25.2%
Litouwen 1 380.0 353.9 25.6%
Malta 86.4 22.7 26.2%
Polen 11 015.2 2 701.5 24.5%
Slovenië 415.5 141.9 34.1%
Slowakije 1 636.6 451.6 27.6%
Bron: presentatie van Dalia Grybauskaitė, commissaris voor financiële programmering en 
begroting, Brussel, 21 september 2006.

Er is een groot aantal voorbeelden voorhanden die aantonen dat de nieuwe lidstaten niet in 
staat zijn de beschikbare fondsen te benutten. De armste regio’s hebben vaak de meeste 
problemen met het aanspreken van de juiste fondsen. De autoriteiten van deze regio’s 
beschikken vaak niet over de juiste capaciteiten, ervaring of voldoende financiële middelen 
om te voldoen aan de complexe vereisten van het cohesiebeleid en zijn dientengevolge niet in 
staat de fondsen aan te vragen waar ze in principe recht op hebben.

Het dient te worden benadrukt dat institutionele capaciteit een essentiële voorwaarde is voor 
het succesvol uitvoeren van programma’s en projecten, alsmede het ontwikkelen van 
personele middelen. Gedurende de steunverlening van de pretoetredingsperiode werd een 
groot aantal institutionele, bestuurlijke en administratieve tekortkomingen gesignaleerd aan de
kant van de ontvangende partij. Deze tekortkomingen zijn momenteel nog niet allemaal 
verholpen, ofschoon het aanpakken ervan zeer spoedig dient te gebeuren teneinde de fondsen 
op een correcte manier te kunnen aanspreken en besteden.

Er is daarom de behoefte aan: 
− betere administratie, opdat regio’s die fondsen ontvangen, steun aanvragen en deze 

effectief gebruiken;
− technische ondersteuning, in het bijzonder bij de voorbereiding van nieuwe projecten;
− kwaliteit, zowel extern, in de vorm van vakkennis, als intern, teneinde te kunnen 

bepalen wat daadwerkelijk nodig is;
− kwaliteitscontrole op projecten en uitgaven, en beoordeling van de duurzaamheid van 

projecten die al zijn opgestart.
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Ook een snelle uitbetaling van de fondsen naar de in aanmerking komende regio’s is van 
belang. Soms duurt het te lang voordat de fondsen de begunstigden bereiken, wat tot 
verhoging van de projectkosten leidt. Het uitbetalen van de fondsen dient te gebeuren op basis 
van transparante regelingen en duidelijke criteria.

Het is moeilijk om complexe mechanismen te vermijden bij het implementeren van 
structuurfondsen, waarop drie verschillende reguleringsniveaus van toepassing zijn, namelijk 
communautaire regelingen, nationale kaders en regionale procedures. Vereenvoudiging van 
de procedures dient daarom op alledrie de niveaus plaats te vinden teneinde iedere volgende 
interpretatie te voorkomen en het uitvoeren van programma’s te vereenvoudigen en 
versnellen.

Voor een verstandig beheer van structuurfondsen is ook coördinatie van de verschillende 
niveaus (op politiek, technisch en administratief gebied) nodig. Dit is een dringend probleem
in de nieuwe lidstaten, in het bijzonder in gebieden waar effectievere maatregelen dienen te 
worden genomen. De discussies aangaande het verzekeren van cohesie tussen de 
Gemeenschap, de lidstaten en de regio’s zijn van essentieel belang, en geen enkele 
bestuurslaag behoort te worden weggelaten uit deze gestructureerde dialoog.

Het cohesiebeleid gaat niet alleen over financiering, het gaat ook over partnerschappen tussen 
de verschillende betrokkenen. Het uitvoeren van maatregelen en samenwerking op maar één 
niveau voldoen niet om het hefboomeffect te versterken. Partnerschappen en de juiste 
informatiestromen zijn dientengevolge van bijzonder belang. Bovendien dient er een kader te 
worden bepaald waarbinnen de noodzakelijke interacties kunnen plaatsvinden en dient er een 
uitwisselingssysteem van vakkennis te worden opgezet. Dit zou kunnen leiden tot de 
introductie van regelingen en normen die de administratieve capaciteiten kunnen verbeteren 
die nodig zijn voor het uitvoeren van de regelingen en verordeningen.

Economische groei concentreert zich vaak in bepaalde gebieden. Dit blijkt vooral in Centraal-
en Oost-Europese landen met snelgroeiende hoofdstedelijke regio’s. Stedelijke groei en de 
toename van concurrentie kunnen op vele manieren dienen als katalysator voor de 
ontwikkeling van de omliggende landelijke gemeenschappen. Desalniettemin blijft het feit 
overeind dat er in sommige regio’s nog steeds geen economische groei plaatsvindt. Bovendien 
hebben de ontwikkelingscentra zelf – de steden – hun eigen problemen met arme buurten en 
een effectief stedenbeleid dient daarom ook problemen als verpaupering en sociale 
afzondering aan te pakken. Hiernaast hebben de regio’s waar economische armoede heerst ten 
gevolge van het ontbreken van een basisinfrastructuur, beperkte toegang tot openbare diensten 
en een hoge werkeloosheid, te maken met een sterkere ontvolking dan in andere regio’s en is 
er een beleid nodig dat ondernemerschap bevordert en het bevolkingsaantal van zulke regio’s 
onder controle houdt, ten einde een daadwerkelijke groei te bewerkstelligen.

Het versnellen van de economische groei in de armste regio’s is een essentiële voorwaarde 
voor het bereiken en behouden van een hoge levensstandaard in de Unie. Regionale 
convergentie binnen de EU is van cruciaal belang aangezien de Unie op deze manier in de 
nabije toekomst concurrerend en sterk kan blijven. Er bestaat echter het risico dat de 
beleidseffecten verminderen als er in de regio’s waar zich ontwikkelingsproblemen voordoen, 
een achterstand blijft bestaan, aangezien dit zal leiden tot steeds hogere kosten.
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De specifieke behoeften van de armste regio’s dienen te worden vastgelegd en passende 
middelen dienen te worden gezocht om hun ontwikkeling te bevorderen door gebruik te 
maken van hun natuurlijke hulpbronnen, culturele erfgoed en omgeving, terwijl ook rekening 
dient te worden gehouden met hun bescherming en ontwikkeling. Het belangrijkste vereiste is 
dat wordt vastgesteld waar in elke regio de belangrijkste behoeften liggen en dat de 
financiering op de juiste doelstellingen worden gericht. 

In de cohesielanden dient een basisinfrastructuur te worden opgezet ten behoeve van verdere 
investeringen. Het doel van cohesie staat niet in tegenspraak met concurrentie; niettemin is 
het essentieel om te begrijpen onder welke omstandigheden het hefboomeffect kan leiden tot 
groei. Om een bepaald concurrentieniveau te bereiken dient er in de arme regio’s een 
afdoende ontwikkelde basisinfrastructuur te bestaan. Het investeren in onderwijs en het 
opbouwen van menselijk kapitaal is in de arme regio’s evenzeer van belang aangezien 
menselijke hulpbronnen een beslissende invloed hebben op onder andere de 
aantrekkingskracht van een regio op investeerders en een toekomstige groei garanderen.

Er bestaat een fundamentele noodzaak om van publiek-private partnerschappen (PPP’s) meer 
gebruik te maken en deze te bevorderen teneinde de armste regio’s te ontwikkelen. Er dienen 
regelingen te worden bepaald inzake de implementatie van PPP’s en belemmeringen ervan 
dienen te worden verwijderd. Goede praktijken ontbreken in de nieuwe lidstaten en het 
betrekken van privékapitaal in het proces speelt een sleutelrol bij het aantrekken van verdere
investeringen. Financiële steun dient op een transparante manier te worden besteed teneinde te 
kunnen verzekeren dat de doelstellingen die zijn vastgelegd ook worden gehaald.

JASPERS, JEREMIE en JESSICA zijn uitstekende middelen die ondersteuning kunnen 
bieden bij onder andere KMO’s op regionaal niveau, maar de lidstaten en de Commissie 
dienen meer te doen om deze te bevorderen teneinde deze initiatieven ten volle en effectief te 
kunnen benutten, in het bijzonder in de armste regio’s. 

Economische ontwikkeling staat vaak gelijk aan vernieuwing en deze vervult een sleutelrol 
bij regionale ontwikkeling. Het cohesiebeleid van de EU dient overeenkomstig de 
Lissabonstrategie gericht te zijn op het verbeteren van de innovatieve capaciteiten van de EU 
en hierdoor is het van belang dat de armste regio’s niet worden vergeten bij het nastreven van 
dit doel. Een belangrijke factor bij het bevorderen van vernieuwing is het verbeteren van de 
kwaliteit van de wetgeving in de EU-landen, waardoor vernieuwingsprocessen in belangrijke 
economische sectoren kunnen gedijen in plaats van te worden afgeremd. De armste regio’s 
zijn waarschijnlijk op dit gebied het meest kwetsbaar.

Actieve ondersteuning van het ondernemerschap is voor een duurzame ontwikkeling van de 
armste regio’s van belang, en hiervoor is de betrokkenheid van alle partijen nodig. 
Ondernemerschap dient met name te worden bevorderd onder vrouwen en onder mensen die 
pas de arbeidsmarkt betreden, alsmede onder sociaal afgezonderde groepen.

Er is behoefte aan synergie tussen de beleidsmaatregelen op Europees en nationaal niveau. 
Beleidsmaatregelen dienen elkaar aan te vullen en niet tegen elkaar te werken. Het 
concentreren van de voordelen van andere beleidsmaatregelen in bepaalde landen en regio’s 
kan bijvoorbeeld het effect van het ontwikkelingsbeleid verminderen. Regionale ontwikkeling 
dient ook een sociale en ecologische dimensie te bevatten. Teneinde cohesie en effectieve 
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ontwikkeling in de armste regio’s te ondersteunen dienen alle partijen bij een project te 
worden betrokken en zich ervoor in te zetten.

Met de effecten van tegenstrijdige beleidsmaatregelen dient rekening te worden gehouden en 
te worden onderzocht tijdens de tussentijdse herziening van de communautaire begroting in 
2009 en in het vierde verslag over economische en sociale cohesie.

Ofschoon het BBP een goede indicator is voor regionale economische convergentie, is het 
geen afdoende middel om sociale of territoriale cohesie te meten. In sommige armere regio’s 
is de economische groei bijvoorbeeld acceptabel, maar heerst er een hoge werkeloosheid, wat 
een negatief effect heeft op de demografische ontwikkeling van de regio. Het is daardoor 
essentieel dat ook andere indicatoren erbij worden betrokken teneinde een duidelijk beeld te 
krijgen van de daadwerkelijke behoeften van de armste regio’s. In de discussies over het 
vierde cohesieverslag dient ook een debat te komen over cohesie-indicatoren en over 
manieren waarop regionale ontwikkeling kan worden gemeten.

Werkeloosheid – waaronder de armste regio’s het meest te leiden hebben – dient te worden 
bestreden. Het is met name zorgwekkend dat langdurige werkeloosheid onder bepaalde 
sociale groepen voorkomt, net als het nauw gerelateerde probleem van sociale afzondering. 
Om sociale cohesie te bereiken dient ook de best mogelijke integratie van gehandicapte 
personen te worden nagestreefd. Gelijke kansen voor vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt 
zijn ook essentieel voor de sociale cohesie binnen de EU. Er bestaan momenteel nog 
aanzienlijke loonverschillen tussen mannen en vrouwen en hierdoor wordt economische groei 
belemmerd. Aandacht besteden aan seksegerelateerde verschillen zal de effectiviteit van het 
cohesiebeleid vergroten en projecten kunnen hierdoor vrij van seksediscriminatie worden 
uitgevoerd, waardoor een evenwicht kan worden gevonden tussen het gezinsleven en de 
werkomgeving.

Er dient informatie te worden verstrekt over de noodzaak van het invoeren van een 
benadering op basis van seksegelijkheid bij het uitvoeren en evalueren van programma’s en 
projecten, waarbij beter gebruik dient te worden gemaakt van bestaande studies en analyses. 
Deze beginselen kunnen in praktijk worden gebracht door bijvoorbeeld te verzekeren dat de 
begroting wordt vastgesteld op basis van seksegelijkheid (door bijvoorbeeld te controleren of 
de begroting afdoende maatregelen treft voor gelijke kansen), door de gewaarwording voor 
seksegelijkheid onder de sociale partners en andere relevante betrokkenen te vergroten, en 
door te verzekeren dat vakkennis onder beide seksen te vinden is. Een intelligente benadering 
van het vraagstuk omtrent seksegelijkheid in het sociale en economische leven en het 
vermijden van de stereotypen ten opzichte van sociale rollen gebaseerd op de sekse zijn van 
essentieel belang om het cohesiebeleid effectiever te maken.

Teneinde de problemen op te lossen waarmee de armste EU-regio’s worstelen, is er een 
evenwichtig programma nodig, dat speciaal is aangepast aan de specifieke eigenschappen van 
elke regio. De autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het vastleggen van 
meerjarenplannen, dienen bovenal aandacht te besteden aan de duurzaamheid van de 
projecten die worden uitgevoerd en aan de effecten ervan op de regionale ontwikkeling. 
Prioriteit dient te worden gegeven aan projecten gerelateerd aan de regionale toegankelijkheid 
alsmede de infrastructuur van de transport-, ICT- en telecommunicatiesector. Het opzetten 
van een platform dat is gebaseerd op passende economische stimuleringsmaatregelen zal de 
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aantrekkingskracht van een regio op investeerders vergroten en zal resulteren in een duurzame 
economische groei waardoor de ontwikkelingsverschillen zullen worden verkleind.


