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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het vierde verslag over de economische en sociale cohesie (2007/2148(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het vierde verslag over de economische en sociale cohesie (COM(2007)0273)
(‘vierde verslag’),

– gelet op de artikelen 158 en 159 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap,

– gelet op de Territoriale agenda en het Leipzig Charter en het ontwerp-actieprograma voor 
de uitvoering van de Territoriale agenda,

– gezien de studie van de Waarnemingspost voor de Ruimtelijke Ordening van het Europees 
grondgebied (ORATE/ESPON) waarin toekomstscenario´s voor het Europese 
grondgebied worden geschetst (“Les devenirs du territoire, scénarios territoriaux pour 
l’Europe”) en die van het Europees Parlement naar toekomstige strategieën inzake 
regionale verschillen en cohesie (“Les disparités régionales et la cohésion: quelles 
stratégies pour l’avenir?”),

– gezien het advies van het Comité van de Regio´s (COTER-IV-011) en dat van het 
Europees Economisch en Sociaal Comité (ECO/209) over het vierde verslag over de
economische en sociale cohesie,

– gelet op artikel 45 en artikel 112, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de 
Commissie visserij (A6-0000/2007),

A. overwegende dat  een breed opgezet Europees cohesiebeleid noodzakelijk is geworden 
door het voortduren van een grote ongelijkheid in diverse regio´s, een situatie die is 
verergerd door de recente uitbreiding van de EU,

B. overwegende dat er een onmiskenbaar verband is tussen de groeiende euroscepsis en de 
toename van territoriale ongelijkheid, waarmee de noodzaak is aangetoond van 
economische, sociale en territoriale cohesie om de legitimiteit van de Europese Unie, die 
staat of valt bij een waarneembaar regionaal beleid ter plaatse, te verankeren, 

C. overwegende dat het cohesiebeleid een toegevoegde waarde heeft, die vooral ten goede 
komt aan de groei en de werkgelegenheid in regio´s die in ontwikkeling achterlopen, en
die tevens bijdraagt aan een vergroting van de bestuurscapaciteit en een gedecentraliseerd 
beheer; en dat elke poging dit beleid weer op nationale leest te schoeien derhalve moet 
worden verworpen,

D. overwegende dat de doelstelling van territoriaal cohesiebeleid tot de fundamentele 
doelstellingen van de EU wordt gerekend in het nieuwe institutionele Verdrag, dat op 18 
oktober door de staatshoofden en regeringsleiders is goedgekeurd, 
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E. overwegende dat de begroting voor het cohesiebeleid onvoldoende is om het hoofd te 
bieden aan nieuwe, toekomstige territoriale uitdagingen, zoals demografische 
veranderingen, stedelijke concentratie, migratiebewegingen, aanpassingen aan de 
globalisering, klimaatverandering en energievoorziening, 

Gemengde resultaten van de stand van cohesie in de Europese Unie van 27

1. verwelkomt dit verslag dat gedetailleerder is dan de voorgaande, diverse indicatoren 
bevat en nuttige vergelijkbare gegevens biedt van andere landen, zoals de Verenigde 
Staten, China en India,

2. betreurt niettemin het gebrek aan gegevens die tegen elkaar kunnen worden afgezet om 
de duurzaamheid van de groei en de convergentie beter te kunnen beoordelen, verzoekt in 
dit kader om betere statistische instrumenten waardoor de mate van cohesie ter plaatse 
beter kan worden vastgesteld en acht een capaciteitsvergroting van ORATE/ESPON 
noodzakelijk, 

3. is verheugd over de aanzienlijke inhaalslag die vroegere cohesielanden als Griekenland,
Spanje, Portugal en Ierland hebben gemaakt en de indrukwekkende groeicijfers die zij 
daadwerkelijk over de periode 2000-2006 hebben mogen noteren, 

4. is ingenomen met de hoge groeipercentages in de nieuwe lidstaten, maar stelt vast dat hun 
economische convergentie pas op middenlange of lange termijn kan worden beoordeeld,

5. maakt zich zorgen over het feit dat de convergentie tussen landen de groeiende kloof 
tussen de regio´s mogelijk verdonkeremaant; deze toename van regionale en subregionale 
ongelijkheid doet zich op verscheidene terreinen voor, zoals werkgelegenheid, 
productiviteit, inkomsten, onderwijsniveau, innovatiecapaciteit.

6. benadrukt, bijvoorbeeld, dat het concurrentievermogen van de regio´s in sterke mate 
afhangt van de productiviteit en het scholingsniveau van de beroepsbevolking, die 
duidelijk sterker verschilt tussen regio´s dan tussen lidstaten, 

7. stelt in dat opzicht vast dat sommige ontwikkelde regio´s meer en meer economische 
problemen beginnen te krijgen: geringe groeipercentages, daling van de productiviteit en 
vergrijzing van de bevolking,

8. stelt vast dat Ierland dankzij een sterke economische groei weliswaar volledige 
werkgelegenheid heeft bereikt en het tweede bbp per hoofd van de bevolking van de EU 
kent, maar dat één op de vijf inwoners er in armoede dreigt te vervallen, waardoor er 
vraagtekens moeten worden gezet bij de duurzame ontwikkeling en de kwaliteit van het 
werk,

9. legt de nadruk op de zwakke convergentie inzake onderwijsniveau en op een ware 
onderwijskloof  tussen de EU en de Verenigde Staten, waar 29 % van de bevolking
tussen 25 en 64 jaar een universitair diploma heeft, tegen nauwelijks 16 % in de EU ; 
merkt echter op dat het percentage gediplomeerden in het hoger onderwijs onder vrouwen 
sneller stijgt dan onder mannen,
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10. benadrukt het effect van polarisatie tussen de hoofdstedelijke regio´s  - een verschijnsel
dat vooral in de nieuwe lidstaten in het oog springt  - die gemiddeld 32 % van het bbp van 
hun land hebben gegenereerd, terwijl ze slechts 22 % van de bevolking 
vertegenwoordigen, merkt op dat deze polarisatie tezelfdertijd grote verschillen in  
werkloosheidscijfers in de stadscentra tot gevolg heeft,

11. stelt vast dat deze versnelling van de stedelijke factor op een beperkte oppervlakte 
wanverhoudingen op demografisch, economisch, sociaal en milieugebied in de hand 
werkt, alsmede suburbanisatie en ontvolking van plattelandsgebieden, 

12. legt de nadruk op de regionale verschillen in toegankelijkheid en verbindingen tussen de 
centra en de randgebieden, veroorzaakt door een gebrek aan investeringen in de 
transportsector en in de diversificatie van het potentieel aan verbindingen,

Het regionale beleid en de Lissabonstrategie

13. legt de nadruk op enorme verschillen in bedragen die worden geïnvesteerd in onderzoek 
en ontwikkeling, en stelt vast dat er grote regionale verschillen zijn op het gebied van 
innovatie, die in het vierde rapport zijn gemeten aan de hand van een nuttige indicator 
van regionale prestaties op het gebied van innovatie,

14. deelt de mening van de Commissie over het hefboomeffect van het cohesiebeleid voor de 
Lissabonstrategie, doordat overheidsinvesteringen worden gericht op projecten die 
bijdragen tot het ontstaan van een economisch weefwerk dat dynamisch is en gunstige 
voorwaarden voor innovatie schept,

15. merkt op dat met het systeem van earmarking (reservering van kredieten voor specifieke 
uitgaven), er voor de periode 2007-2013, 64 % van de middelen voor convergentie en
80 % van de middelen voor het concurrentievermogen zal worden bestemd voor uitgaven 
ten behoeve van innovatie, ofwel 55 miljard euro meer vergeleken met de voorgaande 
periode, 

16. eist dat de Lissabonstrategie zodanig wordt verruimd dat het territoriale aspect wordt 
inbegrepen, opdat rekening kan worden gehouden met de specifieke kenmerken van de 
regio´s, op een wijze die gunstige voorwaarden schept voor trans-Europese synergie en 
het scheppen van combinaties van vernieuwende activiteiten,

17. verzoekt de Commissie een evaluatie te maken van het systeem van earmarking en van de 
weerslag hiervan op de ontwikkeling van regionale verschillen, en te verifiëren of dit 
systeem binnen de prioriteitenstelling niet te zeer een gecentraliseerde aanpak in de hand 
werkt, (“top down approach”), 

Territoriale cohesie: voor een geïntegreerde benadering

18. herinnert eraan dat het cohesiebeleid een aparte doelstelling van territoriale cohesie kent 
die verder gaat dan de Lissabonstrategie en regio´s die al dynamisch zijn niet mag 
bevoordelen, wat het gevolg van strikte earmarking zou zijn,

19. benadrukt in deze geest het belang van het partnerschap en de uitvoering van reëel 
bestuur op vele niveaus, waarbij elk lokale, nationale en communautaire bestuurslaag 
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betrokken is bij de vaststelling en uitvoering van doelstellingen van regionale 
ontwikkeling (‘bottom up approach’),

20. stelt voor prioriteit te geven aan een beleid dat een reële polycentrische ontwikkeling van 
gebieden ten goede komt, op een wijze die de druk op hoofdsteden verlicht en de 
opkomst van secundaire kernen bevordert,

21. doet de aanbeveling om stedelijke- en plattelandsproblematiek onderling beter af te 
stemmen; twijfelt in dat opzicht aan de deugdelijkheid van een benadering die losstaat 
van cohesie en van plattelandsontwikkeling - via de FEADER; is verder verheugd dat de 
fondsen die zijn bestemd voor plattelandsontwikkeling kunnen worden verhoogd aan de 
hand van vrijwillige modulatie,

22. waarschuwt voor het gevaar van opdeling in beleidssectoren en moedigt de ontwikkeling 
aan van een geïntegreerde benadering, aan de hand waarvan kan worden vastgesteld 
welke synergieën mogelijk zijn tussen de hoofdsectoren, zoals transport, landbouw, 
milieu en energie,

23. dringt erop aan dat de Territoriale agenda en het Leipzig Charter uitmonden in een 
actieprogramma en een concreet uitvoeringsprogramma om de territoriale dimensie beter 
te integreren in alle publieke, communautaire en nationale beleidsterreinen,

24. is verheugd met de aankondiging van de Commissie van een groenboek over de 
territoriale cohesie voor medio 2008 en dringt erop aan dat deze concrete methodes biedt
om de geïntegreerde benadering uit te voeren,

25. wijst in dat verband op het belang van een duurzame samenwerking tussen het Comité 
van de Regio´s en het Parlement, via zijn Commissie voor regionale ontwikkeling, inzake 
de toekomst van het regionale beleid,

Nieuwe territoriale uitdagingen en begroting van de Europese Unie

26. meent dat de EU in de toekomst meer en meer zal worden geconfronteerd met 
uitdagingen die een sterke territoriale impact hebben, zoals vergrijzing, stedelijke 
concentratie, migratiebewegingen, energie- en klimaatkwesties en de aanpassing aan 
veranderingen die verband houden met de globalisering,

27. meent dat demografische ontwikkelingen een territoriale impact van de hoogste orde 
kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld de ontvolking van bepaalde gebieden, gepaard gaande
met stedelijke concentratie, alsook de ontwikkeling van een gesloten lokale economie in 
andere gebieden, wat een inspanning voor de handhaving van diensten voor het algemeen 
economisch belang zal vergen,

28. stelt vast dat klimaatverandering wisselende repercussies zal hebben die in de ene 
Europese regio tot een andere respons noodzaken dan in de andere,

29. herinnert ook aan het belang om het voorstel voor een Verordening van het Europees 
Parlement en de Raad aan te nemen waarmee het solidariteitsfonds van de Europese Unie
(COM(2005)0108) wordt ingesteld, zodanig aangepast dat er beter het hoofd kan worden 
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geboden aan natuurrampen die vaak een verwoestende uitwerking hebben in bepaalde 
regio’s, vanwege hun geografische gesteldheid,

30. meent dat vraagstukken van energievoorziening en stijgende energieprijzen ruimtelijke 
gevolgen van de hoogste orde kunnen hebben voor de EU, met name in de regio’s van 
oost-Europese landen, vanwege een sterke afhankelijkheid van energievoorziening, 
alsook in plattelandsregio’s met een achterstand, vanwege hun afhankelijkheid van 
transport, dat kostengevoelig is op het gebied van energie,

31. meent dat de handhaving van structuurbeleid na 2013 een gepast antwoord is op deze 
nieuwe uitdagingen en op gedifferentieerde wijze moet worden toegepast in de gehele 
EU,

32. acht 0,35 % van het bbp van de EU onvoldoende om dit beleid te financieren, dringt erop 
aan dat met de revisie van de financiële vooruitzichten, de gelegenheid wordt aangegrepen 
om te komen tot een bepaling van de budgettaire middelen die nodig zijn om het geheel 
van territoriale uitdagingen van de EU aan te gaan.

33. draagt zijn Voorzitter op om de onderhavige resolutie aan de Raad en de Commissie te 
overleggen.
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TOELICHTING

INLEIDING

De cohesie, waarmee het terugdringen van economische en sociale verschillen tussen 
Europese regio’s wordt beoogd, is een fundamentele doelstelling van de Europese Unie. 

Al meer dan twintig jaar is het regionale beleid gericht op de harmonische en duurzame 
ontwikkeling van de gehele EU. Meer dan twintig jaar van programma’s en structurele 
aanpassingen om regio’s die almaar in diversiteit toenemen, te doen convergeren en de 
levensomstandigheden van alle Europese burgers te verbeteren. 

Tengevolge van de laatste uitbreiding is het noodzakelijker dan ooit de doelstelling van de 
territoriale cohesie nieuw leven in te blazen, teneinde de integratie tot een goed einde te 
brengen en ook om een antwoord te vinden op de heersende crisis over de te volgen koers in 
Europa en de burgers achter het Europese project te scharen.

Het Parlement verwelkomt dus dit eerste verslag over de cohesie sinds de uitbreidingen van 
2004 en 2007.

GEMENGDE BALANS VAN DE STAND VAN DE CONVERGENTIE IN DE E-27

Volgens de gegevens van het vierde verslag, zijn er in de periode 2000-2006 successen 
geboekt op nationaal convergentieniveau. De voornaamste landen die hebben geprofiteerd van 
de convergentie, Griekenland, Spanje, Ierland en Portugal, hebben inderdaad indrukwekkende 
groeicijfers gekend.

Sinds 2000 viel de sterkste groei te noteren in de landen waar het bbp het laagst was in termen 
van koopkracht, zoals in Griekenland en in Portugal, met een groei van respectievelijk  2.8% 
en 2% van hun bbp tussen 2000 en 2006. En het aantal regio’s met een bbp dat lager is dan 
75% van het Europees gemiddelde, is gedaald van 78 naar 70.

Maar aangezien het niveau van het bbp per hoofd van de bevolking bij aanvang heel laag was, 
vertonen de nieuwe lidstaten meer problemen dan de oude, ondanks dynamische groeicijfers. 
Uitgaande van de huidige groeicijfers, lijkt het erop dat Polen en ook Bulgarije en Roemenië 
er meer dan vijftien jaar over zullen doen alvorens een bbp per hoofd van de bevolking te 
bereiken dat 75% van het gemiddelde van de EU-27 bedraagt.

Weliswaar zijn de verschillen in ontwikkeling tussen de lidstaten de laatste jaren afgenomen, 
binnen de lidstaten zijn ze juist gegroeid. De verdieping van regionale en subregionale 
verschillen doet zich op allerlei terreinen voor, of het nu werkgelegenheid, productiviteit, 
inkomsten, onderwijs of innovatiecapaciteit betreft. 

Sommige van de meest ontwikkelde regio´s beginnen zelfs zeer lage of zelfs negatieve 
groeicijfers te vertonen. Zo is tussen 1995 et 2004 de productiviteit gedaald in 29 regio’s in 
Italië, Frankrijk, Spanje en Frankrijk, terwijl de werkgelegenheid in 16 regio’s is gedaald, 
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voornamelijk in het oosten van Duitsland, het noordoosten van Frankrijk en het noorden van 
Engeland. Deze regio´s moeten zich aanpassen aan de druk van de wereldhandel door 
innoverende en hoog-technologische economieën te ontwikkelen.  

Vaak worden deze regio´s het meest aangetast door demografische veranderingen en in het 
bijzonder door een vergrijzing van de bevolking. De ontvolking verscherpt de economische 
problemen, want de koopkracht in de regio neemt af en het zijn in de eerste plaats  
gekwalificeerde arbeidskrachten die uit deze regio´s emigreren. Het cohesiebeleid moet een 
antwoord op deze buitengewone uitdaging vinden om het demografische en territoriale 
evenwicht van de EU te handhaven.

Het verslag bevat ook een interessante vergelijking met de voornaamste concurrenten in de 
wereld. Het blijkt dat regionale verschillen, gemeten naar het bbp per hoofd van de bevolking, 
veel groter zijn binnen de EU-27 dan in de Verenigde Staten of in Japan: alle staten van de 
VS en 40 van de 47 Japanse regio´s  hebben een hoger bbp per hoofd van de bevolking dan in 
de EU gemiddeld het geval is. Dit is te verklaren door het specifieke karakter van de EU, waar 
op een beperkte oppervlakte een grote geografische en culturele diversiteit geconcentreerd is, 
alsmede door historische verschillen die verband houden met de scheuringen die het continent
heeft gekend als gevolg van twee wereldoorlogen. 
Daarentegen bedraagt het bbp per hoofd van de bevolking van China ternauwernood een 
vijfde van het communautaire gemiddelde, in India is dit een achtste. 

BESTEMMING VAN DE FONDSEN VAN  2007-2013 IN HET KADER VAN DE LISSABONSTRATEGIE

In het tot 27 lidstaten uitgebreide Europa werd op 1 januari 2007 de nieuwe 
programmeringsperiode van de structuurfondsen (2007-2013) officieel gelanceerd. Weliswaar 
is de begrotingsportefeuille  (308 miljard euro voor de gehele EU) hieraan evenredig, de 
behoeften van de nieuwe lidstaten noodzaken tot aanzienlijke investeringen die in de oude 
lidstaten een heroriëntatie van financieringsprioriteiten met lagere begrotingen tot gevolg 
hebben. 

Afgezien van de integratiedoelstellingen, ligt de programmering  2007-2013 duidelijk in het 
verlengde van de bevordering van het innovatie- en concurrentiebeleid. De Europese Unie
heeft immers duidelijk de wens te kenbaar gemaakt de grote mogendheden (Verenigde Staten 
en Japan) in te halen en 3% van haar bbp te wijden aan onderzoek en ontwikkeling. 

Het vierde verslag over de cohesie toont aan dat er enorme verschillen bestaan in 
investeringen in onderzoek en ontwikkeling: weliswaar overtreffen 27 regio´s de doelstelling 
van Barcelona om meer dan 3% van het bbp te investeren in onderzoek en ontwikkeling, in 
meer dan 100 regio´s bedragen de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling nog niet 1%. 
Tevens moet worden opgemerkt dat onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zich vooral in 
metropolen concentreren, maar dat sommige regio´s die goed presteren zonder dat er sprake is 
van een grote agglomeratie, aantonen dat hoge investeringen en werkgelegenheid niet 
noodzakelijkerwijs verband houden met een hoge stedelijke bevolkingsconcentratie. 

In het kader van de gewijzigde Lissabonstrategie is er dus een systeem van earmarking 
ingevoerd teneinde de kredieten te reserveren voor specifieke uitgaven die verband houden 
met deze aanpak. 
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Op basis van de reeds aanvaarde operationele programma´s, geeft het verslag aan dat 
gemiddeld 64% van de middelen voor de convergentiedoelstelling en 80% van de middelen in 
het kader van het concurrentievermogen zullen moeten worden aangesproken voor 
investeringen die zijn gereserveerd voor de Lissabon-uitgaven, wat overeenkomt met 
ongeveer 210 miljard euro, ofwel 55 miljard meer vergeleken met de voorgaande periode.

Ongetwijfeld heeft het cohesiebeleid een hefboomeffect op het concurrentievermogen en de 
groei van een gebied, vooral wat betreft de ontwikkeling van publiek-private partnerschappen, 
plaatselijke synergieën voor werkgelegenheid, innovatie en onderzoek, waarbij kleine en 
middelgrote bedrijven makkelijk kunnen samenwerken met universiteiten en lokale structuren 
voor ontwikkeling. 

Maar als het cohesiebeleid wil bijdragen aan de financiering van innovatie en ontwikkeling in 
het kader van de Lissabonstrategie, is een soepele benadering van earmarking van fondsen 
noodzakelijk om een evenwichtige ontwikkeling van de gebieden te waarborgen. Want als het 
cohesiebeleid wordt beschouwd als een financieel instrument van de Lissabonstrategie, zullen 
noch de doelstellingen van het cohesiebeleid, noch die van Lissabon worden bereikt. Het 
cohesiebeleid kan niet worden beschouwd  als een eenvoudig hulpmiddel om doelstellingen 
van andere beleidssectoren te verwezenlijken, het is een communautair beleid van grote 
toegevoegde Europese waarde met een eigen bestaansreden, de cohesie. 

In verband met de magere resultaten die de tussentijdse evaluatie laat zien, maar ook omdat 
het aanzienlijk in zijn mogelijkheden wordt beperkt door de Europese begroting in een Europa 
van 27, is het niet de eerste doelstelling van het cohesiebeleid om de EU te voorzien van de 
meest concurrerende kenniseconomie ter wereld.

Dat is een van de redenen dat het structuurbeleid niet in een gesloten perspectief en per thema 
moet worden vervat, maar moet aansluiten op een geïntegreerde aanpak van andere 
beleidsterreinen van de EU en met terreinen van overheidsbeleid, gevoerd door de lidstaten.

De aanvaarding van de Territoriale agenda en van het Leipzig Charter tijdens de ministeriële 
bijeenkomst van 24 en 25 mei 2007 is een belangrijke stap ter bevordering van de 
geïntegreerde aanpak. Het is wenselijk dat hun doelstellingen leiden tot het aannemen van een
concreet actieprogramma om de territoriale dimensie beter te kunnen integreren in alle 
openbare, communautaire en nationale beleidssectoren. 

HET AANHOUDEN VAN DE KOERS VAN DE TERRITORIALE COHESIE

Het cohesiebeleid moet zich concentreren op de fundamentele doelstelling van de territoriale 
cohesie, en kan zich niet toespitsen (zoals een strikte earmarking van kredieten impliceert) op 
regio’s met de meeste kans op productiviteits- en werkgelegenheidsverhoging; daarmee 
ontstaat het risico van marginalisering van regio’s die een beperkt groeipotentieel bezitten 
maar evengoed vallen onder de doelstelling van de convergentie. 

Het vierde verslag maakt de stand op van de territoriale cohesie in de EU-27 en stelt een 
sterke concentratie van economische activiteiten in de hoofdsteden vast. Zo hebben in 2004 
de hoofdstedelijke regio’s gemiddeld 32 % van het bbp gegenereerd, terwijl ze slechts 22 %
van de bevolking vertegenwoordigen. Dit fenomeen springt het meest in het oog en 
ontwikkelt zich het sterkst in de nieuwe lidstaten. 
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Het verslag bevat een analyse van de regionale ontwikkelingen op lokaal niveau, waar de 
versnelling van de stedelijke factor het demografische evenwicht verstoort, met een sterke 
neiging tot suburbanisatie in de Europese steden en een ontvolking van plattelandsgebieden. 
Als het overheidsbeleid niet verandert, zullen deze territoriale verschillen in de toekomst 
onvermijdelijk toenemen. 

De studie van ORATE/ESPON, getiteld “Les devenirs du territoire/Scenarios on the 
territorial future of Europe”1 is wat dat betreft zeer stellig.  Zij maakt het mogelijk twee 
territoriale ontwikkelingsscenario’s op lange termijn te vergelijken. Een scenario dat enkel is 
gericht op concurrentievermogen zou een sterkere economische groei en het ontstaan van 
nieuwe technologieën genereren, maar op langere termijn hogere sociale- en milieukosten 
veroorzaken, die economische en sociale prestaties niet ten goede komen.

Daarentegen levert een scenario dat gericht is op cohesie een gemengder model op voor wat 
betreft de aantrekking die hoofdstedelijke gebieden kunnen hebben en de polarisatie die zij 
kunnen veroorzaken. Verscheidene goed presterende integratiegebieden kunnen evengoed in 
het hart van Europa opkomen als in min of meer perifere gebieden.
Vergeleken met het eerste scenario zal dit polycentrische ontwikkelingsmodel inderdaad een 
geringere economische groei te zien geven, maar die zal geografisch beter gespreid zijn en 
aldus polarisatie, conflicten tussen bevolkingsgroepen en sociale- en milieuproblemen in een 
beperkt gebied vermijden.

Daarom is het belangrijk de uitgaven nog efficiënter re richten op projecten die de 
aantrekkelijkheid van alle gebieden structureren. Niet vergeten mag worden dat diversiteit een 
sterke troef is van het Europese concurrentievermogen. 

Een en ander staat of valt bij een evenwichtige en duurzame ontwikkeling, waarin rekening 
wordt gehouden met territoriale, naar behoren vastgestelde behoeften. Het regionale beleid 
van de EU moet dus in een hecht partnerschap  met regionale actoren en in overeenstemming
met ander nationaal en Europees beleid worden gevoerd. Het is in dat verband raadzaam te 
onderzoeken of de architectuur die door de Commissie is ontworpen: Strategische 
communautaire richtsnoeren – Nationaal strategisch referentiekader – Operationele 
programma’s – de beste benadering is voor een reëel bestuur op vele niveaus en voor een 
goede vaststelling van territoriale behoeften. 

NIEUWE TERRITORIALE UITDAGINGEN EN EU-BEGROTING

Het blijkt uit het vierde verslag: de regionale en interregionale verschillen zijn duidelijk 
scherper in de EU dan in de Verenigde Staten of in Japan. De vrijwel gelijktijdige toetreding 
van twaalf nieuwe lidstaten mag dan tot wat overspannen statistieken hebben geleid, het blijft 
een feit dat de territoriale uitdagingen die moeten worden aangegaan geducht zijn, of het gaat 
om economische en technische ontwikkeling, toegankelijkheid of de kwaliteit van het leven. 

Daarbij dienen zich nieuwe uitdagingen aan die de komende jaren een steeds grotere rol 
zullen spelen: stedelijke concentratie, die congestieproblemen en sociaal-culturele 
integratievraagstukken in de steden zal voortbrengen; demografische veranderingen die in de 

                                               
1 “Les devenirs du territoire en 2030. Scénarios territoriaux pour l’Europe”, ESPON 2006.
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eerste plaats tot uiting zullen komen in vergrijzing; migratiebewegingen; voortschrijdende 
globalisering en een toenemende vraag naar landbouwproducten; klimaatverandering met als 
gevolg een toenemende blootstelling van sommige gebieden aan natuurrampen, en stijgende 
energieprijzen.

Deze nieuwe uitdagingen geven een nieuwe dimensie aan de territoriale ontwikkeling, die de 
handhaving van het structuurbeleid na 2013 onontbeerlijk maakt. Het is dus noodzakelijk om 
de aandacht niet uitsluitend te concentreren op de nieuwe lidstaten, want deze uitdagingen 
zijn evengoed van groot belang voor de EU-15 en houden een bredere benadering van de 
Lissabonstrategie in. 

Bovendien bewijzen de conclusies van het vierde rapport over de toekomstige uitdagingen 
voor het cohesiebeleid dat het van het grootste belang is om, naast het bbp per hoofd van de 
bevolking, nieuwe indicatoren te ontwikkelen, waarmee een beter beeld kan worden gevormd 
van de werkelijke territoriale stand van zaken van elke regio en van de ter plaatse reeds 
bereikte mate van cohesie. 

Het is van wezenlijk belang dat het structuurbeleid deze nieuwe kwesties integreert en dat 
daarvoor de noodzakelijke middelen worden ingezet, want het cohesieniveau zal meer en 
meer afhangen van de territoriale impact die eruit voortvloeit en van de manier waarop het 
overheidsbeleid daarmee rekening houdt.

Het is interessant om op te merken dat landen als China en Rusland een nieuwe en 
toenemende belangstelling aan de dag leggen voor het cohesiebeleid van de EU als manier om 
een evenwichtige regionale ontwikkeling te waarborgen. 

Dat vertegenwoordigt op dit moment ongeveer een derde van de uitgaven van de EU-
begroting en in 2008 zal het de belangrijkste post van de begrotingsuitgaven vormen.

Toch, ondanks de uitbreiding en de nieuwe territoriale uitdagingen, daalt het volume van de 
fondsen in verhouding tot het bbp van de EU. Volgens schattingen van de Commissie zullen 
in 2013 de uitgaven voor cohesie slechts 0,35 % van het bbp beslaan, wat overeen zou komen 
met het niveau van begin jaren negentig. 

Het is bekend, het cohesiebeleid staat bloot aan de verlokkingen van hernationalisering. 
Sommige lidstaten zijn hiervoor in het bijzonder gevoelig, vanwege een vooral 
boekhoudkundige benadering van het communautaire beleid. Maar, het vierde rapport over de 
cohesie toont dit aan, de toegevoegde waarde van de structuurprogramma´s is niet alleen een 
kwestie van cijfers.

Tijdens de toetsing van de EU-begroting in 2008-2009, moet het cohesiebeleid in de eerste 
plaats worden beoordeeld op zijn bijdrage aan de Europese integratie. Het moet niet als een 
eenvoudig hulpmiddel van herverdeling worden gezien; anders is er een groot risico dat het 
Europese integratieproces zelf in gevaar wordt gebracht. 

De rapporteur is daarom verheugd dat de Territoriale agenda in mei dit jaar is aangenomen; 
deze is een onontbeerlijke routekaart om op het niveau van de Raad en van elk EU-
voorzitterschap, de politieke prioriteit van de territoriale cohesie naar voren te brengen.
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CONCLUSIE 

Voor de toekomst en, voor alles, na 2013, is er een blijvend en dynamisch regionaal beleid 
nodig in de Europese Unie:

-  om de convergentie van de nieuwe lidstaten tot een goed einde te brengen, 
maar ook het territoriale evenwicht in heel Europa te waarborgen

- om de Lissabonstrategie (en die van Göteborg) efficiënte ondersteuning te geven, 
         maar ook om een tegenwicht te bieden aan een excessieve ‘Lissabonisering’, die nieuwe 

ongelijkheid in de hand zou kunnen werken

- om het sectorbeleid te schragen 
         maar daarvoor nog een geïntegreerde aanpak van het beleid van de EU te waarborgen   

- om de steun van de Europeanen aan het Europese integratieproces te verwerven
         en ook om crisissituaties te voorzien en bij te dragen aan hun oplossing;

- om de effecten van de ernstigste structurele handicaps in de EU (verafgelegen gebieden, 
eilanden, bergstreken, regio´s van het hoge noorden..) te verzachten 

         en ook de nieuwe belangrijkste kwesties aan te pakken: klimaat, energie en duurzame 
ontwikkeling…

-        om het beleid op vele niveaus te bevorderen, van Europa naar de regio´s
    en interregionale, transnationale en grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden
    te ontwikkelen en van territoriale cohesie een communautaire doelstelling met een hoge
   prioriteit te maken.
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