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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over governance en partnerschap op nationaal en regionaal niveau en als basis voor 
projecten op het gebied van regionaal beleid 
(2008/2064(INI))

Het Europees Parlement,

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

– gelet op artikel 15 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op de Territoriale Agenda en het Europees Handvest van Leipzig en het 
Actieprogramma voor het uitvoeren van de Territoriale Agenda,

– gelet op de door de thematische afdeling (structuur- en cohesiepolitiek) uitgevoerde studie 
inzake governance en partnerschap in het regionaal beleid (PE 397.245),

– gelet op het advies van het Comité van de Regio's (COTER-...) en van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité inzake governance en partnerschap,

– gelet op het verkennend advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité "Voor 
een evenwichtige ontwikkeling van metropolitane gebieden: problemen en 
mogelijkheden",

– gelet op de "praktische handleiding voor Europese financiering van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie" van de Europese Commissie,

– gelet op de tweede cyclus van het URBACT-programma (2007-2013), een Europees 
programma met als doel het stimuleren van de uitwisseling van ervaringen tussen 
Europese steden, in het bijzonder op het gebied van zeven nieuwe thematische netwerken 
inzake governance,

– gelet op artikel 45 van het intern reglement,

– gelet op het rapport van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de 
Commissie begrotingscontrole,

A. overwegende dat de praktische oplossingen die onze medeburgers op het gebied van 
overheidsdiensten (zoals openbaar vervoer, drinkwater, sociale woningbouw, etc.) 
verwachten, alleen kunnen worden bereikt door middel van goede governance op twee 
complementaire systemen: enerzijds het institutionele systeem dat gaat over de verdeling 
van bevoegdheden en budgetten tussen de staat en de regionale en lokale overheden; 
anderzijds het partnerschapssysteem dat verschillende overheidspartijen en private 
betrokken partijen die in een bepaald gebied met hetzelfde onderwerp te maken hebben, 
samenbrengt,

B. overwegende dat een betere samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij het 
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uitvoeren van programma's en projecten die gefinancierd worden door de structuur- en 
cohesiefondsen het mogelijk maakt een efficiëntere cohesiepolitiek te voeren en een 
grotere werkingskracht te verkrijgen,

C. overwegende dat bij een geïntegreerde aanpak niet alleen rekening wordt gehouden met 
de economische, sociale en milieuaspecten van de gebiedsontwikkeling, maar er ook voor 
wordt gezorgd dat de belangen van de verschillende betrokken partijen op elkaar worden 
afgestemd uitgaande van het specifieke karakter van een gebied, teneinde op de lokale en 
regionale problemen te kunnen inspelen,

D. overwegende dat een betere coördinatie van de verschillende vormen van overheidsbeleid 
en een geslaagde governance onmisbaar zijn voor de duurzame ontwikkeling van de 
gebieden,

E. overwegende dat het concept van een geïntegreerde aanpak voortaan als noodzakelijk 
wordt beschouwd en dat dit nu daadwerkelijk in praktijk dient te worden gebracht,

F. overwegende dat tussen de verschillende overheden, overheids- en private organen een 
efficiëntere werkwijze dient te worden opgezet, zonder dat noodzakelijkerwijs sprake is 
van overdracht van juridische bevoegdheden en zonder dat er nieuwe instanties worden 
opgericht, waarbij het voor elke partij mogelijk wordt om, dankzij de samenwerking, 
efficiënter te werken,

G. overwegende dat zoveel mogelijk voorafgaand aan de onderhandelingen over Europese 
regelgeving en in het bijzonder in het kader van de onderhandelingen over het volgende 
samenstel van cohesieregels, inspraak van regionale en lokale overheden dient te worden 
nagestreefd,

H. overwegende dat bij het concept van de centra voor wonen en werken rekening wordt 
gehouden met basisgebieden die relevant zijn voor het behandelen van vraagstukken die 
fundamenteel met het dagelijks leven van de burgers verbonden zijn (vervoer, 
overheidsdiensten, levensstandaard, werkgelegenheid en lokale economische activiteiten, 
veiligheid, etc.),

I. overwegende dat kennis van het "projectmanagement" voor de bij de uitvoering van het 
cohesiebeleid betrokken partijen een essentiële factor is om de governance te verbeteren 
en te vergemakkelijken,

J. overwegende dat gebruik dient te worden gemaakt van de geslaagde ervaringen met 
nieuwe methoden van governance;

Governance en Europese fondsen

1. verzoekt aan de Commissie, de Raad, de lidstaten en de regionale en lokale overheden om 
voor een betere koppeling tussen de verschillende Europese fondsen (structuurfondsen, 
Europees programma voor onderzoek en ontwikkeling, Europees Fonds voor 
Plattelandsontwikkeling, etc.) te zorgen teneinde de regionale en stedelijke ontwikkeling 
te bevorderen;
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2. verzoekt de regionale en lokale overheden om het gebruik van de geïntegreerde aanpak 
tijdens de huidige programmeringsperiode uit te breiden;

3. stelt voor om, in het kader van het toekomstig cohesiebeleid, het beginsel van de 
geïntegreerde aanpak verplicht te stellen;

4. stelt voor om, uit het oogpunt van vereenvoudiging en doelmatigheid, te onderzoeken of 
het in het toekomstig cohesiebeleid 2014-2020 haalbaar is de verschillende Europese 
fondsen, in het bijzonder EFRO, EFS en het Cohesiefonds, te fuseren;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten, in samenwerking met de regionale en lokale 
overheden, om onmiddellijk een begin te maken met de bestudering van de 
vereenvoudiging van de uitvoeringsprocedures voor het cohesiebeleid, teneinde de 
bureaucratische belasting van de betrokken partijen te verminderen;

Governance en partnerschap

6. verzoekt de Europese Commissie een overzicht op te stellen voor de toepassing van het 
partnerschapsbeginsel door de lidstaten, in het kader van de uitwerking van het NSR 
(Nationaal Strategisch Referentiekader) en de Oparationele Programma's, waarbij factoren 
voor slagen en mislukken van governance worden geïdentificeerd;

7. verzoekt de Europese Commissie een leidraad op te stellen voor het toepassen van 
daadwerkelijke partnerschappen met inachtneming van het institutionele kader van elke 
lidstaat;

8. constateert dat het partnerschapsproces slechts kan functioneren met partners die over de 
nodige deskundigheid en middelen beschikken en verzoekt de gezagsdragers een bijdrage 
te leveren aan het versterken van deze capaciteiten;

9. doet een beroep op de verplichting van een publieke raadpleging van de burgers over de 
planning en constateert dat de bevolkingsparticipatie in de voorbereidende fase van de 
operationele programma's 2007-2013 niet overtuigend is geweest en verzoekt de 
Commissie derhalve naar goede manieren te zoeken om de participatie van burgers in de 
volgende fase van de planning te vergroten;

10. verzoekt de lidstaten en de gezagsdragers te zorgen voor een betere integratie van de 
betrokken partijen in alle fasen van de planning van de structuurfondsen, waaronder de 
evaluatie en de vergaderingen van de comités die belast zijn met de controle van de 
operationele programma's;

Multilevel-governance

11. verzoekt de lidstaten om zo spoedig mogelijk concrete stappen te ontwikkelen uit het 
eerste uitvoeringsprogramma van de Territoriale Agenda, in het bijzonder in het kader van 
regel 3.1, teneinde de multilevel-governance te intensiveren;
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12. stelt voor om het governance-mechanisme op te nemen in het kader van regel 4.1 van het 
eerste uitvoeringsprogramma van de Territoriale Agenda, waarbij aan ORATE zal worden 
gevraagd om nieuwe indicatoren voor de territoriale cohesie te ontwikkelen;

13. moedigt de lidstaten aan om het cohesiebeleid decentraal uit te voeren om het systeem van 
multilevel-governance goed te laten functioneren met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel en verzoekt hun de noodzakelijke decentraliseringsmaatregelen te 
nemen;

14. moedigt de lidstaten aan om het beheer van de structuurfondsen aan regionale en lokale 
overheden te delegeren, teneinde deze fondsen beter te kunnen opnemen in de opstelling 
en uitvoering van de operationele programma's, of deze overheden minimaal een 
totaalbedrag aan subsidies te verlenen zodat zij volledig kunnen aansluiten op het 
mechanisme van de multilevel-governance;

Governance en Territoriale Dimensie

15. verzoekt de lidstaten die hun nationale wetgeving nog niet hebben aangepast aan de 
mogelijkheid tot oprichting van de Europese groepering voor territoriale samenwerking 
(EGTS), dit zo spoedig mogelijk te doen;

16. verzoekt de Europese Commissie, zonder de relevantie van het niveau van NUTS II ter 
discussie te stellen, de meest relevante gebieden te zoeken voor de uitvoering van 
daadwerkelijk geïntegreerd ontwikkelingsbeleid van ervaringsgebieden en 
projectgebieden, in het bijzonder:

 wat betreft de centra voor wonen en werken, te weten de steden en het omliggende 
platteland,

 wat betreft gebieden die een specifieke thematische aanpak rechtvaardigen, zoals 
berggebieden, stroomgebieden van rivieren en kustgebieden;

Governance en instellingen van de Europese Unie;

17. erkent de toegenomen erkenning van regionale en lokale overheden en de versterking van 
het subsidiariteitsbeginsel in het verdrag van Lissabon en verzoekt de Europese 
instellingen om vanaf heden over de concrete gevolgen van deze ontwikkelingen na te 
denken;

18. constateert dat er binnen de Raad geen orgaan bestaat dat zich specifiek bezig houdt met 
het cohesiebeleid en dat zorgt voor een strategische controle op dat beleid, dat de 
belangrijkste begrotingspost van de Europese Unie vormt en verzoekt de lidstaten om in 
de Raad specifieke vergaderingen te plannen van ministers belast met het cohesiebeleid;

19. prijst zich gelukkig met de oprichting van bijzondere groepen in de Commissie, zoals die 
inzake "stedelijke ontwikkeling" en inzake "geïntegreerde aanpak" en verzoekt de 
Commissie om deze manier van transversaal werken uit te breiden en het Parlement 
regelmatig op de hoogte te stellen van de werkresultaten van deze groepen;
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20. verbindt zich om de aanpassing van het intern reglement van het Parlement te bestuderen 
om transversaal werken mogelijk te maken voor onderwerpen waarbij meerdere 
parlementaire commissies (tijdelijke groepen of anderszins) betrokken zijn, in het 
bijzonder in het kader van de werkzaamheden van de werkgroep voor parlementaire 
hervorming;

21. verzoekt het Comité van de Regio's om zich meer in te spannen voor de ontwikkeling van 
het gebruik van governance, zowel uit kwantitatief als uit kwalitatief oogpunt;

Instrumenten om een geslaagde governance te bevorderen

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten om, tezamen met publieke en particuliere 
onderwijs- en opleidingsorganisaties, de ontwikkeling van opleidingsmaatregelen 
betreffende governance op zich te nemen om de grote communautaire problemen het 
hoofd te bieden;

23. verzoekt de gekozen bestuurders en ambtenaren van nationale, regionale en lokale 
overheden die betrokken zijn bij de uitvoering van de operationele programma's van het 
cohesiebeleid, de financiële middelen voor technische ondersteuning van deze 
programma's te gebruiken voor scholing inzake de met deze programma's verbonden 
governance, in het bijzonder inzake het "projectmanagement";

24. is van mening dat de Europese uitwisselingsnetwerken betreffende best practices hun 
acties op het gebied van governance zouden moeten uitbreiden om zo bij te dragen aan 
een betere operationaliteit;

25. prijst zich gelukkig met het initiatief dat is voortgekomen uit het Franse voorzitterschap 
van de EU om een proces voor de opstelling van een keurmerk voor een duurzame en 
samenhangende stad te starten, waarbij referentiecriteria zullen worden uitgewerkt en 
verzoekt hierbij rekening te houden met het governance-mechanisme;

26. stelt voor om een ERASMUS-programma op te starten voor lokale gekozen bestuurders;
27. vraagt haar Voorzitter om de onderhavige resolutie aan de Raad en de Commissie te 

sturen.
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TOELICHTING

De behoefte aan governance om duurzame ontwikkeling vooruit te helpen

Om de regionale ontwikkeling te laten slagen, is het niet voldoende om overeenstemming te 
bereiken over de vraag wat te doen, maar is het van het grootste belang om de werkwijze 
waarmee de vraag hoe iets te doen kan worden beantwoord, dat wil zeggen governance, vast 
te stellen.
Het beleid op regionaal en stedelijk niveau dient binnen een geïntegreerde 
ontwikkelingsstrategie te passen. Er moeten mechanismen worden ontwikkeld die voorkomen 
dat verschillende beleidslijnen elkaar tegenwerken. Alleen verbetering van de governance kan 
duurzame ontwikkeling vooruithelpen.
In de praktijk stuit men bij het ontwikkelen en opzetten van regionale ontwikkeling vaak op 
de indeling in sectoren van de overheidsorganisaties (staat, regio's, gemeenten, etc.) met hun 
eigen bevoegdheden, begroting en agenda. Geografische en bestuurlijke grenzen komen niet 
noodzakelijkerwijs overeen met een gebied dat een gelijksoortige oplossing op het gebied van 
vervoer, onderwijs, sociale woningbouw, etc. nodig heeft. De structuren dienen derhalve 
aangepast te worden aan de behoeften van burgers in een zich snel ontwikkelende wereld, 
waarin men steeds meer van elkaar afhankelijk is.

De Europese Unie als hervormer van governance

De Europese Unie heeft ervoor gezorgd dat governance binnen de verschillende lidstaten een 
grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het beleid van de lidstaten en in het bijzonder het 
cohesiebeleid heeft een hervormingsproces van governance in gang gezet: van een vaak 
gecentraliseerd en verzuild (zowel geografisch als sectoraal) systeem, is governance 
uitgegroeid tot een systeem dat op meerdere niveaus steeds meer geïntegreerd is. 

Met inachtneming van het institutioneel kader van elke lidstaat, verdeling van de 
bevoegdheden en het subsidiariteitsbeginsel, kunnen Europese instellingen stimuleren dat op 
alle niveaus verbeteringen in governance worden aangebracht: communautair, nationaal, 
regionaal en lokaal.

Communautaire initiatieven, zoals URBAN I en II in stadswijken en LEADER in 
plattelandsgebieden, hebben aangetoond dat het systeem werkt. Deze methodologie kenmerkt 
zich onder meer door een geïntegreerde multisectorale, territoriale en opbouwende aanpak. 
Genoemde methodologie betekent ook een nauw partnerschap met lokale overheden en met 
de lokale bevolking. Bovendien bestaan er verschillende nieuwe innovatieve instrumenten die 
het mogelijk maken om een permanent opleidingstraject te ontwikkelen en een netwerk op te 
zetten.

Verbeteren van de governance: van concept tot daadwerkelijke toepassing

Het concept van de geïntegreerde aanpak, dat wil zeggen het verder integreren van alle beleid 
met territoriale, economische en sociale gevolgen, is steeds meer voorhanden in de Europese 
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regelgeving. Genoemd concept komt voort uit de behoefte om de doorstroming in de politieke 
en bestuurlijke structuren te bevorderen.
Voortaan wordt dit als een noodzaak aangemerkt. Het komt terug in veel teksten van de 
Europese instellingen, meer in het bijzonder op het gebied van cohesiebeleid. Het is een 
leidraad geworden bij het bevorderen van de doelmatigheid van het beleid van de Europese 
lidstaten. 
Als de geïntegreerde aanpak wordt beschouwd als het in aanmerking nemen van de aan 
een zelfde project verbonden verschillende thematieken, is governance het 
uitvoeringsmechanisme.
Het onderhavige rapport heeft tot doel een reeks van concrete voorstellen voor de verbetering 
van governancesystemen naar voren te brengen. Bijzondere nadruk wordt gelegd op de 
toepassing van het partnerschapsbeginsel, dat een sleutelrol vervult in het cohesiebeleid op het 
gebied van governance.
De nieuwe governancemethoden komen niet in de plaats van de overheidsinstellingen 
(Europese, nationale, regionale en lokale) die over bevoegdheden en budgetten beschikken, 
maar maken het voor deze instellingen mogelijk om hun eigen beleid uit te voeren in 
samenhang met alle betrokken partijen (overheid en private sector) die belang hebben bij 
dezelfde kwestie.

Governance en Europese fondsen

De opbouw en samenstelling van de structuurfondsen met hun verschillende doelstellingen, 
toelatingscriteria en betrokken partijen, blijft zeer complex. Desalniettemin streven alle 
structuurfondsen, en zelfs andere communautaire fondsen, hetzelfde doel na, te weten het 
stimuleren van de duurzame ontwikkeling van de regio's en steden van de Europese Unie.

De structuur van de fondsen en de methoden van governance dienen zodanig te zijn dat alle 
financiële instrumenten elkaar wederzijds aanvullen en een optimale afstemming mogelijk 
maken. Deze optimale afstemming is alleen mogelijk als de structuren eenvoudig en
transparant zijn. De opbouw van de verschillende fondsen dient derhalve coherent en 
complementair te zijn.

Governance en Partnerschap

Een specifiek sleutelbeginsel van governance van structuurfondsen is het 
partnerschapsbeginsel. Het partnerschapsbeginsel heeft ervoor gezorgd dat de governance van 
het cohesiebeleid transparanter, opener en meer geïntegreerd is geworden, maar de toepassing 
ervan blijft op zijn minst onvoldoende.
Het onderzoek dat werd gevraagd door het thematische Departement "Governance en 
Partnerschap in het regionaal beleid" van het Europees Parlement heeft de aandacht gevestigd 
op de verschillen en problemen bij de toepassing van het partnerschapsbeginsel. Er is 
namelijk geen eenduidig model, maar er zijn 27 verschillende manieren om het beginsel toe te 
passen, waarbij rekening wordt gehouden met de institutionele kenmerken van elke lidstaat. 
Een geslaagd partnerschap vraagt om een bepaalde investering bij aanvang van het proces, 
maar levert vervolgens winst op in de vorm van tijd, geld en doelmatigheid.
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Met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en het institutionele kader van elke lidstaat, 
dient de Commissie de toepassing van het partnerschapsbeginsel in de verschillende lidstaten 
en hun regio's te onderzoeken. Op basis van dit onderzoek dient een gids te worden opgesteld, 
in het bijzonder om de goede praktijkervaringen te promoten. 
Bovendien lijkt het noodzakelijk om, tussen de opleidingsinitiatieven door, de capaciteit van 
de betrokken partijen te versterken zodat zij volledig kunnen participeren.
De betrokkenheid van burgers is een belangrijk element van het partnerschapsbeginsel. In het 
kader van de voorbereiding op de werkelijke programmeringsperiode hebben de burgers in de 
meeste regio's onvoldoende in het proces geparticipeerd. Daartoe dienen nieuwe methoden te 
worden ontwikkeld.

Mulitilevel-governance

Multilevel-governance betekent dat elke politieke laag - communautair, nationaal, regionaal 
of lokaal - deskundigheid en competentie bezit om bij te dragen aan de uitvoering van het 
cohesiebeleid. De toepassing van het subsidiariteitsbeginsel vraagt een zekere mate van 
decentralisatie van het cohesiebeleid. 

Alle bij de uitvoering van het cohesiebeleid betrokken partijen dienen nauw samen te werken 
in de context van verschillende bestuurlijke en institutionele structuren. Het slagen of 
mislukken van de samenwerking tussen de betrokken partijen hangt nauwelijks van het 
institutionele systeem af. Een zelfde systeem kan tot goede of slechte resultaten leiden 
wanneer het gaat om de verwezenlijking van projecten. Het is van belang dat er meer 
onderzoek wordt verricht naar factoren die leiden tot het mislukken of slagen, onafhankelijk 
van de institutionele structuur van de lidstaat. In dat opzicht dient het actieprogramma voor de 
uitvoering van de Territoriale Agenda of het nieuwe ORATE-programma de elementen van 
de governance te integreren.

Governance en territoriale dimensie

De territoriale dimensie staat steeds meer centraal in de beschouwingen over het 
cohesiebeleid. In het Verdrag van Lissabon wordt van de territoriale cohesie een doelstelling 
van de Europese Unie gemaakt, met dezelfde status als de economische en sociale cohesie. 
Deze herfst publiceert de Europese Commissie haar Groenboek over de territoriale cohesie en 
in dat verband zal speciale aandacht aan de kwestie van de governance worden besteed.

Integratie van de territoriale dimensie in het cohesiebeleid betekent ook dat dient te worden 
bedacht welk territoriaal niveau geschikt is voor interventie. Nieuwe opkomende concepten, 
zoals het centrum voor wonen en werken, verdienen het om onderzocht te worden. 

De Europese groepering voor territoriale samenwerking is een uitstekend instrument voor het 
invoeren van effectieve, grensoverschrijdende en transnationale governance, maar dit 
instrument is tot op heden onvoldoende benut en gebruikt wegens het ontbreken van 
aangepaste wetgevingen van de lidstaten en zelfs door het ontbreken van politieke wil.

Governance en instellingen van de Europese Unie;
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De communautaire instellingen dienen zelf hun huidige organisatie aan te passen om 
efficiënter te gaan werken met toepassing van de beginselen van de geïntegreerde aanpak. 

De huidige scheiding in het Europees Parlement met specifieke parlementaire commissies en 
in de Europese Commissie met Directoraten-Generaal, maakt het onmogelijk om de juiste 
antwoorden te geven op de vele transversale onderwerpen.

Zo hebben bijvoorbeeld vraagstukken op het gebied van het openbaar vervoer gevolgen voor 
de vervuiling, het sociaal openbreken van gebieden, stadsplanning, etc., hetgeen onder de 
bevoegdheid van meerdere parlementaire commissies en meerdere Directoraten-Generaal valt.

Het belang van de aan de structuurfondsen bestede gelden (36% van de begroting van de EU), 
impliceert een bijzondere controle op het niveau van de Raad.

Instrumenten om een geslaagde governance te bevorderen

Om de governance operationeel te maken, dient het instrument projectmanagement te worden 
gebruikt. Dit projectmanagement is gebaseerd op eenvoudige regels en wordt momenteel 
hoofdzakelijk door ondernemingen gebruikt. Het geeft een onderneming niet alleen de 
mogelijkheid een nieuw product te maken in een omgeving die steeds complexer wordt, maar 
is ook een interessant middel om door structuurfondsen gefinancierde projecten te laten 
slagen. Met behulp van projectmanagement kan de interactie tussen de verschillende 
betrokken partijen vorm worden gegeven en kan de geïntegreerde aanpak dus operationeel 
gemaakt worden.
De nieuwe governance-methoden, zoals projectmanagement, dienen bovendien ontwikkeld en 
verspreid te worden. Een continu opleidingstraject dient derhalve te worden opgestart ten 
behoeve van de vele betrokken partijen, in het bijzonder de gekozen bestuurders en 
ambtenaren van nationale, regionale en lokale overheden.
Bovendien is het opstarten van een nieuw ERASMUS-programma voor de gekozen lokale 
bestuurders een nieuwe te overwegen route om een bijdrage te leveren aan de uitwisseling van 
best practices op het gebied van governance.
Tenslotte dienen de Europese uitwisselingsnetwerken hun acties op het gebied van 
governance uit te breiden om zo bij te dragen aan een betere operationaliteit.

Conclusies

Governance en in het bijzonder het partnerschapsbeginsel wordt tegenwoordig erkend als een 
essentiële factor die bepalend is voor de doelmatigheid van het gebruik van de 
structuurfondsen. Er zijn over dit onderwerp veel concepten ontwikkeld die vaak weinig 
operationeel waren en waarbij concrete toepassingen ontbraken.

De Europese Unie heeft al aangetoond dat zij een uitstekende hervormer is van governance. 
Door haar voorstellen in de praktijk te brengen, kan de Europese Unie haar hervormende 
krachten inzetten met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en zo de duurzame 
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ontwikkeling van de gebieden vooruit helpen.
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