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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de uitvoering van de structuurfondsverordening 2007-2013: de resultaten van de 
onderhandelingen betreffende de nationale cohesiestrategieën en operationele 
programma's
(2008/2183(INI))

Het Europees Parlement,

 gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

 gezien de mededeling van de Commissie over de resultaten van de onderhandelingen 
betreffende de cohesiebeleidsstrategieën en -programma's voor de programmeringsperiode 
2007-2013 (COM(2008)0301),

 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 Cohesiefonds1 ("algemene verordening betreffende EFRO, 
ESF en Cohesiefonds"),

 gelet op Beschikking 2006/702/EG van de Raad van 6 oktober 2006 betreffende 
communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie2 ("strategische richtsnoeren 
inzake cohesie"),

 gezien de resultaten van de onderhandelingen over de strategieën en programma's van het 
cohesiebeleid 2007-2013 – informatiebladen per lidstaat,

 gezien het vierde verslag over de economische en sociale cohesie (COM(2007)0273) ("het 
vierde cohesieverslag"),

 gezien het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1083/2006 inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, wat een aantal bepalingen met betrekking tot het 
financieel beheer betreft (COM(2008)0803),

 gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling met betrekking tot de subsidiabiliteit van investeringen in 
energie-efficiëntie en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting
(COM(2008)0838),

 gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1081/2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds 
ten aanzien van de soorten kosten die voor een bijdrage in aanmerking komen,

 gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

                                               
1 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.
2 PB L 291 van 21.10.2006, blz. 11.
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 gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2008),

A. overwegende dat de Commissie een mededeling heeft gepubliceerd op basis van de 
resultaten van onderhandelingen met de lidstaten over de nationale strategische 
referentiekaders en operationele programma's,

B. overwegende dat de Gemeenschap op grond van artikel 158 van het Verdrag zich ter 
versterking van de economische en sociale samenhang ten doel stelt de verschillen tussen 
de ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio's en de achterstand van de minst 
begunstigde regio's of eilanden te verkleinen,

C. overwegende dat de laatste twee uitbreidingen van de EU een aanzienlijke vergroting van 
de regionale verschillen in de Gemeenschap hebben opgeleverd en dat deze op gepaste 
wijze moeten worden aangepakt teneinde harmonieuze, evenwichtige en duurzame 
ontwikkeling te bevorderen,

D. overwegende dat de Raad in oktober 2006 voornoemde strategische richtsnoeren inzake
cohesie heeft aangenomen als indicatief kader voor de lidstaten bij de opstelling van hun 
nationale strategische referentiekaders en operationele programma's voor de periode 
2007-2013,

E. overwegende dat de drie prioriteiten in de strategische richtsnoeren inzake cohesie 
betrekking hebben op vergroting van de aantrekkelijkheid van Europa en zijn regio's als 
plaatsen om in te investeren en te werken, verbetering van het kennisniveau en innovatie
ten behoeve van groei en het scheppen van meer en betere banen,

F. overwegende dat omzetting van deze prioriteiten in operationele programma's de regio's 
in staat moet stellen de uitdagingen van globalisering, duurzame ontwikkeling en 
structurele, demografische en klimaatverandering aan te gaan,

G. overwegende dat er belangrijke verschillen bestaan in de wijze waarop lidstaten 
voornoemde prioriteiten hebben omgezet in hun operationele programma's, afhankelijk 
van de doelstelling voor regionale ontwikkeling, convergentie of concurrentievermogen 
en werkgelegenheid die voor een bepaalde regio gold,

H. overwegende dat de lidstaten volgens de algemene verordening betreffende EFRO, ESF 
en Cohesiefonds verplicht waren 60% van de totale uitgaven voor cohesie en 75% van de 
totale uitgaven voor regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid te bestemmen 
voor prioriteiten in het kader van de Lissabon-doelstellingen,

I. overwegende dat goed bestuur en toepassing van het partnerschapbeginsel, in combinatie 
met een sterk institutioneel en administratief vermogen, wezenlijke voorwaarden zijn 
voor de succesvolle uitvoering van het cohesiebeleid,

J. overwegende dat het cohesiebeleid sterk en flexibel genoeg moet zijn om een belangrijke 
rol te kunnen spelen bij de inspanningen van de EU ter bestrijding van de gevolgen van 
de huidige economische crisis,

1. erkent de inspanningen die alle lidstaten zich getroosten om in hun operationele 
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programma's uitvoering te geven aan de drie prioriteiten van de strategische richtsnoeren 
inzake cohesie, die overeenstemmen met de doelstellingen van de Lissabon-agenda;

Verschillen tussen regio's verkleinen

2. neemt nota van de vastbeslotenheid van de lidstaten om aandacht te besteden aan de 
specifieke territoriale behoeften die voortkomen uit hun geografische ligging en hun 
economische en institutionele ontwikkeling door strategieën te formuleren voor de 
verkleining van onevenwichtigheden tussen en binnen regio's; herhaalt in dit verband dat 
verkleining van verschillen tussen regio's het belangrijkste doel blijft van het regionaal 
beleid van de EU;

Cohesiebeleid in het kader van de Lissabon-doelen

3. waardeert de inspanningen van de nationale autoriteiten om te waarborgen dat de 
gemiddelde bestemming van uitgaven voor realisering van de Lissabon-agenda 65% van 
de beschikbare fondsen in de convergentieregio's uitmaakt en 82% van de beschikbare 
fondsen in de regio's met een doelstelling in het kader van concurrentievermogen en 
werkgelegenheid, percentages die feitelijk hoger zijn dan aanvankelijk werd gevraagd;

4. moedigt regio's aan zich in te spannen om de Lissabon-doelstellingen te realiseren door 
grondige en doeltreffende uitvoering van hun operationele programma's; doet tevens een 
beroep op de Commissie om de uitvoering van die programma's nauwkeurig te volgen 
teneinde de omzetting van de doelstellingen in de praktijk te waarborgen en het 
Parlement in te lichten over de problemen die daarbij worden geconstateerd;

Inspelen op globalisering en structurele verandering

5. waardeert het feit dat alle lidstaten een aanzienlijk deel van de hun in totaal toegekende 
financiële middelen hebben besteed aan investeringen in O&O en innovatie, aan de 
ontwikkeling van een op kennis gebaseerde diensteneconomie en aan de bevordering van 
ondernemerschap en ondersteunende zakelijke diensten, alsook aan hulp voor 
ondernemingen en werknemers die zich moeten aanpassen aan nieuwe omstandigheden; 
constateert dat voor de meeste convergentieregio's in de EU de borging van 
toegankelijkheid nog altijd een belangrijk probleem is omdat hun vervoersinfrastructuur
tekortschiet;

Demografische verandering en meer geïntegreerde arbeidsmarkten

6. feliciteert de lidstaten met hun inspanningen om voorrang te geven aan investeringen die 
zijn gericht op vergroting van de arbeidsparticipatie en verbetering van vaardigheden en 
aan de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting in hun door het Europees Sociaal Fonds 
gefinancierde programma's;

Inspelen op de uitdagingen van duurzame ontwikkeling, klimaatverandering en energie

7. is van mening dat in alle operationele programma's maatregelen ter bescherming van het 
milieu, bestrijding van de klimaatverandering en bevordering van energie-efficiëntie 
moeten worden opgenomen en waardeert de toezeggingen die de lidstaten ter zake 
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hebben gedaan door ongeveer één derde van de totale begroting voor het cohesiebeleid 
aan zulke maatregelen te besteden; meent echter dat de specifieke bedragen die zijn 
toegewezen aan de strijd tegen klimaatverandering en de bevordering van energie-
efficiënte niet toereikend zijn om in de reële noodzaak te voorzien;

8. merkt op dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen de manieren waarop de lidstaten van 
de EU-15 en de nieuwe lidstaten van de EU-12 de middelen op dit terrein hebben 
toegewezen en ziet in dat het noodzakelijk is dat de nieuwe lidstaten aanzienlijke 
middelen besteden aan de realisering van het gemiddelde milieubeschermingsniveau van 
de EU, dat de minimumvoorwaarde voor borging van duurzame ontwikkeling is;

Versterking van bestuur op meerdere niveaus en partnerschap 

9. is van mening dat bestuur op meerdere niveaus en het partnerschapbeginsel 
sleutelvoorwaarden zijn voor de legitimiteit en transparantie van operationele 
programma's alsook voor hun doeltreffendheid in de programmeringsfase en vooral 
tijdens het uitvoeringsproces; verwelkomt derhalve de inspanningen van alle lidstaten, in 
overeenstemming met hun specifieke institutionele kaders en tradities, om het 
partnerschapbeginsel in hun programma's voor de huidige periode te versterken 
overeenkomstig artikel 11 van de algemene verordening betreffende EFRO, ESF en 
Cohesiefonds; doet vooral de nieuwe lidstaten die weinig ervaring hebben met de 
opbouw van doeltreffende partnerschappen de aanbeveling het partnerschapbeginsel 
consequent te versterken tijdens de uitvoering van hun operationele programma's;

Versterking van de institutionele capaciteit

10. waardeert het toegenomen bewustzijn van het belang van versterking van de institutionele
en administratieve capaciteit voor de doeltreffende uitvoering van publiek beleid en voor 
het beheer van EU-fondsen; pleit voor materiële inspanningen in alle convergentieregio's
ter versterking van de institutionele capaciteit en vergroting van de professionaliteit bij 
publieke autoriteiten;

Integratie van succesvol beleid, kennisverhoging en verspreiding van goede praktijken

11. waardeert in het bijzonder de integratie door de nieuwe lidstaten van de uitkomsten van 
de communautaire initiatieven URBAN en EQUAL in de operationele programma's voor 
de periode 2007-2013; hecht zijn goedkeuring aan de inspanningen van de lidstaten om 
geïntegreerde plannen op te stellen voor duurzame stadsontwikkeling, want steden zijn de 
vestigingsplaatsen van economische sectoren en verantwoordelijk voor economische 
groei en nieuwe werkgelegenheid; is bovendien van mening dat het volledige potentieel 
van de Europese programma's voor territoriale samenwerking dient te worden benut 
teneinde de ontwikkeling te versnellen en hogere groeipercentages te bereiken;

Conclusies

12. is van mening dat geen waardeoordeel kan worden uitgesproken over de wijze waarop de 
nieuwe lidstaten hebben besloten het in de strategische richtsnoeren inzake cohesie 
aangereikte wetgevingskader uit te voeren tijdens de opstelling van hun nationale
strategische referentiekaders en operationele programma's; is zich ervan bewust dat alle 
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lidstaten zich in alle fasen van het proces sterk hebben ingespannen om prioriteiten van 
het cohesiebeleid te realiseren binnen de context van hun eigen behoeften en 
beperkingen;

13. verzoekt de lidstaten hun bestaande procedures te versterken teneinde te waarborgen dat 
een volledig werkbare geïntegreerde benadering wordt gehanteerd bij de uitvoering van 
het cohesiebeleid en dat zodoende alle aspecten van elk afzonderlijk operationeel 
programma behoorlijk in overweging worden genomen;

14. moedigt de pogingen van de Commissie aan om te zorgen dat de lidstaten doelmatige 
controlesystemen gebruiken voor een goed financieel beheer van communautaire 
uitgaven;

15. merkt op dat de huidige mondiale economische crisis in alle lidstaten een nieuwe situatie 
heeft geschapen die een herevaluatie en mogelijk een aanpassing van 
investeringsprioriteiten noodzakelijk maakt; verwelkomt voornoemde voorstellen van de 
Commissie tot wijziging van verordeningen teneinde tegemoet te komen aan de 
behoeften van de EU in deze uitzonderlijke omstandigheden en herhaalt zijn standpunt
dat het cohesiebeleid van cruciaal belang is voor economisch herstel op het gehele 
grondgebied van de EU; verwerpt derhalve elke poging het beleid te renationaliseren; 

o

o o

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

Inleiding

Op veel Europese beleidsterreinen beperken uitvoeringsverslagen zich tot een juridische 
controle van de omzetting van EU-wetgeving in nationaal recht. Deze controle wordt vaak 
uitgevoerd aan de hand van voorbeelden uit de betrokken wetgeving en uit de lidstaten
waarop het verslag betrekking heeft. In het geval van de structuurfondsen is deze aanpak 
thans niet mogelijk aangezien de wetgeving op dit terrein ofwel uit direct toepasselijke 
verordeningen bestaat, of onder de instemmingsprocedure valt.1 Uitvoeringsmaatregelen die 
door de Europese Commissie worden genomen in de vorm van beschikkingen worden noch 
aan het Parlement, noch aan de Raad voorgelegd. Deze situatie kan echter veranderen met de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon of een equivalent daarvan.

Algemene achtergrond

Gedurende deze hele zittingsperiode heeft het Europees Parlement, in samenspraak met de 
Europese Commissie en de Raad, de noodzaak onderstreept om het grootste deel van de 
beschikbare regionale ontwikkelingsfondsen te investeren in maatregelen ter ondersteuning 
van die lidstaten en regio's die achterblijven in economische, sociale en duurzame 
ontwikkeling. Toch heeft het ten minste evenveel belang gehecht aan de garantie dat er 
middelen beschikbaar worden gesteld voor hulp aan alle Europese regio's, vooral om 
onderzoek en ontwikkeling te stimuleren en op basis van geavanceerde technologie 
diensteneconomieën te vormen en ondersteunende zakelijke diensten te ontwikkelen in de 
meer welvarende regio's teneinde de Unie de ambities te laten waarmaken die in de agenda's 
van Lissabon en Gotenburg zijn geformuleerd. In de visie van het Parlement zou het 
contraproductief zijn geweest om de maatregelen in het kader van dit beleid te beperken tot de 
armere lidstaten. Regionale ontwikkeling is bij uitstek het beleidsterrein waarvan de resultaten 
voor iedere Europese burger in de directe omgeving zichtbaar en voelbaar zijn. Het beleid kan 
daarom alleen succesvol zijn als die resultaten worden geboekt in alle lidstaten, zonder 
onderscheid.

Indachtig deze visie heeft het Parlement de afgelopen vijf jaar strategische maatregelen 
aangeduid die zij wil zien uitgevoerd in de lidstaten. Daartoe behoren:

 maatregelen ter verbetering van het stadsmilieu, met bijzondere aandacht voor 
stadsvervoer en de bestrijding van CO2-uitstoot, beheersing van stedelijke wildgroei
en de beschikbaarheid van goede, betaalbare huisvesting en open ruimten;

 maatregelen om polycentrische ontwikkeling te waarborgen;
 maatregelen om de levensomstandigheden en integratie van minderheidsgroepen te 

verbeteren, in het bijzonder van de Roma;
 maatregelen om de verspreiding en uitwisseling van goede praktijken te waarborgen;
 maatregelen om lokale economieën en omgevingen voor te bereiden op de uitdaging 

van de klimaatverandering;

                                               
1 Zie 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 Cohesiefonds en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1260/1999.
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 de stelselmatige keuze voor en toepassing van de geïntegreerde benadering van 
strategische planning en projectuitvoering;

 aanmoediging van de betrokkenheid van de particuliere sector bij de realisering van 
projecten, met een belangrijke rol voor publiek-private samenwerking;

 een belangrijke rol voor regionale en lokale autoriteiten bij het opzetten en uitwerken 
van de nationale strategische kaders.

Het doel van dit verslag is te laten zien hoe de lidstaten de communautaire strategische 
richtsnoeren inzake cohesie uit 2006 hebben opgevat en nagevolgd bij de opstelling van hun 
nationale strategische referentiekaders en de bijbehorende operationele programma's, 
aangepast aan hun specifieke beperkingen en vereisten.

De uitvoering van strategieën en operationele programma's voor de programmeringsperiode 
2007-2013 is zojuist begonnen. Pas nu de Europese Commissie de goedkeuringsprocedure 
voor operationele programma's in juni 2008 heeft afgerond, beginnen de nieuwe projecten 
vorm te krijgen. Het zal minstens nog een jaar duren voordat enige echte vooruitgang in hun 
uitvoering kan worden vastgesteld. Derhalve is dit verslag noodzakelijkerwijs beperkt in zijn 
reikwijdte: het wil aangeven hoe en in hoeverre de in de strategische richtsnoeren inzake 
cohesie geformuleerde communautaire prioriteiten door lidstaten en regio's zijn verwerkt bij 
de voorbereiding en opstelling van de operationele programma's, die de uitvoering van het 
regionaal ontwikkelingsbeleid voor de hele programmeringsperiode bepalen. Een echte 
analyse van het uitvoeringsproces van de operationele programma's kan pas worden gemaakt 
wanneer de lidstaten hun verslagen indienen met informatie over de bijdrage van de 
programma's die mede zijn gefinancierd uit de fondsen voor uitvoering van de doelstellingen 
van het cohesiebeleid, over de taakvervulling van de fondsen, over de uitvoering van de 
prioriteiten zoals beschreven in de communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie en 
over het bereiken van de doelstelling inzake de bevordering van concurrentievermogen en het 
scheppen van banen, zoals voorgeschreven in artikel 29 van de algemene verordening.

De mededeling van de Europese Commissie over de resultaten van de onderhandelingen 
betreffende de cohesiebeleidsstrategieën en -programma's voor de programmeringsperiode 
geeft ons enig inzicht in de wijze waarop de voor de komende periode van zeven jaar voor dit 
beleid gereserveerde 347 miljard euro1 zal worden gebruikt ten behoeve van de volgende 
generatie regionale cohesiebeleidsprogramma's.

Kernoordeel

In overeenstemming met het basisbeginsel van solidariteit, de hoeksteen van het 
cohesiebeleid, blijft het belangrijkste doel "de ongelijkheden tussen de lidstaten, regio's en 
individuele personen in termen van levensstandaard en ontwikkelingsmogelijkheden te 
verminderen en de economische, sociale en territoriale cohesie tegen de achtergrond van de 
mondiale economie te bevorderen."2

Dat gezegd zijnde blijkt uit de opzet van het strategisch beleid in de programmeringsperiode 
2007-2013 dat alle lidstaten, ook die welke recentelijk zijn toegetreden, een eensgezinde 

                                               
1 Dit bedrag vormt nu de op één na grootste post van de communautaire begroting.
2 Bron: Europese Commissie, COM(2008)301 definitief.
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inspanning hebben verricht om het beleid en de investeringen af te stemmen op het bereiken 
van de doelstellingen van Lissabon en Gotenburg. Zo zien we dat de convergentieregio's 65% 
van de toegewezen middelen en de regio's met een doelstelling in het kader van 
concurrentievermogen en werkgelegenheid 82% van de toegewezen middelen (70% van de 
totale middelen) hebben gereserveerd voor de prioriteiten van de Lissabon-agenda. Deze 
percentages zijn hoger dan die welke oorspronkelijk vereist zijn op grond van artikel 9 van de 
algemene verordening (60% van de uitgaven voor de convergentiedoelstelling en 75% voor 
de doelstelling van regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid). Dit betekent niet 
alleen een erkenning van het feit dat het beleid in verband met de Lissabon-agenda de potentie 
heeft om een relatief voordeel op te leveren voor de Europese economie in een meer en meer 
geglobaliseerde omgeving, maar ook een opmerkelijke toewijding van de kant van de minder 
ontwikkelde landen en regio's, die inzien dat het noodzakelijk is om de problemen van 
concurrentievermogen, innovatie en dynamiek met voorrang aan te pakken.

Aanpassing van onze economieën, zelfs van onze levensstijl, om ons teweer te stellen tegen 
de problemen van de globalisering en de klimaatverandering is een noodzaak die in de nabije 
toekomst het regionale ontwikkelingsbeleid zal beïnvloeden. Vooruitgang op deze gebieden 
vereist middelen voor onderzoek en innovatie, ondernemerschap, energie-efficiëntie en 
specifieke fondsen die worden besteed aan de bestrijding van de gevolgen van de 
klimaatverandering. Uw rapporteur constateert tot zijn genoegen dat er meer dan 100 miljard 
euro zal worden geïnvesteerd in milieubescherming, maar is tegelijkertijd van mening dat de
bedragen die zijn gereserveerd voor enerzijds energie-efficiënte en duurzame energie (9 
miljard) en anderzijds maatregelen tegen de klimaatverandering (48 miljard) lager zijn dan 
vereist. In een tijd waarin onze planeet zich al grillig gedraagt en hele regio's op de wereld te 
lijden hebben van onverwachte overstromingen en verergerende droogte, zal de vooruitgang 
die we deze zeven cruciale jaren boeken niet alleen ons aller toekomst beïnvloeden maar ook 
bepalen welke economische regio de nieuwe sectoren en opkomende economische activiteiten 
van de eenentwintigste eeuw gaat beheersen.

Andere belangrijke zaken die in overeenstemming met de prioriteiten van het cohesiebeleid in 
het verslag aan de orde worden gesteld, zijn maatregelen om:

 de werkloosheid te verlagen;
 een meer flexibele arbeidsmarkt te bevorderen;
 sociaal geïntegreerde samenlevingen te bevorderen en armoede te bestrijden;
 de noodzaak van goed bestuur en van een versterkte institutionele capaciteit te 

onderstrepen waar dat vereist is voor de uitvoering van de operationele programma's;
 succesvolle maatschappelijke initiatieven te integreren in de rest van de samenleving;
 de kennissamenleving en de uitwisseling van goede praktijken tot ontwikkeling te 

brengen.

Conclusies

De werkhypothese van de rapporteur, te weten dat de algemene prioriteiten van het 
cohesiebeleid door alle lidstaten zijn nageleefd tijdens de opstelling van en onderhandelingen 
over de operationele programma's, blijkt juist te zijn geweest. Alle lidstaten hebben zich 
duidelijk aan de communautaire prioriteiten gehouden en die vertaald in hun eigen 
prioriteiten, in overeenstemming met de beperkingen van hun specifieke niveau van 
economische en territoriale ontwikkeling.



PR\747473NL.doc 11/12 PE414.264v01-00

NL

Dit verslag verschijnt in een tijd van ongekende economische onrust. Aan miljoenen Europese 
belastingbetalers wordt gevraagd miljarden euro's bij te dragen aan de herfinanciering van de 
monetaire stelsels van Europa. Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Duitsland en Italië 
bevinden zich al in een recessie of zijn er naar op weg. Hoewel de rapporteur niet de 
bedoeling heeft de grote economische crisis te bespreken, wil hij hier wel de herzieningen van 
het wetgevingskader verwelkomen, bedoeld om te garanderen dat het cohesiebeleid een 
krachtig instrument blijft waarmee permanente, evenwichtige duurzame ontwikkeling kan 
worden bevorderd, zelfs in een periode van onverwachte economische aardschokken. De 
Europese Commissie heeft bij het Parlement voorstellen ingediend die bedoeld zijn om het 
cohesiebeleid te versterken met de middelen die nodig zijn om een centrale rol te spelen bij de 
Europese pogingen om aan deze ongeëvenaarde uitdaging het hoofd te bieden. Ongetwijfeld 
zullen methoden, programma's en regels naar behoefte worden aangepast. Daarom is het nog 
belangrijker om de plannen nauwkeurig te bestuderen, te kijken naar wat de lidstaten en de 
regio's hebben aangewezen als hoogste belang in de omstandigheden aan het begin van deze 
programmeringsperiode en te bezien of en hoe het optreden van de Unie de werkelijkheid 
weerspiegelt.

Vanwege de demografische concentratie in stedelijke agglomeraties en de sleutelrol die 
steden spelen in de economische resultaten van de Unie, is de stedelijke dimensie van de 
operationele programma's voor de periode 2007-2013 cruciaal in de strategie ter realisering 
van de doelstellingen van Lissabon en Gotenburg. In haar werkdocument van 14 november
zegt de Commissie dat meer dan de helft van de onderzochte EFRO-programma's in de 
referentieperiode een stedelijke dimensie heeft. Operationele programma's gericht op 
binnenstadsvernieuwing, energiebehoud, de ontwikkeling van energie-efficiënte en schone 
stadsvervoersystemen zullen niet alleen het milieu beschermen en verbeteren maar ook de 
economische activiteit en de werkgelegenheid stimuleren. We zijn ons allemaal bewust van de 
onvermijdelijkheid van de postindustriële revolutie met haar beperkingen en uitdagingen, 
maar ook met haar voordelen en kansen. In de erkenning van de positieve aspecten van die 
uitdagingen en in de opname ervan in alle uitvoeringsaspecten van onze operationele 
programma's zal het economische en sociale netwerk van onze Unie voortreffelijk tot uiting 
komen.

Vanzelfsprekend zijn onderzoek en ontwikkeling de sleutel tot de ontdekking van nieuwe 
technologieën waarmee vernieuwbare natuurlijke bronnen kunnen worden benut voor de 
productie van schone energie en waarmee we ons de middelen kunnen verschaffen om onze 
levensstandaard te handhaven en te verbeteren, evenals – heel cruciaal – onze positie als 
economische en politieke wereldmacht.

De wereldactualiteit benadrukt de noodzaak van doeltreffende controlesystemen om publieke 
uitgaven zoveel mogelijk te beschermen tegen fraude en andere criminaliteit. Gezien de 
reputatie die de financiële wereld sinds de afgelopen weken heeft, moet het beheer van de 
Europese fondsen helder en transparant zijn. Toch zou het een vergissing zijn om procedures 
en methoden zo te beperken dat het nu al omslachtige systeem nog trager wordt. De noodzaak 
om procedures te vereenvoudigen en de uitvoering te versnellen is door alle betrokkenen 
erkend en het Parlement wordt juist momenteel in beslag genomen door 
wetgevingsvoorstellen en mededelingen van de Europese Commissie, die voorstelt veel 
bepalingen te wijzigen met de bedoeling de uitvoering van het cohesiebeleid te 
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vereenvoudigen en te versnellen. Laten we hopen dat onze inspanningen succes hebben.
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