
 
Waarom is EU-financiering voor regio's belangrijk?
 
EU-financiering zal regio's helpen herstellen van de COVID-crisis, terwijl de
ongelijkheden worden verkleind, de regio’s groener worden en er banen worden
gecreëerd.
 

De Europese regio's ontwikkelen zich nog steeds in verschillende snelheden en het versterken
van de economische, sociale en territoriale cohesie blijft een van de belangrijkste prioriteiten
van de EU. Nu de pandemie de situatie heeft verergerd, krijgt het regionale ontwikkeling- en
cohesiebeleid 243 miljard euro voor 2021-2027 (in prijzen van 2018).
 
De financiering zal klimaatactie, sociale programma's en duurzame stedelijke ontwikkeling
ondersteunen.
 
Lees meer over Sociaal Europa.
 
Herziening van het regionaal beleid van de EU 
Tijdens de lenaire vergadering in juni nam het Parlement het cohesiepakket aan met daarin de
belangrijkste regionale fondsen - het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Cohesie
(EFRO-CF) en de Europese Territoriale Doelstelling van het regionaal beleid (Interreg)-
voornamelijk gefinancierd door de EFRO.
 
Ondersteuning van slimme en duurzame groei in EU-
regio's
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Ondersteuning voor Europese regio's
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/levelling-up-a-helping-hand-for-the-eu-s-regions_N01-AFPS-210617-RFHC_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/levelling-up-a-helping-hand-for-the-eu-s-regions_N01-AFPS-210617-RFHC_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/social/20170616STO77648/social-europe-what-parliament-is-doing-on-social-policy
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210621IPR06628/groenere-fondsen-voor-regionale-ontwikkeling-en-samenwerking-goedgekeurd
https://www.interregeurope.eu/
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Het nieuwe cohesiebeleid moet procedures vereenvoudigen, investeringen effectiever maken
en aansluiten bij de transitie van de regio's naar een klimaatneutraal Europa, als onderdeel van
de Green Deal en het herstel van de COVID-19-crisis.
 
Een substantieel deel van de financiering gaat naar projecten ter bevordering van slimme groei
en de groene economie. In de toekomst moet het cohesiebeleid:
 

ten minste 30 procent van de regionale financiering ombuigen naar klimaatactie 
de  doelstellingen  op  het  gebied  van  milieu,  klimaat,  biodiversiteit  en  circulaire
economie  respecteren 
investeren in duurzame groei en banencreatie 
ondersteuning  op  maat  bieden  aan  ultraperifere  regio's,  eilanden  en  ontvolkte
gebieden 
focussen op onderzoek en innovatie 
ten minste 8 procent van de EFRO-middelen toewijzen aan duurzame stedelijke
ontwikkeling
 

Kernenergie en fossiele brandstoffen zijn uitgesloten, afgezien van projecten ter vervanging van
steenkool door aardgas, die voor 31 december 2025 voor financiering in aanmerking komen.
 
Om regio's te helpen herstellen van de COVID-crisis, wordt van de fondsen verwacht dat ze
cultuur, duurzaam toerisme en digitalisering ondersteunen en zorgen voor veerkrachtiger
volksgezondheidsstelsels.
 
  
Financiering van de regionale ontwikkeling en
samenwerking 
Financiering voor het cohesiebeleid komt deels uit de EU-meerjarenbegroting en uit de ‘Next
Generation EU’.
 

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
• Gecreëerd in 1975

• Streeft ernaar regionale onevenwichtigheden te herstellen, gebieden te ondersteunen
waarvan de ontwikkeling achterblijft en industriële regio's in verval te brengen

• Ondersteunt regio's die lijden aan ernstige en permanente natuurlijke of demografische
handicaps
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20190926STO62270/wat-is-co2-neutraliteit-en-hoe-bereiken-we-het-tegen-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20200618STO81513/green-deal-essentieel-voor-een-klimaatneutrale-en-duurzame-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200429STO78172/het-covid-19-herstelplan-van-de-eu-moet-van-klimaat-een-prioriteit-maken
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-repons-van-de-eu-op-het-coronavirus/20210128STO96608/covid-19-herstel-hoe-werkt-het-belangrijkste-eu-instrument
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-repons-van-de-eu-op-het-coronavirus/20210311STO99736/ep-leden-toerisme-moet-veiliger-en-duurzamer-zijn-na-de-covid
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/digitale-transformatie/20210414STO02010/digitale-transitie-belangen-voordelen-en-het-eu-beleid
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/sociale-inclusie-en-veiligheid/20190705STO56307/verbetering-van-de-volksgezondheid-eu-maatregelen-toegelicht
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20210128STO96608/covid-19-herstel-hoe-werkt-het-belangrijkste-eu-instrument
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20210128STO96608/covid-19-herstel-hoe-werkt-het-belangrijkste-eu-instrument


Overige financiële steun voor regio's 
Als onderdeel van het klimaatinvesteringsplan wil het Fonds voor een rechtvaardige transitie
steun verlenen aan gebieden die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en die het meest
worden getroffen door de overgang naar klimaatneutraliteit. Het Parlement keurde in mei 2021
het Fonds voor een rechtvaardige transitie goed, dat 7,5 miljard euro uit de EU-begroting voor
2021-2027 en 10 miljard euro uit het EU-herstelinstrument zal ontvangen.
 
Bovendien zullen Europese regio's hulp krijgen via ReactEU - het nieuwe instrument om de
sectoren te helpen die het meest getroffen zijn door de economische gevolgen van de
pandemie.
 

Interreg
• Gelanceerd in 1990

• Helpt grensoverschrijdende gezondheidszorg en groene projecten

• Ondersteunt grensoverschrijdende, transnationale, interregionale samenwerking en
ultraperifere regio's

• Zal financiering verstrekken voor klimaatactie en sociale programma's, waaronder
volksgezondheid, evenals kleine projecten

Het Cohesiefonds
• Opgericht in 1994

• Steunt milieu- en trans-Europese netwerkprojecten

• Financiert projecten die vallen onder de Cohesiedoelstelling ‘investeren in groei en banen’

• Gaat naar minder ontwikkelde regio's in EU-landen met een BNI van minder dan 90 procent
van het EU-gemiddelde

Factsheet
Regionaal en cohesiebeleid

Procedures
Specifieke bepalingen voor de doelstelling Europese territoriale samenwerking ondersteund
door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en externe financieringsinstrumenten
2021-2027–
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Cohesiefonds 2021-2027

Persberichten
Akkoord over EU-financiering voor grensoverschrijdende projecten (2 december 2020)
Akkoord bereikt over de regionale en cohesiefinanciering van de EU 2021-2027 (8 december
2020)
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200109STO69927/het-klimaatfinancieringsplan-van-europa-1000-miljard-euro
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20200903STO86310/een-rechtvaardige-transitie-naar-een-groene-economie-in-alle-europese-regio-s
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-repons-van-de-eu-op-het-coronavirus/20210128STO96608/covid-19-herstel-hoe-werkt-het-belangrijkste-eu-instrument
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201113IPR91597/react-eu-additional-support-of-EU47-5-bn-agreed-to-address-impact-of-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/section/195/regional-and-cohesion-policy
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0199(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0199(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0199(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0197(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201126IPR92517/agreement-on-eu-funding-for-cross-border-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201207IPR93206/agreement-reached-on-the-2021-2027-eu-regional-and-cohesion-funding
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201207IPR93206/agreement-reached-on-the-2021-2027-eu-regional-and-cohesion-funding


Videos
Interreg bestaat 30 jaar
Interreg: 30 jaar succesvolle samenwerking over de grenzen heen

Nieuwsitem

NL Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

4 I 4

https://www.youtube.com/watch?v=EOVhjwkR-L8&list=PLOga7xzPa5G1sBe024HsR0eRHWKq9FW1X&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ms68Si2vxaA&list=PLOga7xzPa5G1sBe024HsR0eRHWKq9FW1X&index=2

