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Waarom een Europees regionaal beleid?
Europa’s voornaamste investeringsbeleid voor groei
en banen
Investeren in de minder ontwikkelde
regio’s van de EU
Het regionale beleid van de Europese Unie (EU) neemt
het grootste deel van de EU‑begroting van 2014‑2020
voor zijn rekening (351,8 miljard € op een totaal van
1 082 miljard €) en is daarmee het belangrijkste inves‑
teringsonderdeel van de Unie.
Dat geld wordt gebruikt om strategisch vervoer en
communicatie‑infrastructuur te financieren, de overgang
naar een milieuvriendelijkere economie te stimuleren,
het midden‑ en kleinbedrijf (mkb) innovatiever en
concurrerender te maken, nieuwe en permanente banen
te scheppen, het onderwijs te versterken en te moder‑
niseren, en een samenleving te realiseren waar minder
mensen aan de zijlijn staan.
Daardoor fungeert het regionale beleid als een kataly‑
sator voor verdere publieke en private financiering, niet
alleen omdat het lidstaten verplicht projecten mee te
financieren vanuit hun nationale begroting, maar ook
omdat het investeerders vertrouwen geeft. Als deze
nationale bijdragen en het hefboomeffect van financiële
instrumenten mee worden gerekend, komt het totale
effect van de EU‑investeringen voor de periode 20142020 waarschijnlijk neer op meer dan 500 miljard €.
ALLE REGIO’S PROFITEREN
Canarische Eilanden
Guadeloupe,
Martinique

Frans‑
Guyana

Regionaal beleid is daarnaast een uiting van solidariteit
tussen EU‑landen, omdat het grootste deel van de
financiering naar minder ontwikkelde regio’s in de EU
gaat. Dankzij dit beleid kunnen deze regio’s, rekening
houdend met de regionale verschillen, zowel in de
hele EU als binnen de afzonderlijke EU‑landen hun
economisch potentieel benutten. Uit de recentste cijfers,
die van 2011, blijkt bijvoorbeeld dat het bbp van de
EU‑regio’s uiteenliep van 29 % van het toenmalige
gemiddelde van de EU-27 in Severozapaden (Bulgarije)
en het noordoosten van Roemenië, tot 321 % van het
gemiddelde in hartje Londen (Verenigd Koninkrijk).
Dat onderstreept de noodzaak van een strategisch en
doelgericht investeringsbeleid met EU‑investeringen die
specifiek op individuele regio’s zijn toegesneden.

Duizenden projecten in de hele EU
Dankzij het regionale beleid van de EU zijn de afgelopen
jaren tienduizenden projecten gefinancierd, die wat
economische groei en banen betreft niet alleen ten
goede kwamen aan individuele EU‑landen, maar ook
aan de EU als geheel. Tussen 1989 en 2013 is meer dan
800 miljard € uit de EU‑begroting toegewezen aan de
cofinanciering van projecten die gericht zijn op regionale
groei.
De 274 regio’s van de EU waarop het regionale beleid van
toepassing is in de periode 2014-2020 en de categorieën om
in aanmerking te komen voor de structuurfondsen (het
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het
Europees Sociaal Fonds (ESF)).

Mayotte Réunion

Madeira

Azoren

Categorie
Minder ontwikkelde regio’s (bbp per hoofd van de bevolking
< 75 % van het EU-27-gemiddelde):
182,2 miljard €
Overgangsregio’s (bbp per hoofd van de bevolking tussen ≥ 75 %
en < 90 % van het EU-27-gemiddelde):
35,4 miljard €
Meer ontwikkelde regio’s (bbp per hoofd van de bevolking ≥ 90 %
van het EU-27-gemiddelde):
54,3 miljard €
Andere financieringsbronnen in het kader van het regionale beleid in deze
periode zijn het Cohesiefonds (65,3 miljard €), Europese territoriale
samenwerking (10,2 miljard €), het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief
(3,2 miljard €) en specifieke toewijzingen voor ultraperifere en dunbevolk
te regio’s (1,6 miljard €).

4

D E

E U R O P E S E

U N I E

I N

H E T

K O R T

Het ontstaan en de ontwikkeling van regionaal beleid
1957 — Voor het eerst genoemd
in het Verdrag van Rome.
1958 — Oprichting van het
Europees Sociaal Fonds (ESF).
1975 — Oprichting van het
Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling (EFRO).
1986 — De rechtsgrondslag voor
regionaal beleid wordt vastgelegd
in de Europese Akte.
1988 — Na de toetreding van Griekenland
(1981) en Spanje en Portugal (1986)
worden de structuurfondsen geïntegreerd
in een overkoepelend „cohesiebeleid”.
Begroting: 64 miljard ecu. (NB: De
„ecu” is later de euro geworden.)
1993 — Met het Verdrag van Maastricht
komen het Cohesiefonds en het Comité
van de Regio’s tot stand, en wordt het
subsidiariteitsbeginsel ingevoerd,
wat inhoudt dat zaken het best kunnen
worden geregeld als de besluitvorming
altijd op het minst gecentraliseerde/
meest lokale niveau plaatsvindt.
1994-1999 — Een verdubbeling van de
middelen voor regionale fondsen, nu goed
voor een derde van de EU‑begroting.

Dat geld heeft bijgedragen aan een betere levenskwa‑
liteit van EU‑burgers, het scheppen van banen en het
bevorderen van onderzoek, ontwikkeling en innovatie.
Alleen al tussen 2007 en 2012 zijn met het Europese
regionale beleid:
•• naar schatting 594 000 banen geschapen (262 000 in
het mkb);
•• rechtstreekse investeringen gedaan in 198 000 kleine
en middelgrote ondernemingen;
•• 77 800 startende ondernemingen ondersteund;
•• 61 000 onderzoeksprojecten gefinancierd;

1995 — Na de toetreding van Finland en
Zweden wordt een speciale doelstelling
gecreëerd voor dunbevolkte gebieden.
Totale begroting: 168 miljard ecu.
2000-2004 — Dankzij pretoetredingsinstrumenten komt er geld en
knowhow beschikbaar voor landen
die willen toetreden tot de EU.
2004 — Uitbreiding van de EU met tien
nieuwe landen (de bevolking van de EU
stijgt met 20 %, maar het bbp slechts met
5 %). Begroting: 213 miljard € voor de
vijftien toenmalige lidstaten; 22 miljard €
voor de nieuwe EU‑landen (2004-2006).
2007-2013 — Begroting: 347 miljard €, waarvan 25 % voor onderzoek
en innovatie is bestemd, en 30 %
voor milieuvoorzieningen en maat
regelen tegen klimaatverandering.
2014-2020 — Begroting: 351,8 miljard €,
met specifieke aandacht voor vier
investeringsprioriteiten: onderzoek en
innovatie, de digitale agenda, steun voor
het mkb en een koolstofarme economie.
Voor deze sectoren zal ongeveer
100 miljard € worden uitgetrokken,
waarvan ten minste 26,7 miljard € voor de
overgang naar een koolstofarme economie
(efficiënt energiegebruik en hernieuwbare
energiebronnen) zal worden gebruikt.

•• bijna 5 miljoen meer EU‑burgers aan breedbanddek‑
king geholpen;
•• bijdragen geleverd aan de bouw van 1 208 km aan
wegen en 1 495 km aan spoorwegen voor een effi
ciënt trans‑Europees vervoersnetwerk;
•• de levenskwaliteit van burgers in stedelijke gebieden
verbeterd door de watervoorziening te moderniseren
(wat ten goede is gekomen aan 3,2 miljoen burgers)
en door duurzaam vervoer te bieden.

R E G I O N A A L

5

B E L E I D

VOORBEELDEN VAN DE DIVERSE PROJECTEN DIE MEDE ZIJN
GEFINANCIERD DOOR HET REGIONALE BELEID VAN DE EU

© European Union

Gdynia trolleybusnetwerk,
Polen — Het verbeteren van
de levenskwaliteit via
duurzaam openbaar vervoer

© European Union

Beacon, Verenigd Koninkrijk
— Het ontwikkelen van
milieuvriendelijke producten
voor een koolstofarme
economie

Uit schattingen blijkt dat de investeringen van het regio
nale beleid tevens hebben bijgedragen aan een hoger
inkomen in de armste regio’s: hun bbp per hoofd van de
bevolking steeg van 60,5 % van het EU-27-gemiddelde
in 2007 naar 62,7 % in 2010. Daarnaast zal het bbp in
de 13 EU‑landen die in of na 2004 zijn toegetreden (1),
tussen 2007 en 2025 naar verwachting met 2,4 % per
jaar stijgen.

„Economische, sociale en territoriale
cohesie”
© European Union

Centrum voor onderzoek
naar en controle van
infecties, Lyon, Frankrijk

© European Union

Kunst op stoelen, Portugal
— Een impuls voor het
concurrentievermogen van
de regio door vernieuwing in
het mkb

Anders gezegd: regionaal beleid is van grote invloed op
tal van gebieden en tal van niveaus. Daarom vormt het
een uitstekende aanvulling op andere beleidsterreinen,
waaronder onderwijs, werkgelegenheid, energie, milieu,
interne markt, onderzoek en innovatie.

In diezelfde periode kwam de waarde van de geselec‑
teerde projecten in stedelijke gebieden neer op minstens
100 miljard €. Bijna 20 % van dat geld is besteed aan
geïntegreerde projecten voor stads- en plattelandsver‑
nieuwing en onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang,
huisvesting en overige sociale infrastructuren. Er is
6,8 miljard € in geïntegreerde projecten voor stedelijke
vernieuwing en 11,4 miljard € in sociale infrastructuur
geïnvesteerd.

Regionaal beleid wordt in meer algemene
bewoordingen ook wel „cohesiebeleid”
genoemd, omdat het als voornaamste doel
heeft de zogenoemde „economische, sociale en territoriale cohesie” te verbeteren
in regio’s die voor steun in aanmerking
komen. In de praktijk komt dit neer op:
—— economische en sociale cohesie: het
vergroten van het concurrentievermogen en het stimuleren van groene
economische groei in regionale
economieën, en het zorgen voor een
betere dienstverlening, meer werkgelegenheid en een betere levenskwaliteit;
—— territoriale cohesie: het verbinden
van regio’s zodat zij profiteren van
elkaars sterke punten en met elkaar
samenwerken in nieuwe, innovatieve
samenstellingen, om gezamenlijke
uitdagingen (zoals klimaatverandering) aan te gaan en zodoende de
EU als geheel te versterken.

(1) Bulgarije, Tsjechië, Estland, Kroatië, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije,
Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije.
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Hoe werkt regionaal beleid?
Een reeks middelen voor groeiende regio’s en steden
Regionale fondsen: een overzicht
Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO)
en het Europees Sociaal Fonds (ESF) zijn zogenoemde
structuurfondsen, omdat zij bedoeld zijn voor economi‑
sche en sociale herstructureringen in de hele EU. Dankzij
deze herstructureringen worden de verschillen in ontwik‑
keling tussen Europese regio’s kleiner, bijvoorbeeld op
het gebied van infrastructuur of onderwijs. Deze fondsen
vormen samen met het Cohesiefonds, het Europees
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en
het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(EFMZV) de Europese structuur‑ en investerings‑
fondsen. Afgezien van de gemeenschappelijke regels
voor de Europese structuur‑ en investeringsfondsen
(zie het volgende hoofdstuk), zijn er ook regels die voor
specifieke fondsen gelden.

Een ander belangrijk fonds van de Europese Commissie
is het Solidariteitsfonds van de EU, dat in de zomer
van 2002 in eerste instantie is opgericht naar aanleiding
van de ernstige overstromingen in Midden‑Europa. Het is
inmiddels een stabiel fonds met een jaarlijkse begroting
van 500 miljoen €. Met dat fonds wordt uitdrukking
gegeven aan de Europese solidariteit met regio’s in
Europa die door een ramp zijn getroffen. Dankzij dat
fonds kan de EU snel, efficiënt en flexibel reageren en
elk EU‑land (of kandidaat‑lidstaten) steun verlenen in
geval van een grote natuurramp met ernstige gevolgen
voor de leefomstandigheden, het milieu of de economie.
Het fonds vormt een aanvulling op de inspanningen van
nationale overheden, door bijvoorbeeld te helpen met
herstelwerkzaamheden, de infrastructuur te repareren of
tijdelijke huisvesting te bieden.

Het Cohesiefonds investeert bijvoorbeeld in het
vervoersnetwerk en in milieuprojecten; het Elfpo helpt
plattelandsgebieden weerbaarder, innovatiever en
milieuvriendelijker te worden, en het EFMZV bevordert
een duurzame en concurrerende visserij en aquacultuur
in de hele EU. Elk fonds draagt op zijn eigen manier
bij aan de realisatie van de groeidoelstellingen van
de Europa 2020-strategie, een EU‑strategie voor
groei en banen tot 2020 (zie voor meer informatie de
brochure over de Europa 2020-strategie in de reeks „De
Europese Unie in het kort”).

© European Union

Het Solidariteitsfonds van de
EU biedt financiële steun aan
elke EU‑regio die door een
grote natuurramp is
getroffen.
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Regionale fondsen nauwkeuriger bekeken
Met het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling (EFRO) wordt in groei
bevorderende sectoren geïnvesteerd om
in alle regio’s en steden in de EU voor
meer concurrentie en banen te zorgen.
De activiteiten van het EFRO zijn gericht
op economische, ecologische en sociale
uitdagingen, waarbij de aandacht in het
bijzonder ligt op duurzame stedelijke
ontwikkeling. Naar verwachting zal
tussen 2014 en 2020 meer dan 50 %
van de EFRO‑middelen in stedelijk
gebied worden geïnvesteerd.
Het EFRO richt zich in het bijzonder op
specifieke territoriale kenmerken, bijvoorbeeld op gebieden die vanuit geografisch
oogpunt van nature in het nadeel zijn
(omdat ze veraf liggen of bergachtig zijn,
of dunbevolkte regio’s kennen). Tot slot
komen ook de ultraperifere gebieden
van de Unie (bv. de Canarische Eilanden,
Guadeloupe en Réunion) in aanmerking
voor bijzondere bijstand uit het EFRO om
eventuele nadelen te verhelpen die zij
ondervinden door hun afgelegen ligging.
Het EFRO ondersteunt en financiert ook
grensoverschrijdende, transnationale en
interregionale samenwerking (ook wel
„Europese territoriale samenwerking”
genoemd) waartoe veel verschillende
zaken behoren, zoals een gezamenlijke
vervoersinfrastructuur, innovatie‑ en communicatienetwerken, grensoverschrijdende
handel, gezamenlijk beheer van natuurlijke
hulpbronnen, en de verbinding tussen
stedelijke en plattelandsgebieden. Deze
vormen van samenwerking hebben een
duidelijke toegevoegde waarde, niet alleen
voor de EU, maar ook voor naburige regio’s.
Het Europees Sociaal Fonds (ESF),
dat in 1958 is opgericht, is het oudste
structuurfonds. Het doel van dat fonds
is werkzoekenden te helpen door ervoor
te zorgen dat zij toegang hebben tot de
juiste opleidingen, zodat zij hun kans op
werk kunnen vergroten, en werknemers
te helpen om via omscholing nieuwe
vaardigheden aan te leren en zich aan

te passen aan veranderende arbeidssituaties. Jaarlijks nemen ongeveer
15 miljoen mensen deel aan een van de
duizenden projecten in de hele EU die
mede door het ESF worden gefinancierd.
Het ESF investeert daarnaast in projecten
die alle vormen van discriminatie moeten
tegengaan en ondersteunt gemarginaliseerde gemeenschappen om zich weer
in de samenleving te integreren. Tot slot
investeert het ESF ook in de efficiëntie
van het openbaar bestuur en de openbare
dienstverlening, zodat de betreffende
instellingen goed beleid kunnen voeren op
het gebied van onderwijs, werkgelegenheid,
sociale zaken en andere beleidsterreinen.
Het Cohesiefonds, opgericht in 1994,
investeert in vervoersnetwerken en
het milieu in EU‑landen waar het
bbp minder dan 90 % van het EU28-gemiddelde bedraagt (met name de
landen van Midden‑ en Oost‑Europa,
evenals Griekenland, Cyprus, Malta en
Portugal). Het fonds zet zich actief in
voor groene economische groei en wil
economische en sociale verschillen terugdringen door de regionale verbindingen
en toegankelijkheid te verbeteren.
Het fonds steunt met name het
trans‑Europese vervoersnetwerk
(„TEN‑T”) dat essentieel is voor de goede
werking van de interne markt en voor
een beter personen‑ en goederenvervoer
binnen de EU en daarbuiten, over
land, over zee en door de lucht.
Het Cohesiefonds investeert in aanpassingen aan de klimaatverandering en
in risicopreventie, in de sectoren water
en afval, en in het stedelijk milieu.
Het biedt tevens ondersteuning aan
projecten die verband houden met
energie‑efficiëntie en het gebruik van
hernieuwbare energie in het bedrijfsleven
en de openbare infrastructuur.
>>>
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gereserveerd voor de financiering van
essentiële vervoers‑ en andere netwerken
in het kader van een nieuwe financierings
faciliteit voor Europese verbindingen, de
„Connecting Europe Facility”. Daarmee
wordt geïnvesteerd in
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breedbandinfrastructuur en openbare
dienstverlening, evenals in infrastructuur
voor wegen, spoorwegen, elektriciteits
netwerken en gasleidingen. Betere
verbindingen zorgen ervoor dat onder
nemers meer kansen krijgen, de
energievoorziening zekerder is en dat het
eenvoudiger wordt om te reizen en te
werken. Zodoende zijn zij gunstig voor
ondernemers en burgers in de hele EU.

Recordbedrag uit het Solidariteitsfonds na de aardbeving in Emilia Romagna
(december 2012)

Het grootste deel van het geld was
bestemd voor de kosten van noodhulp,
reddingswerkzaamheden en tijdelijke
huisvesting. Ongeveer 292 miljoen € werd

© European Union

Italië heeft een recordbedrag van
670 miljoen € uit het Solidariteitsfonds
van de EU ontvangen voor herstelwerkzaamheden in de nasleep van de
verwoestende aardbeving die Emilia
Romagna op 20 mei 2012 met een kracht
van 5,9 op de schaal van Richter trof. De
aardbeving werd gevolgd door honderden
naschokken die tot in de naburige regio’s
Veneto en Lombardije voelbaar waren.
In totaal kwamen 27 mensen om,
raakten ongeveer 350 mensen gewond
en moesten meer dan 45 000 mensen
worden geëvacueerd. De schade aan
gebouwen, infrastructuur, bedrijven,
industriële voorzieningen, de landbouw en
belangrijk cultureel erfgoed was enorm.

In 2012 ontving Italië 670 miljoen € uit het Solidariteitsfonds
van de EU na de aardbeving in Emilia Romagna.

gereserveerd voor het onmiddellijke herstel
van onderwijs‑ en gezondheidsvoorzieningen en het herstel van elektriciteits‑ en
watervoorzieningen.
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Hoe worden de middelen geïnvesteerd?
Het regionale beleid van de EU wordt uitgevoerd door
nationale en regionale instanties, in samenwerking met
de Europese Commissie. Dat wordt „gedeeld beheer”
genoemd. In tegenstelling tot de jaarlijkse nationale
begrotingen wordt de begroting voor regionaal beleid
vastgesteld voor zeven jaar, waardoor het inherent
betrouwbaar is en een waardevolle bron vormt voor
private investeringen.
Er zijn drie belangrijke fases in het investeringsproces:
1. De begroting en de regels voor het gebruik ervan
worden gezamenlijk vastgesteld door het Europees
Parlement en de Raad van ministers van de EU
(waarin de nationale ministers van de lidstaten op
Europees niveau samenkomen), op basis van een
voorstel van de Commissie.
2. De Commissie werkt samen met de EU‑landen als
deze hun „partnerschapsovereenkomsten” opstellen,
waarin hun investeringsprioriteiten en ontwikkelings
behoeften staan beschreven. De EU‑landen presenteren
tevens hun operationele programma’s (OP’s), waarin
de doelstellingen in concrete acties zijn omgezet.
Het kan daarbij gaan om een land in zijn geheel of
om een regio, en om samenwerkingsprogramma’s
waarbij meer dan één land is betrokken. De Commissie
onderhandelt met de nationale autoriteiten over de
uiteindelijke inhoud van deze investeringsplannen. Alle
bestuursniveaus en maatschappelijke organisaties
moeten worden geraadpleegd en worden betrokken bij
de programmering en het beheer van de operationele
programma’s.
3. De programma’s worden vervolgens uitgevoerd
door de EU‑landen en hun regio’s. Dat houdt in dat
honderdduizenden projecten moeten worden ge
selecteerd, gemonitord en geëvalueerd. Dat werk
wordt in elk land en/of elke regio verricht door
zogenoemde „comités van toezicht”.

Er moet voor elk operationeel programma een
auditautoriteit worden aangewezen. Deze autoriteit
verstrekt de Commissie een auditstrategie, een jaarlijks

De Commissie selecteert of beheert geen individuele
projecten, maar hecht haar goedkeuring aan globale
programma’s, waaronder een reeks mogelijke projecten
valt. Daarnaast is het belangrijk op te merken dat de
Commissie weliswaar zorgt voor de totale financiering,
maar dat de EU‑landen via de door de EU erkende
nationale en regionale betaalorganen rechtstreeks voor
de individuele betalingen aan begunstigden zorgen.

Kanaliseren van EU‑investeringen
—— De Commissie verstrekt het geld
aan het begin van elk jaar, zodat
EU‑landen het in individuele
projecten kunnen investeren.
—— De betalingen die door de nationale
autoriteiten zijn gecertificeerd, worden
door de Commissie uitbetaald.
—— De nationale programma’s worden
voortdurend gecontroleerd door middel
van controles ter plaatse en door de
Commissie en het land in kwestie.
—— Zowel de Commissie als de
nationale autoriteiten stellen
gedurende de zevenjarige
begrotingsperiode verslagen op.

De EU heeft meer dan 400 miljoen € uit het EFRO
geïnvesteerd in het regionale metrostelsel in Napels, Italië.
Dat stelsel heeft niet alleen gezorgd voor betere en
frequentere diensten en een kortere reisduur, maar ook voor
een beperking van de jaarlijkse uitstoot van koolstofdioxide
met 250 000 ton (en van het jaarlijkse olieverbruik met
110 000 ton) over het hele netwerk.
© European Union

Het beheer en de uitvoering van de programma’s is
daarmee grotendeels neergelegd bij overheden op
nationaal en subnationaal (regionaal en lokaal) niveau.
De EU‑landen moeten de Commissie verzekeren dat de
middelen doeltreffend en in overeenstemming met het
EU‑recht worden besteed. Zij moeten beschikken over
betrouwbare systemen voor de boekhouding, het toe‑
zicht en de financiële verslaglegging. Zij moeten ook de
verantwoordelijke instanties en procedures vermelden
om toereikende controles mogelijk te maken.

controleadvies en een jaarlijks controleverslag, met
daarin de zaken die tijdens de controles in de vooraf‑
gaande twaalf maanden zijn vastgesteld.

10

D E

E U R O P E S E

U N I E

I N

H E T

K O R T

Het meeste halen uit EU‑investeringen
Gerichte investeringen in groei en banen tot 2020
Een beperkt aantal
investeringsprioriteiten
Hoewel Europa op weg is naar economisch herstel, is
het door de beperkte financiële middelen essentieel
dat de EU meer met minder doet en instaat voor de
toegevoegde waarde van elke euro die op Europees
niveau wordt besteed. Toen de EU eind 2013 het nieuwe
wetgevingspakket over regionaal beleid goedkeurde, is
daarom grondig gekeken naar de financieringsaanpak
voor de periode 2014-2020, om zo het meeste te kun‑
nen halen uit de beschikbare EU‑middelen.
Tussen 2014 en 2020 zal in totaal 351,8 miljard € in
EU‑regio’s worden geïnvesteerd. De hoeveelheid steun
en de nationale bijdragen (het „medefinancieringsper‑
centage”) worden aangepast aan het niveau van de
economische ontwikkeling in elke regio:

MINDER ONTWIKKELDE REGIO’S (BBP < 75 % VAN
HET EU-27-GEMIDDELDE) (*)

De financiering van het regionale beleid richt zich
specifiek op een beperkt aantal investeringsprioriteiten,
waarbij de nadruk vooral ligt op resultaten. De
EU‑landen en -regio’s moeten in hun partnerschaps‑
overeenkomsten aangeven wat hun doelstellingen
zijn en wat zij willen bereiken met de middelen in hun
partnerschapsovereenkomsten. Zij moeten daarnaast
nauwkeurig aangeven hoe zij de vooruitgang bij het
realiseren van deze doelstellingen zullen meten. Op die
manier is regulier toezicht mogelijk en kan er worden
gediscussieerd over de vraag hoe de middelen worden
ingezet. Goed presterende programma’s kunnen aan
het eind van de periode worden beloond (met een
zogenoemde „prestatiereserve”).
Om de coördinatie van de fondsen te verbeteren en
overlap te vermijden, heeft de EU voor de vijf Europese
structuur- en investeringsfondsen gemeenschappelijke
regels opgesteld. Dat zorgt ook voor meer samenhang
met andere EU‑instrumenten, zoals Horizon 2020 (het
nieuwe EU‑programma voor onderzoek en innovatie)
en de „Connecting Europe Facility”, de faciliteit voor
Europese verbindingen (zie het vorige hoofdstuk).

OVERGANGSREGIO’S (BBP 75 TOT 90 % VAN HET
EU-27-GEMIDDELDE)
MEER ONTWIKKELDE REGIO’S (BBP > 90 % VAN HET
EU-27-GEMIDDELDE)
(*) NB: De cijfers dateren van vóór de toetreding van Kroatië tot de EU (juli 2013).

Alle projecten die geld krijgen, dragen bij aan de
realisatie van de afgesproken Europa 2020-groeidoel‑
stellingen. Sterker nog, het regionale beleid van de EU
is het belangrijkste investeringsinstrument van de EU
om de volgende Europese doelstellingen te halen: het
zorgen voor banen en groei via innovatie en steun aan
kleine ondernemingen, het aanpakken van de klimaat‑
verandering en de afhankelijkheid van energie, en het
verminderen van de armoede en sociale uitsluiting.

Nieuwe gemeenschappelijke regels voor de vijf Europese
structuur‑ en investeringsfondsen zorgen voor meer
samenhang tussen de fondsen en in het EU‑beleid, en voor
eenvoudigere procedures. Daarnaast zorgen ze ervoor dat het
geld overal in de EU sneller in de regio’s wordt geïnvesteerd.
GEMEENSCHAPPELIJKE VOORSCHRIFTEN
Europees Landbouwfonds
voor plattelandsontwikkeling
Europees Sociaal Fonds
Europees Fonds voor
regionale ontwikkeling

Europees Fonds voor
maritieme zaken en visserij

Cohesiefonds
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Voorwaarden voor doeltreffende
investeringen
Voordat de middelen bij de regio’s en steden terecht‑
komen, moeten potentiële begunstigden aan bepaalde
voorwaarden voldoen, zodat alle EU‑investeringen
gericht en doeltreffend zijn. Tot deze voorwaarden
behoren bijvoorbeeld:
•• het ontwikkelen van „slimme specialisatie”-strate‑
gieën: regio’s dienen zich te specialiseren in sectoren
waar de kans op groei en concurrentie het grootst is,
en partnerschappen te bevorderen met universiteiten,
onderzoeksinstituten, ondernemingen en overheden
om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen;
•• strategieën om de jeugdwerkloosheid te verminderen
en discriminatie tegen te gaan;
•• het naleven van de milieuregelgeving;
•• ondernemingsvriendelijke hervormingen;
•• maatregelen om de procedures voor openbare
aanbestedingen te verbeteren.

De strategieën moeten ook in lijn zijn met de „nationale
hervormingsprogramma’s” die zijn afgesproken in het
kader van het Europees semester, het gezamenlijk
economisch beheer van de EU. In het kader van het
Europees semester gaan alle EU‑landen en ‑instellingen
jaarlijks na hoe gezond de EU‑economieën zijn. Landen
krijgen in dat verband specifieke aanbevelingen om
economische hervormingen door te voeren.
Indien de Europese Commissie van oordeel is dat het
investeringsplan van een land niet in lijn is met de natio
nale hervormingsprogramma’s, of dat het onvoldoende
is voor de hervormingen die volgens het Europees
semester nodig zijn, dan kan zij het land in kwestie
vragen om het programma zodanig aan te passen
dat de belangrijkste structurele hervormingen worden
ondersteund. In het uiterste geval kan zij middelen
opschorten als de economische aanbevelingen herhaal‑
delijk en ernstig zijn geschonden (bijvoorbeeld als een
land buitensporige economische onevenwichtigheden
of begrotingstekorten kent). Dat moet ervoor zorgen
dat de gevolgen van de EU‑investeringen voor groei
en banen niet teniet worden gedaan door ondeugdelijk
economisch beleid of zwak bestuur.

Voorbeeld van een project: vestiging van het toonaangevende onderzoeksconsortium
ELI in Roemenië
Het onderzoeksterrein is naar verwachting
in 2015 operationeel. Het project is een
treffend voorbeeld van de manier waarop de
instrumenten van het regionale beleid van de
EU kunnen worden ingezet om de doelstellingen van economische cohesie te realiseren
en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te
ontwikkelen. Totale begroting: 356 miljoen €.
De EU heeft bijna 150 miljoen € geïnvesteerd in een
toonaangevend Europees onderzoeksconsortium waarin
13 EU‑landen met elkaar samenwerken.

© ELI-NP Romania

Het doel van het „ELI‑NP” (het nationaal
programma voor onderzoek naar de
infrastructuur van extreem licht (ELI)) is de
instelling van een Europees centrum van
hoog niveau om onderzoek te doen naar de
wisselwerking tussen laser en materie. Er
zullen vanuit de hele wereld onderzoekers,
studenten en mensen uit de private en
bedrijfssectoren naar het ELI‑NP‑onderzoeks
terrein komen om onderzoek te doen naar
de maatschappelijk nuttige toepassingen
van extreem licht. Het terrein zal Europa
bovendien op de kaart zetten als het gaat
om kernfysisch onderzoek met geavanceerde
lasertechnologie. De hoofdzetel is gevestigd
in Boekarest en de overige twee vestigingen
van het ELI‑NP‑project bevinden zich in
Hongarije en Tsjechië. Het maakt deel uit van
een consortium voor onderzoek dat 40 partners uit 13 EU‑landen verenigt. In 2018 zal
het ELI‑NP 262 onderzoekers tellen, onder
wie 36 ondersteunende medewerkers, en
een belangrijke bijdrage leveren aan het
verminderen van de braindrain in de regio.

Totale EFRO‑financiering:
149,3 miljoen €
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RegioStars — Het belonen van innovatie
streden, en waaruit 27 zeer aanbevelenswaardige finalisten voortkwamen.

In 2008 deelde de Commissie voor het
eerst RegioStars Awards uit. Alle EU‑regio’s
waren uitgenodigd om projecten in te
dienen. Er waren vooral bijdragen uit België,
Estland, Letland, Litouwen, Oostenrijk,
Portugal en het Verenigd Koninkrijk. De
ingediende projecten kenmerkten zich door
hun innovatieve aanpak van regionale
ontwikkelingen op lokaal niveau.
Het doel is om door het belonen van
originele en innovatieve projecten die
inspirerend zijn voor andere regio’s, goede
praktijken op het gebied van regionale en
stedelijke ontwikkelingen vast te stellen.
De zesde jaarlijkse editie van de Awards in
2013 kende een recordaantal van 149 deelnemers die in vijf verschillende categorieën

Gerichte EU‑investeringen in slimme en
groene groei voor iedereen
De EFRO‑investeringen gaan gepaard met EU‑beleids
maatregelen voor groei en banen in de hele EU. Om
ervoor te zorgen dat elke euro verstandig wordt
geïnvesteerd, zijn de EFRO‑activiteiten toegespitst op
vier gebieden die prioriteit krijgen (zie hieronder):
•• innovatie en onderzoek;
•• informatie- en communicatietechnologie;
•• verbetering van het concurrentievermogen van het mkb;
•• de overgang naar een koolstofarme economie.

De winnaar in de categorie „slimme groei”
was bijvoorbeeld het wetenschaps- en
technologiepark van de Universiteit van
Porto (UPTEC), in Portugal. Dat park
ontwikkelt clusters waarbij universiteiten,
onderzoeksinstellingen en lokale bedrijven
worden samengebracht in sectoren die de
lokale economie kunnen vernieuwen. Met
een bijdrage van 15,4 miljoen € uit het EFRO
zorgden de bedrijven in het UPTEC voor
1 199 hooggekwalificeerde banen (waarvan
90 % voor afgestudeerden) en droegen zij
zodoende bij aan een robuuste economische
groei in de regio. De technologieconferentie
„London Web Summit” beschouwde het
UPTEC als een van de vier beste kweek
vijvers en aanjagers van nieuwe bedrijvig
heid in Europa en beloonde het met de
publieksprijs.

Daarnaast moeten sommige EFRO‑middelen specifiek
gericht zijn op projecten voor een koolstofarme
economie:
•• meer ontwikkelde regio’s: 20 % van de toegewezen
middelen;
•• overgangsregio’s: 15 %;
•• minder ontwikkelde regio’s: 12 %.
De campus van het RDM Innovation Dock, een project dat steun
krijgt uit de fondsen voor het regionale beleid van de EU. Deze
voormalige scheepswerf in Rotterdam, Nederland, is in 2011
omgebouwd tot een campus voor onderwijsinstellingen,
innovatieve bedrijven en kenniscentra.

•• Ten minste 80 % van het EFRO moet op ten minste
twee van deze prioriteiten zijn gericht bij meer ontwik‑
kelde regio’s.
•• Voor overgangsregio’s geldt een percentage van het
EFRO van 60 %; voor de minder ontwikkelde regio’s is
het percentage 50 %.

© European Union

De middelen voor deze prioriteiten hangen af van de
categorie van de regio:
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Onderzoek & innovatie
Europa moet meer in onderzoek en
innovatie investeren, omdat dat belangrijke
aanjagers zijn van de economische groei
en werkgelegenheid. Europa verliest terrein
ten opzichte van zijn mondiale concurrenten als het gaat om investeringen, omdat
het er heel wat minder aan uitgeeft dan
Japan, de Verenigde Staten en Zuid‑Korea,
terwijl China zijn achterstand snel inloopt.
Een van de Europa 2020-doelstellingen
is ervoor te zorgen dat de EU‑landen 3 %
van het totale bbp van de EU in onderzoek
investeren. De EFRO‑fondsen investeren
zowel in fundamenteel als in toegepast
onderzoek, en moedigen alle actoren
in de innovatieketen (onderzoeksinstellingen, universiteiten, technologiecentra,
ondernemers, grote en kleine bedrijven,
financiële instellingen enz.) aan samen
te werken om innovatieve producten
en diensten te ontwikkelen die de
EU‑landen nodig hebben om internatio
naal te kunnen blijven concurreren.
Informatie- en
communicatietechnologieën (ICT)
Een efficiënt gebruik van ICT door bedrijven
is tegenwoordig een voorwaarde voor
productiviteit, concurrentievermogen, meer
omzet en het scheppen van banen. Het
EFRO investeert daarom in ICT‑infrastruc
turen om hogesnelheidsverbindingen in alle
regio’s mogelijk te maken, vooral ook in
afgelegen, landelijke en minder ontwikkelde
gebieden. Het zal ondersteuning blijven
bieden aan de overgang naar innovatief
gebruik van ICT‑diensten door bedrijven
(bijvoorbeeld e‑learning en elektronisch
zakendoen), burgers (bijvoorbeeld digitale
geletterdheid en e‑vaardigheden) en
overheden (bijvoorbeeld e-gezondheid en,
e‑overheid) om de productiviteit en
levenskwaliteit naar een hoger plan te
tillen.

Verbetering van het
concurrentievermogen van het mkb
Het mkb vormt de ruggengraat van de
Europese economie: het is met zo’n
20 miljoen bedrijven goed voor 99 %
van de ondernemingen in de EU en het
is een belangrijke motor voor groei en
banen. Om ervoor te zorgen dat het mkb
concurrerend blijft en de getalenteerde
mensen kan blijven aantrekken die nodig
zijn, bevordert het EFRO ondernemerschap om de oprichting van bedrijven te
stimuleren. Het wordt bedrijven makkelijker
gemaakt tal van nieuwe financierings
instrumenten te gebruiken, zoals leningen,
microfinanciering en durfkapitaal. Het idee
erachter is een impuls te geven aan de
hefboomwerking van EU‑investeringen in
een tijd waarin de budgettaire middelen
beperkt zijn, en zo extra investeringen
uit de private sector aan te trekken.
De overgang naar een koolstofarme
economie
Het EFRO investeert in de periode 20142020 bijna 27 miljard € in het koolstofvrij
maken of „vergroenen” van de economie.
Dat betekent een toenemend gebruik van
hernieuwbare energie in publieke en private
sectoren en meer energie‑efficiëntie,
bijvoorbeeld in huizen of openbare
gebouwen of door voor de distributie
van elektriciteit te investeren in slimme
netwerken. De investeringen van het EFRO
dragen ook bij aan het terugdringen van de
uitstoot die door het vervoer wordt veroor
zaakt, door te investeren in onderzoek naar
koolstofarme technologieën en door duur
zaam openbaar vervoer te bevorderen.

Europese steden centraal stellen in de
beleidsvorming
Meer dan twee derde van de burgers in Europa woont
momenteel in steden: in 2020 is dat waarschijnlijk al
80 %. Het wordt steeds duidelijker dat de economische
groei in de EU voornamelijk van Europese steden zal
komen, en dat noch de EU‑landen, noch de EU, economi‑
sche of sociale beleidsdoelen kunnen realiseren als steden
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buiten beschouwing worden gelaten. De cijfers spreken
voor zich: 59 % van de bevolking in de EU woont in groot‑
stedelijke regio’s, 62 % van de banen zijn er te vinden, en
daar wordt 67 % van het bbp van de Unie gegenereerd.
Aangezien steden plaatsen vol uitdagingen zijn, waar
oplossingen het meest tot hun recht komen, zijn zij bij
uitstek geschikt om tal van EU- of nationale maatrege‑
len op lokaal niveau uit te voeren. Wil de EU bijvoorbeeld
haar klimaatdoelstellingen halen, dan moeten steden
beter omgaan met hun hulpbronnen en energie‑effi
ciëntie, vooral als het gaat om vervoer, huisvesting en
de algemene stadsplanning. Een veelzijdige aanpak is
ook voor steden essentieel om hun problemen, zoals
een concentratie van armoede, ruimtelijke segregatie en
vergrijzing, op te lossen.
Meer dan de helft van alle investeringen van het EFRO
tussen 2014 en 2020 zal specifiek gericht zijn op
stedelijke gebieden, bijvoorbeeld voor het bevorderen van
koolstofarme strategieën, het verbeteren van het stedelijk
milieu (inclusief de sanering van oude bedrijfsterreinen
en de vermindering van de luchtverontreiniging) en het
bevorderen van duurzame stedelijke vervoerssystemen.
Die investeringsprojecten zullen er meer dan ooit op
gericht zijn steden te steunen in hun uitdagingen, en ze
staan de EU bij om de kracht van steden te gebruiken op
het gebied van slimme, duurzame en inclusieve groei.

Macroregionale strategieën
Het EFRO draagt, naast andere financieringsbronnen,
ook bij aan „macroregionale strategieën”. Die zijn
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gericht op gemeenschappelijke uitdagingen waarmee
een groep landen in een afgebakend geografisch gebied
wordt geconfronteerd. Twee van die strategieën bestaan
al, namelijk voor het Oostzee‑ en het Donaugebied,
en er zijn nieuwe strategieën in ontwikkeling voor het
Adriatisch‑Ionisch gebied en het Alpengebied.

Regionaal beleid en de economische crisis
Het regionale beleid heeft snel, doeltreffend en met een
grote mate aan flexibiliteit op de economische crisis
gereageerd, bijvoorbeeld via „thematische herprogram‑
mering”. Daarmee werden middelen verplaatst naar
waar ze het nodigst waren, en werd er geïnvesteerd
in voor de groei en het creëren van werkgelegenheid
belangrijke sectoren. Meer dan 39,2 miljard € (ofwel
11 % van de totale financiering) werd herbestemd om
eind mei 2013 het maximale effect te sorteren, om de
urgentste regionale, economische en ontwikkelingsbij‑
stand te kunnen verlenen en om de doeltreffendheid van
EU‑investeringen ondanks de crisis veilig te stellen.
Door de medefinancieringseisen voor de lidstaten op
specifieke punten te verlichten en door EU‑landen die
door de crisis waren getroffen, de mogelijkheid te geven
financiële middelen vervroegd te boeken, is bovendien
in een periode van aanzienlijke nationale budgettaire
beperkingen voor de broodnodige liquiditeit gezorgd.
In de periode 2011/2012 werd een hogere medefinan‑
ciering goedgekeurd voor Ierland, Griekenland, Spanje,
Italië, Litouwen en Portugal, en in mindere mate voor
België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Het Peace‑programma: vredesopbouw en ontwikkeling van de economie in Noord‑Ierland
De start van het Peace‑programma in
1995 was het rechtstreekse gevolg van
de wens van de EU om in te spelen op
nieuwe kansen die in het vredesproces in
Noord‑Ierland werden geboden door de
aankondiging van een staakt‑het‑vuren
door de paramilitairen. De EU heeft een
totaalbedrag van 1,3 miljard € aan financiële bijstand verstrekt. Een van de meest
iconische projecten was de „Peace Bridge”
in Derry/Londonderry, die in juni 2011
officieel werd geopend door Johannes
Hahn, EU‑commissaris voor Regionaal
Beleid. Het kostte 14,6 miljoen € om de
brug te bouwen en meer dan 11 miljoen €
is gefinancierd door de EU. De „Peace
Bridge” vormt nu een fysieke verbinding
tussen beide zijden van de rivieroever en

het ontwerp verbeeldt de symbolische
handdruk over de Foyle‑rivier. Het is een
krachtig nieuw symbool voor de stad, zowel
in fysieke als in metaforische zin: het verbindt de twee gemeenschappen aan beide
zijden van de rivier, die een diepe religieuze
en sektarische kloof was geworden.

Totale EFRO‑financiering:
1,3 miljard €
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Vooruitzichten
Regionaal beleid van de EU 2014-2020, een nieuw tijdperk
van strategische uitgaven
Het regionale beleid, goed voor iets meer dan een derde
van de begroting van de Unie, is het belangrijkste inves‑
teringsbeleid van de EU als het gaat om de regionale
en stedelijke ontwikkeling en groei. Door de jaren heen
is met dat beleid in alle EU‑landen een groot aantal
projecten medegefinancierd, waar zowel burgers als
bedrijven de vruchten van hebben geplukt.
De door het regionale beleid gesteunde projecten
hebben gezorgd voor miljoenen nieuwe banen en
duizenden kilometers aan verbindingen op het gebied
van strategisch vervoer, energie en breedband. Er is
geïnvesteerd in onderzoek en innovatie, kleine bedrijven
en ondernemingen; er is ondersteuning verleend aan
projecten die nieuwe oplossingen ontwikkelen op het ter‑
rein van hernieuwbare energie en energie‑efficiëntie; het
cultureel erfgoed en de natuurgebieden zijn beschermd;
de groei in dunbevolkte gebieden en in de ultraperifere
regio’s in de EU is gestimuleerd, en nog veel, veel meer.
Op het moment van schrijven zijn er positieve tekenen
dat Europa de weg naar herstel heeft gevonden na een
van de ergste economische en financiële crises sinds de
jaren twintig van de vorige eeuw. Toch heeft iedereen

nog altijd met budgettaire beperkingen en beperkte
budgetten te maken. Met het ingaan van de financie‑
ringsperiode 2014-2020, de vijfde van dit soort sinds
1989, stelt de EU samen met haar leden strategische
investeringsstrategieën vast om ervoor te zorgen dat
Europa als geheel het meest uit elke bestede euro haalt.
Nieuwere, eenvoudigere regels zullen de samenhang
tussen de diverse fondsen verbeteren en ervoor zorgen
dat beleidsterreinen elkaar beter aanvullen (onderzoek
en innovatie, het gemeenschappelijk landbouwbeleid,
onderwijs en werkgelegenheid, om er enkele te noemen).
Nieuwe voorwaarden, voordat de EU‑financiering wordt
toegekend, en zorgvuldig toezicht als de financiering
eenmaal is verstrekt, samen met de nadruk op een
beperkt aantal strategische investeringsprioriteiten,
zullen ervoor zorgen dat het geld terechtkomt daar waar
het het nodigst is.
De EU‑landen en ‑regio’s kunnen via duidelijke en
meetbare doelstellingen op het gebied van regionaal
beleid aantonen welk bedrag zij nodig hebben voor
het realiseren van de Europa 2020-doelstellingen voor
duurzame economische groei en werkgelegenheid.
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Meer informatie
Wie komen in aanmerking voor regionale fondsen?
Overheidsinstanties, sommige particuliere organisaties (vooral kleine bedrijven),
universiteiten, verenigingen, ngo’s en vrijwilligersorganisaties.

Hoe kan ik financiering aanvragen?
Aanvragen voor financiering moeten worden ingediend bij de nationale of regionale autoriteit die het desbetreffende
programma beheert, en moeten betrekking hebben op een specifiek project.

Wie kan ik in eigen land benaderen voor verdere informatie?
XX Beheersinstanties in EU‑landen:
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_nl.cfm
XX Europe Direct: voor al uw vragen over de Europese Unie. Bel 00 800 6 7 8 9 10 11 of surf naar
http://europedirect.europa.eu
XX Vertegenwoordigingen van de Europese Commissie in EU‑landen: http://ec.europa.eu/represent_nl.htm
XX Ontdek in onze projectendatabank hoe de EU in uw regio investeert:
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_nl.cfm

Volg ons
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_nl.cfm (website met algemene informatie over regionaal beleid)
https://twitter.com/@EU_Regional (nieuws)
https://www.yammer.com/regionetwork (socialenetwerksite van de EU)
http://www.flickr.com/euregional (databank met foto’s)

XX Abonneer je op Regioflash, de nieuwsbrief van de Commissie over regionaal beleid: www.inforegiodoc.eu
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