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Bijlage bij Bericht Europa voor PS werkgroep EU nr. 2 
Het vijfde Cohesieverslag van 10 november 2010 

 
 
Op 10 november jl. presenteerde de Europese Commissie het vijfde Cohesieverslag. Dit 
driejaarlijkse rapport over de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU, bevat naast een 
overzicht met data over de ontwikkeling op regionaal niveau, ook een doorkijk naar de toekomst 
van het cohesiebeleid. Dit nieuwe beleid moet volgens de Commissie meer resultaatgericht zijn en 
nauw gekoppeld worden aan Europa2020, de EU-strategie voor groei en werkgelegenheid. 
De Commissie presenteert het cohesiebeleid als het belangrijkste EU-instrument om de regio’s 
binnen de EU op een gelijkwaardig welvaartsniveau te brengen.  
 
Prioriteiten binnen het cohesieverslag 
 
De Commissie ziet het toekomstige cohesiebeleid als een investeringsbeleid dat in alle regio's van de 
EU moet worden ingezet. Het beleid moet wel méér zijn toegevoegde waarde gaan tonen. De 
Commissie wil het beleid daarom meer resultaatgericht maken. Dit wil zij realiseren door zowel de 
middelen als het aantal prioriteiten te concentreren. Deze prioriteiten moeten een afspiegeling zijn 
van de kerninitiatieven ('flagships') uit Europa2020. De Commissie geeft aan ‘innovatie’ als prioriteit 
verplicht te willen stellen voor alle lidstaten. In het geval van Nederland zou naast innovatie nog op 
één of twee andere prioriteiten kunnen worden ingezet. Dit betekent geen grote verandering met 
de huidige situatie, waarin de vier landsdelige EFRO-programma's al op drie gezamenlijke 
prioriteiten inzetten. 
 
Om in de toekomst meer resultaten te boeken, zet de Commissie in op een nieuwe strategische 
benadering. Ten eerste wil de Commissie met de lidstaten een 'partnerschap- en 
investeringscontract' afsluiten. In dit contract dienen de lidstaten aan te geven op welke 
prioriteiten wordt ingezet, welke meetbare doelstellingen en resultaten men wil bereiken en welke 
Europese en nationale middelen daarvoor worden ingezet. Het contract vormt de leidraad voor de 
operationele programma's. De Commissie wil verder een prestatiereserve op EU-schaal invoeren. 
Deze prestatiereserve – een exact percentage of bedrag wordt in het Cohesieverslag niet genoemd – 
wil de Commissie uitkeren op basis van de tussentijdse evaluatie na vijf jaar. 
 
Conditionaliteit 
 
Nauw gekoppeld aan het meer resultaatgericht maken van het cohesiebeleid, is het voorstel om het 
principe van conditionaliteit breder binnen het cohesiebeleid toe te passen. Conditionaliteit houdt 
in dat de uitkering van de Europese fondsen wordt gekoppeld aan de prestaties van de lidstaten. Er 
bestaan verschillende vormen van conditionaliteit op EU-niveau: macro-economisch (link met 
prestaties in kader van het Groei en Stabiliteitspact), micro-economisch (link met prestaties in 
kader van NHP) of link met de implementatie van ander EU-beleid (bijvoorbeeld omzetting EU-
milieuwetgeving). Feit is dat de fondsen bestemd voor regio's en steden worden ingezet als middel 
om de lidstaten aan afspraken te houden. 
 
Bij de invulling van het begrip ´territoriale cohesie’, besteedt de Commissie aandacht aan de plek 
van de steden in het cohesiebeleid. Stedelijke gebieden zijn de 'motoren van groei en de 
middelpunten van creativiteit en innovatie' volgens het Cohesieverslag. De Commissie wil daarom 
een ambitieuze stedelijke agenda, waarvoor binnen de programma’s een specifiek bedrag 
gereserveerd moet worden. 
 
Consultatieprocedure 
 
Het Cohesieverslag bevat een set van vragen waarop tot eind januari 2011 gereageerd kan worden. 
De consultatie wordt op 31 januari 2011 afgesloten met het Vijfde Cohesieforum in Brussel. De 
voorstellen voor het juridische en beleidskader van het nieuwe cohesiebeleid worden tegen de 
zomer van 2011 verwacht. 
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