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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

Deze zitting bood de ministers die verantwoordelijk zijn voor het cohesiebeleid van de EU voor het 
eerst de gelegenheid om aangelegenheden met betrekking tot het cohesiebeleid te bespreken. De 
ministers waren het erover eens dat een zitting in deze formatie, binnen de Raad Algemene Zaken, 
grote waarde heeft en een vervolg moet krijgen, omdat de politieke zichtbaarheid van het cohesie-
beleid erdoor wordt vergroot. 

Onderwerp van het debat in deze zitting was het cohesiebeleid van de EU voor de periode 
2014-2020. De Raad heeft nota genomen van een voortgangsverslag van het voorzitterschap en een 
oriënterend debat gehouden over strategische programmering en thematische concentratie. 

Er was een ruime consensus over de status van strategische beleidsdocumenten, en een algemene 
overeenstemming over de graad en omvang van flexibiliteit met betrekking tot de thematische 
concentratie van steunmaatregelen. 
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1  Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het 
betrokken punt vermeld. De aangenomen teksten staan tussen aanhalingstekens. 

  De documenten waarvan het nummer in de tekst wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad 
http://www.consilium.europa.eu. 

  Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen zijn afgelegd die beschikbaar zijn voor 
het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovengenoemde 
internetsite van de Raad en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst. 
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DEELNEMERS 

België: 
de heer Rudy DEMOTTE minister-president van het Waals Gewest 

minister-president van de Franse Gemeenschap 

Bulgarije: 
de heer Tomislav DONCHEV minister, belast met het beheer van EU-fondsen 

Tsjechië: 
de heer Daniel BRAUN eerste viceminister, ministerie van Regionale 

Ontwikkeling 

Denemarken: 
de heer Nicolai Halby WAMMEN minister van Europese Zaken 

Duitsland: 
de heer Bernhard HEITZER staatssecretaris, ministerie van Economische Zaken en 

Technologie 

Estland: 
de heer Siim Valmar KIISLER minister van Regionale Zaken, delegatiehoofd 

Ierland: 
de heer Brendan HOWLIN minister van Overheidsuitgaven en Hervormingen 

Griekenland: 
mevrouw Georgia KOUKOULOPOULOU-ZEMPILIADOU speciaal secretaris voor het nationaal strategisch 

referentiekader, ministerie van Ontwikkeling, 
Concurrentievermogen en Mariene Zaken 

Spanje: 
de heer Diego LÓPEZ GARRIDO staatssecretaris voor de Europese Unie 

Frankrijk: 
de heer Bruno LE MAIRE minister van Landbouw, Voedselvoorziening, Visserij, 

Plattelandszaken en Ruimtelijke Ordening 

Italië: 
de heer Fabrizio BARCA minister voor Territoriale Samenhang 

Cyprus: 
de heer Andreas MAVROYIANNIS viceminister, bevoegd voor Europese Zaken, toegevoegd 

aan de president van de Republiek Cyprus 

Letland: 
de heer Andris VILKS minister van Financiën 

Litouwen: 
de heer Rolandas KRISCIUNAS viceminister van Financiën 

Luxemburg: 
de heer Christian BRAUN permanent vertegenwoordiger 

Hongarije: 
mevrouw Enikő GYŐRI staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 

Malta: 
mevrouw Marlene BONNICI secretaris-generaal, belast met het beheer van fondsen, 

kabinet van de minister-president 

Nederland: 
de heer Henk BLEKER staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie 

Oostenrijk: 
de heer Andreas SCHALLER staatssecretaris, ministerie van Financiën 

Polen: 
mevrouw Elzbieta BIEŃKOWSKA minister van Regionale Ontwikkeling 
de heer Marceli NIEZGODA onderstaatssecretaris, ministerie van Regionale 

Ontwikkeling  
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Portugal: 
de heer António ALMEIDA HENRIQUES staatssecretaris, bevoegd voor Economische Zaken en 

Regionale Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van 
Economische Zaken en Werkgelegenheid 

Roemenië: 
de heer Leonard ORBAN minister van Buitenlandse Zaken 

Slovenië: 
de heer Bojan SUVOROV staatssecretaris voor Lokaal Bestuur en Regionaal Beleid 

Slowakije: 
de heer Ján FIGEL viceminister-president en minister van Vervoer, Post en 

Telecommunicatie 

Finland: 
de heer Jyri HÄKÄMIES minister van Economische Zaken 

Zweden: 
mevrouw Annie LÖÖF minister van Ondernemen en Regionale Zaken 

Verenigd Koninkrijk: 
de heer Mark PRISK onderminister van Bedrijfsleven 

 

Commissie: 
de heer László ANDOR lid 
de heer Johannes HAHN lid 

 

Kroatië 
mevrouw Ivana MALETIĆ staatssecretaris, ministerie van Financiën 
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BESPROKEN PUNTEN 

COHESIEBELEID 

De Raad heeft nota genomen van een voortgangsverslag van het voorzitterschap over de 
besprekingen met betrekking tot een wetgevingspakket voor het cohesiebeleid van de EU voor de 
periode 2014-2020 (18097/11). 

Hij heeft een oriënterend debat gehouden over strategische programmering en thematische 
concentratie, teneinde sturing te geven aan de onderhandelingen over de voorstellen van de 
Commissie. Tijdens de lunch hebben de ministers het ook gehad over de conditionaliteit. 

Het voorzitterschap heeft de Raad geïnformeerd over de vorderingen die sinds medio oktober zijn 
gemaakt met de onderhandelingen over het pakket. Op basis van een vragenlijst van het voorzitter-
schap hebben de ministers hun licht laten schijnen op de volgende aangelegenheden op het gebied 
van strategische programmering en thematische concentratie: 

– opties voor de status en voor de aanneming van het gemeenschappelijk strategisch kader; 

– het voorgestelde gebruik van landenspecifieke aanbevelingen als instrument om het 
cohesiebeleid af te stemmen op de meer algemene Europa 2020-strategie voor groei en 
werkgelegenheid; 

– het evenwicht tussen thematische concentratie en flexibiliteit bij de uitvoering van het 
cohesiebeleid door lidstaten en regio's. 

De Raad heeft een ruime consensus bereikt, zodat het aantredende voorzitterschap de onder-
handelingen over dit dossier spoedig kan afsluiten. 

Allereerst was er een ruime consensus over de status, en de procedure voor de aanneming, van het 
gemeenschappelijk strategisch kader. Er was algemene instemming over dat dit strategisch 
beleidsdocument door het Europees Parlement en de Raad dient te worden goedgekeurd, en de 
meeste delegaties waren bereid het aan te nemen in de vorm van een bijlage bij de voorgestelde 
verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen voor de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds van de EU. 
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Daarnaast was er brede overeenstemming over de wenselijkheid om de doelstellingen van het 
cohesiebeleid te koppelen aan de Europa 2020-strategie, op een manier die recht doet aan de 
specifieke omstandigheden in elke regio en op elk grondgebied. Veruit de meeste delegaties waren 
er voorstander van dat daarvoor de nationale hervormingsprogramma's als referentie worden 
genomen, en niet - zoals de Commissie voorstelt - de landenspecifieke aanbevelingen. De achter-
liggende gedachte van de meeste ministers was dat zo veel mogelijk van bestaande mechanismen 
gebruik moet worden gemaakt, in plaats van een beroep te doen op instrumenten met een kortere 
looptijd, omdat dit tot gevolg zou hebben dat strategische documenten jaarlijks zouden moeten 
worden herzien, hetgeen onnodige administratieve rompslomp met zich meebrengt. De ministers 
waren ook van oordeel dat de specifieke omstandigheden in de afzonderlijke lidstaten beter worden 
weerspiegeld in de nationale hervormingsprogramma's dan in de landenspecifieke aanbevelingen. 

Tot slot waren alle delegaties het erover eens dat de steunmaatregelen van het cohesiebeleid 
thematisch moeten worden gebundeld, en gingen alle delegaties akkoord met het concept van een 
thematische "menukaart" van soorten steunmaatregelen. De meeste delegaties hadden echter 
twijfels bij de mechanismen die de Commissie in dit verband voorstelt. Een groot aantal delegaties 
wilde de limieten van de minimale steun voor specifieke soorten steunmaatregelen verhogen; 
andere stelden voor de keuze van de specifieke soorten steunmaatregelen binnen de voorgestelde 
menukaart aan de lidstaten over te laten. Er was algemene overeenstemming over dat een grotere 
mate van flexibiliteit om met regionale eigenaardigheden en verschillen rekening te houden ten 
goede zou komen aan de doeltreffendheid en de effectiviteit van de behaalde resultaten, en dat dit 
resultaat niet kan worden behaald door een 'automatische' aanpak waarbij minimale steun op EU-
niveau wordt vastgelegd of door een gering aantal soorten steunmaatregelen voor alle lidstaten op te 
leggen. 

Een aantal delegaties vroeg aandacht voor andere aspecten van het cohesiebeleid, zoals het 
"aftoppen" van de steunmaatregelen, macro-economische conditionaliteit, de faciliteit "Connecting 
Europe" voor vervoer, energie en informatie/communicatietechnologieën, en de "RAL" (reste à 
liquider of niet-bestede kredieten). Deze aspecten houden verband met het meerjarig financieel 
kader 2014-2020 van de EU, dat naar verwachting tijdens de twee volgende voorzitterschappen zal 
worden besproken. 

De ministers hebben hun debat tijdens de lunch voortgezet, en het toen ook gehad over de door de 
Commissie voorgestelde conditionaliteit, te weten positieve en negatieve stimuli om een hoog-
waardig cohesiebeleid te garanderen. 
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

GEEN 

 


