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inforegio news
Toetredingsonderhandelingen verschuiven
aandacht naar regionaal beleid
Gids voor financiële
instrumentering in het
regionaal beleid — 2002
In september 2002 zal het DG
Regionaal beleid een nieuwe uitgave publiceren van de „Gids
voor financiële instrumentering
in het regionaal beleid”. De eerste uitgave van de gids werd
gepubliceerd in 1994. De gids is
bedoeld als hulpmiddel voor de
verantwoordelijken voor het
ontwerpen en implementeren
van maatregelen onder de structuurfondsprogramma’s, inclusief
EFRO, ESF, EOGFL en FIOV.
Hoofdzakelijk beschrijft hij hoe
aandelenplannen (inclusief plannen voor risicodragend kapitaal),
leningplannen en waarborgen
worden geïmplementeerd. Hij
biedt bovendien een overzicht
van bestaande plannen en
experts om de kennisoverdracht
te bevorderen.
Informatie over de gids is verkrijgbaar op de Inforegio-site:
http://europa.eu.int/comm/
regional_policy/newsroom/
index_en.htm

De jongste ronde van de toetredingsonderhandelingen, die doorging in Brussel op 19 en 22
april, had betrekking op het regionaal beleid en twee van de overige drie hoofdstukken (financiële en budgettaire voorzieningen, en instellingen) die het onderhandelingsschema van de EU
overweegt voor het Spaanse voorzitterschap.
Over hoofdstuk 21, „Regionaal beleid en coördinatie van structurele instrumenten”, dat wordt
beschouwd als een van de gevoeligste hoofdstukken, vanwege de financiële inhoud, werd een
voorlopig akkoord bereikt met Cyprus en de
Tsjechische Republiek. De Tsjechische Republiek
ging akkoord met het hoofdstuk onder voorbehoud van verdere besprekingen over de financiële
elementen.

nieuwe lidstaten. Ook is er een verschil tussen de
administratieve structuren die moeten worden
geïnstalleerd in Polen en kleinere kandidaat-landen
zonder regionalisatie. De Europese Commissie
heeft echter gezorgd voor een wegenkaart voor
de lidstaten.

De hoofdonderwerpen die worden besproken in
de onderhandelingen onder hoofdstuk 21, zijn de
capaciteit en de verdeling op administratief en programmeergebied. Het EU-voorstel somt de vereisten op waaraan de kandidaten moeten voldoen
op administratief gebied, en geeft ook de verhouding aan waarvoor elke kandidaat in aanmerking
zou komen onder de structurele financiering van
de EU.

Om de fondsen te kunnen genieten, zullen de
kandidaat-landen het gepaste systeem moeten
hebben geïnstalleerd tegen de tijd van hun toetreding. Daarna zullen de kandidaat-landen ook moeten voldoen aan financiële en administratieve vereisten die een goed bestuur waarborgen. Deze
vereisten worden ook behandeld in de context van
de onderhandelingen. Zij behandelen onderwerpen als territoriale organisatie, aanpassing van de
wetgeving, verhoging van hun programmeercapaciteit, beheersing van administratieve vereisten,
financiële en budgettaire procedures.

De bepalingen onder hoofdstuk 21 zeggen niet
hoe de specifieke structuren voor het praktisch
beheer van de structuur- en Cohesiefondsen moeten worden ingericht, maar laten dit over aan de

De jongste evaluatie van de naleving door elk kandidaat-land van de bepalingen onder dit hoofdstuk
is te vinden op: http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/chapters/chap21/index.htm

Euromontana-conferentie bezint zich over
de toekomst van Europa’s berggebieden
Tegen de achtergrond van de uitbreidingsonderhandelingen en de ophanden zijnde herziening
van het structuurfonds en de CAP, bood de derde jaarlijkse conferentie over de Europese berggebieden, die doorging in Inverness van 16 tot en met 18 mei, een waardevolle gelegenheid
om de toekomst van de berggebieden in de EU te bespreken.
De conferentie, die werd georganiseerd door het
Euromontana-netwerk, onderzocht een reeks
kwesties met betrekking tot de toekomst van
berggebieden in de EU, waaronder: de bijdrage
van berggebieden aan de economische en sociale
ontwikkeling van Europa; de berggebieden van de
kandidaat-landen; de kwesties voor het cohesiebe-

leid; en de potentiële rol van jongeren in het
behoud van de berggebieden.
Een aantal van de thematische workshops onderzocht bovendien de volgende onderwerpen:
• versterken van de strategie voor kwaliteitsproducten,

• duurzame ontwikkeling van middelen uit de bosbouw,
• bewaren van de culturele identiteit,
• ontwikkelen van het sociaal kapitaal,
• de weerslag van berglandbouw op sociaal, territoriaal en
milieugebied.
Berggebieden vertegenwoordigen zo’n 38 % van het territorium van de EU en worden bewoond door ongeveer 30 miljoen
bewoners, of 10 % van de totale bevolking van de EU. In
sommige landen, zoals Oostenrijk, Griekenland, Italië, Portugal
en Spanje, beslaan de berggebieden meer dan de helft van het
nationale territorium. Dat geldt ook voor meerdere kandidaatlanden (Cyprus, de Tsjechische Republiek, Polen, Roemenië en
Slovenië).

Voor de periode 2000-2006 zal meer dan 95 % van de berggebieden in de EU steun ontvangen onder het regionaal EUbeleid. Het tweede rapport betreffende de economische en
sociale cohesie in Europa, goedgekeurd door de Europese
Commissie in januari 2001, kijkt voorbij deze termijn en besluit
dat de harmonieuze ontwikkeling van berggebieden een blijvende EU-interventie zal vergen.
In de context van het Internationaal Jaar van de berg in 2002,
zal de Commissie een speciaal congres „Bergen” organiseren
in oktober, dat zal helpen concrete vooruitzichten uit te werken voor de periode na 2006.
Voor meer inlichtingen over de conferentie van Inverness, bezoek:
http://www.mountainconf.com, of neem contact op met: Euromontana,
Filips de Goedestraat 46, B-1000 Brussel. Tel.(32-2) 280 42 83, fax (32-2)
280 42 85, e-mail: euromontana@skynet.be.

„Steden voor cohesie: lessen uit het
Europese Urban-programma”
Deze Urban-conferentie, georganiseerd door het DG Regionaal beleid, zal plaatsvinden in Londen op 8 en 9 juli
2002. De conferentie wil een gelegenheid bieden om de toekomst van het cohesiebeleid te bespreken en de stedelijke aspecten van het cohesiedebat in de schijnwerper te plaatsen. Meer dan 250 burgemeesters uit heel Europa
zullen deelnemen aan dit gebeuren.
Op de eerste dag van de conferentie zal een nieuwe mededeling van de Commissie worden voorgesteld over de resultaten
van de Urban II-programmering. Daarop zal een open debat
volgen over „Urban en de toekomst van de Europese maatregelen voor het cohesiebeleid”.

gratie, bestuur en ontwikkeling: de toegevoegde waarde van
Urban”, die zich zal toespitsen op de voornaamste lessen uit
de ervaring en vernieuwingen die werden ontwikkeld in de
context van Urban, en toekomstige plannen in de context van
een vergrote Unie in overweging zal nemen.

Dag 2 zal beginnen met een overzicht van enkele hoogtepunten van Urban, waaronder de voorstelling van enkele sleutelprojecten. Daarna volgt een open discussie over „sociale inte-

Meer informatie over de conferentie is verkrijgbaar bij: de heer Lewis Dijkstra
(kantoor CSM2 03/92), DG Regionaal beleid, Europese Commissie, B-1049
Brussel. Fax (32-2) 296 32 71, e-mail: lewis.dijkstra@cec.eu.int, website:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/index_en.htm

Promotie van vernieuwing in de Europese
regio’s: de tweejaarlijkse conferentie van het
netwerk Innoverende regio’s in Europa (IRE)
De derde plenaire vergadering van het netwerk Innoverende regio’s in Europa (IRE), die samen met het DG
Ondernemingen wordt georganiseerd, zal doorgaan in Stratford-Upon-Avon op 17 en 18 juni 2002. Gastheer van de
conferentie is de regio West Midlands (VK).
Meer dan 400 afgevaardigden uit meer dan 100 verschillende
Europese regio’s zullen deelnemen aan dit gebeuren, dat een
waardevolle gelegenheid biedt om te praten over de rol van
innovering in de toekomst van het Europees regionaal beleid.
De meeste deelnemende regio’s hebben reeds genoten van de

Europese Commissie
Directoraat-generaal Regionaal beleid

pilootprojecten van de regionale vernieuwingsstrategieën of
van de door het EFRO gefinancierde regionale programma’s
voor innoverende acties.
Meer informatie vindt u op: http://www.ire-event-stratford.co.uk/index.asp
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