Transcript film Cohesiebeleid Europese Unie voor OostNederland
Er zijn grote economische en sociale verschillen tussen de 274 regio's van de Europese Unie.
Het cohesiebeleid van de EU richt zich op het reduceren van deze verschillen. Door het
stimuleren van economische groei; het creëren van arbeidsplaatsen en het versterken van
het concurrentievermogen.
Dankzij deze politiek werden er in de voorbije vijf jaar meer dan 600.000 banen gecreëerd
en werd er jaarlijks geïnvesteerd in opleiding voor meer dan 15 miljoen mensen. De aanleg
van meer dan 25.000 km autosnelwegen en 1800 km spoorwegen werd medegefinancierd.
3.000.000 extra mensen kregen toegang tot zuiver drinkwater en minstens 200.000 kleine en
middelgrote ondernemingen kregen steun bij de opstart.
Tevens werd geïnvesteerd in 61.000 wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Deze cijfers
nemen nog toe aangezien de projecten die gedurende de afgelopen 5 jaar opgestart zijn,
nog steeds resultaat opleveren. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt, door het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds, die
samen meer dan een derde van de EU-begroting vertegenwoordigen.
Deze investeringen van het cohesiebeleid worden op hun beurt weer gecoördineerd met het
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor
maritieme zaken en visserij en vormen een aanvulling op andere EU-financiering. Om de 7
jaar wordt het cohesiebeleid van de EU door de EU-instellingen geëvalueerd. Daarna wordt
het uitgevoerd door de lidstaten in de regio's.
Het cohesiebeleid werd in 2013 herzien en vanaf 2014 geïmplementeerd. Het richt zich nog
meer op het realiseren van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie: slimme,
duurzame en inclusieve groei. Van 2014 – 2020 focust het cohesiebeleid op een beperkter
aantal prioriteiten. Zoals wetenschappelijk onderzoek en innovatie, de digitale agenda, de
ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen, de koolstofarme economie,
werkgelegenheid en mobiliteit, beter onderwijs en beter openbaar bestuur.
Het nieuwe beleid zal extra in mensen investeren via een versterkt Europees Sociaal Fonds,
en zal de nadruk leggen op sociale inclusie en de aanpak van werkloosheid bij jongeren.
Regio’s zullen ook makkelijker over de grenzen heen met elkaar samenwerken dankzij extra
financiële steun voor territoriale samenwerking.
Om ervoor te zorgen dat er verstandig met het geld wordt omgesprongen, zullen
doelstellingen en resultaten in het toekomstige cohesiebeleid een centrale plaats innemen
met meer aandacht voor evaluatie en beloning van daadkrachtige projecten.
Met vereenvoudigde procedures en geharmoniseerde regels probeert het herziene
cohesiebeleid het beste uit iedere regio te halen, om zo concurrentievermogen,
economische groei en werkgelegenheid te stimuleren. Het is essentieel dat er over de
investeringen van het cohesiebeleid van de EU wordt gecommuniceerd. Alleen zo krijgen
succesvolle projecten bekendheid onder de Europeanen en kunnen deze laatsten zelf
vaststellen hoe hun geld besteed wordt.

