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BEKNOPTE MOTIVERING

Op 2 mei 2018 heeft de Commissie een voorstel voor het volgende meerjarig financieel kader 
(MFK) voor de periode 2021-2027 vastgesteld. Dit omvat het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling ("EFRO") en het Cohesiefonds.  

In het algemeen is de rapporteur ingenomen met het voorstel van de Commissie, waarin de 
complexe procedures die worden geassocieerd met het EFRO en het Cohesiefonds worden 
vereenvoudigd en de steunmaatregelen voor groene en klimaatdoelstellingen worden 
uitgebreid. Zij schaart zich in het bijzonder achter de voorgestelde verhoging van de 
investeringen in een groener, koolstofarm Europa, onder meer door middel van maatregelen 
op het gebied van energie-efficiëntie en de circulaire economie, de ontwikkeling van slimme 
energiestelsels, -netwerken en -opslag, de bevordering van duurzaam waterbeheer en het 
verminderen van vervuiling.  

Er moet echter meer financiering worden gegarandeerd voor de noodzakelijke modernisering 
en ontwikkeling van infrastructuur in de lidstaten om alle nieuwe ambitieuze doelstellingen 
op het gebied van milieu, energie, afvalbeheer, vervoer en klimaat uit de Unie-wetgeving te 
realiseren, in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs. Het ondersteunen van de 
projecten die worden medegefinancierd door deze fondsen is van vitaal belang, met name in 
de regio's die qua ontwikkeling achterlopen. In veel landen maken het EFRO en het 
Cohesiefonds bovendien ten minste 50 % van de overheidsinvesteringen uit en zonder deze 
medefinanciering van de EU zouden de respectieve lidstaten niet de nodige financiële 
draagkracht hebben om dergelijke investeringen te doen.

Wat financiering betreft is de rapporteur van mening dat de voorgestelde bezuinigingen op het 
Cohesiefonds (halvering) ten opzichte van de huidige programmeerperiode aanzienlijk zijn. 
Tegelijkertijd is het bedrag dat moet worden overgebracht van het Cohesiefonds naar de 
financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF) gelijk aan het bedrag dat in de 
huidige programmeerperiode 2014 – 2020 is overgedragen. Aangezien de middelen uit het 
Cohesiefonds naar verwachting ook onder meer zullen worden gebruikt om klimaat- en 
milieuprojecten te financieren en dus zullen bijdragen aan het realiseren van de klimaat- en 
milieudoelstellingen van de EU, is de rapporteur niet van mening dat de verlaging van de 
toewijzing van het Cohesiefonds die moet worden beheerd door middel van gedeeld beheer, 
adequaat is. Overdrachten van het Cohesiefonds naar de CEF moeten worden gebaseerd op 
een grondige analyse van de Commissie, waarmee het vermogen van de lidstaten om hun 
klimaat- en milieudoelen te realiseren wordt vergroot in plaats van verzwakt. Het percentage 
van de fondsen dat wordt overgedragen naar de CEF moet in verhouding staan tot de 
overdracht in de huidige programmeerperiode (bijv. met 50 % worden verlaagd) en moet 
gedurende de hele programmeerperiode beschikbaar zijn voor de lidstaat.

Zij is van mening dat het gebruik van het EFRO en het Cohesiefonds moet worden verbeterd 
door investeringen in het kader van het cohesiebeleid meer te koppelen aan de algemene 
plannen die de lidstaten hebben om de doelstellingen voor 2030 te verwezenlijken, in het 
kader van een traject dat de EU-economie op de langere termijn koolstofarm moet maken. In 
dit opzicht stelt de rapporteur voor meer middelen toe te wijzen voor beleidsdoelstelling 2 
(BD 2) bij de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. 

De vervoerssector in de EU wordt momenteel geconfronteerd met fundamentele 
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veranderingen. De broeikasgasemissies van deze sector moeten worden verminderd. De 
uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door het vervoer moet onverwijld drastisch worden 
verlaagd. Voorts moet het gebruik van emissievrije en -arme voertuigen toenemen. De juiste 
infrastructuur voor deze voertuigen ontbreekt echter. 76 % van alle laadstations bevindt zich 
in slechts vier lidstaten en deze stations dekken slechts 27 % van de totale oppervlakte van de 
EU. Een succesvolle overgang naar emissiearme mobiliteit vereist een gemeenschappelijk 
beleidskader voor voertuigen, infrastructuur en elektriciteitsnetwerken, waarin economische 
stimulansen en stimulansen voor de werkgelegenheid in de hele EU op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau worden gecombineerd. De rapporteur acht het noodzakelijk dat de lidstaten en 
hun regio's de mogelijkheid wordt geboden de ontwikkeling van infrastructuur voor 
emissiearme voertuigen met elk willekeurig Unie-instrument moeten kunnen financieren, 
onder meer met het EFRO en het Cohesiefonds. Er moet spoedig meer tank- en 
herlaadinfrastructuur worden aangelegd. In dit opzicht stelt de rapporteur voor de doelstelling 
"het bevorderen van duurzame multimodale stedelijke mobiliteit" te verplaatsen van 
beleidsdoelstelling: 3 (BD 3) naar beleidsdoelstelling 2 (BD 2), waar momenteel middelen 
zijn toegewezen en meer druk op de lidstaten wordt uitgeoefend om milieudoelstellingen te 
verwezenlijken. Zij is voorts van mening dat de overgang naar koolstofarme mobiliteit meer 
samenhangt met de algehele doelstelling voor een koolstofarm Europa dan met doelstellingen 
voor connectiviteit.

Door klimaatverandering neemt de kans op droogte in verschillende EU-regio's toe; daarom 
vormen de bescherming van waterbronnen, waterecosystemen en drink- en badwater de 
hoekstenen van de milieubescherming in Europa. In de afgelopen jaren zijn er in Europa meer 
dan 100 overstromingen geweest die grote schade aanrichtten. Naast economische en sociale 
schade kunnen overstromingen ook ernstige milieuschade tot gevolg hebben. De rapporteur is 
van mening dat duurzaam waterbeheer moet worden bevorderd, onder meer door middel van 
maatregelen ter bestrijding van droogte en overstromingen. 

Schadelijke geluidshinder kan bijna elk aspect van het leven van een persoon beïnvloeden. 
Aanhoudend hoge niveaus van geluidshinder kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken en 
leiden tot meer stress. Bovendien kunnen hoge niveaus van geluidshinder negatieve gevolgen 
hebben voor hele ecosystemen. Ook lichtvervuiling is schadelijk voor de gezondheid. Deze 
vorm van vervuiling zorgt voor energieverspilling en hogere koolstofemissies en resulteert 
derhalve in hogere kosten voor consumenten. Kunstlicht heeft ook op verschillende manieren 
gevolgen voor de flora en fauna. Daarom stelt de rapporteur maatregelen voor om 
geluidshinder en lichtvervuiling te verminderen.

Het cohesiebeleid is een belangrijk element om de circulaire economie in de praktijk te 
brengen. De rapporteur is van mening dat minder ontwikkelde landen de kans moeten krijgen 
hun bestaande voorzieningen voor de behandeling van restafval te moderniseren, zodat zij de 
doelstellingen van de circulaire economie kunnen verwezenlijken. De modernisering van 
bestaande voorzieningen is in de praktijk veel minder kostbaar dan de ontwikkeling van 
nieuwe voorzieningen. Deze is uiteindelijk vaak beter haalbaar voor landen met beperkte 
middelen en heeft tegelijkertijd een reële positieve impact op het milieu.

70 % van de Europeanen wil dat de EU meer aandacht besteedt aan gezondheids- en sociale 
vraagstukken. De rapporteur heeft haar twijfels over de toegevoegde waarde van de integratie 
van het gezondheidsprogramma van de EU in een uitgebreid ESF+. Ze betreurt de 
voorgestelde verlaging van 8 % van de begroting voor de gezondheidszorg ten opzichte van 
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de periode 2014-2020. Daarnaast moet het Cohesiebeleid er ook aan bijdragen dat de burgers 
van de Unie gezonder zijn. De rapporteur is van mening dat er synergieën tot stand kunnen 
worden gebracht met het ESF+ en het gezondheidsonderdeel van dit fonds, de Europese pijler 
van sociale rechten, en ook met het Europees semester, aangezien in de landenspecifieke 
aanbevelingen steeds meer aandacht wordt besteed aan gezondheidsvraagstukken. Er moeten 
door het EFRO en het Cohesiefonds medegefinancierde operationele programma's worden 
ontworpen om bij te dragen aan een betere toegang tot gezondheidszorg. De rapporteur 
benadrukt ook dat het noodzakelijk is een geïntegreerde sociale, economische en ecologische 
ontwikkeling, cultureel erfgoed, veiligheid en gezondheid in stedelijke, plattelands- en 
kustgebieden te bevorderen. Daarnaast moet nauwer worden samengewerkt met patiënten en 
patiëntenorganisaties op het gebied van geslaagde investeringen in de gezondheidszorg.
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AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Artikel 176 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) bepaalt dat het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) is bedoeld om een bijdrage te 
leveren aan het ongedaan maken van de 
belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie. Uit 
hoofde van dat artikel en de tweede en 
derde alinea van artikel 174 VWEU moet 
het EFRO een bijdrage leveren om de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's te verkleinen, waarbij bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan regio's 
die kampen met ernstige en permanente 
natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals de meest 
noordelijke regio's met een zeer geringe 
bevolkingsdichtheid, alsmede insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden.

(1) Artikel 176 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) bepaalt dat het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) is bedoeld om een bijdrage te 
leveren aan het ongedaan maken van de 
belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie. Uit 
hoofde van dat artikel en de tweede en 
derde alinea van artikel 174 VWEU moet 
het EFRO een bijdrage leveren om de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's te verkleinen, waarbij bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan regio's 
die kampen met ernstige en permanente 
natuurlijke of demografische nadelen, 
zoals de meest noordelijke regio's met een 
zeer geringe bevolkingsdichtheid, alsmede 
insulaire, grensoverschrijdende en 
berggebieden.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Horizontale beginselen zoals 
neergelegd in artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie ("VEU") en 
in artikel 10 VWEU, met inbegrip van de 
beginselen van subsidiariteit en 

(5) Horizontale beginselen zoals 
neergelegd in de artikelen 2 en 3 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
("VEU") en in de artikelen 7 tot en met 11
VWEU, met inbegrip van de beginselen 
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evenredigheid zoals neergelegd in artikel 5 
VEU, moeten worden geëerbiedigd bij de 
tenuitvoerlegging van het EFRO en het 
Cohesiefonds, met inachtneming van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. De lidstaten moeten ook 
voldoen aan de verplichtingen van de het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap, en 
toegankelijkheid garanderen in 
overeenstemming met artikel 9 en met de 
wetgeving van de Unie tot harmonisering 
van toegankelijkheidseisen voor producten 
en diensten. De lidstaten en de Commissie 
moeten gericht zijn op het opheffen van 
ongelijkheden en op het bevorderen van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen en 
de integratie van het genderperspectief, 
alsmede op de bestrijding van discriminatie 
op grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. 
De Fondsen mogen geen maatregelen 
ondersteunen die bijdragen aan enige vorm 
van segregatie. De doelstellingen van de 
ESI-fondsen moeten worden nagestreefd in 
het kader van duurzame ontwikkeling en 
van de bevordering door de Unie van de in 
de artikelen 11 en 191, lid 1, VWEU 
verankerde doelstelling inzake behoud, 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu, waarbij het 
beginsel "de vervuiler betaalt" wordt 
toegepast. Om de integriteit van de interne 
markt, waarvoor de ondernemingen 
voldoen aan de regels voor staatssteun 
zoals vastgelegd in de artikelen 107 en 108 
VWEU.

van subsidiariteit en evenredigheid zoals 
neergelegd in artikel 5 VEU, moeten 
worden geëerbiedigd bij de 
tenuitvoerlegging van het EFRO en het 
Cohesiefonds, met inachtneming van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. De lidstaten moeten ook 
voldoen aan de verplichtingen van de het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap, en 
toegankelijkheid garanderen in 
overeenstemming met artikel 9 en met de 
wetgeving van de Unie tot harmonisering 
van toegankelijkheidseisen voor producten 
en diensten. De lidstaten en de Commissie 
moeten gericht zijn op het opheffen van 
ongelijkheden en op het bevorderen van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen en 
de integratie van het genderperspectief, 
alsmede op de bestrijding van discriminatie 
op grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. 
De Fondsen mogen geen maatregelen 
ondersteunen die bijdragen aan enige vorm 
van segregatie. De doelstellingen van de 
ESI-fondsen moeten worden nagestreefd in 
het kader van duurzame ontwikkeling en 
van de bevordering door de Unie van de in 
de artikelen 11 en 191, lid 1, VWEU 
verankerde doelstelling inzake behoud, 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu en bestrijding van 
de klimaatverandering, waarbij het 
beginsel "de vervuiler betaalt" wordt 
toegepast. Om de integriteit van de interne 
markt, waarvoor de ondernemingen 
voldoen aan de regels voor staatssteun 
zoals vastgelegd in de artikelen 107 en 108 
VWEU.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Thematische concentraties van 
steun uit hoofde van deze verordening 
moeten op nationaal niveau worden 
verwezenlijkt en tegelijkertijd voorzien in 
flexibiliteit ten aanzien van operationele 
programma's en tussen de verschillende 
categorieën regio's. Thematische 
concentraties kunnen waar nodig worden 
aangepast overeenkomstig middelen 
bestemd voor investeringsprioriteiten die 
voortvloeien uit de overgang naar een 
koolstofarme economie. Voor de mate van 
thematische concentratie moet rekening 
worden gehouden met het niveau van 
ontwikkeling van individuele regio's, 
financieringsniveaus en de specifieke 
behoeften van regio's waarvan het bbp 
per hoofd werd gebruikt als 
subsidiabiliteitscriterium voor de periode 
2014-2020.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Met het oog op de 
doelstelling van deze verordening, 
namelijk het versterken van de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie van de Unie ter bevordering van 
duurzame ontwikkeling, dient rekening 
worden gehouden met verschillen in 
regionale ontwikkeling, de mate waarin 
minder begunstigde regio's achterlopen 
en de beperkte middelen waarover 
bepaalde lidstaten of regio's beschikken.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Overeenkomstig de 
verplichtingen van de Unie uit hoofde van 
de Overeenkomst van Parijs en in 
overeenstemming met het zevende 
milieuactieprogramma zijn er nieuwe en 
ambitieuze doelstellingen voor milieu, 
energie, afvalbeheer en het klimaat in de 
wetgeving van de Unie opgenomen. Om 
de lidstaten te helpen om deze 
doelstellingen te verwezenlijken en de 
noodzakelijke modernisering van de 
infrastructuur in hun regio's voort te 
zetten, moet toereikende financiering 
worden gegarandeerd. Die structurele 
overgang zou een groot effect hebben op 
de werkgelegenheid en groei in de 
lidstaten en regio's.  Daarom moeten alle 
mogelijke steunmaatregelen voor al deze 
specifieke doelstellingen worden ingezet.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om recht te doen aan het belang 
van de strijd tegen de klimaatverandering, 
in overeenstemming met de toezeggingen
van de Unie om de Overeenkomst van 
Parijs en de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, 
zullen de Fondsen bijdragen aan de 
integratie van klimaatactie en aan de 
verwezenlijking van een algemene 
doelstelling van 25 % van de EU-begroting 
in het kader van de klimaatdoelstellingen. 
Naar verwachting zal 30 % van de totale 
financiële middelen uit het EFRO worden 
besteed aan maatregelen in het kader van 
het EFRO voor klimaatdoelstellingen. Naar 

(14) Om recht te doen aan het belang 
van de strijd tegen de klimaatverandering
en de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties, alsmede bij te dragen 
aan de financiering van de op EU-, 
nationaal en lokaal niveau nodige 
maatregelen om te voldoen aan de 
verplichtingen van de Unie, zullen de 
Fondsen bijdragen aan de integratie van 
klimaatactie en aan de verwezenlijking van 
een algemene doelstelling van ten minste 
30 % van de EU-begroting in het kader van 
de klimaatdoelstellingen. 35% van de 
totale financiële middelen uit het EFRO
zou moeten worden besteed aan 
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verwachting zal 37 % van de totale 
financiële middelen uit het Cohesiefonds 
worden besteed aan maatregelen in het 
kader van het Cohesiefonds voor 
klimaatdoelstellingen.

maatregelen in het kader van het EFRO 
voor klimaatdoelstellingen. Naar 
verwachting zal 37 % van de totale 
financiële middelen uit het Cohesiefonds 
worden besteed aan maatregelen in het 
kader van het Cohesiefonds voor 
klimaatdoelstellingen. Om gevolg te geven 
aan de aanbevelingen van de Europese 
Rekenkamer in verslag nr. 2016/31 moet 
in mechanismen voor 
klimaatmainstreaming en de opbouw van 
klimaatbestendigheid een onderscheid 
gemaakt worden tussen mitigatie en 
aanpassing, en moeten deze mechanismen 
op voorhand vorm krijgen in alle 
programmerings- en planningsprocessen, 
in plaats van eenvoudige rapportage 
achteraf.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De vervoerssector van de 
Unie wordt momenteel met fundamentele 
veranderingen geconfronteerd, aangezien 
digitalisering en automatisering 
traditionele fabricageprocessen en de 
behoeften van consumenten veranderen. 
De broeikasgasemissies van de 
vervoerssector moeten worden 
teruggedrongen. De uitstoot van 
luchtverontreinigende stoffen door het 
vervoer moet met spoed drastisch worden 
verlaagd. Voorts moet de inzet van 
emissiearme en -vrije voertuigen 
toenemen zodat de doelstellingen voor een 
groenere, koolstofarme Unie kunnen 
worden verwezenlijkt. De juiste 
infrastructuur voor deze voertuigen 
ontbreekt echter nog steeds en momenteel 
zijn er slechts 100 000 laadstations voor 
elektrische voertuigen in de Unie, 
waarvan 76 % zich in slechts vier lidstaten 
bevindt. Deze laadstations dekken slechts 
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27 % van de totale oppervlakte van de 
Unie. Een succesvolle overgang naar 
emissiearme mobiliteit vereist een 
gemeenschappelijk beleidskader voor 
voertuigen, infrastructuur en 
elektriciteitsnetwerken, waarin 
economische stimulansen en stimulansen 
voor de werkgelegenheid op EU-, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
worden gecombineerd en worden 
ondersteund door krachtigere 
financieringsinstrumenten van de Unie. 
De lidstaten en regio's moeten de 
ontwikkeling van infrastructuur voor 
emissiearme voertuigen uit elke mogelijke 
bron kunnen financieren, met inbegrip 
van het EFRO en het Cohesiefonds. Er 
moet spoedig meer tank- en 
herlaadinfrastructuur worden aangelegd 
om de verplichtingen van de Unie op 
klimaatgebied in het kader van de
Overeenkomst van Parijs en de verwante 
Uniewetgeving na te komen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Acties in het kader van het 
EFRO en het Cohesiefonds moeten 
bijdragen aan de maatregelen en 
doelstellingen die zijn uitgestippeld in de 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen welke worden ontwikkeld 
in het kader van de verordening inzake de 
governance van de energie-Unie, en 
moeten aansluiten bij de aanbevelingen 
van de Commissie ten aanzien van deze 
plannen, zowel wat inhoud als wat 
financiële toewijzingen betreft.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Het EFRO en het 
Cohesiefonds moeten activiteiten en 
doelstellingen van andere 
financieringsinstrumenten kunnen 
steunen om de toegang tot 
gezondheidszorg te verbeteren. Er kunnen 
synergieën tot stand worden gebracht met 
het Europees Sociaal Fonds+ en het 
gezondheidsonderdeel van dit fonds, de 
Europese pijler van sociale rechten, 
alsmede met het Europees semester en de 
landenspecifieke aanbevelingen, waarin 
steeds meer aandacht wordt besteed aan 
gezondheidsvraagstukken.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het EFRO moet bijdragen aan het 
wegnemen van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie en het 
verminderen van de ongelijkheden tussen 
de ontwikkelingsniveaus van de 
verschillende regio’s en van de achterstand 
van de minst begunstigde regio’s, met 
inbegrip van de uitdagingen in verband met 
het koolstofarm maken van de 
energievoorziening. Steun van het EFRO 
in het kader van de doelstelling "investeren 
in werkgelegenheid en groei" moet daarom 
worden toegespitst op de belangrijkste 
prioriteiten van de Unie, in 
overeenstemming met de 
beleidsdoelstellingen die zijn vastgesteld in 
Verordening (EU) 2018/xxx [nieuwe GB-
verordening]. Daarom moet steun uit het 
EFRO worden gericht op de 

(17) Het EFRO moet bijdragen aan het 
wegnemen van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie en het 
verminderen van de ongelijkheden tussen 
de ontwikkelingsniveaus van de 
verschillende regio’s en van de achterstand 
van de minst begunstigde regio’s, met 
inbegrip van de uitdagingen in verband met 
het koolstofarm maken van de 
energievoorziening. Steun van het EFRO 
in het kader van de doelstelling "investeren 
in werkgelegenheid en groei" moet daarom 
worden toegespitst op de belangrijkste 
prioriteiten van de Unie, in 
overeenstemming met de 
beleidsdoelstellingen die zijn vastgesteld in 
Verordening (EU) 2018/xxx [nieuwe GB-
verordening]. Daarom moet steun uit het 
EFRO worden gericht op de 
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beleidsdoelstellingen "een slimmer Europa 
door het bevorderen van innovatieve en 
slimme economische transformatie" en 
"een groener, koolstofarm Europa door het 
bevorderen van schone en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie en -beheer". Deze 
thematische concentratie van de steun moet 
op nationaal niveau worden verwezenlijkt 
en tegelijkertijd flexibiliteit toelaten op het 
niveau van individuele programma’s en 
tussen de drie groepen lidstaten volgens het 
respectieve bruto nationaal inkomen. 
Bovendien moet de werkwijze voor de 
classificatie van lidstaten in detail worden 
uiteengezet, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke situatie van de 
ultraperifere regio’s.

beleidsdoelstellingen "een slimmer Europa 
door het bevorderen van innovatieve en 
slimme economische transformatie" en 
"een groener, koolstofarm Europa door het 
bevorderen van schone en eerlijke energie-
en vervoerstransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
duurzaam waterbeheer en risicopreventie 
en -beheer". Deze thematische concentratie 
van de steun moet op nationaal niveau 
worden verwezenlijkt en tegelijkertijd 
flexibiliteit toelaten op het niveau van 
individuele programma’s en tussen de drie 
groepen lidstaten volgens het respectieve 
bruto nationaal inkomen. Bovendien moet 
de werkwijze voor de classificatie van 
lidstaten in detail worden uiteengezet, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
specifieke situatie van de ultraperifere 
regio’s.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Er dient rekening te 
worden gehouden met de problemen 
waarmee bepaalde ondergefinancierde 
lokale en regionale autoriteiten in een 
gecentraliseerd administratief systeem te 
maken hebben. Grote problemen wat 
betreft medefinanciering van projecten 
hollen de besteding van middelen van het 
Cohesiefonds uit in de regio's die 
investeringen juist het hardst nodig 
hebben om sociaaleconomische en 
territoriale verschillen te verkleinen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Teneinde de steun te concentreren 
op de belangrijkste prioriteiten van de 
Unie, is het ook passend dat de vereisten 
van thematische concentratie worden 
nageleefd tijdens de 
programmeringsperiode, met inbegrip van
overdracht tussen zwaartepunten van een 
programma of tussen de programma’s
onderling.

(18) Teneinde de doelstellingen van de 
lidstaten te behalen, moet thematische 
concentratie voldoende flexibel zijn om in 
te spelen op de behoeften van elke regio, 
waardoor de Unie overdracht tussen 
zwaartepunten van een programma of 
tussen de programma's onderling kan 
steunen. Op die manier worden 
bijkomende onevenwichtigheden of 
grotere verschillen in ontwikkeling tussen 
de regio's voorkomen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) De doeltreffendheid van 
publieke instellingen en belanghebbenden 
en administratieve efficiëntie moeten 
verder worden vergroot door middel van 
aanvullende technische en financiële 
bijstand om de sectoren van openbare 
diensten waarop maatregelen in het kader 
van het EFRO en het Cohesiefonds zijn 
gericht, te stroomlijnen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Om de vastgestelde 
doelstellingen te behalen, moeten 
maatregelen worden getroffen om 
regionale of lokale mobiliteit te 
bevorderen of luchtverontreiniging en 
geluidshinder te verminderen. 
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 ter) Er moeten maatregelen 
worden getroffen om schone, duurzame 
en veilige vervoerswijzen te bevorderen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Deze verordening draagt bij aan de 
financiering van steun ter versterking van 
de economische, sociale en territoriale 
cohesie door de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie weg te 
nemen en de achterstand van de minst 
begunstigde regio's te verkleinen, waarbij 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals de meest 
noordelijke regio's met een zeer geringe 
bevolkingsdichtheid, alsmede insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In overeenstemming met de 
beleidsdoelstellingen die zijn vastgesteld in 
artikel [4, punt 1,] van Verordening (EU) 
2018/xxxx [nieuw GVB] ondersteunt het 
EFRO de volgende specifieke 
doelstellingen:

1. In overeenstemming met de 
beleidsdoelstellingen die zijn vastgesteld in 
artikel [4, punt 1,] van Verordening (EU) 
2018/xxxx [nieuw GVB] ondersteunt het 
EFRO de volgende specifieke 
doelstellingen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de behoefte aan specifieke 
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investeringen en infrastructuur in elke 
lidstaat:

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "een groener, koolstofarm Europa 
door de bevordering van een schone en 
eerlijke energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
risicopreventie en risicobeheer" ("BD 2") 
door:

b) "een groener, koolstofarm Europa 
door de bevordering van een schone en 
eerlijke energie- en vervoerstransitie, 
groene en blauwe investeringen, de 
circulaire economie, aanpassing aan de 
klimaatverandering, risicopreventie en 
risicobeheer" ("BD 2") door:

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) het bevorderen van de aanpassing 
aan de klimaatverandering, risicopreventie 
en rampenbestendigheid;

iv) het bevorderen van de aanpassing 
aan de klimaatverandering, risicopreventie 
en preventie van branden en 
overstromingen, rampenbestendigheid en 
optreden tegen hydrogeologische 
destabilisatie;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) het bevorderen van duurzaam 
waterbeheer;

v) het bevorderen van duurzaam 
waterbeheer, met inbegrip van 
maatregelen ter bestrijding en 
voorkoming van droogte en 
overstromingen, alsmede duurzaam 
afvalbeheer;
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) het bevorderen van de overgang
naar een circulaire economie;

vi) het bevorderen van de overgang 
naar een circulaire economie, met name 
ten behoeve van de verwezenlijking van de 
doelstellingen voor recycling en 
hergebruik van afval als gedefinieerd in 
Richtlijn (EU) 2018/851 en Richtlijn (EU) 
2018/852 alsook de doelstellingen voor het 
verminderen van het storten van afval als 
gedefinieerd in Richtlijn (EU) 2018/850;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt vii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii) het bevorderen van biodiversiteit, 
groene infrastructuur in de stedelijke 
omgeving en vermindering van 
verontreiniging;

vii) het bevorderen van biodiversiteit, 
groene infrastructuur in de stedelijke 
omgeving en vermindering van lucht-, 
water- en lichtverontreiniging en 
geluidshinder;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt vii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii bis) het bevorderen van duurzame 
multimodale stedelijke mobiliteit, met 
inbegrip van infrastructuur voor 
emissiearme mobiliteit;

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt vii bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii bis) het bevorderen van investeringen 
in de afvalsector om te voldoen aan de 
vastgestelde EU-milieueisen, met name in 
lidstaten waar deze eisen worden 
overschreden;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt vii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii ter) het bevorderen van investeringen 
in de watersector om te voldoen aan de 
vastgestelde EU-milieueisen, met name in 
lidstaten waar deze eisen worden 
overschreden;

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) te zorgen voor gelijke toegang tot 
gezondheidszorg door de ontwikkeling van 
infrastructuur, met inbegrip van 
eerstelijnszorg;

iv) te zorgen voor gelijke toegang tot 
gezondheidszorg door de ontwikkeling van 
infrastructuur en 
bewustmakingscampagnes, met inbegrip 
van eerstelijnszorg;

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het bevorderen van een 
geïntegreerde sociale, economische en 
ecologische ontwikkeling, cultureel 
erfgoed en veiligheid in stedelijke 

i) het bevorderen van een 
geïntegreerde sociale, economische en 
ecologische ontwikkeling, cultureel 
erfgoed, veiligheid en gezondheid in 
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gebieden; stedelijke gebieden;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) het bevorderen van geïntegreerde 
maatschappelijke, economische en 
ecologische lokale ontwikkeling, cultureel 
erfgoed en veiligheid, met inbegrip van 
plattelands- en kustgebieden, ook via 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling.

ii) het bevorderen van geïntegreerde 
maatschappelijke, economische en 
ecologische lokale ontwikkeling, cultureel 
erfgoed, veiligheid en gezondheid, met 
inbegrip van plattelands- en kustgebieden, 
ook via vanuit de gemeenschap geleide 
lokale ontwikkeling.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) verbetering van de capaciteit van 
programma-autoriteiten en -organen in 
verband met de tenuitvoerlegging van de 
Fondsen;

a) verbetering, door middel van 
technische en financiële steun, van de 
capaciteit van programma-autoriteiten en -
organen in verband met de 
tenuitvoerlegging van de Fondsen, met 
inbegrip van maatschappelijke 
organisaties;

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) De lidstaten van groep 2 wijzen ten 
minste 45 % van hun totale EFRO-
middelen in het kader van andere 
prioriteiten dan voor technische bijstand 
toe aan BD 1, en ten minste 30 % aan 

b) De lidstaten van groep 2 wijzen ten 
minste 40 % van hun totale EFRO-
middelen in het kader van andere 
prioriteiten dan voor technische bijstand 
toe aan BD 1, en ten minste 35 % aan 



PE625.333v02-00 20/39 AD\1167266NL.docx

NL

BD 2; BD 2;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) De lidstaten van groep 3 wijzen ten 
minste 35 % van hun totale EFRO-
middelen in het kader van andere 
prioriteiten dan voor technische bijstand 
toe aan BD 1, en ten minste 30 % aan 
BD 2.

c) De lidstaten van groep 3 wijzen ten 
minste 35 % van hun totale EFRO-
middelen in het kader van andere 
prioriteiten dan voor technische bijstand 
toe aan BD 1, en ten minste 35 % aan 
BD 2.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) productieve investeringen in kmo's; c) productieve investeringen in kmo's
in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG 
van de Commissie;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) investeringen in de omschakeling 
van industrieregio's met afnemende 
economische activiteit en regio's met een 
ontwikkelingsachterstand;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien bedrijven die geen kmo's zijn 
samenwerken met kmo's bij maatregelen 
voor energie-efficiëntie of activiteiten met 
betrekking tot de koolstofarme of 
circulaire economie, die worden gesteund 
op grond van de punten i), iii), vi) en vii) 
van artikel 2, lid 1, onder b), kunnen 
productieve investeringen worden 
ondersteund mits dit via financiële 
instrumenten gebeurt.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) investeringen in gezondheids- en 
zorgvoorzieningen, met inbegrip van 
geïntegreerde zorg en eerstelijnszorg;

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) investeringen in maatregelen voor 
het bevorderen van energie-efficiëntie en 
het gebruik van hernieuwbare energie, 
met aandacht voor de specifieke behoeften 
van woningen en woongebouwen;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen voor een passend De lidstaten zorgen voor een passend 
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evenwicht tussen investeringen uit hoofde 
van de punten a) en b).

evenwicht tussen investeringen uit hoofde 
van de punten a), a bis), a ter) en b).

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening doet geen afbreuk aan 
de voortzetting of wijziging (inclusief de 
volledige of gedeeltelijke intrekking) van 
bijstand die is goedgekeurd door de 
Commissie uit hoofde van de 
Verordeningen (EU) nr. 1300/2013 en 
(EU) nr. 1301/2013 of handelingen die op 
grond daarvan zijn vastgesteld.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit hoofde van de Verordeningen (EU) 
nr. 1300/2013 en (EU) nr. 1301/2013 
ingediende of goedgekeurde verzoeken om 
bijstand blijven geldig.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – ondertitel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Beleidsdoelstelling Output Resultaten

1) 2) 3)

2. "een groener, 
koolstofarm Europa door 
de bevordering van een 
schone en eerlijke 
energietransitie, groene en 

RCO 18 - Huishoudens 
die ondersteund worden 
om de energieprestatie 
van de woning te 
verbeteren

RCR 26 - Jaarlijks 
eindverbruik van energie 
(waarvan: residentieel, 
niet-residentieel, openbaar 
niet-residentieel) 
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blauwe investeringen, de 
circulaire economie, 
aanpassing aan de 
klimaatverandering, 
risicopreventie en 
risicobeheer".

RCO 19 - Openbare 
gebouwen die 
ondersteund worden om 
de energieprestatie te 
verbeteren

RCR 27 - Huishoudens 
met verbeterde 
energieprestatie van de 
woning

RCO 20 - Nieuw 
aangelegde of verbeterde 
stadsverwarmingnetwerkli
jnen

RCR 28 - Gebouwen met 
verbeterde 
energieprestatie (waarvan: 
residentieel, niet-
residentieel, openbaar 
niet-residentieel)

RCR 29 - Geraamde 
uitstoot van 
broeikasgassen*

RCR 30 - Ondernemingen 
met verbeterde 
energieprestatie

RCO 22 - Bijkomende 
productiecapaciteit voor 
hernieuwbare energie 
(waarvan: elektriciteit, 
thermisch)

RCR 31 - Totale 
geproduceerde 
hernieuwbare energie 
(waarvan: elektriciteit, 
thermisch)

RCO 97 - Aantal 
ondersteunde 
energiegemeenschappen 
en hernieuwbare-
energiegemeenschappen*

RCR 32 - Hernieuwbare 
energie: met het netwerk 
verbonden capaciteit 
(operationeel)*

RCO 23 - Digitale 
beheerssystemen voor 
slimme netwerken

RCR 33 - Verbruikers die 
zijn aangesloten op 
slimme netwerken

RCO 98 - Huishoudens 
die ondersteund worden 
om slimme 
energienetwerken te 
gebruiken

RCR 34 - Uitrol van 
projecten voor slimme 
netwerken

RCO 24 - Nieuwe of 
verbeterde systemen voor 
toezicht, paraatheid, 
waarschuwing en reactie 
bij rampen*

RCR 35 - Inwoners die 
profiteren van 
maatregelen ter 
bescherming tegen 
overstromingen

RCO 25 - Nieuw 
aangelegde of 
geconsolideerde 
bescherming van 
kustgebieden, van rivier-

RCR 36 - Inwoners die 
profiteren van 
maatregelen ter 
bescherming tegen 
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en meeroevers en tegen 
aardverschuivingen om de 
bevolking, goederen en 
het milieu te beschermen

bosbranden

RCO 26 - Groene 
infrastructuur aangelegd 
ter aanpassing aan de 
klimaatverandering

RCR 37 - Inwoners die 
profiteren van 
maatregelen ter 
bescherming tegen 
klimaatgerelateerde
natuurrampen (andere dan 
overstromingen en 
bosbranden)

RCO 27 -
Nationale/regionale/lokale 
strategieën ter aanpassing 
aan de klimaatverandering

RCR 96 - Inwoners die 
profiteren van 
maatregelen ter 
bescherming tegen niet-
klimaatgerelateerde 
natuurrampen en risico's 
in verband met menselijke 
activiteiten*

RCO 28 - Gebieden die 
vallen onder maatregelen 
ter bescherming tegen 
bosbranden

RCR 38 - Geraamde 
gemiddelde reactietijd bij 
rampsituaties*

RCO 30 - Lengte van 
nieuwe of 
geconsolideerde leidingen 
voor wateraansluitingen 
van huishoudens

RCR 41 - Inwoners 
aangesloten op verbeterde 
watertoevoer 

RCO 31 - Lengte van 
nieuw aangelegde of 
geconsolideerde leidingen 
van 
afvalwateropvangnetwerk
en

RCR 42 - Inwoners 
aangesloten op ten minste 
secondaire behandeling 
van afvalwater

RCO 32 - Nieuwe of 
verbeterde capaciteit voor 
de behandeling van 
afvalwater

RCR 43 - Waterverliezen

RCR 44 - Naar behoren 
behandeld afvalwater

RCO 34 - Bijkomende 
capaciteit voor 
afvalrecycling

RCR 46 - Inwoners 
aangesloten op 
waterrecyclingvoorzienin
gen en beheerssystemen 
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voor klein afval 

RCR 47 - Gerecycleerd 
afval

RCR 48 - Gerecycleerd 
afval gebruikt als 
grondstof

RCR 49 -
Teruggewonnen afval

RCO 36 - Oppervlakte 
van ondersteunde groene 
infrastructuur in stedelijke 
gebieden

RCR 50 - Inwoners die 
profiteren van 
maatregelen voor 
luchtkwaliteit

RCO 37 - Oppervlakte 
van Natura 2000-gebieden 
die vallen onder 
beschermings- en 
restauratiemaatregelen 
overeenkomstig het 
prioritaire actiekader

RCR 95 -Inwoners die 
toegang hebben tot 
nieuwe of verbeterde 
groene infrastructuur in 
stedelijke gebieden

RCO 99 - Oppervlakte 
van gebieden buiten 
Natura 2000-gebieden die 
vallen onder 
beschermings- en 
restauratiemaatregelen

RCR 51 - Inwoners die 
profiteren van 
maatregelen om 
geluidshinder te 
verminderen

RCO 38 - Oppervlakte 
van ondersteunde 
gesaneerde bodem

RCR 52 - Gesaneerde 
bodem gebruikt voor 
groengebieden, sociale 
huisvesting, economische 
of maatschappelijke 
activiteiten

RCO 39 - Geïnstalleerde 
systemen voor bewaking 
van luchtverontreiniging

Amendement

Beleidsdoelstelling Output Resultaten

1) 2) 3)

2. "een groener, 
koolstofarm Europa door 
de bevordering van een 
schone en eerlijke 
energietransitie, groene en 

RCO 18 - Huishoudens 
die ondersteund worden 
om de energieprestatie 
van de woning te 
verbeteren

RCR 26 - Jaarlijks 
eindverbruik van energie 
(waarvan: residentieel, 
niet-residentieel, openbaar 
niet-residentieel) 
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blauwe investeringen, de 
circulaire economie, 
aanpassing aan de 
klimaatverandering, 
risicopreventie en 
risicobeheer".

RCO 19 - Openbare 
gebouwen die 
ondersteund worden om 
de energieprestatie te 
verbeteren

RCR 27 - Huishoudens 
met verbeterde 
energieprestatie van de 
woning

RCO 20 - Nieuw 
aangelegde of verbeterde 
stadsverwarmingnetwerkli
jnen

RCR 28 - Gebouwen met 
verbeterde 
energieprestatie (waarvan: 
residentieel, niet-
residentieel, openbaar 
niet-residentieel)

RCR 29 - Geraamde 
uitstoot van 
broeikasgassen*

RCR 30 - Ondernemingen 
met verbeterde 
energieprestatie

RCO 22 - Bijkomende 
productiecapaciteit voor 
hernieuwbare energie 
(waarvan: elektriciteit, 
thermisch) 

RCR 31 - Totale 
geproduceerde 
hernieuwbare energie 
(waarvan: elektriciteit, 
thermisch)

RCO 97 - Aantal 
ondersteunde 
energiegemeenschappen 
en hernieuwbare-
energiegemeenschappen*

RCR 32 – Hernieuwbare 
energie: met het netwerk 
verbonden capaciteit 
(operationeel)*

RCO 23 - Digitale 
beheerssystemen voor 
slimme netwerken

RCR 33 - Verbruikers die 
zijn aangesloten op 
slimme netwerken

RCO 98 - Huishoudens 
die ondersteund worden 
om slimme 
energienetwerken te 
gebruiken

RCR 34 - Uitrol van 
projecten voor slimme 
netwerken

RCO 24 bis -
Maatregelen ter 
bestrijding van droogte 
en overstromingen

RCR 35 - Inwoners die 
profiteren van 
maatregelen ter 
bescherming tegen 
overstromingen of 
droogte

RCO 24 - Nieuwe of 
verbeterde systemen voor 
toezicht, paraatheid, 
waarschuwing en reactie 

RCR 36 - Inwoners die 
profiteren van 
maatregelen ter 
bescherming tegen 
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bij rampen* bosbranden

RCO 25 - Nieuw 
aangelegde of 
geconsolideerde 
bescherming van 
kustgebieden, van rivier-
en meeroevers en tegen 
aardverschuivingen om de 
bevolking, goederen en 
het milieu te beschermen

RCR 37 - Inwoners die 
profiteren van 
maatregelen ter 
bescherming tegen 
klimaatgerelateerde 
natuurrampen (andere dan 
overstromingen en 
bosbranden)

RCO 26 - Groene 
infrastructuur aangelegd 
ter aanpassing aan de 
klimaatverandering

RCR 96 - Inwoners die 
profiteren van 
maatregelen ter 
bescherming tegen niet-
klimaatgerelateerde 
natuurrampen en risico's 
in verband met menselijke 
activiteiten*

RCO 27 -
Nationale/regionale/lokale 
strategieën ter aanpassing 
aan de klimaatverandering

RCR 38 - Geraamde 
gemiddelde reactietijd bij 
rampsituaties*

RCO 28 - Gebieden die 
vallen onder maatregelen 
ter bescherming tegen 
bosbranden

RCO 30 - Lengte van 
nieuwe of 
geconsolideerde leidingen 
voor wateraansluitingen 
van huishoudens

RCR 41 - Inwoners 
aangesloten op verbeterde 
watertoevoer 

RCO 31 - Lengte van 
nieuw aangelegde of 
geconsolideerde leidingen 
van 
afvalwateropvangnetwerk
en

RCR 42 - Inwoners 
aangesloten op ten minste 
secondaire behandeling 
van afvalwater

RCO 32 - Nieuwe of 
verbeterde capaciteit voor 
de behandeling van 
afvalwater

RCR 43 - Waterverliezen

RCR 44 - Naar behoren 
behandeld afvalwater

RCR 45 - Bijdrage aan 
het terugwinnen van 
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energie en grondstoffen 
uit afvalwater

RCR 45 bis – Productie 
van huishoudelijk afval

RCR 45 ter – Productie 
van restafval

RCO 34 - Bijkomende 
capaciteit voor 
afvalpreventie en -
recycling

RCR 46 - Inwoners 
aangesloten op 
waterrecyclingvoorzienin
gen en duurzame 
beheerssystemen en 
beheerssystemen voor 
klein afval 

RCR 47 - Gerecycleerd 
afval

RCR 48 - Gerecycleerd 
afval gebruikt als 
grondstof

RCR 49 - Hergebruikt
afval

RCO 36 - Oppervlakte 
van ondersteunde groene 
infrastructuur in stedelijke 
gebieden

RCR 50 - Inwoners die 
profiteren van 
maatregelen voor 
luchtkwaliteit

RCO 37 - Oppervlakte 
van Natura 2000-gebieden 
die vallen onder 
beschermings- en 
restauratiemaatregelen 
overeenkomstig het 
prioritaire actiekader

RCR 95 -Inwoners die 
toegang hebben tot 
nieuwe of verbeterde 
groene infrastructuur in 
stedelijke gebieden

RCO 99 - Oppervlakte 
van gebieden buiten 
Natura 2000-gebieden die 
vallen onder 
beschermings- en 
restauratiemaatregelen

RCR 51 - Inwoners die 
profiteren van 
maatregelen om 
geluidshinder te 
verminderen

RCO 38 - Oppervlakte 
van ondersteunde 
gesaneerde bodem

RCR 51 bis - Inwoners 
die profiteren van 
maatregelen ter 
vermindering van 
lichtvervuiling

RCO 39 - Geïnstalleerde 
systemen voor bewaking 

RCR 52 - Gesaneerde 
bodem gebruikt voor 
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van luchtverontreiniging 
RCO 55 - Gebruikers van 
nieuw aangelegde, 
opnieuw aangelegde of 
verbeterde wegen

groengebieden, sociale 
huisvesting, economische 
of maatschappelijke 
activiteiten

RCO 56 - Lengte van 
tram- en metrolijnen -
opnieuw 
aangelegd/verbeterd

RCR 62 - Jaarlijks aantal 
passagiers van openbaar 
vervoer

RCO 57 -
Milieuvriendelijk rollend 
materieel voor openbaar 
vervoer

RCR 63 - Jaarlijks aantal 
gebruikers van 
nieuwe/verbeterde tram-
en metrolijnen

RCO 58 - Jaarlijks aantal 
passagiers op 
ondersteunde 
infrastructuur

RCR 64 - Jaarlijks aantal 
gebruikers van specifieke 
rijwielinfrastructuur

RCO 59 - Ondersteunde 
infrastructuur voor 
alternatieve brandstoffen 
(tank- /herlaadstations)

RCR 64 bis - Geraamde 
uitstoot van 
broeikasgassen die wordt 
voorkomen

RCO 60 - Steden en 
gemeenten met nieuwe of 
verbeterde 
gedigitaliseerde 
stadsvervoerssystemen

RCO 60 bis - Aantal 
snelle laadstations voor 
elektrische voertuigen

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – ondertitel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Beleidsdoelstelling Output Resultaten

1) 2) 3)

3. Een meer verbonden 
Europa door de 
versterking van de 
mobiliteit en regionale 
ICT-connectiviteit

RCO 41 - Bijkomende 
huishoudens die toegang 
hebben tot breedband met 
zeer hoge capaciteit

RCR 53 - Huishoudens 
met breedbandaansluiting 
op een netwerk met zeer 
hoge capaciteit

RCO 42 - Bijkomende RCR 54 - Ondernemingen 
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ondernemingen die 
toegang hebben tot 
breedband met zeer hoge 
capaciteit

met breedbandaansluiting 
op een netwerk met zeer 
hoge capaciteit

RCO 43 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe 
wegen - TEN-V1

RCR 55 - Gebruikers van 
nieuw aangelegde, 
opnieuw aangelegde of 
verbeterde wegen 

RCO 44 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe 
wegen - overig

RCR 56 - Tijdwinst 
dankzij verbeterde 
wegeninfrastructuur

RCO 45 - Lengte van 
opnieuw aangelegde of 
verbeterde wegen - TEN-
V

RCR 101 - Tijdwinst 
dankzij verbeterde 
spoorweginfrastructuur

RCO 46 - Lengte van 
opnieuw aangelegde of 
verbeterde wegen - overig

RCO 47 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe 
spoorwegen - TEN-V

RCR 57 - Lengte van 
spoorwegen uitgerust met 
Europees beheersysteem 
voor het spoorverkeer in 
werking

RCO 48 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe 
spoorwegen - overig

RCR 58 - Jaarlijks aantal 
passagiers op 
ondersteunde spoorwegen

RCO 49 - Lengte van 
opnieuw aangelegde of 
verbeterde spoorwegen -
TEN-V

RCR 59 - Vrachtvervoer 
per spoor

RCO 50 - Lengte van 
opnieuw aangelegde of 
verbeterde spoorwegen -
overig

RCR 60 - Vrachtvervoer 
over binnenwateren

RCO 51 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe of 
verbeterde binnenwateren 
- TEN-V

RCO 52 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe of 
verbeterde binnenwateren 
- overig

RCO 53 -
Spoorwegstations en 
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faciliteiten - nieuw of 
verbeterd

RCO 54 - Intermodale 
verbindingen - nieuw of 
verbeterd

RCO 100 - Aantal 
ondersteunde havens

RCO 55 - Lengte van 
tram- en metrolijnen -
nieuw

RCR 62 - Jaarlijks aantal 
passagiers van openbaar 
vervoer 

RCO 56 - Lengte van 
tram- en metrolijnen -
opnieuw 
aangelegd/verbeterd

RCR 63 - Jaarlijks aantal 
gebruikers van 
nieuwe/verbeterde tram-
en metrolijnen

RCO 57 -
Milieuvriendelijk rollend 
materieel voor openbaar 
vervoer

RCR 64 - Jaarlijks aantal 
gebruikers van specifieke 
rijwielinfrastructuur

RCO 58 - Jaarlijks aantal 
passagiers op 
ondersteunde 
infrastructuur

RCO 59 - Ondersteunde 
infrastructuur voor 
alternatieve brandstoffen 
(tank- /herlaadstations)

RCO 60 - Steden en 
gemeenten met nieuwe of 
verbeterde 
gedigitaliseerde 
stadsvervoerssystemen

_______________

1 Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 
2013 betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees 
vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU (PB L 348 van 20.12.2013, 
blz. 1).

Amendement

Beleidsdoelstelling Output Resultaten

1) 2) 3)

3. Een meer verbonden 
Europa door de 

RCO 41 - Bijkomende 
huishoudens die toegang 

RCR 53 - Huishoudens 
met breedbandaansluiting 
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versterking van de 
mobiliteit en regionale 
ICT-connectiviteit

hebben tot breedband met 
zeer hoge capaciteit

op een netwerk met zeer 
hoge capaciteit

RCO 42 - Bijkomende 
ondernemingen die 
toegang hebben tot 
breedband met zeer hoge 
capaciteit

RCR 54 - Ondernemingen 
met breedbandaansluiting 
op een netwerk met zeer 
hoge capaciteit

RCO 43 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe 
wegen - TEN-V1

RCR 55 - Gebruikers van 
nieuw aangelegde, 
opnieuw aangelegde of 
verbeterde wegen 

RCO 44 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe 
wegen - overig

RCR 56 - Tijdwinst 
dankzij verbeterde 
wegeninfrastructuur

RCO 45 - Lengte van 
opnieuw aangelegde of 
verbeterde wegen - TEN-
V

RCR 101 - Tijdwinst 
dankzij verbeterde 
spoorweginfrastructuur

RCO 46 - Lengte van 
opnieuw aangelegde of 
verbeterde wegen - overig

RCO 47 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe 
spoorwegen - TEN-V

RCR 57 - Lengte van 
spoorwegen uitgerust met 
Europees beheersysteem 
voor het spoorverkeer in 
werking 

RCO 48 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe 
spoorwegen - overig

RCR 58 - Jaarlijks aantal 
passagiers op 
ondersteunde spoorwegen

RCO 49 - Lengte van 
opnieuw aangelegde of 
verbeterde spoorwegen -
TEN-V

RCR 59 - Vrachtvervoer 
per spoor

RCO 50 - Lengte van 
opnieuw aangelegde of 
verbeterde spoorwegen -
overig

RCR 60 - Vrachtvervoer 
over binnenwateren

RCO 51 - Lengte van
ondersteunde nieuwe of 
verbeterde binnenwateren 
- TEN-V

RCO 52 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe of 
verbeterde binnenwateren 
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- overig

RCO 53 -
Spoorwegstations en 
faciliteiten - nieuw of 
verbeterd

RCO 54 - Intermodale 
verbindingen - nieuw of 
verbeterd

RCO 100 - Aantal 
ondersteunde havens

Schrappen Schrappen

_______________

1 Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 
2013 betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees 
vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU (PB L 348 van 20.12.2013, 
blz. 1).

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – ondertitel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Beleidsdoelstelling Output Resultaten

1) 2) 3)

4. Een socialer Europa dat 
de Europese pijler van 
sociale rechten uitvoert

RCO 61 - Jaarlijks aantal 
werklozen bediend door 
verbeterde 
arbeidsvoorzieningsfacilit
eiten (capaciteit)

RCR 65 - Jaarlijks aantal 
werkzoekenden die 
gebruik maken van de 
ondersteunde 
arbeidsvoorzieningsdienst
en

RCO 63 - Capaciteit van 
gecreëerde tijdelijke 
opvanginfrastructuur

RCR 66 - Bezetting van 
gebouwde of 
gerenoveerde tijdelijke 
opvanginfrastructuur 

RCO 64 - Capaciteit van 
gerenoveerde huisvesting 
– migranten, 
vluchtelingen en personen 
die internationale 
bescherming ontvangen of 
hierom verzoeken

RCR 67 - Bezetting van 
gesaneerde huisvesting –
migranten, vluchtelingen 
en personen die 
internationale 
bescherming ontvangen of 
hierom verzoeken
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TRK 65 - Capaciteit van 
gerenoveerde huisvesting 
- overige

RCR 68 - Bezetting van 
gerenoveerde huisvesting 
- overige

RCO 66 -
Klaslokaalcapaciteit van 
ondersteunde 
kinderopvanginfrastructuu
r (nieuw of verbeterd)

RCR 70 - Jaarlijks aantal 
kinderen dat 
gebruikmaakt van 
ondersteunde 
kinderopvanginfrastructuu
r

RCO 67 -
Klaslokaalcapaciteit van 
ondersteunde 
onderwijsinfrastructuur 
(nieuw of verbeterd)

RCR 71 - Jaarlijks aantal 
leerlingen dat 
gebruikmaakt van 
ondersteunde 
onderwijsinfrastructuur

RCO 69 - Capaciteit van 
ondersteunde 
gezondheidszorginfrastruc
tuur

RCR 72 - Personen met 
toegang tot verbeterde 
gezondheidszorgdiensten 

RCO 70 - Capaciteit van 
ondersteunde sociale 
infrastructuur (anders dan 
huisvesting)

RCR 73 - Jaarlijks aantal 
personen dat 
gebruikmaakt van 
ondersteunde 
gezondheidszorgfaciliteite
n

RCR 74 - Jaarlijks aantal 
personen dat 
gebruikmaakt van 
ondersteunde 
socialezorgfaciliteiten

RCR 75 - Gemiddelde 
reactietijd voor medische 
nooddiensten in het 
ondersteunde gebied

Amendement

Beleidsdoelstelling Output Resultaten

1) 2) 3)

4. Een socialer Europa dat 
de Europese pijler van 
sociale rechten uitvoert

RCO 61 - Jaarlijks aantal 
werklozen bediend door 
verbeterde 
arbeidsvoorzieningsfacilit
eiten (capaciteit)

RCR 65 - Jaarlijks aantal 
werkzoekenden die 
gebruik maken van de 
ondersteunde 
arbeidsvoorzieningsdienst
en
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RCO 63 - Capaciteit van 
gecreëerde tijdelijke 
opvanginfrastructuur

RCR 66 - Bezetting van 
gebouwde of 
gerenoveerde tijdelijke 
opvanginfrastructuur

RCO 64 - Capaciteit van 
gerenoveerde huisvesting 
– migranten, 
vluchtelingen en personen 
die internationale 
bescherming ontvangen of 
hierom verzoeken

RCR 67 - Bezetting van 
gesaneerde huisvesting –
migranten, vluchtelingen 
en personen die 
internationale 
bescherming ontvangen of 
hierom verzoeken

TRK 65 - Capaciteit van 
gerenoveerde huisvesting 
- overige

RCR 68 - Bezetting van 
gerenoveerde huisvesting 
- overige

RCO 66 -
Klaslokaalcapaciteit van 
ondersteunde 
kinderopvanginfrastructuu
r (nieuw of verbeterd)

RCR 70 - Jaarlijks aantal
kinderen dat 
gebruikmaakt van 
ondersteunde 
kinderopvanginfrastructuu
r

RCO 67 -
Klaslokaalcapaciteit van 
ondersteunde 
onderwijsinfrastructuur 
(nieuw of verbeterd)

RCR 71 - Jaarlijks aantal 
leerlingen dat 
gebruikmaakt van 
ondersteunde 
onderwijsinfrastructuur

RCO 69 - Capaciteit en 
toegankelijkheid van 
ondersteunde 
gezondheidszorginfrastruc
tuur en van innovatieve 
gezondheidszorgtechnolo
gieën

RCR 72 - Personen met 
toegang tot verbeterde 
gezondheidszorgdiensten 

RCO 70 - Capaciteit en 
toegankelijkheid van 
ondersteunde sociale 
infrastructuur (anders dan 
huisvesting)

RCR 73 - Jaarlijks aantal 
personen dat 
gebruikmaakt van 
ondersteunde 
gezondheidszorgfaciliteite
n

RCR 74 - Jaarlijks aantal 
personen dat 
gebruikmaakt van 
ondersteunde 
socialezorgfaciliteiten

RCR 75 - Gemiddelde 
reactietijd voor medische 
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nooddiensten in het 
ondersteunde gebied

RCR 75 bis - Personen 
met toegang tot 
bewustmakingscampagne
s voor ziektepreventie

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – ondertitel 4 – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst

Beleidsdoelstel
ling

Specifieke 
doelstelling

Output Resultaten

1) 2) 3) 4)

4. Een socialer 
Europa dat de 
Europese pijler 
van sociale 
rechten 
uitvoert

iv) Zorgen 
voor gelijke 
toegang tot 
gezondheidszo
rg door de 
ontwikkeling 
van 
infrastructuur, 
met inbegrip 
van 
eerstelijnszorg
;

CCO 20 - Nieuwe 
of verbeterde 
capaciteit voor 
gezondheidszorgin
frastructuur 

CCR 19 - Inwoners 
met toegang tot 
verbeterde 
gezondheidsdiensten

Amendement

Beleidsdoelstel
ling

Specifieke 
doelstelling

Output Resultaten

1) 2) 3) 4)

4. Een socialer 
Europa dat de 
Europese pijler 
van sociale 
rechten 
uitvoert

iv) Zorgen 
voor gelijke 
toegang tot 
gezondheidszo
rg door de 
ontwikkeling 
van 
infrastructuur, 
met inbegrip 
van 

CCO 20 - Nieuwe 
of verbeterde 
capaciteit en 
toegankelijkheid
voor 
gezondheidszorgin
frastructuur 

CCR 19 - Inwoners 
met toegang tot 
verbeterde 
gezondheidsdiensten
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eerstelijnszorg
, met 
inachtneming 
van de 
behoeften die 
zijn 
vastgesteld 
door patiënten 
en 
patiëntenorga
nisaties
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