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TOELICHTING – SAMENVATTING VAN DE FEITEN EN BEVINDINGEN 

"Circulaire economie" is een nieuw Europees beleidsconcept dat een structurele hervorming 

van onze economie beoogt om over te stappen van een model waarbij "gewonnen, gebruikt en 

weggegooid" wordt op een cyclisch model dat meer aansluit bij de natuurlijke leefwereld. Om 

die overstap te maken en onze toekomst een andere wending te geven publiceerde de 

Commissie in december 2015 het actieplan voor de circulaire economie, een breed EU-

beleidskader om de productie en consumptie van goederen en diensten maatschappelijk vanuit 

een andere invalshoek te bekijken. Het cohesiebeleid – een Europees kernbeleid – wordt als 

een van de belangrijkste investeringsbronnen beschouwd. Bovendien biedt het cohesiebeleid, 

met inachtneming van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, ook de beste 

instrumenten om de circulaire economie gestalte te geven. Meerlagig bestuur – de ruggengraat 

van het cohesiebeleid – werkt volgens hetzelfde principe. Beide beleidsterreinen berusten op 

dezelfde logica en moeten elkaar dan ook aanvullen bij de verwezenlijking van hun 

beleidsdoelen. De beleidsinstrumenten die op beide vlakken bestaan, moeten worden versterkt 

om het voormelde potentieel ten volle te benutten. 

De rol van het cohesiebeleid bij de bevordering van de circulaire economie 

Bij de voorbereiding van de programmeringsperiode 2014-2020 gold de circulaire economie 

nog niet als een prioritair beleidsterrein in de Europese Unie. Daarom werden na de 

goedkeuring van het actieplan voor de circulaire economie inspanningen geleverd om na te 

gaan welk relevant investeringspotentieel binnen de ESI-fondsen voorhanden was en op de 

tenuitvoerlegging van de circulaire economie kon worden afgestemd.  

Voor een beter afvalbeheer en een klemtoon op afvalpreventie, hergebruik en recycling, 

zijnde de meest voorkomende afvalverwerkingsopties in de EU, bestaat er een 

investeringspotentieel van 5,5 miljard EUR. Voorts is er 2,3 miljard EUR voor 

milieuvriendelijke productieprocessen en een efficiënt gebruik van hulpbronnen in kmo's. Uit 

het cohesiebeleid kan ook steun worden verleend voor het hergebruik van water, aangezien 

15 miljard EUR toegewezen is voor investeringen in de watersector in de periode 2014-2020. 

Er zijn ook belangrijke financieringsmogelijkheden op het vlak van onderzoek en innovatie 

voorhanden en de circulaire economie is een prioriteit in de strategieën voor slimme 

specialisatie waarmee die investeringen worden aangestuurd.  

De circulaire economie als aanjager van duurzame en regionale ontwikkeling 

Alle steden en gemeenten in de EU zullen de motor zijn achter maatregelen in verband met de 

circulaire economie. Lokale en regionale overheden staan het dichtst bij de burger en lokale 

problemen en hebben dan ook beter inzicht in de lokale uitdagingen en kansen. Daarom is het 

uiterst belangrijk lokale en regionale overheden voldoende functionele en financiële 

autonomie te bieden, met name wat hun recht betreft om eigen ontwikkelingsstrategieën op te 

stellen en uit te voeren in het kader van door de gemeenschap aangestuurde lokale 

ontwikkeling (CLLD) en geïntegreerde territoriale investeringen (ITI) om plaatselijke 

belanghebbenden te helpen om financieringsstromen te combineren en op de circulaire 

economie gerichte lokale initiatieven te plannen. 

Systeemdenken is een van de basisbeginselen van de circulaire economie, aangezien de 

overstap van het lineaire model van onze economie op een circulair model alleen te 
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verwezenlijken valt door middel van samenwerking en de verbinding van bedrijven en 

productiemodellen. In het verslag wordt ook de rol van kmo's benadrukt. Die kennen de 

lokale markten immers beter en kunnen via samenwerking met de gemeenten positieve 

praktijken onder de aandacht brengen en ter plaatse waarde en duurzame banen scheppen. Via 

innovatie en ontwikkeling bieden kmo's de markt en de samenleving nieuwe oplossingen en 

circulaire bedrijfsmodellen. Hierbij bogen zij op het cohesiebeleid, en met name slimme 

specialisatie en synergieën met Horizon 2020, de Europese structuur- en investeringsfondsen, 

en investeringen onder impuls van de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Bank 

voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO), enz. Wij moeten deze inspanningen steunen 

en beide beleidsterreinen daarop afstemmen, om ervoor te zorgen dat huidige innovaties 

morgen realiteit worden. Jammer genoeg is er nog steeds onvoldoende vraag naar circulaire 

producten en diensten, vaak omdat ze duurder zijn dan lineaire, terwijl de negatieve externe 

effecten van die laatste buiten beschouwing worden gelaten. Groene overheidsopdrachten in 

combinatie met circulaire aanbestedingen vormen voor overheden een geweldig instrument 

om circulaire markten te stimuleren. 

Daarnaast is de macroregionale benadering van cruciaal belang om regionale samenwerking 

en coördinatie te bewerkstelligen, en biedt zij een kans om regionale markten, met name voor 

secundaire grondstoffen, tot stand te brengen. Daarom moeten we de totstandbrenging van 

gezamenlijke capaciteiten stroomlijnen, bijvoorbeeld met betrekking tot de regeneratie van 

afgewerkte olie en andere recyclingcapaciteiten. Programma's voor grensoverschrijdende en 

transnationale samenwerking zijn van cruciaal belang ter bevordering van interregionale 

samenwerking met het oog op een circulaire economie, industriële symbiose, bewustmaking 

en de uitwisseling van kennis en beste praktijken. 

Al deze inspanningen moeten onze regio's en plaatselijke gemeenschappen veerkrachtiger 

maken en beter laten concurreren op de wereldmarkten. De circulaire economie levert lokale 

banen en bedrijfsmodellen op in het hart van de Europese Unie, in de regio's en gemeenten. 

Een van de belangrijkste voorwaarden om een volledig werkende circulaire economie tot 

stand te brengen is meer duurzame en lokale energieproductie, samen met een efficiënter 

hulpbronnengebruik en meer teruggewonnen materialen. Hernieuwbare energiebronnen zijn 

wezenlijke steunpilaren van de circulaire economie, behoren dan ook tot de belangrijkste 

indirecte investeringen in de circulaire economie, en bieden een aanzienlijk potentieel voor 

het stimuleren van plaatselijke groene werkgelegenheid. 

Bio-economie is een gevestigd Europees beleidsterrein dat cruciale beleidsmaatregelen omvat 

die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de tenuitvoerlegging van de circulaire 

economie. Het overstappen naar biologische grondstoffen en biologische 

verwerkingsmethoden kan in 2030 voor een besparing van 2,5 miljard ton CO2-equivalent per 

jaar zorgen en tegelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen beperken, die voor de 

Europese Unie een cruciale uitdaging op lange termijn vormt. Biogebaseerde, biologisch 

afbreekbare en composteerbare materialen en duurzame materialen zijn belangrijk om een 

doeltreffender gebruik van de hulpbronnen te bewerkstellingen en waardevolle materialen in 

de kringloop te houden. Het toekomstige innovatiepotentieel ligt in de totstandbrenging van 

een efficiënter beheer van biogrondstoffen en de geleidelijke afschaffing van giftige stoffen in 

alle materialen. 

Een van de eerste wetgevende stappen ter uitvoering van het pakket inzake de circulaire 

economie was het afvalpakket, dat veel noodzakelijke bepalingen bevatte voor een correcte 
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afvalverwerking, wat voor gemeenten en regio's de grootste uitdaging vormt. De 

verwezenlijking van de doelstellingen van het afvalpakket moet financieel ondersteund 

worden door het cohesiebeleid. Rekening houdend met de op Europees niveau vastgestelde 

recyclingpercentages en de beoogde implementatietermijn moeten de investeringen op een 

hoger niveau van de afvalhiërarchie worden gericht om de streefdoelen te kunnen halen en 

langdurige technologische afhankelijkheid te voorkomen. De lidstaten moeten gebruikmaken 

van nationale strategieën voor de circulaire economie en nationale afvalbeheerplannen als 

beleidsinstrumenten voor de lange termijn om alle belanghebbenden duidelijke richtsnoeren te 

bieden en aan de Europese Commissie te kennen te geven dat ze op de goede weg zijn om de 

circulaire economie tot stand te brengen. 

Voedselverspilling wordt wereldwijd erkend als een ernstig economisch en ethisch probleem 

dat in elk stadium van de voedselwaardeketen moet worden aangepakt. De EU verspilt 

momenteel ongeveer 173 kg voedsel per persoon per jaar, wat neerkomt op 20% van de 

jaarlijkse voedselproductie in Europa. Lokale actie is zeer doeltreffend gebleken om dit 

overkoepelende probleem aan te pakken, getuige enkele geslaagde verhalen en succesvol 

uitgevoerde projecten in heel Europa. Daarom moeten er meer financieringsmogelijkheden 

komen voor dit belangrijke beleidsterrein. 

Ook zwerfvuil blijkt een schrijnend wereldwijd probleem te zijn dat meestal de grootste 

gevolgen heeft voor de plaatselijke gemeenschappen en hun levenskwaliteit. Uit ramingen 

blijkt dat schoonmaakacties de Europese belastingbetaler ongeveer 25 EUR per jaar kosten, 

terwijl de kosten in sommige lidstaten tot wel 54 EUR per jaar kunnen oplopen. De aanpak 

van zwerfvuil moet meer aandacht krijgen en beter worden gefinancierd door de ESI-fondsen 

omdat dit voordelen oplevert voor het milieu en de maatschappij. De armste lagen van de 

bevolking ondervinden de grootste gevolgen als er niets wordt gedaan. Bovendien staat of valt 

de aanpak van zwerfvuil op zee met de preventie van zwerfafval op het vasteland. 

De circulaire economie in het cohesiebeleid voor de periode na 2020  

Het cohesiebeleid en de circulaire economie zijn niet alleen een kwestie van 

infrastructuurbeleid maar ook van sociale cohesie en solidariteit. Zij bieden antwoorden op 

uitdagingen waarvoor plaatselijke en regionale gemeenschappen zich geplaatst zien bij de 

aanpak van de belangrijkste klimaatgerelateerde kwesties. Daarom wordt in dit verslag 

voorgesteld om in het kader van het cohesiebeleid een nieuwe ex-antevoorwaarde betreffende 

de verwezenlijking van de circulaire economie in te voeren om ervoor te zorgen dat nieuwe 

operationele programma's beter aansluiten bij de Europese beginselen. In dit verslag wordt 

aangedrongen op een relevante traceringsmethode om nauwkeurig te kunnen toezien op de 

bijdrage van het cohesiebeleid aan de verwezenlijking van een circulaire economie. Daarnaast 

wordt gevraagd om de uitgaven in verband met de circulaire economie en het klimaat in het 

cohesiebeleid voor de periode na 2020 aanzienlijk te verhogen. 
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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over cohesiebeleid en de circulaire economie 

(2017/2211(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), met name artikel 3, en het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), met name de 

artikelen 4, 11, 174 tot en met 178, 191 en 349, 

– gezien de Overeenkomst van Parijs, besluit 1/CP.21 en de 21e conferentie van de 

partijen (COP21) bij het UNFCCC, en de 11e conferentie van de partijen waarin de 

partijen bij het Protocol van Kyoto bijeenkomen (CMP11), die van 30 november t/m 

11 december 2015 in Parijs, Frankrijk, hebben plaatsgevonden, 

– gezien artikel 7, lid 2, en artikel 11, lid 2, van de Overeenkomst van Parijs, waarin 

wordt gewezen op de lokale, subnationale en regionale dimensies van 

klimaatverandering en klimaatactie, 

– gezien de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, en met name 

doelstelling 7: "Zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne 

energie voor iedereen" en doelstelling 11: "Steden inclusief, veilig, veerkrachtig en 

duurzaam maken", 

– gezien Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij, en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het 

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening 

(EG) nr. 1083/2006 van de Raad (hierna: "de verordening houdende 

gemeenschappelijke bepalingen" genoemd)1, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en 

specifieke bepalingen met betrekking tot de doelstelling "Investeren in groei en 

werkgelegenheid", en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/20062,  

– gezien Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1081/2006 van de Raad3, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds 

                                                 
1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320. 
2 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 289. 
3 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 470. 
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voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling "Europese 

territoriale samenwerking"1, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1302/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende een 

Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS), wat de verduidelijking, 

vereenvoudiging en verbetering van de oprichting en werking van dergelijke 

groeperingen betreft2, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1300/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 inzake het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) 

nr. 1084/2006 van de Raad3, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 

Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/20024, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 januari 2017 getiteld "De rol van 

energiewinning uit afval in de circulaire economie" (COM(2017)0034), 

– gezien het verslag van de Commissie van 26 januari 2017 inzake de uitvoering van het 

actieplan voor de circulaire economie (COM(2017)0033), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 december 2015 getiteld "Investeren in 

banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen" (COM(2015)0639), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 december 2015 getiteld "Maak de cirkel 

rond – Een EU-actieplan voor de circulaire economie" (COM(2015)0614), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 juli 2014 getiteld "Naar een circulaire 

economie: Een afvalvrij programma voor Europa" (COM(2014)0398), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 juli 2014 getiteld "Groen actieplan voor 

het mkb: Het mkb in staat stellen om milieu-uitdagingen om te zetten in zakenkansen" 

(COM(2014)0440), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld "Europa 2020 – Een 

strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 februari 2012 getiteld "Innovatie voor 

duurzame groei: een bio-economie voor Europa" COM(2012)0060), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 juli 2012 getiteld "Slimme steden en 

gemeenschappen – Europees Innovatiepartnerschap" (COM(2012)4701), 

                                                 
1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 259. 
2 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 303. 
3 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 281. 
4 PB L 298 van 20.12.2013, blz. 1. 
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– gezien de in opdracht van de Commissie uitgevoerde studie van december 2017 over de 

integratie van milieuaspecten in de fondsen voor het cohesiebeleid (EFRO, ESF, 

Cohesiefonds) – Resultaten, ontwikkeling en tendensen in drie programmeringsperioden 

(2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), 

– gezien zijn resolutie van 16 februari 2017 over investeren in banen en groei – naar een 

optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen: een evaluatie van het 

verslag uit hoofde van artikel 16, lid 3, van de verordening houdende 

gemeenschappelijke bepalingen1, 

– gezien zijn resolutie van 13 september 2016 over Europese territoriale samenwerking – 

beste praktijken en innovatieve maatregelen2, 

– gezien zijn resolutie van 6 juli 2016 over synergieën voor innovatie: de Europese 

structuur- en investeringsfondsen, Horizon 2020 en andere Europese innovatiefondsen 

en EU-programma's3, 

– gezien zijn resolutie van 9 juli 2015 over hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een 

circulaire economie4, 

– gezien zijn resolutie van 19 mei 2015 over groene groeimogelijkheden voor kmo's5, 

– gezien de verklaring over slimme eilanden van 28 maart 2017, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement alsmede artikel 1, lid 1, onder e), van en bijlage 3 

bij het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 december 2002 betreffende de 

procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van 

initiatiefverslagen, 

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0000/2018), 

A. overwegende dat lokale en regionale overheden een vooraanstaande rol vervullen bij de 

overgang naar een circulaire economie en dat hun bijdrage van cruciaal belang is voor 

de verwezenlijking van deze transitie; 

B. overwegende dat de overgang naar een sterkere, meer circulaire economie voor alle 

Europese regio's een uitdaging is, maar hen ook grote kansen biedt; 

C. overwegende dat voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Overeenkomst 

van Parijs een omschakeling naar een meer circulaire economie nodig is; 

D. overwegende dat het cohesiebeleid niet alleen investeringsmogelijkheden biedt om via 

de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) in te spelen op plaatselijke 

behoeften, maar ook een geïntegreerd beleidskader om de Europese regio's het hoofd te 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0053. 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0321. 
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0311. 
4 PB C 265 van 11.8.2017, blz. 65. 
5 PB C 353 van 27.9.2016, blz. 27. 
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helpen bieden aan de diverse uitdagingen op het gebied van hun ontwikkeling, onder 

meer door middel van ondersteuning van hulpbronnenefficiëntie en duurzame 

ontwikkeling, alsook territoriale samenwerking en capaciteitsopbouw; 

E. overwegende dat de overgang naar een circulaire economie in het huidige 

wetgevingskader voor het cohesiebeleid niet als doelstelling is opgenomen, en dat 

duurzame ontwikkeling een horizontaal beginsel is voor het gebruik van de ESI-

fondsen, zoals bepaald in artikel 8 en in het gemeenschappelijk strategisch kader 

(bijlage I) van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen; 

F. overwegende dat veel van de thematische doelstellingen die aan de ESI-fondsen zijn 

verbonden met het oog op de uitvoering van de Europa 2020-strategie voor slimme, 

duurzame en inclusieve groei, alsook de bijbehorende ex-antevoorwaarden, relevant zijn 

voor de doelstellingen betreffende een circulaire economie; 

G. overwegende dat artikel 6 van de verordening houdende gemeenschappelijke 

bepalingen voorschrijft dat concrete acties die door de ESI-fondsen worden 

ondersteund, in overeenstemming moeten zijn met het toepasselijke recht van de Unie 

en het nationale recht betreffende de toepassing van het recht van de Unie, met inbegrip 

van het milieurecht; 

De rol van het cohesiebeleid bij de bevordering van de circulaire economie 

1. merkt op dat volgens het verslag van de Commissie inzake de uitvoering van het 

actieplan voor de circulaire economie de EU-steun voor de periode 2014-2020 voor 

innovatie, kleine en middelgrote ondernemingen, een koolstofarme economie en 

milieubescherming 150 miljard EUR bedraagt, en dat veel van deze gebieden bijdragen 

tot de verwezenlijking van de circulaire economie; 

2. betreurt echter, zoals wordt aangestipt in een in opdracht van de Commissie uitgevoerde 

studie, dat het cohesiebeleid in het huidige beleidskader niet ten volle kan bijdragen aan 

de circulaire economie; merkt in dit verband op dat de circulaire economie als dusdanig 

niet is vervat in de omschrijving van de bestaande categorieën 

"steunverleningsgebieden" die voor financiële toewijzingen worden gebruikt; 

3. wijst erop dat verschillende regio's hun strategieën voor slimme specialisatie hebben 

gebruikt om prioriteiten in verband met de circulaire economie vast te stellen en hun 

investeringen in onderzoek en innovatie in het kader van het cohesiebeleid op die 

doelstelling af te stemmen; 

4. is ingenomen met de oprichting van een Europees kenniscentrum inzake 

hulpbronnenefficiëntie voor kleine en middelgrote ondernemingen; 

5. herhaalt zijn zienswijze dat de circulaire economie verder gaat dan afvalbeheer en ook 

terreinen bestrijkt als groene banen, hernieuwbare energie, hulpbronnenefficiëntie, de 

bio-economie, waterbeheer, energie-efficiëntie, voedselverspilling, zwerfvuil op zee, 

onderzoek en ontwikkeling en innovatie op aanverwante terreinen; erkent evenwel dat 

afvalinfrastructuur van cruciaal belang is om lineaire productie- en consumptiepatronen 

terug te dringen; 
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6. wijst op het bestaan en het belang van een ex-antevoorwaarde met betrekking tot de 

ESI-fondsen, namelijk de "bevordering van uit economisch en ecologisch oogpunt 

duurzame investeringen in de afvalsector"; betreurt echter de verwaarlozing van de 

afvalhiërarchie en het gebrek aan een degelijke milieubeoordeling van de 

langetermijnresultaten in een aanzienlijk aantal projecten die medefinanciering uit de 

ESI-fondsen genieten; 

7. benadrukt dat het belangrijk is de afvalhiërarchie toe te passen als voorwaarde om tot 

een circulaire economie te komen; erkent voorts dat de ESI-fondsen een negatieve trend 

van investeringen in lagere niveaus van de afvalhiërarchie te zien geven, met name 

biomechanische afvalverwerkingsinstallaties en verbranding, wat tot overcapaciteit en 

langdurige technologische afhankelijkheid kan leiden en daarmee de verwezenlijking 

van de Europese streefcijfers voor recyclage in gevaar kan brengen; 

De circulaire economie als aanjager van duurzame en regionale ontwikkeling 

8. benadrukt het belang van het partnerschapsbeginsel en de belangrijke rol van 

belanghebbenden bij het opstellen van partnerschapsovereenkomsten en operationele 

programma's; dringt erop aan partners daadwerkelijk bij beleidsprocessen te betrekken 

en doelstellingen in verband met de circulaire economie passend in 

programmeringsdocumenten te integreren; 

9. merkt op dat projecten in verband met de circulaire economie die steun hebben 

ontvangen in het kader van het cohesiebeleid, meer ontwikkelde regio's grotere 

voordelen hebben opgeleverd; moedigt minder ontwikkelde regio's daarom aan meer 

inspanningen te leveren om technologisch een sprong voorwaarts te maken door meer 

projecten uit te voeren die aan de beginselen van de circulaire economie voldoen; 

10. onderstreept het potentieel van de bio-economie voor regionale ontwikkeling; dringt 

erop aan meer gebruik te maken van de ESI-fondsen voor de toepassing van bestaande 

innovaties, en tegelijk verdere innovatie te bevorderen inzake de ontwikkeling van met 

duurzaam beheerde biogrondstoffen geproduceerde biogebaseerde, biologisch 

afbreekbare en composteerbare materialen; 

11. dringt erop aan lokale overheden een betere toegang tot financiering te verschaffen om 

investeringen in groene banen en in de lokale energietransitie, met inbegrip van energie-

efficiëntie, decentrale energiedistributie en de circulaire economie, mogelijk te maken; 

12. wijst erop dat in het kader van een studie over de integratie van milieuaspecten in 

fondsen voor het cohesiebeleid een steekproef van 32 operationele programma's werd 

onderzocht en dat negen daarvan betrekking hadden op de circulaire economie en zes op 

groene banen; is ingenomen met de inspanningen die nationale en regionale overheden 

leveren, maar roept de lidstaten tegelijk ertoe op de circulaire economie beter te 

integreren in hun operationele programma's en partnerschapsovereenkomsten; 

13. is van oordeel dat de toekomstige planning van de ESI-fondsen beter zou moeten 

aansluiten bij de nationale energie- en klimaatplannen voor 2030; 

14. verzoekt de lidstaten grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen, met name via 

Europese territoriale samenwerking (ETS), om projecten op het gebied van de circulaire 
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economie uit te voeren; 

15. benadrukt het potentieel van macroregionale strategieën om een circulaire economie te 

helpen verwezenlijken, niet alleen in de lidstaten maar ook in derde landen die in 

hetzelfde geografische gebied liggen; benadrukt dat deze strategieën ondersteuning 

kunnen verlenen voor de totstandbrenging van een markt voor secundaire grondstoffen 

voor de Unie; 

16. herhaalt zijn standpunt over het belang van adequate capaciteitsopbouw en 

capaciteitsbehoud bij lokale, regionale en nationale autoriteiten, wat ook uiterst 

belangrijk is voor de overgang naar een circulaire economie; wijst op de belangrijke rol 

die technische bijstand op dit vlak kan spelen; 

17. benadrukt het belang van groene overheidsopdrachten als drijfveer voor de circulaire 

economie, met een potentiële markt van naar schatting 1,8 biljoen EUR per jaar voor de 

uitvoering of levering van werken, goederen en diensten aan de overheid1; 

18. moedigt regionale en lokale overheden aan om verder te investeren in voorlichting en 

bewustmaking over de voordelen van alle maatregelen die tot doel hebben de circulaire 

economie in de praktijk te brengen via projecten in het kader van het cohesiebeleid, om 

zo de participatie van burgers te vergroten en het consumentengedrag te beïnvloeden; 

De circulaire economie in het cohesiebeleid voor de periode na 2020 

19. verzoekt de Commissie, voor de volgende programmeringsperiode, een relevante 

traceringsmethode uit te werken om nauwkeurig te kunnen toezien op de bijdrage van 

het cohesiebeleid aan de verwezenlijking van een circulaire economie; 

20. verzoekt de Commissie in het toekomstige cohesiebeleidskader een nieuwe ex-

antevoorwaarde betreffende de verwezenlijking van een circulaire economie te 

formuleren, bijvoorbeeld via de ontwikkeling van strategieën voor de circulaire 

economie; 

21. acht het belangrijk de steun voor duurzame stedelijke ontwikkeling in het kader van het 

cohesiebeleid op te voeren en vraagt dat doelstellingen in verband met de circulaire 

economie hierbij een prominentere rol krijgen; vraagt om innovatieve acties op het 

gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling voort te zetten en verzoekt de Commissie 

om bij de opstelling van voorstellen voor de toekomst maximaal gebruik te maken van 

de ervaring die in de periode 2014-2020 is opgedaan; 

22. benadrukt de onderlinge verwevenheid van de circulaire economie en de beperking van 

klimaatverandering, en dringt er daarom op aan de uitgaven in verband met de circulaire 

economie en het klimaat in het cohesiebeleid voor de periode na 2020 aanzienlijk te 

verhogen; 

° 

° ° 

                                                 
1 "Groen kopen! - Een handboek over groene overheidsopdrachten", derde editie, Europese Commissie, 2016. 
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23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 

 


