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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat het cohesiebeleid een essentieel instrument is voor het bevorderen van 
economische en sociale cohesie dat erop gericht is acties te ontwikkelen om de 
verschillen tussen de regio's te verkleinen, reële convergentie te bevorderen en groei en 
werkgelegenheid te stimuleren en dat het eveneens een bijdrage levert aan de 
verwezenlijking van milieudoelstellingen;

2. onderstreept dat het investeringsniveau in de milieusector zich niet naar verwachting 
ontwikkelt, zoals blijkt uit het volume van de geselecteerde projecten dat niet verder 
komt dan 21 % van alle voorziene programma's;

3. neemt nota van het feit dat de investeringen op het gebied van gezondheidsinfrastructuur 
zich goed ontwikkelen en dat er sprake is van een positief verband tussen het 
cohesiebeleid en structurele hervormingen in de gezondheidssector; is van mening dat 
met dit verband rekening moet worden gehouden bij de vaststelling van de 
investeringsprioriteiten voor de volgende programmeringsperiode;

4. benadrukt dat het investeringsniveau in de spoorsector zich niet volgens plan ontwikkelt 
en slechts bij 22,5% van het totale in de programma's voorziene volume ligt, wat 
duidelijk minder is dan het voor de sector wegvervoer geselecteerde projectvolume 
(34%), waardoor in onvoldoende mate wordt bijgedragen tot het koolstofvrij maken van 
het vervoer;

5. dringt aan op een doeltreffender uitvoering van programma's in de milieusector, met 
name op de horizontale gebieden die steeds belangrijker worden in Europa, zoals de 
bestrijding van en aanpassing aan de klimaatverandering en het opvangen van de 
gevolgen daarvan, investeringen in schonere en koolstofarme technologieën, maatregelen 
ter bestrijding van de vervuiling van lucht en water, acties ter bescherming van de 
biodiversiteit, de uitbreiding van spoorwegnetwerken, de bevordering van een efficiënt 
gebruik van energie, vooral in de bouwsector, en van hernieuwbare vormen van energie 
om de EU 2020-doelen te halen en het creëren van groene arbeidsplaatsen en een groene 
economie te bevorderen; onderstreept ook de centrale rol van het cohesiebeleid bij het 
bereiken van die doelen; dringt aan op een spoedige uitvoering van de reeds geselecteerde 
projecten en een snellere selectie van kwalitatief hoogstaande projecten;

6. dringt erop aan fondsen in te zetten die bijdragen aan het voorkomen van en/of een snelle 
reactie bij milieurampen en verzoekt de lidstaten de investeringen voor preventie en 
renovatie van industriegebieden en vervuilde terreinen sneller in te zetten, gezien de lage 
graad van uitvoering;
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7. benadrukt dat het cohesiebeleid een van de instrumenten is dat moet bijdragen aan de 
ontwikkeling van een gepast financieel kader voor de preventie van natuurrampen en 
door de mens veroorzaakte rampen, een kader dat dit en andere instrumenten, zoals het 
beleid inzake plattelandsontwikkeling, het regionaal beleid, het Solidariteitsfonds en het 
zevende kaderprogramma versterkt en met elkaar verbindt; verzoekt in dit verband de 
preventie van rampen op te nemen in de financiële vooruitzichten na 2013;

8. dringt aan op een betere uitvoering van programma's op het gebied van 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie, in overeenstemming met de communautaire 
strategische richtsnoeren, evenals op het gebied van gezondheidsinfrastructuur, aangezien 
dit in belangrijke mate bijdraagt tot het verminderen van ongelijkheden op 
gezondheidsgebied in heel Europa;

9. dringt er bij de Commissie op aan te onderzoeken hoe de huidige programma's de 
ongelijkheid op gezondheidsgebied binnen en tussen de regio's kunnen aanpakken, 
aangezien dergelijke ongelijkheid een van de belangrijkste obstakels vormt voor sociale 
cohesie en sociale insluiting in het kader van de EU 2020-agenda inzake armoede;

10. dringt er bij de Commissie op aan de regels met betrekking tot de uitvoering van de 
programma's te vereenvoudigen en te heronderhandelen over de 
cofinancieringspercentages als de lidstaten daarom verzoeken, daarbij rekening houdend 
met de "convergentieregio's", in het bijzonder met de minst ontwikkelde regio's van de 
lidstaten die in aanmerking komen voor het Cohesiefonds en met de regio's die te kampen 
hebben met permanente geografische of natuurlijke handicaps, zoals de ultraperifere 
regio's; verzoekt de informatie over de goedkeuring en uitvoering van projecten met 
fondsen van het cohesiebeleid in realtime beschikbaar te stellen door een 
gemeenschappelijke classificatie van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) die 
zo gedetailleerd mogelijk is (NUTS 3, indien van toepassing), op een internetsite die voor 
iedereen toegankelijk is, omdat hierdoor de transparantie en een strikt toezicht op het 
beheer van de fondsen van het cohesiebeleid worden bevorderd;

11. benadrukt dat het cohesiebeleid resultaatgericht moet worden aangepakt door duidelijke 
en meetbare doelen en resultaatindicatoren vast te stellen; benadrukt dat de lidstaten in 
hun jaarverslagen op tijdige en volledige wijze accurate gegevens moeten verstrekken 
met betrekking tot de indicatoren en de vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
overeengekomen doelstellingen, teneinde de programma's inhoudelijk beter te kunnen 
begrijpen en een betere controle op de met de tenuitvoerlegging gemaakte vorderingen 
mogelijk te maken;

12. erkent dat het strategisch verslag 2010 te weinig gegevens bevat over de projecten 
waarvoor contracten zijn gesloten en de projecten waarvoor betalingen zijn gedaan; 
dringt er derhalve bij de Commissie op aan gegevens te verstrekken die het mogelijk 
maken de daadwerkelijke uitvoering van het cohesiebeleid te beoordelen aan de hand van 
betrouwbare indicatoren, zoals saldobetalingen voor projecten, verwezenlijkte 
projectdoelstellingen en hun verband met de overeenkomstige beleidsmaatregel van de 
EU 2020-strategie;
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13. verzoekt de Commissie de financiering van programma's voor stadsvernieuwing en 
verbetering van het stedelijk leefmilieu, inclusief waterkwaliteitsprojecten, te faciliteren;

14. verzoekt de Commissie om te zorgen voor een betere communicatie in de regio's over de 
mogelijkheden die in Europa bestaan voor innovaties op het gebied van 
milieutechnologie, en onderstreept de noodzaak van het ontwikkelen van acties voor de 
integratie van kmo's;

15. dringt aan op een betere coördinatie en integratie van cohesieprogramma's voor 
infrastructuur op tal van gebieden, met name ICT en energie, door een betere planning op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau, teneinde voor kostenverlaging en een betere 
milieubescherming te zorgen; 

16. wijst op de noodzaak om de toewijzing van middelen en de betalingen aan 
eindbegunstigden te vereenvoudigen en te bespoedigen en tegelijkertijd een goed 
financieel beheer te waarborgen;

17. erkent dat de cohesieprogramma's een bescheiden effect op nationale economische 
indicatoren, met inbegrip van het BBP, hebben, en wijst erop dat vertragingen bij de 
uitvoering van het cohesiebeleid ten dele te wijten zijn aan al te starre procedures; 
benadrukt derhalve dat het noodzakelijk is de effectiviteit van het cohesiebeleid te 
verbeteren, onder meer door het terugdringen van de bureaucratie en het stroomlijnen van 
de bestaande procedures en de wijzen waarop middelen aan de begunstigden worden 
uitgekeerd; wijst op de noodzaak een evenwicht te vinden tussen de vereenvoudiging van 
bureaucratische procedures en fraudebestrijding;

18. benadrukt dat het hefboomeffect van de EU-begroting voor de cohesieprogramma's moet 
worden vergroot door nieuwe vormen van investeringssteun, onder meer door 
innovatieve financieringswijzen toe te passen waarbij subsidies worden gecombineerd 
met leningen, door nieuwe markten voor verschillende vormen van publiek-private 
partnerschappen open te stellen en door op brede schaal gebruik te maken van de 
deskundigheid van internationale financiële instellingen;

19. benadrukt dat het cohesiebeleid grensoverschrijdende, transnationale en interregionale 
vormen van samenwerking moet blijven bevorderen; wijst derhalve op de noodzaak om 
de huidige regelingen voor grensoverschrijdende samenwerking te herzien en te 
vereenvoudigen.
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