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BEKNOPTE MOTIVERING

Het cohesiebeleid is een essentieel bestanddeel van de Europese ontwikkeling en speelt een 
sleutelrol om de doelstellingen van Europa 2020 te bereiken. Dit voorstel maakt deel uit van 
een ruimer pakket wetgevingsmaatregelen waarmee de Commissie belangrijke wijzigingen 
wil doorvoeren in de wijze van opzet en uitvoering van het cohesiebeleid om dat beleid zo 
sterk mogelijk te laten meespelen bij de verwezenlijking van de Europese prioriteiten. Het 
nieuwe kader is erop gericht te voorzien in een aantal gemeenschappelijke basisbepalingen 
betreffende alle structuurinstrumenten. Het omvat een lijst van thematische doelstellingen die 
aansluiten bij de Europa 2020-strategie, een aantal bepalingen inzake voorwaarden en 
prestatiebeoordeling en regelingen inzake toezicht, rapportage en evaluatie, beheer en 
controle.

In deze context bevat het voorstel de specifieke bepalingen betreffende het Cohesiefonds, een 
structuurinstrument dat lidstaten met een bruto nationaal inkomen (bni) per hoofd van de 
bevolking van minder dan 90% van het gemiddelde van de EU-27, in staat stelt te investeren 
in vervoersnetwerken en het milieu.

De verordening bepaalt de reikwijdte van de steunverlening uit het fonds: luidens het 
Commissievoorstel zal het Cohesiefonds op milieugebied de overgang naar een koolstofarme 
economie in alle bedrijfstakken bevorderen en steun verlenen aan investeringen voor 
aanpassingen aan de klimaatverandering en risicopreventie, investeringen in de sectoren water 
en afval, en in stadsmilieu. Investeringen op energiegebied komen eveneens voor steun in 
aanmerking, mits zij duidelijk positieve milieueffecten hebben, bijvoorbeeld doordat zij
energie-efficiëntie en hernieuwbare energie bevorderen. Op vervoersgebied zal het 
Cohesiefonds bijdragen aan investeringen in het trans-Europees vervoersnetwerk, 
koolstofarme vervoerssystemen en duurzaam stadsvervoer.

De rapporteur is ingenomen met het door de Commissie voorgestelde nieuwe kader en het 
voorstel voor de specifieke bepalingen betreffende het Cohesiefonds. Zij meent echter dat het 
cohesiebeleid, dat als een fundamenteel instrument voor de duurzame ontwikkeling van de 
Europese Unie wordt gezien, op een totaalaanpak zou moeten berusten, waarbij tegelijk 
rekening wordt gehouden met de bescherming van het milieu, de vaststelling van een 
geïntegreerd energiebeleid, het scheppen van banen, de ontwikkeling van duurzaam vervoer 
en "intelligente steden" waar de inwoners een hoge levenskwaliteit genieten. Er moet meer 
nadruk worden gelegd op de voorwaarden voor gebruikmaking van de structuurfondsen, en de 
fondsen moeten volledig transparant worden beheerd om ervoor te zorgen dat de lidstaten en 
regio's het geld doeltreffend besteden onder toezicht van de Europese Unie.

Met dit doel voor ogen wil de rapporteur een aantal wijzigingen aanbrengen om het specifieke 
voorstel betreffende het Cohesiefonds te verbeteren.

In de eerste plaats is voor duurzame stedelijke ontwikkeling een geïntegreerde aanpak 
essentieel: om tot "intelligente steden" te komen, moeten aangelegenheden in verband met 
energie-efficiëntie en -productie, toegankelijkheid, groene open ruimtes, maatschappelijke 
integratie en aanpassing van menselijke habitats aan de duurzaamheidsvereisten tegelijk 
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worden aangepakt. Daarom zijn verschillende wijzigingen aangebracht om het Cohesiefonds 
beter op de geïntegreerde stedelijke dimensie af te stemmen.

Daarnaast zijn capaciteitsopbouw en technische bijstand nodig om het Cohesiefonds positieve 
en duurzame effecten te laten sorteren, via bevordering van de doeltreffendheid en 
transparantie van het openbaar bestuur en particuliere actoren die bij het beheer van het fonds 
betrokken zijn. Bij de uitvoering van haar cohesiebeleid moet de Unie goed bestuur en 
slimme specialisatie stimuleren.

Voorts biedt het Cohesiefonds een uitgelezen kans om een op het ecosysteem gebaseerde 
benadering te bevorderen bij de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en 
landschappen en bij de verbetering van de overgang tussen stedelijke en landelijke gebieden, 
teneinde een integrale territoriale samenhang te bewerkstelligen die ook de stedelijke habitat 
en het behoud en de bevordering van het cultureel en historisch erfgoed omvat.

Ten slotte moeten de gemeenschappelijke indicatoren waarmee de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het fonds wordt gemeten, worden aangevuld met nieuwe en duidelijkere 
indicatoren inzake duurzame ontwikkeling. Daarbij moet rekening worden gehouden met de 
banen die zijn geschapen dankzij het Cohesiefonds en via particuliere investeringen bovenop 
overheidssteun; ook moeten er nieuwe indicatoren worden ingevoerd om gericht de invoering 
en tenuitvoerlegging van stedelijke strategieën met het oog op de ontwikkeling van 
"intelligente steden" voor onze toekomst te meten.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) technische bijstand. (c) technische bijstand en 
capaciteitsopbouw.

Or. en
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) huisvesting. Schrappen

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) het bevorderen van energie-efficiëntie 
en het gebruik van hernieuwbare energie in 
het midden- en kleinbedrijf;

(ii) het bevorderen van energie-efficiëntie 
en het gebruik van hernieuwbare energie in
ondernemingen, met name in kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's);

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) het ondersteunen van de 
aanpassing van menselijke habitats in 
stedelijke en landelijke gebieden aan eisen 
inzake energie-efficiëntie en aan het 
gebruik van hernieuwbare energie;

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) het bevorderen van koolstofarme 
strategieën voor stedelijke gebieden;

(v) het bevorderen van koolstofarme 
strategieën en duurzame, slimme en 
geïntegreerde actieplannen inzake energie 
voor stedelijke gebieden;

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het ondersteunen van specifieke 
investeringen voor de aanpassing aan de 
klimaatverandering;

(i) het ondersteunen van specifieke 
investeringen voor de aanpassing aan de 
klimaatverandering, waaronder het herstel 
van rivier- en kustecosystemen met het 
oog op bescherming tegen 
overstromingen;

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) het bevorderen van investeringen 
waarmee specifieke risico’s het hoofd kan 
worden geboden, het waarborgen van de 
capaciteit tot herstel na rampen en het 
ontwikkelen van systemen voor 
rampenbeheersing;

(ii) het bevorderen van investeringen en
technische en institutionele capaciteit, 
waarmee specifieke risico’s het hoofd kan 
worden geboden, het waarborgen van de 
capaciteit tot herstel na rampen en het 
ontwikkelen van systemen voor 
rampenbeheersing;
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Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) het beschermen en herstellen van de 
biodiversiteit, onder meer met behulp van 
groene infrastructuur;

(iii) het beschermen en herstellen van de 
biodiversiteit, de bodemkwaliteit en voor 
het cultureel erfgoed belangrijke 
landschappen en het bevorderen van 
ecosysteemdiensten, onder meer met 
behulp van groene infrastructuur;

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter c – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) het bevorderen van een 
samenhangende interrelatie tussen 
stedelijke en landelijke gebieden ter 
verbetering van de milieuduurzaamheid;

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter c – punt iii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii ter) het bevorderen van geïntegreerde 
stadsontwikkelingsstrategieën voor 
intelligente steden waarbij energie-
efficiëntie, toegankelijkheid, groene 
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ruimtes, de aanpassing van habitats en 
maatschappelijke integratie als één geheel 
worden benaderd;

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter c – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) maatregelen tot verbetering van het 
stadsmilieu, met inbegrip van de sanering 
van oude bedrijfsterreinen en de 
vermindering van de luchtverontreiniging;

(iv) maatregelen tot verbetering van het 
stadsmilieu, met inbegrip van de sanering 
van oude bedrijfsterreinen, de 
totstandbrenging en uitbreiding van 
groene ruimtes, en de vermindering van de 
luchtverontreiniging;

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) verbetering van de institutionele 
capaciteit en een efficiënt openbaar bestuur
door het versterken van de institutionele 
capaciteit en het verhogen van de 
doeltreffendheid van het openbaar bestuur 
en de openbare diensten in verband met de 
uitvoering van het Cohesiefonds.

(e) verbetering van de institutionele 
capaciteit en een efficiënt openbaar bestuur 
door het verlenen van technische bijstand
en het bevorderen van de doeltreffendheid 
van het openbaar bestuur en de openbare 
diensten met het oog op een doeltreffende 
en transparante uitvoering van het 
Cohesiefonds.

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Bijlage – tabel – regel -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Productieve 
investeringen

Groei en banen ondernemingen Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt

EUR Particuliere investeringen gelijk aan 
overheidssteun

voltijd-
equivalenten

Aantal banen dat via de financiering is geschapen

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Bijlage – tabel – kolom 3 – regel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Extra capaciteit voor het recycleren van 
afvalstoffen

Extra capaciteit voor hergebruik en 
recycleren van afvalstoffen

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Bijlage – tabel – regel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ondernemingen Aantal ondernemingen met een verbeterde energie-
efficiëntie, met inbegrip van kmo's
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Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Bijlage – tabel – regel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Stadsontwikkeling

personen Inwoners van gebieden met geïntegreerde 
stadsontwikkelingsstrategieën

m2 Nieuwe groene ruimtes in stedelijke gebieden

personen Inwoners van gebieden die profiteren van de 
opwaardering van cultureel erfgoed en de 
bescherming van historische gebouwen

EUR Investeringen in de stimulering van economische 
activiteiten in stedelijke gebieden

Or. en


