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Inleidende opmerkingen

In juni 2011 werden de voorstellen van de Commissie in verband met het nieuwe MFK voor 
de periode 2014-2020 gepubliceerd onder de titel: Een begroting voor Europa 2020 (COM 
(2011) 500: deel I en deel II). Deze documenten onderstrepen dat er meer gefocust moet 
worden op de toegevoegde waarde van de EU, de grote beleidsprioriteiten, de 
vereenvoudiging van de financieringsregels en de conditionaliteit van de financiering (bv. in 
het cohesiebeleid). Ook de mogelijkheid om financiering vanuit de particuliere sector aan te 
trekken als hefboom voor de EU-begroting is een cruciaal element. 

Opdat de eengemaakte markt volledig zou kunnen functioneren, is moderne, performante 
infrastructuur nodig op het gebied van transport, energie en informatie- en 
communicatietechnologie1.

Daarom heeft de Europese Commissie in oktober 2011 een pakket voorstellen aangenomen 
voor een nieuw Europees infrastructuurbeleid, met onder meer een verordening over de 
Connecting Europe Facility, verordeningen over de herziene richtsnoeren voor energie, TEN-
T en ICT, en een voorstel tot lancering van een proeffase voor het initiatief inzake 
projectobligaties. Deze voorstellen voor verordeningen worden momenteel besproken in het 
kader van het wetgevingsproces.

Aansluitend bij de Europa 2020-strategie die in 2010 werd vastgesteld door de Europese 
Raad, is de Connecting Europe Facility (CEF) erop gericht infrastructuur met een Europese en 
eengemaaktemarktdimensie te ondersteunen, waarbij de EU-steun vooral naar prioritaire 
netwerken gaat die tegen 2020 uitgevoerd moeten worden en waarvoor Europese actie het 
meest gerechtvaardigd is2.

Zoals vermeld in het Monti-verslag, maar ook in verschillende EP-resoluties, zijn 
transportverbindingen van essentieel belang voor een werkende, geïntegreerde economische 
ruimte en voor de sociale en territoriale samenhang ervan. De regelgeving en de markten 
worden steeds meer geïntegreerd in de EU, maar er is een gebrek aan meer geïntegreerde 
grensoverschrijdende fysieke aansluitingen. Met name in de nieuwere lidstaten zijn er 
ontbrekende aansluitingen, waardoor breuklijnen ontstaan tussen het centrum en de periferie 
van Europa. 

De CEF heeft tot doel de projecten op het kernnetwerk met de hoogste Europese toegevoegde 
waarde te financieren, die gericht zijn op grensoverschrijdende ontbrekende aansluitingen, 
belangrijke knelpunten en multimodale knooppunten, en die alle lidstaten ten goede komen, 
teneinde hen gelijke toegang te geven tot de interne markt en de infrastructuurontwikkeling 
die de EU nodig heeft te versnellen. 

Gevoelige punten in het voorstel van de Commissie 
                                               
1 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's, Een begroting voor Europa 2020, Brussel, 29.06.2011. 
2 Non-paper van de Commissie over het beheer van het bedrag van 10 miljard EUR dat overgedragen werd van 
het Cohesiefonds voor besteding overeenkomstig de regels van de Connecting Europe Facility, 30.04.2012, blz. 
1.
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Gevolgen voor de begroting - het bedrag van 10 miljard EUR dat overgedragen wordt 
van het Cohesiefonds

De Commissie stelt voor om voor de periode 2014-2020 50 miljard EUR uit te trekken voor 
de Connecting Europe Facility, waarvan 10 miljard EUR afkomstig is van het Cohesiefonds, 
om te besteden aan projecten in de transportsector in lidstaten die in aanmerking komen voor 
financiering door het Cohesiefonds1.
Artikel 84 van het Voorstel van de Commissie voor gemeenschappelijke bepalingen die het 
Structuur- en Cohesiefonds regelen (CPR) stelt voor dat het Cohesiefonds in 10 miljard EUR 
steun (volgens de prijzen van 2011) voorziet voor transportinfrastructuur in het kader van de 
Connecting Europe Facility, waarbij de Commissie bij uitvoeringshandeling een besluit 
goedkeurt tot vaststelling van het bedrag dat overgedragen moet worden uit de toewijzing van 
het Cohesiefonds voor elke lidstaat voor de hele periode. Dit bedrag wordt afgetrokken van de 
toewijzing van het Cohesiefonds voor elke lidstaat

Van de 31,7 miljard EUR die uitgetrokken wordt voor transport moet de 10 miljard EUR die 
afkomstig is van het Cohesiefonds gebruikt worden volgens de regels van de CEF, uitsluitend 
voor lidstaten die in aanmerking komen voor het Cohesiefonds2, om slimme en duurzame 
vervoersnetwerken te realiseren die onderling met elkaar verbonden zijn en om de 
ontbrekende aansluitingen en het gebrek aan infrastructuur in de cohesielidstaten aan te 
pakken. Het nieuwe systeem zou de gunstigere voorwaarden voor financiële steun van het 
Cohesiefonds blijven aanbieden, namelijk een hoger medefinancieringspercentage3 tot 85% 
voor alle types projecten die in aanmerking komen. Het zou een aanvulling vormen op de 
prioriteiten op het vlak van transport van het cohesiebeleid, door zich in het bijzonder te 
richten op de realisatie van grensoverschrijdende projecten en projecten in de spoorwegsector.

Selectie van projecten

De transportprojecten van de cohesielidstaten op het kernnetwerk, zoals voorgesteld in deel I 
van de bijlage bij de voorgestelde Verordening, werden vooraf vastgelegd door de Commissie 
in overleg en samenwerking met de betrokken lidstaten op basis van hun projectportefeuille, 
evenals gedurende bilaterale of trilaterale vergaderingen met vertegenwoordigers van het 
directoraat-generaal Regionaal Beleid.

Beginselen

 De kwaliteit van de projecten – volledigheid en duidelijkheid van het voorstel, 
beschrijving van de geplande activiteiten, coherentie tussen de doelstellingen, 
activiteiten en geplande middelen, degelijkheid van het projectbeheersproces – is een 
van de voornaamste criteria voor de projectselectie in het kader van het huidige TEN-

                                               
1 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting 
Europe Facility, 19.10.2011, art. 5.
2 Idem 3, art. 11(1).
3 Idem 3, art. 11(3).
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T-programma, en wordt als een sleutelfactor beschouwd om het succes van het 
programma te verzekeren. Bij het selecteren van de projecten in het kader van de 
Connecting Europe Facility daarentegen is kwaliteit een van de selectiecriteria, maar 
niet het enige. De Commissie selecteert niet alleen projecten die maximaal scoren op 
het vlak van kwaliteit, maar de nationale toewijzingen worden ook zoveel mogelijk in 
acht genomen1. Nochtans zijn nationale toewijzingen niet te verenigen met het 
principe van aanbestedingen, aangezien de vrije concurrentie niet kan spelen als men 
zeker is van de toewijzing van fondsen. Daarom zou de Commissie de verschillende 
stappen van de procedure voor de projectselectie volgen om deze regel toe te passen. 
Het is namelijk in de tweede fase van de selectie dat de regel van het in acht nemen 
van de nationale toewijzingen toegepast wordt. Wellicht is een goed evenwicht niet 
mogelijk vanaf de eerste oproep in 2014, omdat er in dit stadium niet genoeg 
volgroeide projecten van voldoende kwaliteit voorhanden zijn. Het respectieve 
onevenwicht zou dan gecorrigeerd worden tijdens de andere oproepen in het kader van 
het meerjarenwerkprogramma2.

 De "use it or lose it"-regel verhoogt de druk om projecten van hoge kwaliteit uit te 
voeren, in de lijn van de financieringsbeslissing. Bovendien zal deze regel op politiek 
vlak een aanhoudende stimulans betekenen voor de verwezenlijking van de 
geselecteerde projecten die naar verwachting voor een hoge toegevoegde waarde van 
de EU zorgen, wat in het verleden vaak moeilijk is gebleken in vele lidstaten, ook in 
sommige cohesielidstaten. Het feit dat de Commissie ongebruikte fondsen opnieuw 
kan inzetten voor nieuwe projecten via nieuwe oproepen tot het indienen van 
voorstellen, is een belangrijke stimulans / kan de uitvoering van projecten 
aanmoedigen. Dit principe zou evenwel niet blindelings toegepast worden op de 
projecten. De Commissie en het uitvoerend agentschap voor het TEN zouden tijdens 
de projectuitvoering bijstand verlenen om het aspect "use it" te beklemtonen en het 
aspect "lose it" te vermijden. De financiering die vrijgemaakt wordt volgens het "use it 
or lose it"-beginsel zou in elk geval opnieuw geïnvesteerd worden in projecten van de 
cohesielidstaten, in het kader van de component van 10 miljard EUR van de CEF, 
voor de medefinanciering van projecten in de lidstaten die in aanmerking komen in het 
kader van het Cohesiefonds3.

Gedeeld beheer versus gecentraliseerd beheer

Het cohesiebeleid wordt uitgevoerd volgens het principe van gedeeld beheer tussen de Unie 
en de lidstaten en regio's, terwijl de Connecting Europe Facility, met inbegrip van de 
10 miljard EUR die overgedragen wordt van het Cohesiefonds, beheerd zou worden volgens 
het principe van gecentraliseerd beheer.

Gecentraliseerd beheer betekent dat het de departementen en diensten van de Commissie, 
zoals uitvoerende agentschappen, zijn die de projecten selecteren en instaan voor de financiële 
en controlecyclus. De projecten zouden dan ook vastgelegd worden door de Commissie via de 

                                               
1 Idem 3, art. 11(2).
2 Idem 2, blz. 4, 8. 
3 Idem 2, blz. 4, 9.
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voorbereiding van jaarlijkse en meerjarenwerkprogramma's (bedoeld om te worden 
aangenomen door de Commissie na de goedkeuring van de lidstaten in het kader van de 
onderzoeksprocedure). Het is de bedoeling dat deze werkprogramma's het budget, de 
prioriteiten en de selectie- en gunningscriteria voor oproepen tot het indienen van voorstellen 
bepalen. Hoewel de Commissie nauwlettend toezicht zou houden op de uitvoering van de 
projecten en het resultaat ervan, zou ze zich niet inlaten met de uitvoering door de lidstaten op 
het terrein: de beoordeling van lokale alternatieven en de aansluitingen ervan op de regionale 
en nationale netwerken zouden nog tot de bevoegdheid van de nationale en regionale 
autoriteiten behoren.

Gecentraliseerd beheer en oproepen tot het indienen van voorstellen beantwoorden echter niet 
aan het beginsel "wie het eerst komt, het eerst maalt". Volgens het voorstel inzake de CEF 
zou dit beginsel alleen van toepassing zijn op de financieringsinstrumenten en niet op de 
subsidies1. 

Het aspect volgroeidheid van de projecten

Als antwoord op de bezorgdheid over de vereiste om volgroeide projecten van voldoende 
kwaliteit klaar te hebben voor het specifieke meerjarenwerkprogramma van 2014, voor de 10 
miljard EUR afkomstig van het Cohesiefonds, plant de Commissie verschillende 
meerjarenwerkprogramma's en bijbehorende oproepen, zodat de lidstaten genoeg tijd hebben 
om de moeilijkste projecten voor te bereiden. Gezien de complexiteit van de projecten in het 
kader van de CEF is de Commissie eveneens van plan een beroep te doen op de 
deskundigheid van JASPERS, om bijstand te blijven bieden voor de versterking van de 
administratieve capaciteit waar nodig. De jaren 2012 en 2013 zouden gewijd worden aan de 
voorbereiding van de projecten. Bovendien voorziet de CEF-verordening in financiering voor 
acties ter ondersteuning van het programma2. 

Er wordt al gecoördineerde steun geboden voor de ontwikkeling van projecten die in de 
pijplijn zitten, zoals bepaald in bijlage I bij de CEF-verordening, meer bepaald via het TEN-
T-fonds (steun voor onderzoeken en voorbereidende acties voor de jaarlijkse oproepen 2007-
2013, start van de projecten die in 2014-2020 afgerond moeten worden) evenals via de 
technische bijstand door het cohesiebeleid, namelijk het TEN-T-beleid (en dus ook bijlage I 
bij de CEF-verordening), het referentiekader voor het vastleggen van de belangrijke 
transportprojecten voor de EU.

Gebruik van financiële instrumenten3

Om het effect van de EU-begrotingsmiddelen te vergroten, stelt de Commissie voor om 
systematischer gebruik te maken van innovatieve financiële instrumenten, ter aanvulling van 
de financiering door subsidies en bij wijze van hefboom voor de investering. Het beschikbare 
budget voor financiële instrumenten zou volgens het CEF-voorstel afkomstig zijn van de 
CEF-component van 21,7 miljard EUR, zelfs voor de lidstaten die in aanmerking komen in 

                                               
1 Idem 2, blz. 5, 6.
2 Idem, blz. 6.
3 Idem 3, art. 14, 15.
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het kader van het Cohesiefonds1.

De voorstellen voorzien in het bijzonder in het gebruik van de volgende financiële 
instrumenten, zonder het gebruik van andere instrumenten evenwel uit te sluiten:

- Aandeleninstrumenten - Aandeleninstrumenten verstrekken risicokapitaal, doorgaans 
door belanghebbenden, namelijk partijen die belang hebben bij de verwezenlijking van 
het project. Zo kan een bouwonderneming aandelen inbrengen in de 
financieringsstructuur van een PPP waarbij ze betrokken is. Aandelen kunnen ook 
verstrekt worden door derden. Infrastructuurfondsen en – in toenemende mate –
pensioenfondsen brengen aandelen in in een aantal transportprojecten doorheen 
Europa (en daarbuiten). Aandelen vertegenwoordigen een restvordering of het belang 
van de laatst bijgekomen groep investeerders in een project. Indien er financiële 
moeilijkheden zijn met het project zullen de aandelen eerst aangesproken worden om 
de problemen op te lossen, waardoor ze de financierders hoger in de kapitaalstructuur 
afschermen van de problemen. In normale omstandigheden worden er aan 
aandeelhouders alleen betalingen (dividenden) uitgekeerd indien de projecten 
beantwoorden aan de verwachtingen of deze overtreffen. Schuldverstrekkers zijn 
daarentegen verplicht de terugbetalingen uit te voeren ongeacht de prestaties van het 
project.

- Garanties op leningen - Dit zijn wettelijk bindende overeenkomsten waarbij een derde 
partij die optreedt als borg (meestal een bank met een hoge kredietwaardigheid) ermee 
instemt tegen een vergoeding een deel van of het volledige verschuldigde bedrag te 
betalen bij niet-terugbetaling van een lening door de kredietnemer. Een garantie op 
een lening kan bepaalde banken aanmoedigen om projecten te financieren die ze 
anders links zouden laten liggen wegens de veronderstelde kredietrisico's.

Opmerkingen en voorstellen van uw rapporteur voor advies

Eerst en vooral is uw rapporteur voor advies verheugd over het Commissievoorstel tot 
vaststelling van de Connecting Europe Facility, aangezien dit een noodzakelijk instrument is 
met het oog op effectieve slimme en duurzame vervoers-, energie- en digitale systemen die 
onderling met elkaar verbonden zijn.

Wat het bedrag van 10 miljard EUR betreft dat overgedragen wordt van het Cohesiefonds en 
dat binnen de CEF bestemd is voor transportinfrastructuurprojecten van uitsluitend 
cohesielidstaten, is uw rapporteur zich ervan bewust dat de meeste cohesielidstaten reserves 
hebben in dit verband en er zelfs tegen gekant zijn. Toch is uw rapporteur van mening dat het 
Europees Parlement als medewetgever de verantwoordelijkheid heeft om aan het
Commissievoorstel te werken en de nodige verduidelijkingen aan te brengen in de tekst, 
teneinde de steun van alle lidstaten te bekomen voor een goed voorstel met Europese 
toegevoegde waarde.

Naast de opheldering van de onduidelijkheden in het Commissievoorstel zoals voorgesteld in 

                                               
1 Idem, blz. 7.
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het eerste deel van dit werkdocument, doet uw rapporteur de volgende bijkomende 
voorstellen:

Het bedrag van 10 miljard EUR dat wordt overgebracht van het Cohesiefonds zou niet mogen 
meetellen in de beperking tot 2,5% van het BBP.

Het is in principe niet zinvol om een centraal beheerd instrument als de CEF op te nemen in 
de beperking. De meeste te financieren projecten zijn grensoverschrijdende projecten en de 
beperking zou tot een ongelijke behandeling aan beide zijden van een project kunnen leiden. 
Bovendien vormt het voor de cohesielidstaten een element van ongelijke behandeling tussen 
de bedragen van 21,7 miljard en 10 miljard EUR, aangezien het bij de uitvoering van een 
project op basis van concurrentie onmogelijk is zich aan een dergelijk plafond, zoals de 
volledig vastgelegde middelen per land, te houden.

De financiering van infrastructuur in grensoverschrijdende regio's versterken

In vele grensgebieden weerspiegelt de bestaande infrastructuur nog steeds enge nationale 
principes (geen electorale prioriteit voor de lidstaten die de voorkeur geven aan 
infrastructuurinvesteringen in het centrum, hoewel investeringen in de periferie cruciaal zijn 
om baat te hebben bij het Europese integratieproces en de interne markt), waarbij de 
respectieve regio's nadeel ondervinden van hun perifere ligging. De meerderheid van de 
prioritaire projecten heeft immers betrekking op transnationale infrastructuurprojecten, maar 
vaak worden projecten in de grensgebieden laatst of helemaal niet afgewerkt. 

Daarom stelt uw rapporteur voor om in de eerste sectorspecifieke doelstelling1 uitdrukkelijk te 
vermelden dat knelpunten weggewerkt en ontbrekende aansluitingen aangelegd moeten 
worden, zowel binnen de transportinfrastructuur als op de onderlinge aansluitingspunten aan 
de grensovergangen, en dat de quota en hogere medefinancieringspercentages in 
overeenstemming daarmee gebruikt moeten worden. 

De lidstaten zouden er dan ook toe verplicht moeten worden 30% van de financiering in het 
kader van de CEF te investeren in projecten in grensoverschrijdende regio's, met de 
medefinancieringspercentages zoals bepaald in art. 10, lid 2, onder b), i) van het 
Commissievoorstel over de CEF. Bovendien zou de bepaling in art.10, lid 5 (een verhoging 
van de medefinanciering tot 10%) ook van toepassing moeten zijn op acties die 
grensoverschrijdende synergieën waarborgen.

Synergieën met betrekking tot grensoverschrijdende infrastructuurprojecten zouden ook 
ontwikkeld moeten worden met de territoriale samenwerkingsprogramma's die gefinancierd 
worden door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Uw rapporteur is van 
mening dat dergelijke grensoverschrijdende infrastructuurprojecten ook in rijkere regio's 
uitdrukkelijk in aanmerking zouden moeten komen in het kader van het EFRO.

Tenslotte onderstrepen we dat er nood is aan een EU-visie van een langeafstandscorridor die 
de nationale grenzen overstijgt, om te weten welke (infrastructurele,technische en 

                                               
1 Idem 3, art. 4(a) (i).
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administratieve) hinderpalen een vlot, interoperabel en intermodaal transport in de weg staan 
en deze aan te pakken. Deze hinderpalen zijn niet alleen heel nadelig voor het Europese 
concurrentievermogen door hogere kosten en een lagere betrouwbaarheid van de logistieke 
keten, ze hebben ook een asymmetrisch effect op de meer perifere landen, wat een negatieve 
impact heeft op de territoriale samenhang in de EU.

Een diepere verbindingsfaciliteit

Landen met financiële moeilijkheden zijn sterk afhankelijk van investeringen in 
infrastructuur, omdat deze de groei bevorderen en werkgelegenheid creëren. Daarom zouden 
lidstaten die onder de bepalingen van de artikelen 22 en 110, lid 3 van het CPR-voorstel 
vallen, naast het met maximum 10% verhoogde medefinancieringspercentage in het kader van 
de CEF1, ook de middelen moeten gebruiken die voortvloeien uit de gecorrigeerde of 
gerealiseerde cashflows binnen hun nationale middelen voor infrastructuurprojecten. De 
respectieve bedragen zouden op gecentraliseerde wijze beheerd moeten worden door de 
Commissie in het kader van een programma voor concurrentievermogen en groei. Dit zou 
investeringen in zowel nationale als transnationale infrastructuurprojecten moeten 
aanmoedigen en zo bijdragen tot een Europese toegevoegde waarde.

                                               
1 Idem 3, art. 11, lid 3.


