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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

*** I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in normaal cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het 
Parlement worden geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1084/2006 
van de Raad
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2011)0612/2),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 177 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0325/2011),

– gezien artikel 294, lid 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 april 20121,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 3 mei 20122;

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 
Begrotingscommissie, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie vervoer 
en toerisme (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien de Commissie voornemens 
is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te 
vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.
2 Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het Cohesiefonds moet steun 
bieden aan 
vervoersinfrastructuurprojecten als 
voorzien in Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad van […] tot vaststelling van de 
Connecting Europe Facility1, voor een 
totaalbedrag van EUR XX dat gebruikt 
moet worden voor lidstaten die uitsluitend 
in aanmerking komen voor financiering 
uit het Cohesiefonds, en met de 
medefinancieringspercentages die hierop 
van toepassing zijn. De selectieprocedure 
voor projecten moet worden uitgevoerd 
overeenkomstig de doelstellingen en 
criteria als uiteengezet in artikel [11] van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [tot 
vaststelling van de Connecting Europe 
Facility]; de selectie van projecten die 
voor financiering in aanmerking komen 
zal tot 31 december 2016 echter worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de 
nationale toewijzingen die uit het 
Cohesiefonds worden overgedragen naar 
de Connecting Europe Facility.
_____________
1 PB L ...

Or. en

Toelichting

Het idee om middelen uit het Cohesiefonds over te dragen naar de Connecting Europe 
Facility moet binnen deze Verordening nader wordt toegelicht, aangezien dit van invloed is 
op de nationale toewijzingen uit het Cohesiefonds. Een periode van drie jaar, gedurende 
welke nationale toewijzingen worden gewaarborgd, is nodig om ervoor te zorgen dat alle 
lidstaten de pijplijn van een project kunnen voorbereiden met gebruikmaking van de 
beschikbare instrumenten van bijstand van de Commissie. Na deze periode zijn de gewone 
regels als voorzien in het reglement van de Connecting Europe Facility van toepassing.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Artikel 192, lid 5 van het Verdrag 
voorziet in een uitzondering op het 
algemene beginsel in artikel 191, lid 2 van 
het Verdrag. Om die reden moet zoveel 
mogelijk worden gewaarborgd dat schade 
beperkt wordt, en dat de vervuiler betaalt.

Or. en

Toelichting

Steun uit het Cohesiefonds zou volledig moeten worden besteed aan de verwezenlijking van de 
belangrijkste doelstellingen ervan. Schade moet daarom in de eerste plaats worden 
voorkomen door middel van een grondige tenuitvoerlegging van alle geldende toepasbare 
wetgeving. Wanneer schade niet voorkomen kan worden, moet het beginsel van "de vervuiler 
betaalt" worden toegepast, en moet het gebruik van het Cohesiefonds, als voorzien in het 
Verdrag, "extrema ratio" zijn.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Europese Unie en de meeste 
lidstaten zijn partij bij het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap; de lidstaten 
die nog geen partij zijn bij dit verdrag, zijn 
bezig met de ratificatie ervan. Bij de 
tenuitvoerlegging van de projecten is het 
van belang dat in de specificaties 
rekening wordt gehouden met de 
toegankelijkheid voor gehandicapten, 
zoals vermeld in artikel 9 van het 
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bovenvermelde verdrag.

Or. en

Toelichting

Na de ratificatie door de Europese Unie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van personen met een handicap, zouden projecten die financiële steun van de EU 
ontvangen de toegankelijkheid voor gehandicapten nog beter moeten garanderen dan 
daarvoor.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Er dienen specifieke bepalingen te 
worden vastgesteld met betrekking tot het 
soort activiteiten dat door het Cohesiefonds 
kan worden ondersteund in het kader van 
de thematische doelstellingen die zijn 
bepaald in Verordening (EU) nr. […]/2012 
[de gemeenschappelijke verordening]. 
Tegelijkertijd moet worden omschreven en 
verduidelijkt welke uitgaven buiten het 
bestek van het Cohesiefonds vallen, met 
inbegrip van uitgaven voor de 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen in installaties die vallen 
onder Richtlĳn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap en tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/61/EG van de Raad.

(5) Er dienen specifieke bepalingen te 
worden vastgesteld met betrekking tot het 
soort activiteiten dat door het Cohesiefonds 
kan worden ondersteund in het kader van 
de thematische doelstellingen die zijn 
bepaald in Verordening (EU) nr. […]/2012 
[de gemeenschappelijke verordening]. 
Tegelijkertijd moet worden omschreven en 
verduidelijkt welke uitgaven buiten het 
bestek van het Cohesiefonds vallen, met 
inbegrip van uitgaven voor investeringen 
voor het realiseren van de vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen van 
activiteiten die vallen onder bijlage I van 
Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap en tot wĳziging 
van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad.

Or. en

Toelichting

Hoogrendabele warmtekrachtkoppeling en stadsverwarming en –koeling kunnen een 
belangrijk middel zijn om de prestaties te verbeteren in de richting van de verwezenlijking 
van de Europa 2020-doelstellingen, en om de energiekosten van de burgers terug te dringen.
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De uitsluiting van steun als voorzien in het voorstel zou alleen van toepassing moeten zijn op 
de verbrandingsactiviteit van dergelijke installaties en derhalve de bron van de uitstoot van 
broeikasgassen, waarmee de mogelijkheid open wordt gelaten voor steun uit het Cohesiefonds 
ten gunste van de resterende elementen en van het distributienetwerk

Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) vervoersinfrastructuurprojecten als 
voorzien in Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [tot vaststelling van de 
Connecting Europe Facility] voor een 
totaalbedrag van EUR XX, in 
overeenstemming met de daarin 
vastgestelde criteria. De selectie van 
projecten die voor financiering in 
aanmerking komen zal tot 31 december 
2016 worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de nationale 
toewijzingen uit het Cohesiefonds;

Or. en

Toelichting

Zie toelichting bij amendement 1.

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen in installaties die vallen 
onder Richtlĳn 2003/87/EG;

(b) investeringen voor het realiseren van
de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen van activiteiten die vallen 
onder bijlage 1 van Richtlĳn 2003/87/EG;
Activiteiten die worden uitgevoerd als 
proefprojecten of met volledig gebruik van 
hernieuwbare energie vallen niet onder 
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deze uitzondering;

Or. en

Toelichting

Zie toelichting bij amendement 4.

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) huisvesting. (c) huisvesting, behalve wanneer die 
betrekking heeft op de bevordering van 
energie-efficiëntie en het gebruik van 
hernieuwbare energie.

Or. en

Toelichting

De steun aan energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in de 
huisvestingsector is de meest kosteneffectieve manier om de Europa 2020-doelstellingen te 
verwezenlijken, in het bijzonder wat betreft energie-efficiëntie. Dit zal ook enorm bijdragen 
aan de terugdringing van de energiekosten voor huishoudens.

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) het ondersteunen van energie-
efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare 
energie in openbare infrastructuur;

(iii) het ondersteunen van energie-
efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare 
energie in openbare infrastructuur en in de 
huisvestingsector;

Or. en

Toelichting

Zie toelichting bij amendement 7.
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Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v bis) het distributienetwerk van 
hoogrendabele warmtekrachtkoppeling en 
stadsverwarming en –koeling steunen;

Or. en

Toelichting

Zie toelichting bij amendement 4.

Amendement 10

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, onder meer met behulp van 
groene infrastructuur en 'Natura 2000';

Or. en

Toelichting

Natura 2000 is het instrument bij uitstek voor de bescherming en het herstel van de 
biodiversiteit, zoals aangegeven in de investeringsprioriteit. Er is een groot potentieel voor 
groots opgezette herstelprogramma’s voor Natura 2000-gebieden met steun uit het 
Cohesiefonds.
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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 en het platteland, met inbegrip 
van de sanering van oude bedrijfsterreinen 
en de vermindering van de 
luchtverontreiniging;

Or. en

Toelichting

Plattelandsgebieden zouden niet moeten worden uitgesloten van steun uit het Cohesiefonds.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) het ontwikkelen van milieuvriendelijke 
en koolstofarme vervoerssystemen, 
waaronder het bevorderen van duurzame 
stedelijke mobiliteit;

(ii) het ontwikkelen van milieuvriendelijke 
en koolstofarme vervoerssystemen, 
waaronder het bevorderen van duurzame 
en toegankelijke openbare mobiliteit;

Or. en

Toelichting

Zie toelichting bij amendement 3.
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Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) het ontwikkelen van fijnmazige, 
kwalitatief hoogwaardige en interoperabele 
spoorwegsystemen;

(iii) het ontwikkelen van fijnmazige, 
kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en 
interoperabele spoorwegsystemen;

Or. en

Toelichting

Zie toelichting bij amendement 3.
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TOELICHTING

Het voorstel van de Commissie betreffende het Cohesiefonds

In de context van het wetgevingspakket voor het cohesiebeleid als voorgesteld door de 
Commissie, maakt het Cohesiefonds deel uit van de nieuwe onder het gemeenschappelijk 
strategisch kader vallende fondsen, waaronder het Structuurfonds, het Cohesiefonds, alsook 
het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij. Al deze fondsen zullen worden onderworpen aan 
gemeenschappelijke bepalingen op verschillende vlakken van programmering en financieel 
beheer. Voorts zullen het Cohesiefonds, het EFRO en het ESF net als in de huidige 
programmeringsperiode worden onderworpen aan nog meer gemeenschappelijke specifieke 
regels ten aanzien van programmering, beheer en toezicht. 

Hoewel de Commissie met een voorstel komt voor een nieuw kader voor het fonds, worden 
de voor het Cohesiefonds kenmerkende reikwijdte en doelstellingen niet ingrijpend veranderd 
ten opzichte van de huidige programmeringsperiode1.

De Commissie stelt in haar voorstel voor een Verordening tot vaststelling van de 
gemeenschappelijke bepalingen voor alle fondsen die in de plaats komen voor het huidige 
algemeen reglement ("gemeenschappelijke verordening") een andere constructie van taken en 
doelen voor de fondsen voor, door alle fondsen te onderwerpen aan de doelstelling 
"Investeren in groei en werkgelegenheid" teneinde een bijdrage te leveren aan de strategie van 
de Unie voor intelligente, duurzame en inclusieve groei. Het Cohesiefonds zal aan deze 
doelstelling en deze taak bijdragen door lidstaten te steunen waarvan het bruto nationaal 
inkomen (bni) per inwoner lager is dan 90 % van het gemiddelde bni per inwoner van de EU-
27. Het werkterrein van het Cohesiefonds zal echter gericht blijven op het verlenen van 
financiële steun aan projecten op het gebied van milieu en aan trans-Europese netwerken op 
het gebied van vervoersinfrastructuur, terwijl een passend evenwicht wordt gegarandeerd, en 
in overeenstemming met de voor elke lidstaat specifieke behoeften wat betreft investeringen 
en infrastructuren (artikel 2 van het voorstel voor een verordening tot oprichting van het 
Cohesiefonds).

Het toepassingsgebied van de bijstand is niettemin licht gewijzigd, daar in artikel 2, lid 2 van 
het voorstel voor een verordening tot oprichting van het Cohesiefonds de gevallen van 
uitsluiting van de steunverlening worden gewijzigd, met toevoeging van de vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen in installaties die onder Richtlijn 2003/87/EG vallen. De op dit 
ogenblik in artikel 3, letter a, b en e van het algemeen reglement vervatte verwijzingen naar 
debetrente, de aankoop van grond voor een bedrag van meer dan 10 % van de totale voor 
steun in aanmerking komende uitgaven van de betrokken concrete actie, en verrekenbare 
belasting over de toegevoegde waarde, zijn nu opgenomen in artikel 59, lid 3 van de 
gemeenschappelijke verordening, een gemeenschappelijke bepaling die van toepassing is op 

                                               
1 Er zij opgemerkt dat in het voorstel van de Commissie waarin het meerjarig financieel kader voor de jaren 
2014-2020 wordt neergelegd een bedrag van 68,7 miljard EUR wordt uitgetrokken voor het Cohesiefonds, 
waarvan 10 miljard EUR is gereserveerd voor de Connecting Europe Facility.
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alle GSK-fondsen.

Een van de nieuwe elementen ten opzichte van de huidige verordening staat in artikel 3 van 
het voorstel voor een verordening tot oprichting van het Cohesiefonds, waarin 
overeenkomstig het beginsel van thematische concentratie als voorzien in artikel 16 van de 
gemeenschappelijke verordening gesteld wordt dat steun uit het Cohesiefonds onderhevig is 
aan een lijst met investeringsprioriteiten, binnen het toepassingsgebied zoals hierboven 
vastgesteld en met betrekking tot de thematische doelstellingen als vastgesteld in artikel 9 van 
de gemeenschappelijke verordening, en in het bijzonder:

(a) ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken;
(b) bevordering van de aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en -beheer;
(c) bescherming van het milieu en bevordering van een efficiënt gebruik van hulpbronnen;
(d) bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren; en,
(e) vergroting van de institutionele capaciteit en bevordering van een efficiënte 
overheidsadministratie.

Elk van deze doelstellingen is vervolgens onderverdeeld in een specifieke onderset van 
investeringsprioriteiten als vermeld onder elk van deze doelstellingen.

Er wordt nu expliciet voorzien in steun tot versterking van de institutionele capaciteit, daar dit 
beschouwd wordt als een bijzondere behoefte op het gebied van het cohesiebeleid gezien de 
omvang en het belang van de projecten waaraan steun moet worden verleend1.

Evenals voor de huidige overgangsregeling van artikel 8, lid 3 van het algemeen reglement, 
schrijft de gemeenschappelijke verordening voor dat de lidstaten die in 2013 in aanmerking 
komen voor financiering uit het Cohesiefonds, maar waarvan het berekende nominale bni per 
inwoner meer bedraagt dan 90 % van het gemiddelde bni per inwoner van de EU-27, bij wijze 
van bijzondere overgangsmaatregel steun uit het Cohesiefonds zullen ontvangen.

De voorwaardelijkheidsbepalingen van artikel 4 van het algemeen reglement maken nu deel 
uit van de gemeenschappelijke verordening (titel II, hoofdstuk III en IV).

Het voorstel voor een verordening tot oprichting van het Cohesiefonds bevat andere nieuwe 
elementen in vergelijking met de verordening die momenteel van kracht is. Met het oog op 
een meer resultaatgerichte procedure om te waarborgen dat cohesiebeleidsprogramma’s meer 
op resultaten zijn gericht, en de doelmatige uitvoering van de fondsen, en in het geval van het 
EFRO, introduceert de Commissie gemeenschappelijke indicatoren voor het Cohesiefonds 
(artikel 4 en bijlage van het voorstel voor een verordening tot oprichting van het 
Cohesiefonds) aan de hand waarvan de vorderingen bij de uitvoering van het programma ten 
opzichte van de doelstellingen worden beoordeeld (artikel 24, lid 3 van de 
gemeenschappelijke verordening).

                                               
1 Voorts stelt artikel 14, letter e, sub i van de gemeenschappelijke verordening dat in het partnerschapscontract 
regelingen worden getroffen om een doelmatige uitvoering van de GSK-fondsen te waarborgen, met inbegrip 
van een beoordeling of de administratieve capaciteit van de autoriteiten, en in voorkomend geval van de 
begunstigden, moet worden vergroot.
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Voorgestelde wijzigingen 

Het toepassingsgebied van het Cohesiefonds (artikel 2 van het voorstel voor een verordening 
tot oprichting van het Cohesiefonds) zou verder moeten worden uitgebreid met de steun aan 
energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in de huisvestingssector, zoals 
reeds voorzien is voor openbare infrastructuren.

De belangrijkste reden is dat volgens de laatst beschikbare gegevens, met inbegrip van die van 
de Europese Commissie, de EU met de huidige aantallen slechts minder dan de helft van het 
gestelde doel van een verhoging met 20 % van het energierendement tegen 2020 kan 
realiseren. Bijstand uit het Cohesiefonds voor dergelijke investeringen zou de meest 
kosteneffectieve manier zijn om de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te 
verwezenlijken.

Daarnaast zou dit een enorm voordeel opleveren voor het milieu, direct of indirect betrokken 
kmo’s en daarmee voor het scheppen van nieuwe banen, en als laatste, maar daarom niet 
minder belangrijk, voor de burgers als het gaat om energiekosten. Tegelijkertijd zouden 
energiebesparing en een verhoogd gebruik van hernieuwbare energie helpen de 
energiezekerheid voor de betrokken lidstaten te verbeteren.

Een dergelijke maatregel zou met name gunstig zijn voor regio’s die vanwege de 
verschillende criteria om voor steun uit het EFRO en het Cohesiefonds in aanmerking te 
komen extra bijstand voor het vermelde doel zouden kunnen ontvangen. 

Het voorstel van de Commissie sluit ook "de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen 
in installaties die vallen onder Richtlĳn 2003/87/EG" uit; een dergelijke algemene uitsluiting 
van financiering voor voorzieningen die vallen onder de EU-regeling voor de handel in 
emissierechten houdt ook in dat stadsverwarming en –koeling en 
warmtekrachtkoppelingscentrales niet voor steun van de EU in aanmerking zouden komen.

Dergelijke installaties komen momenteel in aanmerking voor steun uit het Cohesiefonds 
(alsook uit het EFRO) vanwege het zeer positieve effect dat ze hebben op het milieu wat 
betreft energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie, en derhalve in termen van 
emissiebeperking en energiezekerheid. Dit soort installaties hebben nog steeds veel ruimte 
voor ontwikkeling en kunnen een groot positief effect hebben op de EU-doelstellingen voor 
klimaat en energie. 

Gezien het belang van stadsverwarming en warmtekrachtkoppelingscentrales in de lidstaten 
die gebruik maken van het Cohesiefonds, en rekening houdend met het institutionele doel van 
het Cohesiefonds om milieugerelateerde investeringen en de overgang naar een koolstofarme 
economie te steunen, zou de hiervoor vermelde uitsluiting van financiering alleen van 
toepassing moeten zijn op de verbrandingsactiviteit van dergelijke installaties en daarmee de 
bron van de uitstoot van broeikasgassen, waarmee de mogelijkheid open wordt gelaten voor 
steun uit het Cohesiefonds ten gunste van de resterende elementen en van het 
distributienetwerk.

Stadsverwarming en –koeling en warmtekrachtkoppelingscentrales van minder dan 20 MW 
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zouden geen beperkingen voor bijstand hebben, evenals centrales die zijn opgezet als 
proefprojecten, en centrales die uitsluitend gebruik maken van hernieuwbare energie.

Het voorstel van de Commissie om een bedrag van EUR 10 000 000 000 uit het Cohesiefonds 
over te dragen naar de Connecting Europe Facility om vervoersinfrastructuurprojecten te 
steunen zou in de verordening tot oprichting van het Cohesiefonds verder moeten worden 
toegelicht en verduidelijkt.

Wat betreft het bedrag is het, rekening houdend met de lopende onderhandelingen voor het 
nieuwe meerjarig financieel kader, nog te vroeg om een exact bedrag vast te stellen dat moet 
worden overgedragen naar de CEF. De door de Commissie voorgestelde bedragen kunnen 
alleen worden overgedragen als de middelen die in het kader van het nieuwe meerjarig 
financieel kader aan het Cohesiebeleid worden toegewezen toereikend zijn.

Het geld dat uit het Cohesiefonds wordt overgedragen naar de CEF zou dan gebruikt moeten 
worden voor de financiering van projecten in de lidstaten die in aanmerking komen voor steun 
uit het Cohesiefonds, met toepassing van het gebruikelijke medefinancieringspercentage van 
dit fonds. Projecten zouden worden geselecteerd op basis van de doelstellingen en criteria als 
vermeld in de gemeenschappelijke verordening en de CEF-regelingen. De selectieprocedure 
zal tot 31 december 2016 echter plaatsvinden in overeenstemming met de nationale 
toewijzingen uit het Cohesiefonds.

Op die manier wordt een evenwicht gecreëerd tussen enerzijds gezonde mededinging tussen 
de lidstaten in de indiening van projecten die goed zijn op het gebied van kwaliteit en aantal, 
en anderzijds de noodzaak om te waarborgen dat alle lidstaten alle steun kunnen ontvangen 
die zij nodig hebben om de pijplijn van een project voor te bereiden.

Het idee om steun uit het Cohesiefonds aan te wenden voor de versterking van institutionele 
capaciteit en de doeltreffendheid van het openbaar bestuur en de openbare diensten met 
betrekking tot de uitvoer van het Cohesiefonds is een grote verbetering en een stap in de 
goede richting. Niettemin dient te worden opgemerkt dat dit aspect extensief moet worden 
beschouwd en aangepakt, in het bijzonder door middel van het partnerschapscontract, dat 
waar nodig de maatregelen en hervormingen moet bevatten die de lidstaten moeten nemen en 
doorvoeren. 

Na de ratificatie door de Europese Unie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van personen met een handicap, zou moeten worden gewaarborgd dat alle met EU-
gelden gefinancierde projecten voldoen aan het criterium voor toegankelijkheid. Dit beginsel 
zou daarom moeten worden opgenomen in alle relevante wetgeving van de Unie, met inbegrip 
van de nieuwe verordening tot oprichting van het Cohesiefonds, teneinde de rechten van 
personen met een handicap te eerbiedigen.

Wat betreft het beginsel als vermeld in artikel 192, lid 5 VWEU, volgens welke het 
Cohesiefonds zou kunnen worden ingezet in gevallen waarin het beginsel van "De vervuiler 
betaalt" niet kan worden toegepast vanwege onevenredig hoge kosten voor de overheid van 
een lidstaat, zou dit uitsluitend extrema ratio moeten zijn, zodat het Cohesiefonds volledig 
kan worden ingezet voor de oorspronkelijke doelen ervan. Om die reden is het zeer van 
belang dat schade in de eerste plaats wordt voorkomen door middel van een grondige 
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uitvoering van de milieueffectbeoordeling en de richtlijnen inzake strategische 
milieueffectbeoordeling en dat de hoogste mogelijke doeltreffendheid wordt nagestreefd bij 
de beoordeling ervan.


