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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 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

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

– 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 indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar 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 PB C 191 van 26.6.2012, blz. 38.
2 PB C 225 van 27.7.2012, blz. 143.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Artikel 174 van het Verdrag bepaalt dat 
de Unie haar op de versterking van de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang gerichte optreden ontwikkelt 
en vervolgt. Het Cohesiefonds moet 
derhalve een financiële bijdrage leveren 
aan projecten op het gebied van het milieu 
en aan trans-Europese netwerken in de 
sfeer van de vervoersinfrastructuur.

(1) Artikel 174 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) bepaalt dat de Unie haar op 
de versterking van de economische, sociale 
en territoriale samenhang gerichte optreden 
moet ontwikkelen en vervolgen. Het 
Cohesiefonds moet derhalve een financiële 
bijdrage leveren aan projecten op het 
gebied van het milieu en aan trans-
Europese netwerken in de sfeer van de 
vervoersinfrastructuur.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Bij verordening (EU) nr. […]/2012 van 
[…] 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, 
die onder het gemeenschappelijk 
strategisch kader vallen, en houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006[8] [de 
gemeenschappelijke verordening], is een 
nieuw kader vastgesteld voor het optreden 
van de Structuurfondsen en het 

(2) De gemeenschappelijke bepalingen 
voor het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO), het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds 
zijn opgenomen in Verordening (EU) nr. 
[…]/2013 van […] 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, 
die onder het gemeenschappelijk 
strategisch kader vallen, en houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het 
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Cohesiefonds. De doelstellingen van het 
Cohesiefonds moeten nader worden 
gepreciseerd ten opzichte van het nieuwe 
kader voor het functioneren ervan en ten 
opzichte van de taak die dit Fonds is 
toegekend in het Verdrag.

Cohesiefonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006[8] [de 
gemeenschappelijke verordening]. Bij die 
verordening wordt een nieuw kader 
vastgesteld voor het optreden van de
Europese structuur- en 
investeringsfondsen, met inbegrip van het 
Cohesiefonds. De doelstellingen van het 
Cohesiefonds moeten derhalve nader 
worden gepreciseerd ten opzichte van het 
nieuwe kader voor het functioneren ervan 
en ten opzichte van de taak die dit Fonds is 
toegekend in het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Unie kan via het Cohesiefonds een 
bijdrage leveren aan acties die zijn opgezet 
om de milieudoelstellingen van de Unie 
zoals vastgesteld in artikel 11 en artikel 
191 van het Verdrag, te verwezenlijken.

(3) De Unie kan via het Cohesiefonds een
bijdrage leveren aan acties die zijn opgezet 
om de milieudoelstellingen van de Unie 
zoals vastgesteld in artikel 11 en artikel 
191 van het VWEU, te verwezenlijken, te 
weten energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energiebronnen, en, in de vervoerssector 
buiten de trans-Europese netwerken, 
spoorweg-, rivier- en zeevervoer, 
intermodale vervoerssystemen en de 
interoperabiliteit daarvan, het beheer van 
weg-, zee-, rivier- en luchtverkeer, 
duurzame stedelijke mobiliteit en 
openbaar vervoer.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het Cohesiefonds moet steun 
bieden aan 
vervoersinfrastructuurprojecten van 
Europese toegevoegde waarde als 
voorzien in Verordening (EU) nr. 
[…]/2013 tot vaststelling van de 
Connecting Europe Facility. De steun 
moet worden verleend overeenkomstig 
artikel [84, lid 4] van Verordening (EU) 
nr. [...]/2013 [de gemeenschappelijke 
verordening], uitsluitend aan lidstaten die 
in aanmerking komen voor financiering 
uit het Cohesiefonds, met de 
medefinancieringspercentages die op dit 
Fonds van toepassing zijn.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Artikel 192, lid 5, VWEU voorziet 
in een uitzondering op het algemene 
beginsel vervat in artikel 191, lid 2, van 
het Verdrag. Er moet daarom al het 
mogelijke worden gedaan om schade te 
voorkomen en dat, indien verontreiniging 
zich toch voordoet, de vervuiler betaalt.

Or. en
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Amendement 6

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 VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap en de andere lidstaten. De 
andere lidstaten zijn begonnen met de 
voorbereiding van de ratificering 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 
bovenvermelde verdrag.

Or. en

Amendement 7

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 

(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. […]/2013
[de gemeenschappelijke verordening].
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Richtlĳn 96/61/EG van de Raad.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Investeringen ter verwezenlijking 
van de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen van de activiteiten die 
staan vermeld in bijlage I bij 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 ten tot wijziging 
van Richtlijn 96/61/EG van de Raad, 
mogen niet in aanmerking te komen voor 
steun uit het Cohesiefonds aangezien zij 
reeds een financieel voordeel ontlenen 
aan de toepassing van voormelde richtlijn. 
Deze uitsluiting mag geen beperking 
inhouden van de mogelijkheid het 
Cohesiefonds te gebruiken om activiteiten 
te ondersteunen die niet worden genoemd 
in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG, ook 
al worden deze door dezelfde economische 
actoren uitgevoerd, zoals investeringen in 
energie-efficiëntie bij 
warmtekrachtkoppeling, 
stadsverwarmingsnetten, slimme gas- en 
elektriciteitsdistributie, opslag- en 
transmissiesystemen, maatregelen ter 
vermindering van luchtvervuiling enz., 
zelfs indien deze activiteiten er indirect toe 
leiden dat de uitstoot van broeikasgassen 
afneemt of indien zij staan vermeld in het 
nationale plan als bedoeld in artikel 10 
quater, lid 1, van Richtlijn 2003/87/EG.

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Investeringen in huisvesting ter 
bevordering van energie-efficiëntie en het 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen kunnen niet in 
aanmerking komen voor steun uit het 
Cohesiefonds. Deze vallen immers buiten 
het bestek van de steun uit het 
Cohesiefonds zoals bepaald in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) Het is belangrijk om te 
waarborgen dat bij de bevordering van 
investeringen in risicobeheer rekening 
wordt gehouden met specifieke risico's op 
regionaal, grensoverschrijdend en 
transnationaal niveau.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quinquies) Er moet worden gezorgd 
voor complementariteit en synergieën
tussen maatregelen die steun ontvangen 
uit het Cohesiefonds, het EFRO, ETC en 
CEF om overlapping van werkzaamheden 
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te voorkomen en te waarborgen dat de 
verschillende infrastructuurtypen overal 
in de Europese Unie optimaal op elkaar 
aansluiten op lokaal, regionaal en 
nationaal niveau.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om tegemoet te komen aan de 
specifieke behoeften van het Cohesiefonds, 
en in overeenstemming met de Europa 
2020-strategie volgens welke het 
cohesiebeleid de noodzaak moet 
ondersteunen om een slimme, duurzame en 
inclusieve groei tot stand te brengen[11], is 
het nodig investeringsprioriteiten vast te 
leggen binnen het bestek van de 
thematische doelstellingen die zijn bepaald 
in Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening].

(6) Om tegemoet te komen aan de 
specifieke behoeften van het Cohesiefonds, 
en in overeenstemming met de Europa 
2020-strategie volgens welke het 
cohesiebeleid de noodzaak moet 
ondersteunen om een slimme, duurzame en 
inclusieve groei tot stand te brengen[11], is 
het nodig investeringsprioriteiten vast te 
leggen binnen het bestek van de 
thematische doelstellingen die zijn bepaald 
in Verordening (EU) nr. […]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening], waarin 
gedetailleerde elkaar niet wederzijds 
uitsluitende doelstellingen worden 
omschreven, waaraan het EFRO 
bijdraagt. Deze investeringsprioriteiten 
moeten de basis vormen voor de bepaling 
van specifieke doelstellingen binnen 
operationele programma's waarin 
rekening wordt gehouden met de 
behoeften en kenmerken van het 
programmagebied.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze verordening vervangt (8) Deze verordening vervangt 
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Verordening (EG) nr. 1084/2006 van de 
Raad van 11 juli 2006 tot oprichting van 
het Cohesiefonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1164/94[12]. 
Verordening (EG) nr. 1084/2006 moet 
derhalve duidelijkheidshalve worden 
ingetrokken.

Verordening (EG) nr. 1084/2006 van de 
Raad van 11 juli 2006 tot oprichting van 
het Cohesiefonds. Die verordening moet 
derhalve worden ingetrokken. Deze 
verordening mag echter geen afbreuk 
doen aan de voortzetting of de wijziging 
van bijstand die door de Commissie is 
goedgekeurd op grond van Verordening 
(EG) nr. 1084/2006 of andere wetgeving 
die op 31 december 2013 op die bijstand 
van toepassing is en bijgevolg daarna op 
die bijstand of de betrokken projecten van 
toepassing moet blijven totdat deze 
worden afgesloten. Aanvragen voor 
bijstand die zijn ingediend in het kader 
van Verordening (EG) nr. 1084/2006 
moeten daarom geldig blijven.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Aangezien de economische, sociale 
en territoriale cohesiedoelstellingen niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt wegens de omvang 
van de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de 
onderscheiden regio's, de achterstand van 
de minst begunstigde regio's en de 
beperkte financiële middelen van de 
lidstaten en regio's en derhalve beter op 
het niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
nemen overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel neergelegd in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie. Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, als vastgesteld in 
dat artikel, gaat deze verordening niet 
verder dan nodig is om die doelstellingen 
te verwezenlijken.
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Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) vervoersinfrastructuurprojecten met 
Europese meerwaarde, als voorzien in 
Verordening (EU) nr.[...]/2012 [tot 
vaststelling van de Connecting Europe 
Facility] ten bedrage van EUR XX, 
overeenkomstig artikel [84, lid 4,] van 
Verordening (EU) nr. [...]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening];

Or. 

Motivering

De drie instellingen hebben in het kader van de trialogen overeenstemming bereikt over de 
inhoud van dit amendement maar besloten dat het wordt ingevoerd als artikel 2 bis (nieuw), 
waarvan de tekst in een later stadium door de Commissie beschikbaar zal worden gesteld.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de ontmanteling van kerncentrales; a) de ontmanteling en de bouw van
kerncentrales;

Or. en

Amendement 17

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 

b) investeringen voor de verwezenlijking 
van de vermindering van de uitstoot van 
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onder Richtlĳn 2003/87/EG; broeikasgassen van activiteiten die vallen 
onder bijlage I van Richtlijn 2003/87/EG;

Or. en

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) huisvesting. c) huisvesting, met uitzondering van het 
bevorderen van energie-efficiëntie en het 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de productie, verwerking en afzet 
van tabak en tabaksproducten;

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) ondernemingen in moeilijkheden 
zoals gedefinieerd in het kader van de 
voorschriften inzake staatssteun van de 
Unie;

Or. en
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater) investeringen in 
luchthaveninfrastructuur die geen 
verband houden met milieubescherming.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
ondersteunt het Cohesiefonds de volgende 
investeringsprioriteiten in het kader van de 
in artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening] omschreven thematische 
doelstellingen:

Overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EU) nr. […]/2013 [de 
gemeenschappelijke verordening] 
ondersteunt het Cohesiefonds de volgende 
investeringsprioriteiten in het kader van de 
in artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2013 [de gemeenschappelijke 
verordening] omschreven thematische 
doelstellingen overeenkomstig de 
behoeften en mogelijkheden zoals 
beschreven in de 
partnerschapsovereenkomst als bedoeld in 
artikel 14, lid 1, onder a), punt i) van die 
verordening:

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) steun voor de overgang naar een 
koolstofarme economie in alle 

a) steun voor de overgang naar een 
koolstofarme economie in alle 
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bedrijfstakken door: bedrijfstakken door middel van:

Or. en

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het bevorderen van de productie en de 
distributie van hernieuwbare
energiebronnen;

i) het bevorderen van de productie en de 
distributie van energie uit hernieuwbare
bronnen;

Or. en

Amendement 25

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 
het bedrijfsleven, hoofdzakelijk in het 
MKB;

Or. en

Amendement 26

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, slim energiebeheer en het 
gebruik van hernieuwbare energie in 
openbare infrastructuur, met inbegrip van 
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openbare gebouwen en de 
huisvestingsector;

Or. en

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) het ontwikkelen van slimme systemen 
voor distributie bij een laag 
spanningsniveau;

iv) het ontwikkelen en toepassen van 
slimme systemen voor distributie bij een 
laag en gemiddeld spanningsniveau;

Or. en

Amendement 28

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 voor alle soorten gebieden, in 
het bijzonder stedelijke gebieden, met 
inbegrip van het bevorderen van 
duurzame multimodale stedelijke 
mobiliteit en voor mitigatie relevante 
aanpassingsmaatregelen;

Or. en

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v bis) het bevorderen van het gebruik van 
hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling 
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gebaseerd op de vraag naar nuttige 
warmte;

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bevordering van de aanpassing aan de 
klimaatverandering, risicopreventie en 
risicobeheer:

b) bevordering van de aanpassing aan de 
klimaatverandering, risicopreventie en 
risicobeheer door middel van:

Or. en

Amendement 31

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 investeringen voor 
de aanpassing aan de klimaatverandering,
met inbegrip van op het ecosysteem 
gebaseerde benaderingen;

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bescherming van het milieu en 
bevordering van efficiënte omgang met 
hulpbronnen door:

c) bescherming van het milieu en 
bevordering van efficiënte omgang met 
hulpbronnen door middel van:

Or. en
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Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het aanpakken van de grote behoeften 
aan investeringen in de afvalsector, om te 
voldoen aan de vereisten van het 
milieuacquis van de Unie;

i) het investeren in de afvalsector om te 
voldoen aan de vereisten van het 
milieuacquis van de Unie, en het 
aanpakken van de door de lidstaten 
geïdentificeerde behoeften aan 
investeringen die verder gaan dan die 
vereisten;

Or. en

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii)  het aanpakken van de grote behoeften 
aan investeringen in de watersector, om te 
voldoen aan de vereisten van het 
milieuacquis van de Unie;

(ii) het investeren in de watersector om te 
voldoen aan de vereisten van het 
milieuacquis van de Unie, en het 
aanpakken van de door de lidstaten 
geïdentificeerde behoeften aan 
investeringen die verder gaan dan die 
behoeften;

Or. en

Amendement 35

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 

iii) het beschermen en herstellen van de 
biodiversiteit, beschermen en saneren van 
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groene infrastructuur; grond en bevorderen van 
ecosysteemdiensten, onder meer met 
behulp van NATURA 2000 en groene 
infrastructuur;

Or. en

Amendement 36

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) acties tot verbetering van het 
stadsmilieu, opwaardering van steden,
sanering en ontsmetting van oude 
bedrijfsterreinen (met inbegrip van 
omgeschakelde gebieden), vermindering 
van de luchtverontreiniging en 
bevordering van 
lawaaireductiemaatregelen;

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) bevordering van duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren door:

d) bevordering van duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren door middel van:

Or. en
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Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het ondersteunen van een multimodale 
interne Europese vervoersruimte door 
middel van investeringen in het trans-
Europees vervoersnetwerk;

i) het ondersteunen van een multimodale 
interne Europese vervoersruimte door 
middel van investeringen in het trans-
Europees vervoersnetwerk (TEN-T);

Or. en

Amendement 39

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 en verbeteren van 
milieuvriendelijke en lawaai- en 
koolstofarme vervoerssystemen, met 
inbegrip van vervoer over rivieren en over 
zee, havens, multimodale 
verbindingspunten en 
luchtvaartinfrastructuur, om duurzame
regionale en lokale mobiliteit te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 40

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 en rehabiliteren van 
fijnmazige, kwalitatief hoogwaardige en 
interoperabele spoorwegsystemen, en het 
bevorderen van 
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lawaaireductiemaatregelen;

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 24, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] wordt, 
indien van toepassing, gebruikgemaakt 
van de in de bijlage bij deze verordening 
beschreven gemeenschappelijke
indicatoren. Voor de gemeenschappelijke 
indicatoren bedragen de uitgangswaarden 
nul en worden cumulatieve streefdoelen 
voor 2022 bepaald.

1. Overeenkomstig artikel 24, lid 3, en 
artikel 87, lid 2, onder b), punten ii) en 
(iv), van Verordening (EU) nr. […]/2013
[de gemeenschappelijke verordening] 
wordt gebruikgemaakt van de in de bijlage 
bij deze verordening beschreven 
gemeenschappelijke outputindicatoren, 
alsmede programmaspecifieke 
resultaatindicatoren en, indien van 
toepassing, programmaspecifieke
outputindicatoren.

2. Voor de programmaspecifieke 
outputindicatoren bedragen de 
uitgangswaarden nul en worden 
cumulatieve streefdoelen voor 2022 
bepaald.

2. Voor de gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke outputindicatoren 
bedragen de uitgangswaarden nul. 
Cumulatieve gekwantificeerde 
streefwaarden voor deze indicatoren 
worden voor 2022 bepaald.

3. Voor de programmaspecifieke 
resultaatindicatoren wordt voor de 
uitgangswaarden van de meest recente 
beschikbare gegevens gebruikgemaakt en 
worden streefdoelen voor 2022 bepaald,
die in kwantitatieve of kwalitatieve termen 
kunnen worden uitgedrukt.

3. Voor de programmaspecifieke 
resultaatindicatoren, die betrekking 
hebben op investeringsprioriteiten, wordt 
voor de uitgangswaarden van de meest 
recente beschikbare gegevens 
gebruikgemaakt en worden streefdoelen 
voor 2022 bepaald. Doelen kunnen in 
kwantitatieve of kwalitatieve termen 
worden uitgedrukt.

3 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 5 bis een 
gedelegeerde handeling vast te stellen om 
de lijst van gemeenschappelijke 
outputindicatoren in de bijlage bij deze 
verordening te wijzigen, teneinde, indien 
gerechtvaardigd,  aanpassingen te 
verrichten om een doeltreffende 
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beoordeling van de vorderingen bij de 
uitvoering van het programma te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanvragen voor bijstand die zijn 
ingediend in het kader van Verordening 
(EG) nr. 1084/2006 blijven geldig.

2. Aanvragen voor bijstand die zijn 
ingediend of goedgekeurd in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1084/2006 blijven 
geldig.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen onder de in het onderhavige 
artikel neergelegde voorwaarden.
2. De in artikel 4, lid 3 bis bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van 1 januari 2014.
3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 4, lid 3 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Een besluit tot intrekking 
maakt een einde aan de in dat besluit 
genoemde bevoegdheidsdelegatie. Het 
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wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.
5. Een overeenkomstig artikel 4, lid 3 bis 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving 
van de handeling aan het Europees 
Parlement en de Raad daartegen geen 
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel 
het Europees Parlement als de Raad voor 
het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Op 
initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad kan die periode met twee 
maanden worden verlengd.

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verordening (EG) nr. 1084/2006 wordt 
ingetrokken.

Onverminderd de bepalingen van artikel 
5, wordt Verordening (EG) nr. 1084/2006 
ingetrokken met ingang van 1 januari 
2014.

Verwijzingen naar de ingetrokken 
verordening gelden als verwijzingen naar 
de onderhavige verordening.

Verwijzingen naar de ingetrokken 
verordening gelden als verwijzingen naar 
de onderhavige verordening en worden 
gelezen volgens de concordantietabel in 
bijlage X.

Or. en
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Parlement en de Raad bezien 
deze verordening vóór 31 december 2022
opnieuw, overeenkomstig artikel 177 van 
het Verdrag.

Het Europees Parlement en de Raad bezien 
deze verordening vóór 31 december 2020
opnieuw, overeenkomstig artikel 177 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Bijlage – titel 1 – kopje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING
Vaste afvalstoffen ton Bijkomende capaciteit voor 

het recycleren van 
afvalstoffen

Amendement

EENHEID AANDUIDING

Vaste afvalstoffen ton/jaar Bijkomende capaciteit voor 
het recycleren van 
afvalstoffen

Or. en

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Bijlage – titel 1 – kopje 2 – regel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING

m3 Geschatte vermindering 
van lekkages in 
waterleidingnet

Amendement
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EENHEID AANDUIDING

Schrappen Schrappen

Or. en

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Bijlage – titel 1 – kopje 4 – regel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING
Risicopreventie en risicobeheer Personen Inwoners die profiteren van 

maatregelen ter 
bescherming tegen 
bosbranden en andere 
beschermingsmaatregelen

Amendement

EENHEID AANDUIDING

Risicopreventie en risicobeheer Personen Inwoners die profiteren van 
maatregelen ter 
bescherming tegen 
bosbranden

Or. en

Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Bijlage – titel 1 – kopje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING
Bodemafdekking hectare Verandering van door 

ontwikkeling afgedekt land
Amendement

EENHEID AANDUIDING

Schrappen Schrappen Schrappen

Or. en
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Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Bijlage – titel 1 – kopje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING

Natuur en biodiversiteit hectare Oppervlakte van habitats 
die beter worden 
beschermd

Amendement

EENHEID AANDUIDING
Natuur en biodiversiteit hectare Oppervlakte van habitats 

die worden gesteund om 
een betere 
beschermingsstatus te 
verwerven

Or. en

Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Bijlage – titel 2 – kopje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING
Reductie van uitstoot van 
broeikasgassen

ton CO2eq Geschatte daling van 
uitstoot van broeikasgassen 
in CO2-equivalenten

Amendement

EENHEID AANDUIDING

Reductie van uitstoot van 
broeikasgassen

ton CO2eq Geschatte daling van 
uitstoot van broeikasgassen 

Or. en

Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Bijlage – titel 3 – kopje 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING
Stadsvervoer aantal 

passagiers
Toename van aantal 
passagiers die 
gebruikmaken van 
gesubsidieerd stadsvervoer

Amendement

EENHEID AANDUIDING
Stadsvervoer km Totale lengte van nieuwe 

of verbeterde tram- en 
metrolijnen

Or. en

Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Bijlage – titel 3 – kopje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

EENHEID AANDUIDING
Binnenwateren ton-km Toename van de vracht die 

via verbeterde 
binnenwateren wordt 
vervoerd

Amendement

EENHEID AANDUIDING
Binnenwateren km Totale lengte van 

verbeterde of gecreëerde 
binnenwateren

Or. en
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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 
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 
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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).

Het resultaat van de trialoog

Bij de onderhandelingen in de trialoog betreffende het Cohesiefonds is zo veel mogelijk het 
standpunt gevolgd dat de Commissie regionale ontwikkeling op 12 juli 2012 heeft 
aangenomen. Het resultaat is bepaald bevredigend te noemen daar het mogelijk bleek de lijn 
aan te houden zoals uitgezet in de meeste, en met name de belangrijkste, amendementen van 
het Parlement.

Het streven was ook om tot een goede coördinatie en synergie te komen met de andere 
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verordeningen. Dit gold met name met betrekking tot het EFRO, waarbij de inspanningen het 
mogelijk hebben gemaakt de desbetreffende investeringsprioriteiten met elkaar in lijn te 
brengen om voor de begunstigden te voorzien in eenvoudigere en makkelijker te interpreteren 
voorschriften.

Het toepassingsgebied van het Cohesiefonds (artikel 2 van het voorstel voor een verordening 
tot oprichting van het Cohesiefonds) werd uitgebreid, in lijn met het mandaat, naar 
steunverlening aan energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de 
huisvestingssector - zoals reeds gepland voor openbare infrastructuur en ondernemingen.
Onder het toepassingsgebied valt thans ook de mogelijkheid om steun voor hoogefficiënte 
stadsverwarming en warmtekrachtkoppeling op te nemen in de investeringsprioriteiten.

Dit werd primair ingegeven door het feit dat volgens de meest recente beschikbare cijfers, 
waaronder die van de Europese Commissie, de EU het gestelde doel om tegen 2020 een 
stijging van 20% in energie-efficiëntie te bereiken nog niet eens voor de helft zou worden 
gehaald bij voortzetting van de huidige trend. De meest kosteneffectieve manier om de 
doelstellingen van de Europa 2020-strategie te verwezenlijken is beschikbaarstelling van 
middelen uit het Cohesiefonds voor energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen in particuliere woningen.

Hetzelfde kan worden geconstateerd voor hoogefficiënte stadsverwarming en 
warmtekrachtkoppeling, indachtig de belangrijke rol die deze spelen in de lidstaten van het 
Cohesiefonds, hun grote ontwikkelingspotentieel en het zeer gunstige effect op het milieu dat 
kan worden bereikt door efficiënter met energie om te springen en hernieuwbare 
energiebronnen in te zetten, waaraan ook voordelen ontleend kunnen worden op het gebied 
van uitstootreductie en energiezekerheid.

Ondanks de aanvankelijke weerstand bij de Raad en de Commissie is een verwijzing 
gehandhaafd in verband met steun die in lidstaten van het Cohesiefonds verleend zou kunnen 
worden voor vervoersinfrastructuurprojecten in het kader van de Connecting Europe Facility. 
De reden is dat overdracht van middelen uit het Cohesiefonds niet mogelijk is zonder 
verwijzing in deze verordening, ondanks het feit dat de regeling inzake overdrachten wordt 
vastgesteld in artikel 84 van de gemeenschappelijke verordening. Er moet op gewezen worden 
dat al deze aangelegenheden afhankelijk zijn van de uitkomst van de onderhandelingen over 
de gemeenschappelijke verordening en het MFK op het vlak van zowel de haalbaarheid van 
overdrachten als de werkelijke over te dragen bedragen.

Om een en ander aan te laten sluiten op de EFRO-verordening, werd besloten om ook in de 
verordening betreffende het Cohesiefonds een uitdrukkelijke uitsluiting van steunverlening op 
te nemen voor tabak en tabaksproducten en voor ondernemingen in moeilijkheden zoals 
gedefinieerd in het kader van de voorschriften inzake staatssteun van de Unie.

Een belangrijke wijziging, wederom overeenkomstig de wens van het Parlement, betreft de 
mogelijkheid om ondernemingen in aanmerking te laten komen voor steunverlening aan 
projecten op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. In dat kader is 
afgesproken dat ook andere dan kleine en middelgrote ondernemingen steun kunnen 
ontvangen.
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Binnen de investeringsprioriteiten (artikel 3) is bijzondere aandacht geschonken aan 
milieukwesties. Afgezien van de steun voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in de 
huisvestingssector en aan stadsverwarming en warmtekrachtkoppeling is een belangrijke 
overeenkomst bereikt over de sectoren water en afval; er kan in deze sectoren worden 
geïnvesteerd om te voldoen aan de vereisten van het milieuacquis van de Unie, maar er 
kunnen ook investeringen worden gedaan die verder gaan dan die vereisten en die door de 
lidstaten geïdentificeerde behoeften aanpakken.
De steun voor Natura 2000 en voor milieuvriendelijk vervoer is onder andere het resultaat van 
een dergelijke benadering.

Over het vraagstuk omtrent de macro-economische voorwaarden is uitgebreid beraadslaagd. 
Uiteindelijk is overeengekomen om wat dit thema betreft de knoop pas door te hakken bij de 
onderhandelingen over de gemeenschappelijke verordening. Die onderhandelingen vormen 
het beste mechanisme waarlangs het probleem vanuit een wat breder perspectief tegemoet kan 
worden getreden.

Tot slot is met de onderhandelingsteams voor de andere verordeningen verscheidene malen 
gediscussieerd over gemeenschappelijke indicatoren om een oplossing te vinden die aansluit
op het EFRO, ETS en Cohesiefonds. Met de Raad en de Commissie is een definitieve 
overeenkomst bereikt die voorziet in een interinstitutioneel akkoord tussen de drie instellingen 
om te waarborgen dat het oorspronkelijke voorstel dat de Commissie ten aanzien van de 
bijlagen heeft overgelegd, na langdurige raadplegingen van deskundigen, ongewijzigd blijft. 
Eventuele wijzigingen in de toekomst, zo die nodig mochten zijn, zullen hoe dan ook 
mogelijk blijven door gebruik van gedelegeerde handelingen.


