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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 ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds
(06168/1/2021 – C9-0194/2021 – 2018/0197(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (06168/1/2021 - C9 - 0194/2021),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 oktober 
20181,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 5 december 20182,

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt3 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0372),

– gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2020)0452),

 gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde 
commissie goedgekeurde voorlopig akkoord,

– gezien artikel 67 van zijn Reglement,

 gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie regionale ontwikkeling 
(A9-0194/2021),

1. hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2. constateert dat de handeling is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3. verzoekt zijn Voorzitter de handeling samen met de voorzitter van de Raad 
overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie te ondertekenen;

4. verzoekt zijn secretaris-generaal de handeling te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 
procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad 
zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

1 PB C 62 van 15.2.2019, blz. 90.
2 PB C 86 van 7.3.2019, blz. 115.
3 PB C 108 van 26.3.2021, blz. 566.



PE692.949v03-00 6/12 RR\1234585NL.docx

NL

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

BEKNOPTE MOTIVERING

1. Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds

Het idee achter de Europese Unie is de vreedzame samenwerking tussen verschillende volkeren 
op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau met het oog op de bevordering van 
economische, sociale en territoriale cohesie en solidariteit tussen de verschillende regio’s van 
de EU. 

Deze doelstellingen moeten worden nagestreefd via het cohesiebeleid, het belangrijkste 
investeringsbeleid van de EU voor werkgelegenheid en groei, dat erop gericht is territoriale 
ongelijkheden te verkleinen door de burgers en regio’s van de EU dichter bij het Europese 
project te brengen. 

Deze taken worden bemoeilijkt door de verstorende effecten van de financiële crises, die de 
ongelijkheden tussen regio’s hebben vergroot, hoewel de ongelijkheden tussen de lidstaten in 
dezelfde periode kleiner zijn geworden. Daarom mogen noch de nationale noch de 
EU-begrotingsverplichtingen, noch de gevolgen van het vertrek van het VK uit de EU 
(“brexit”), noch de dramatische gevolgen van de klimaatcrisis en de COVID-19-pandemie de 
fundamentele EU-doelstelling van cohesie verzwakken.

2. Het voorstel van de Commissie

Met de publicatie van het voorstel inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en 
het Cohesiefonds (EFRO-CF) op 29 mei en de presentatie door de Commissie in de commissie 
REGI op 20 juni begonnen de wetgevingswerkzaamheden van het EP met betrekking tot dit 
dossier. 

De algemene regels voor het cohesiebeleid na 2020 zijn vastgelegd in de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening). De specifieke bepalingen die van 
toepassing zijn op het EFRO en het Cohesiefonds worden nader uitgewerkt in een afzonderlijk 
voorstel, dat onder meer de volgende elementen omvat: 

 een lijst van specifieke doelstellingen die door het EFRO en het Cohesiefonds moeten 
worden ondersteund;

 de thematische concentratie;
 de uitsluiting uit het toepassingsgebied van het EFRO en het Cohesiefonds;
 specifieke bepalingen inzake de behandeling van bijzondere territoriale kenmerken; en 
 een lijst van door de beheersautoriteiten te verzamelen en te overleggen indicatoren.

Op 28 mei 2020 heeft de Europese Commissie een aantal gerichte wijzigingen van het 
EFRO-CF-voorstel voor de periode 2021-2027 gepresenteerd. Deze wijzigingen zijn bedoeld 
om een snel en duurzaam herstel van de EU-economie na de COVID-19-pandemie te 
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verzekeren en zijn vooral gericht op de sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen. 
De Commissie wil zo komen tot een aan COVID-19 aangepaste verordening, onder meer voor 
cultuur, duurzaam toerisme, digitalisering en veerkracht van de openbare 
gezondheidszorgstelsels, waarbij tegelijkertijd een flexibel mechanisme wordt ingesteld dat 
speciale afwijkingen mogelijk maakt ingeval zich in de toekomst dergelijke uitzonderlijke 
omstandigheden voordoen.

3. Interinstitutionele onderhandelingen

Na de vaststelling van het standpunt van het Parlement in eerste lezing op 27 maart 2019 zijn 
er van september 2019 tot februari 2021 onder het Finse, Kroatische, Duitse en Portugese 
voorzitterschap van de Raad interinstitutionele onderhandelingen gevoerd (met het oog op een 
vroegtijdig akkoord voor de tweede lezing). Na zes trialoogrondes bereikte het 
onderhandelingsteam van het Parlement tijdens de laatste trialoog op 9 februari 2021 een 
voorlopig akkoord met het voorzitterschap van de Raad.

De tekst van het voorlopig akkoord werd aan de Commissie regionale ontwikkeling (REGI) 
voorgelegd en op 16 maart 2021 goedgekeurd. Op basis van de goedkeuring door de commissie 
REGI heeft de voorzitter van de commissie REGI in zijn brief aan de voorzitter van het Comité 
van permanente vertegenwoordigers (COREPER I) aangegeven dat hij de plenaire vergadering 
zal aanbevelen zonder wijzigingen in te stemmen met het standpunt van de Raad, mits dit 
overeenkomt met het voorlopig akkoord dat tussen de twee instellingen is bereikt. Na de 
verificatie door de juristen-vertalers heeft de Raad zijn standpunt op 2 juni 2021 via de 
schriftelijke procedure formeel vastgesteld in overeenstemming met het voorlopig akkoord.

4. Voornaamste elementen van het akkoord

Het algemene akkoord dat het Parlement met de Raad heeft bereikt, heeft de reikwijdte van de 
steun voor beide fondsen, die ruwweg een vierde van het meerjarig financieel kader (MFK) 
voor de jaren 2021-2027 vertegenwoordigen, verder versterkt.
Met name is het volgende overeengekomen:

Taken van het EFRO en het Cohesiefonds

Het Parlement had de toevoeging van dit nieuwe artikel voorgesteld om nogmaals te wijzen op 
het belang van de bijdrage van het EFRO aan het verkleinen van de kloof tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de verschillende regio’s en de achterstand van de minst begunstigde 
regio’s, met name op milieugebied overeenkomstig de Europese Green Deal en op het gebied 
van de trans-Europese vervoersinfrastructuur.

Specifieke doelstellingen voor het EFRO en het Cohesiefonds

De meeste met de Raad overeengekomen wijzigingen hebben betrekking op de overheveling 
van digitale connectiviteit van beleidsdoelstelling 3 naar beleidsdoelstelling 1 en van duurzame 
multimodale mobiliteit van beleidsdoelstelling 3 naar beleidsdoelstelling 2. Een andere 
belangrijke verbetering is de opneming van duurzaam toerisme in het toepassingsgebied van 
het EFRO.
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Thematische concentratie 

Er is een akkoord bereikt over de schrapping van de minimale thematische concentratie van 
50 % voor beleidsdoelstelling 1 voor meer ontwikkelde regio’s. 

Er is ook overeenstemming bereikt over de mogelijkheid voor de lidstaten om bij de berekening 
van de naleving van de vereisten inzake thematische concentratie rekening te houden met de 
toewijzing aan beleidsdoelstelling 2 van meer dan 50 % van hun totale middelen uit het 
Cohesiefonds, terwijl dubbeltelling van investeringen in multimodale stedelijke mobiliteit 
wordt uitgesloten. Ook is overeengekomen dat voor beleidsdoelstelling 2 wordt gestreefd naar 
een minimaal uitgavenniveau van 30 % op gebieden zoals klimaatactie en de circulaire 
economie, met bijzondere aandacht voor uitgaven voor biodiversiteit tot 10 %. 

Toepassingsgebied van de steunverlening uit het EFRO

Naast de investeringen in infrastructuur zal het EFRO steun verlenen aan productieve 
investeringen in kmo’s en investeringen die gericht zijn op duurzame groei, het behoud van 
bestaande banen en het scheppen van nieuwe banen.
Bovendien kunnen investeringen in andere bedrijven dan kmo’s worden ondersteund wanneer 
zij voorzien in samenwerking met kmo’s in onderzoeks- en innovatieactiviteiten en wanneer zij 
voornamelijk dienen ter ondersteuning van maatregelen op het gebied van energie, met name 
hernieuwbare energie.

Uitsluiting uit het toepassingsgebied van het EFRO en het Cohesiefonds

Een van de belangrijkste discussiepunten was de uitsluiting van fossiele brandstoffen. In het 
bereikte akkoord is bepaald dat het EFRO en het Cohesiefonds geen investeringen in verband 
met de productie, de verwerking, het vervoer, de distributie, de opslag of de verbranding van 
fossiele brandstoffen ondersteunen, met de volgende uitzonderingen:

1. de vervanging van met vaste fossiele brandstoffen, namelijk steenkool, turf, bruinkool 
of olieschalie, gestookte verwarmingssystemen door gasgestookte 
verwarmingssystemen;

2. investeringen in de uitbreiding, herbestemming, ombouwing of aanpassing van 
gastransmissie- en distributienetten, op voorwaarde dat deze investeringen de netten 
gereed maken om hernieuwbare en koolstofarme gassen, zoals waterstof, biomethaan 
en synthesegas, aan het systeem toe te voegen en maken dat installaties voor vaste 
fossiele brandstoffen kunnen worden vervangen;

3. investeringen in schone voertuigen voor publieke doeleinden, en voertuigen, 
luchtvaartuigen en vaartuigen die zijn ontworpen en gebouwd of aangepast voor 
gebruik door civielebeschermings- en brandweerdiensten.

Aan de toewijzing van middelen voor de bovengenoemde uitzonderingen worden beperkingen 
opgelegd, met inachtneming van het bni per hoofd van de bevolking en het aandeel van vaste 
fossiele brandstoffen in het bruto binnenlands energieverbruik per lidstaat, en met een algemene 
tijdslimiet tot 31 december 2025.



RR\1234585NL.docx 9/12 PE692.949v03-00

NL

Steun voor achterstandsgebieden

De Raad heeft ingestemd met het standpunt van het Parlement om een specifiek artikel op te 
nemen voor achterstandsgebieden en -regio’s, met name plattelandsgebieden en gebieden die 
kampen met ernstige en permanente natuurlijke of demografische belemmeringen zoals 
bevolkingsafname, overeenkomstig artikel 174 VWEU.

Duurzame stedelijke ontwikkeling en milieudoelstellingen

Het EFRO zal strategieën ondersteunen die gericht zijn op stedelijke gebieden, met inbegrip 
van functionele stedelijke gebieden. De uitgavendoelstelling voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling is verhoogd van 6 naar 8 %. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan het 
aanpakken van milieuproblemen en klimaatnoodsituaties, met name de transitie naar een 
klimaatneutrale economie tegen 2050 met de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030, onder 
meer ook met het oog op de verwezenlijking van een koolstofvrij gebouwenbestand tegen 2050, 
om het energieverbruik terug te dringen en besparingen te realiseren voor gezinnen die te 
kampen hebben met energiearmoede.

Het EFRO en het Cohesiefonds zullen activiteiten ondersteunen die de normen en prioriteiten 
van de Unie met betrekking tot klimaat, biodiversiteit en milieu eerbiedigen en geen significante 
schade toebrengen aan de milieudoelstellingen die zijn vastgesteld in de taxonomieverordening 
inzake duurzame financiering. De fondsen eerbiedigen de verplichtingen van de Overeenkomst 
van Parijs en dragen bij tot de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN als 
een van de ambities van de Europese Green Deal. Investeringen op het gebied van 
afvalverwerking eerbiedigen de beginselen van de circulaire economie. 

Versterking van de sociale dimensie en gelijkheid

Het EFRO zal beschikbaar zijn om bij te dragen aan de doelstellingen van de Europese pijler 
van sociale rechten, sociale huisvesting voor gezinnen met een laag inkomen en 
integratiemaatregelen, door een aanpak vast te stellen die gericht is op de bescherming van de 
waardigheid en rechten van onderdanen van derde landen en migranten en op de integratie van 
de Roma. Gendergelijkheid, met inbegrip van het streven naar genderevenwicht voor 
deskundigengroepen, is ook een van de doelstellingen. 

Tijdelijke maatregelen om te reageren op uitzonderlijke of ongewone omstandigheden 

Er is overeenstemming bereikt over de versterking van de rol van het EP in de procedure voor 
de vaststelling van tijdelijke maatregelen om in te spelen op uitzonderlijke of ongewone 
omstandigheden door de financiering van werkkapitaal in kmo’s te ondersteunen.

Een “zachte gouden regel”

Binnen de desbetreffende regels van het stabiliteits- en groeipact kunnen de lidstaten een 
afdoende gemotiveerd verzoek indienen om meer flexibiliteit voor de door de overheid 
ondersteunde structurele overheidsuitgaven of daarmee gelijk te stellen structurele uitgaven in 
de vorm van medefinanciering van investeringen die in EFRO- en Cohesiefondsverband 
worden geactiveerd. De Commissie zal dit verzoek beoordelen.
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5. Aanbeveling

De rapporteur is van mening dat met het compromis een evenwichtig resultaat is bereikt. 
Aangezien het standpunt van de Raad overeenkomt met het in de interinstitutionele 
onderhandelingen bereikte voorlopig akkoord, beveelt de rapporteur aan om hier zonder 
verdere wijzigingen mee in te stemmen.
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