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Cohesiefonds 

Resolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de 

Raad tot oprichting van het Cohesiefonds (COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel voor een verordening van de Raad (COM(2004)0494 - 

2004/0166(AVC))1, 

– gelet op artikel 161 van het EG-Verdrag, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 22 april 2004 over de mededeling van de 

Commissie over het Derde verslag over de economische en sociale cohesie2, 

– gezien zijn resolutie van 8 juni 2005 over de beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in 

de uitgebreide Unie 2007-20133 en met name het advies van de Commissie regionale 

ontwikkeling dienaangaande, alsook de mededeling van de Commissie aan de Raad en het 

Europees Parlement over de Financiële vooruitzichten 2007-2013 (COM(2004)0487), 

– gezien het voorstel tot verordening van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het 

Cohesiefonds (COM(2004)0492 – 2004/0163(AVC))4, 

– gelet op artikel 75, lid 3 van zijn Reglement, 

– onder verwijzing naar het interimverslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de 

adviezen van de Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole en de Commissie 

vervoer en toerisme (A6-0178/2005), 

1. verzoekt de Raad en de Commissie rekening te houden met de volgende aanbevelingen: 

i) is van mening dat de economische, sociale en territoriale cohesie een essentieel en 

fundamenteel element moet blijven met het oog op de Europese integratie; is 

derhalve van mening dat het Cohesiefonds ten goede moet blijven komen van de 

doelstelling van de Unie inzake de bevordering van de cohesie en de solidariteit 

tussen de lidstaten; 

ii) vraagt dat, tijdens de nieuwe periode, telkens wanneer er naar economische en 

sociale cohesie wordt verwezen, er daarnaast ook naar het concept territoriale 

cohesie wordt verwezen, en dat bijzondere aandacht aan de ontwikkeling van dit 

nieuwe concept wordt besteed; 

                                                 
1 Nog niet gepubliceerd in PB. 
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iii) is van mening dat een politieke oplossing moet worden gezocht voor de gebieden in 

de Unie die in de toekomst als gevolg van de uitbreiding zullen worden uitgesloten; 

iv) steunt de doelstellingen van het Cohesiefonds en de belangrijkste middelen die 

worden aangewend om deze doelstellingen te behalen, zoals deze zijn voorgesteld 

door de Commissie; 

v) verzoekt om steun voor de verhoging van de financiële middelen van het 

Cohesiefonds van 18 000 miljoen EUR (voor de periode 2000-2006) tot 62 990 

miljoen EUR en een evenwichtige verdeling tot stand te brengen tussen de sectoren 

milieu en vervoersinfrastructuur die voor subsidie in aanmerking komen, gekoppeld 

aan een zekere flexibele toepassing van de steun van het Fonds;  

vi) preciseert dat de kredieten die in het voorstel voor een verordening inzake het 

Cohesiefonds (COM(2004)0494) worden vermeld, uitsluitend betrekking hebben 

op de periode die begint met het begrotingsjaar 2007 en louter indicatief zijn totdat 

een akkoord is bereikt over de financiële vooruitzichten voor de periode 2007 en 

volgende jaren; 

vii) gaat ervan uit dat, wanneer de volgende financiële vooruitzichten zijn goedgekeurd, 

de Commissie naargelang het geval de bedragen zal bevestigen die in het voorstel 

voor een verordening zijn vermeld of zo nodig de aangepaste bedragen ter 

goedkeuring aan het Europees Parlement en de Raad zal voorleggen, waarbij 

derhalve de verenigbaarheid met de maxima wordt gewaarborgd; 

viii) benadrukt de strategische en prioritaire dimensie van de programmering die tot doel 

heeft het cohesiebeleid relevanter te maken; 

ix) herinnert aan en onderstreept de rol van het Europees Parlement als autoriteit die 

voor begrotingskwesties op dit gebied besluiten neemt; 

x) verzoekt de Raad en de Commissie, overeenkomstig artikel 3 van het Financieel 

Reglement, in de financiële stukken een jaarlijkse opsplitsing te maken van de 

vastleggingskredieten die de Commissie voorstelt; 

xi) dringt erop aan dat de presentatie van de begroting voor het Cohesiefonds beter en 

duidelijker wordt door de begrotingslijnen voor elk van de drie begrotingsgebieden, 

bedoeld in artikel 2 van het voorstel voor een verordening, te scheiden; 

xii) herinnert er ten slotte aan dat het Cohesiefonds onder de bepalingen van het 

Financieel Reglement valt en dringt bijgevolg aan op de eerbiediging ervan. 

xiii) verzoekt de Commissie aan het eind van artikel 2, punt 1) van het voorstel voor een 

verordening, de volgende woorden toe te voegen: 

 "gewijzigd bij Beschikking nr. 884/2004/EG;" 

xiv) is van oordeel dat, naast de trans-Europese vervoersnetwerken, de projecten om 

regionale netwerken te verbeteren en ze veilig en operationeel te maken eveneens 

voor steun uit het Cohesiefonds in aanmerking moeten komen; 

xv) verzoekt de kustvaart, de zeeverbindingen en de kruisverbindingen met de perifere 



gebieden en kleinere eilanden op te nemen in de verschillende vervoerssectoren die 

tot het gebied behoren dat voor steun uit het Cohesiefonds in aanmerking komt; 

xvi) verzoekt de Commissie om artikel 2, punt 3) van het voorstel voor een verordening, 

als volgt te formuleren: 

 "acties ter bevordering van de duurzame ontwikkeling met een duidelijke 

milieudimensie, zoals energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen en, op 

het gebied van vervoer buiten de trans-Europese netwerken om, aan snelwegen 

gelijkwaardige wegen of hoofdwegen die de Trans-Europese netwerken met elkaar 

verbinden, spoorvervoer (met inbegrip van rollend materieel), vervoer via de 

binnenwateren en over zee, multimodaal vervoer en de interoperabiliteit van die 

vervoerswijzen, de beheersing van de hoeveelheden goederen die over de weg en 

door de lucht worden vervoerd, schoon stadsvervoer en openbaar vervoer (met 

inbegrip van rollend materieel en wegeninfrastructuur voor  touringcar-  en 

busvervoer)."; 

xvii) verzoekt om in artikel 2 van het voorstel voor een verordening een expliciete 

verwijzing ten behoeve van personen met een handicap op te nemen en dringt erop 

aan dat door het Cohesiefonds gefinancierde projecten tevens de mogelijkheid 

bieden om belemmeringen en hindernissen van allerlei aard weg te nemen;  

xviii) is van oordeel dat de definitieve financiële overeenkomst ervoor moet zorgen dat de 

EU in staat is het hoofd te bieden aan de politieke uitdagingen van onze tijd, 

waarvan de belangrijkste de hervorming van het cohesiebeleid is; hiervoor is 

0,41 % van het bruto nationaal product (BNP) van de EU het gepaste niveau; 

xix) is van oordeel dat de opschorting van alle of een gedeelte van de financiële hulp 

van het Fonds in geval van de beslissing, zoals bedoeld in artikel 104, lid 8 van het 

EG-Verdrag, het voorwerp van een bijzondere beslissing van de Raad moet zijn en 

niet automatisch mag plaatsvinden, zoals voorzien in het voorstel voor een 

verordening; 

xx) vraagt dat er wordt gezorgd voor samenhang tussen de projecten die door het 

Cohesiefonds worden gefinancierd en de projecten die krachtens andere 

communautaire programma’s worden gefinancierd, vooral wat Natura 2000 betreft; 

xxi) verheugt zich over de uitbreiding van de draagwijdte van de bijstand aan energie-

efficiëntie en hernieuwbare energie, aangezien hun toepassingspotentieel in de 

betrokken landen enorm is en de daaruit voortvloeiende voordelen, inclusief 

verbeterde luchtkwaliteit, het scheppen van nieuwe banen en een betere sociale 

rechtvaardigheid, van gemeenschappelijk Europees belang zijn; 

xxii) is van mening dat de regels betreffende de grote projecten, die onder de artikelen 

38-40 van het voorstel voor een algemene verordening (COM(2004)0492) vallen, 

uitdrukkelijk opgenomen dienen te worden in het voorstel voor een verordening 

betreffende het Cohesiefonds teneinde voor meer transparantie te zorgen; 

xxiii) verzoekt eveneens de financiering van de technische bijstand (onderzoek, 

evaluaties, expertises, statistieken etc.) volgens artikel 43 van het voorstel voor een 

algemene verordening uitdrukkelijk op te nemen in het voorstel voor een 



verordening; 

xxiv) onderstreept de noodzaak om een flexibiliteitsclausule, in combinatie met een 

stricte toezichtsprocedure, in te lassen in verband met de uitsluiting van 

subsidiabiliteit van kosten voor de aankoop van grond die hoger zijn dan 10% van 

de totale subsidiabele kosten zoals bepaald in artikel 3, punt 3 van het huidige 

voorstel voor een verordening, om toch de verwezenlijking van projecten mogelijk 

te maken in gevallen waarin dit percentage ontoereikend is en dit problemen voor 

de uitvoering kan opleveren; is echter van oordeel dat uitgaven voor de renovatie 

van sociale huisvesting met het oog op het bereiken van energiebesparingen, de 

bescherming van het milieu en het verwezenlijken van de doelstelling van sociale 

cohesie, in aanmerking moeten komen; 

xxv) roept op tot de opschorting van financiering voor projecten die in strijd met de 

milieuwetgeving van de EU worden ontwikkeld; 

xxvi) verzoekt de Commissie een lijst met indicatieve prioriteiten op te stellen in de 

programmeringsfase om de resultaten van de projecten te kunnen evalueren, met 

name vanuit het oogpunt van de kwaliteit, van de doeltreffendheid van de 

communautaire financiering, alsmede van de bijdrage ervan tot de duurzaamheid, 

op alle door het Cohesiefonds gefinancierde gebieden ; 

xxvii) verzoekt de Commissie het principe van een "premiesysteem" in te stellen opdat de 

vooruitgang die wordt geboekt door de best presterende lidstaten wordt beloond, 

vooral op het vlak van een betere evaluatie van gefinancierde projecten, een betere 

kosten-batenanalyse, innovatie en een bijdrage tot de duurzame ontwikkeling; 

xxviii) oordeelt dat het nuttig zou zijn om de nationale, regionale en plaatselijke 

bestuursinstanties te ondersteunen bij de tenuitvoerlegging van het Cohesiefonds 

door specifieke begeleidingsmaatregelen en toepassing van "best practices"; 

xxix) steunt de toepassing van de automatische annuleringsregel (de zogenaamde N+2-

regel) in het Cohesiefonds; verzoekt echter om een flexibele toepassing daarvan 

gedurende de eerste drie jaar van de nieuwe programmeringsperiode; 

xxx) verzoekt de Commissie om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de 

perifere en insulaire lidstaten die voor steun uit het Cohesiefonds in aanmerking 

komen in het licht van het feit dat zij onder natuurlijke en demografische handicaps 

te lijden hebben, die resulteren in problemen en verschillen in ontwikkelingsniveau; 

2. verzoekt zijn Voorzitter om verder overleg met de Raad overeenkomstig artikel 75, lid 3 

van zijn Reglement en zo nodig de procedure van overleg met de Raad die is opgenomen in 

de gemeenschappelijke verklaring van 1975, overeenkomstig artikel 56 van zijn 

verordening, op gang te brengen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 


