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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een verordening omschrijft de taken van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO), de soorten uitgaven die in aanmerking komen voor subsidie 
en de reikwijdte van de steun met betrekking tot de doelstellingen "convergentie”, “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid”, en “Europese territoriale samenwerking". Deze 
drie doelstellingen zijn gedefinieerd in het voorstel voor een verordening die algemene  
bepalingen bevat voor de structuurfondsen en het Cohesiefonds, alsmede regelingen voor het 
beheer en de controle van de fondsen.

Het EFRO levert een omvangrijke bijdrage aan de communautaire investeringen in de 
vervoersinfrastructuur, waaronder het Trans-Europees transportnetwerk (TEN-T), en aan 
steun voor het toerisme. Vanuit dat perspectief  heeft de rapporteur deze toelichting opgesteld, 
waarin de mogelijke amendementen op het voorstel worden besproken.

De EFRO-uitgaven voor vervoer bedroegen in de afgelopen programmeringsperiode (2000-
2006) naar schatting 29 miljard euro, hetgeen de bedragen die via de TEN-T begrotingslijn 
zelf worden verstrekt ruim overschrijdt. Het voorstel geeft geen bedrag dat in het EFRO 
gereserveerd moet worden voor vervoersprojecten of voor het EFRO in zijn geheel. Dit wordt 
bepaald in het kader van de Financiële Vooruitzichten en de begrotingsprocedure.

Inhoud van het voorstel

De rapporteur is voldaan over het feit dat zowel toerisme als vervoer zijn opgenomen in de 
terreinen die het EFRO zal steunen in het kader van de convergentiedoelstelling (artikel 4). 
Even welkom is het feit dat de bevordering van schoon stadsvervoer, de toegankelijkheid van 
vervoer buiten de grote stedelijke centra en de versterking van secundaire netwerken door 
verbeterde aansluiting op TEN-T en andere vervoersinfrastructuur een prioriteit vormt in het 
kader van "regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" (artikel 4). In dezelfde geest  
zal het EFRO in het kader van "regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" zich 
onder meer richten op het ondernemerschap in de toeristensector; vermindering van het 
isolement via een betere toegang tot vervoer; investeringen in grensoverschrijdende secties 
van TEN-T met een betere plaatselijke en regionale toegang tot nationale en transnationale 
netwerken; en de bevordering van maritieme veiligheid (artikel 6). Tenslotte kan in terdege 
gemotiveerde gevallen een financiering tot 10% van het budget worden verstrekt voor 
grensoverschrijdende operaties met partnerlanden buiten de EU.

Voorgestelde amendementen

De algemene lijn van het voorstel verdient instemming, en er is duidelijk een fondsspecifieke 
verordening nodig als aanvulling op de algemene verordening inzake structuurfondsen. 
Niettemin is de rapporteur van mening dat  amendementen op sommige punten de 
duidelijkheid en gerichtheid kunnen bevorderen.

Hoewel in bepaalde omstandigheden EFRO-steun beschikbaar kan worden gesteld aan havens 
en voor samenwerking tussen maritieme regio's, wordt niet specifiek verwezen naar 
ferrydiensten. De EFRO-middelen kunnen worden gebruikt voor de verbetering van de 
maritieme veiligheid maar er wordt geen gewag gemaakt van veiligheid van andere vormen 
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van vervoer. Er kan steun worden verstrekt voor toerisme in plattelandsgebieden en gebieden 
die afhankelijk zijn van de visserij, maar toerisme in de context van de stedelijke dimensie
(artikel 8) wordt niet genoemd. Steun kan worden gegeven voor goederenvervoersdiensten en 
starterssteun voor vervoersdiensten in ultraperifere regio's (artikel 11) maar volgens het 
huidige voorstel niet in gebieden met natuurlijke handicaps.

De amendementen van de rapporteur beogen deze punten te corrigeren. 
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AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) Het EFRO moet de aanpak steunen 
van toegankelijkheidsproblemen voor 
mensen met een handicap in het ontwerp 
en de uitvoering van projecten voor 
regionale ontwikkeling, in het bijzonder 
met betrekking tot de uitbreiding en de 
verbetering van infrastructuur, vervoer en 
ontwikkeling van informatie- en 
communicatietechnologieën, door 
financiering te binden aan de voorwaarde 
dat bestaande barrières worden afgebroken 
en geen nieuwe barrières worden 
opgeworpen.

Amendement 2
Overweging 11

(11) Het EFRO moet zorgen voor synergie 
met de bijstandsverlening uit het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds. Het 
moet tevens zorgen voor complementariteit 
en consistentie met de andere takken van 
gemeenschappelijk beleid.

(11) Het EFRO moet zorgen voor synergie 
met het Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds. Het moet tevens zorgen voor 
complementariteit en consistentie met de 
andere takken van gemeenschappelijk 
beleid, waarbij bijzondere aandacht moet 
worden geschonken aan het nieuwe 
nabuurschapsbeleid en het uitbreidings- en 
energiebeleid. Daarom is het noodzakelijk 
te zorgen voor synchronisatie van de 
financiële instrumenten die beheerd 
worden door het Directoraat-generaal 
Regionaal Beleid en het Directoraat-
generaal Uitbreiding van de Commissie en 
te zorgen voor complementariteit en 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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synergie tussen de financierings-
instrumenten die voor de lidstaten bestemd 
zijn en die welke voor niet-lidstaten 
bestemd zijn.

Motivering

Het EFRO wordt beheerd door het DG Regionaal Beleid, terwijl Tacis en Cards ressorteren 
onder het DG Uitbreiding. Vanwege verschillen in de regelingen en voorwaarden die voor 
deze grensoverschrijdende en transnationale projecten van binnen en buiten de Gemeenschap 
gelden is het vaak niet mogelijk deze aan elkaar te koppelen.

Amendement 3
Artikel 2, lid 2

2. Daarbij geeft het EFRO uitvoering aan de 
prioriteiten van de Gemeenschap, met name 
versterking van de concurrentiekracht en de 
innovatie, het creëren van duurzame 
werkgelegenheid en stimulering van 
milieuvriendelijke groei.

2. Daarbij geeft het EFRO uitvoering aan de 
prioriteiten van de Gemeenschap, met name:

- versterking van de concurrentiekracht en 
de innovatie, het creëren van duurzame 
werkgelegenheid en stimulering van 
milieuvriendelijke groei, gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen, non-discriminatie en
maatschappelijke integratie;
- de noodzaak om barrières voor mensen 
met een handicap en anderen met een 
verminderde mobiliteit die hun toegang 
belemmeren tot goederen en diensten te 
slechten, door ervoor te zorgen dat de 
toegankelijkheid voor deze groepen een 
voorwaarde is om voor subsidie uit de 
fondsen in aanmerking te komen.

Amendement 4
Artikel 4, punt 5

5) toerisme: promotie van de natuurlijke en 
culturele troeven als potentieel voor de 
ontwikkeling van duurzaam toerisme; 
bescherming en verrijking van het cultureel 
erfgoed ter ondersteuning van de 
economische ontwikkeling; steun ter 
verbetering van de toeristische 
dienstverlening via nieuwe diensten met een 
hogere meerwaarde;

5) toerisme: promotie van de natuurlijke en 
culturele troeven als potentieel voor de 
ontwikkeling van duurzaam toerisme, dat 
toegankelijk moet zijn voor gehandicapten, 
personen met langdurige of permanente 
gezondheidsproblemen en 
gepensioneerden; bescherming en verrijking 
van het cultureel erfgoed ter ondersteuning 
van de economische ontwikkeling; steun ter 
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verbetering van de toeristische 
dienstverlening via nieuwe diensten met een 
hogere meerwaarde en ter stimulering van 
veranderingen in de richting van nieuwe 
modellen van toerisme met een meer 
duurzaam karakter;

Amendement 5
Artikel 4, punt 6

6) vervoersinvesteringen: Trans-Europese 
netwerken en geïntegreerde stadsstrategieën 
voor schoon stadsvervoer die bijdragen tot 
een verbetering van de toegankelijkheid en 
de kwaliteit van diensten voor passagiers- en 
goederenvervoer, zulks met de bedoeling 
een evenwichtiger verdeling over de 
verschillende vervoerswijzen tot stand te 
brengen, intermodale systemen te 
bevorderen en milieueffecten te reduceren;

6) vervoersinvesteringen: Trans-Europese 
netwerken, grote Europese technische en 
logistieke projecten (zoals bij voorbeeld 
GALILEO) en geïntegreerde 
stadsstrategieën voor schoon stadsvervoer en 
vooral openbaar vervoer, die bijdragen tot 
een verbetering van de toegankelijkheid, met 
name voor mensen met een handicap en 
personen met langdurige of permanente 
gezondheidsproblemen en gepensioneerden 
met een gering inkomen, en de kwaliteit van 
diensten voor passagiers- en 
goederenvervoer, zulks met de bedoeling 
een evenwichtiger verdeling over de 
verschillende vervoerswijzen tot stand te 
brengen, intermodale systemen te 
bevorderen en milieueffecten en aantal 
verkeersongevallen te reduceren;

Amendement 6
Artikel 4, punt 8

8) onderwijsinvesteringen, die bijdragen tot 
een vergroting van de aantrekkingskracht 
van de regio's en tot een verbetering van de 
levenskwaliteit aldaar;

8) onderwijsinvesteringen, die bijdragen tot 
een vergroting van de aantrekkingskracht 
van de regio's en tot een verbetering van de 
levenskwaliteit aldaar door de toepassing 
van nieuwe technologieën (bij voorbeeld: 
digitale schoolborden) die de toegang tot 
het onderwijs op afstand vergemakkelijken;

Amendement 7
Artikel 4, punt 9
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9) gezondheid: investeringen ten behoeve 
van de ontwikkeling en de verbetering van 
de gezondheidzorg, die bijdragen tot de 
regionale ontwikkeling en tot de 
levenskwaliteit in de regio's;

9) gezondheid: investeringen ten behoeve 
van de ontwikkeling en de verbetering van 
de gezondheidzorg en gelijke toegang tot 
gezondheidszorg, die bijdragen tot de 
regionale ontwikkeling en tot de 
levenskwaliteit in de regio's;

Amendement 8
Artikel 5, punt 1, letter a)

a) vergroting van de regionale OTO- en 
innovatiecapaciteiten die rechtstreeks 
verband houden met de doelstellingen voor 
regionale economische ontwikkeling, door 
ondersteuning van industrie- of 
technologiespecifieke expertisecentra, 
bevordering van technologieoverdracht, en 
ontwikkeling van technologieprognose en 
internationale benchmarking van 
beleidsmaatregelen ter bevordering van 
innovatie, alsmede door ondersteuning van 
samenwerking tussen bedrijven en van 
gezamenlijke beleidsmaatregelen op het 
gebied van OTO en innovatie;

a) oprichting en vergroting van de regionale 
OTO- en innovatiecapaciteiten die 
rechtstreeks verband houden met de 
doelstellingen voor regionale economische 
ontwikkeling, door ondersteuning van 
industrie- of technologiespecifieke 
expertisecentra, bevordering van 
technologieoverdracht, en ontwikkeling van 
technologieprognose en internationale 
benchmarking van beleidsmaatregelen ter 
bevordering van innovatie, alsmede door 
ondersteuning van samenwerking tussen 
bedrijven en van gezamenlijke 
beleidsmaatregelen op het gebied van OTO 
en innovatie;

Amendement 9
Artikel 5, punt 2, letter a)

a) stimulering van investeringen voor de 
sanering van verontreinigde terreinen en 
gronden, en bevordering van de 
ontwikkeling van infrastructuur in verband 
met de biodiversiteit en Natura 2000, 
waardoor wordt bijgedragen tot duurzame 
economische ontwikkeling en tot 
diversificatie van plattelandsgebieden;

a) stimulering van investeringen voor de 
sanering van verontreinigde terreinen en 
gronden, en bevordering van de 
ontwikkeling van infrastructuur in verband 
met de biodiversiteit en Natura 2000, 
waardoor wordt bijgedragen tot duurzame 
economische ontwikkeling en tot 
diversificatie van plattelandsgebieden, 
speciaal met betrekking tot het toerisme;

- toerisme, met inbegrip van de bevordering 
van het natuurlijke en culturele erfgoed als 
factor voor de ontwikkeling van een 
duurzaam toerisme;
- steun tot verbetering van het aanbod van 
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toeristische dienstverlening in het kader 
van diensten met een hoge toegevoegde 
waarde;
- bescherming en bevordering van het 
cultureel erfgoed in dienst van de 
economische ontwikkeling.

Motivering

Investeringen in biologische verscheidenheid en Natura 2000 bieden geen rechtstreekse 
economische voordelen. Toerisme en bevordering van het natuurlijk en cultureel erfgoed 
dragen echter in sterke mate bij tot het opbouwen van het concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid van een regio. Dit uitgangspunt, dat thans door de structuurfondsen wordt 
geaccepteerd, wordt hier nu aangewend om de vastgestelde doelen te bereiken.

Amendement 10
Artikel 5, punt 2, letter c)

c) bevordering van schoon openbaar
stadsvervoer;

c) bevordering van milieuvriendelijk 
openbaar vervoer;

Amendement 11
Artikel 5, punt 3, letter a)

a) versterking van secundaire netwerken 
door de verbindingen met 
TEN-vervoersnetwerken, regionale 
spoorwegcentra, luchthavens en havens of 
met multimodale platforms te verbeteren, 
door transversale verbindingen met 
belangrijke spoorlijnen te realiseren en door 
de regionale en plaatselijke binnenvaart te 
stimuleren;

a) versterking van secundaire netwerken 
door de verbindingen met 
TEN-vervoersnetwerken, regionale 
spoorwegcentra, luchthavens en havens of 
met multimodale platforms te verbeteren, 
door transversale verbindingen met 
belangrijke spoorlijnen te realiseren en door 
de regionale en plaatselijke binnenvaart te 
stimuleren, alsook door ondersteuning van 
de veerdiensten die noodzakelijk zijn om de 
eilanden van basisdiensten te voorzien;

Motivering

Bij de bevordering van veerdiensten met communautaire middelen mag niet worden 
ingegrepen in de markteconomische concurrentieverhoudingen; deze steun dient zich te 
beperken tot de basisdiensten.

Amendement 12
Artikel 6, punt 1, letter b)
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b) stimulering van de bescherming en het 
gezamenlijk beheer van het milieu;

b) stimulering van de bescherming en het 
gezamenlijk beheer van het milieu, alsmede 
het voorkomen van bedreigingen voor de 
natuur;

Motivering

Het voorkomen van bedreigingen voor de natuur heeft een duidelijk grensoverschrijdende 
dimensie en moet dus ook het onderwerp kunnen  vormen van EFRO-maatregelen.

Amendement 13
Artikel 6, lid 1, letter d)

d) ontwikkeling van samenwerking, van 
capaciteiten en van het gezamenlijk gebruik 
van infrastructuur, in het bijzonder in de 
sectoren gezondheidszorg, cultuur en 
onderwijs.

d) ontwikkeling van samenwerking, van 
capaciteiten en van het gezamenlijk gebruik 
van en toegang tot infrastructuur, in het 
bijzonder in de sectoren gezondheidszorg, 
cultuur en onderwijs.

Amendement 14
Artikel 6, lid 1, conclusie

Bovendien kan het EFRO bijdragen tot de 
bevordering van de integratie van 
grensoverschrijdende arbeidsmarkten, 
plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven, 
gelijke kansen, opleiding en 
sociale integratie, en tot het gezamenlijk 
gebruik van menselijk kapitaal en van OTO-
faciliteiten.

Bovendien kan het EFRO bijdragen tot de 
bevordering van de integratie van 
grensoverschrijdende arbeidsmarkten, 
plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven, 
gelijke kansen, opleiding en 
sociale integratie, non-discriminatie, en tot 
het gezamenlijk gebruik van menselijk 
kapitaal en van OTO-faciliteiten.

Amendement 15
Artikel 6, lid 2, letter b)

b) verbetering van de toegankelijkheid, en 
met name investeringen in 
grensoverschrijdende secties van de trans-
Europese netwerken, verbetering van de 
plaatselijke en regionale toegang tot 
nationale en transnationale netwerken en 
platforms, vergroting van de 
interoperabiliteit van nationale en regionale 
systemen, en bevordering van geavanceerde 
communicatie- en informatietechnologieën;

b) verbetering van de toegankelijkheid, en 
met name investeringen in 
grensoverschrijdende secties van de trans-
Europese netwerken, verbetering van de 
plaatselijke en regionale toegang, met name 
vanuit stedelijke gebieden, tot nationale en 
transnationale netwerken en platforms, 
vergroting van de interoperabiliteit van 
nationale en regionale systemen, en 
bevordering van geavanceerde logistieke, 
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communicatie- en informatietechnologieën;

Amendement 16
Artikel 6, lid 2, letter c)

c) risicopreventie, en met name verbetering 
van de maritieme veiligheid en bescherming 
tegen overstromingen, verontreiniging van 
de zee en van de binnenwateren, preventie 
van en bescherming tegen erosie, 
aardbevingen en lawines. De programma’s 
kunnen betrekking hebben op het ter 
beschikking stellen van apparatuur en het 
ontwikkelen van infrastructuur, het opstellen 
en ten uitvoer leggen van transnationale 
bijstandsplannen, gemeenschappelijke 
risicokarteringssystemen, en het ontwikkelen 
van gemeenschappelijke instrumenten voor 
onderzoek, preventie, bewaking en 
bestrijding van natuurlijke en technologische 
risico’s;

c) risicopreventie, en met name verbetering 
van de veiligheid van het vervoer en 
bescherming tegen overstromingen, 
verontreiniging van de zee en van de 
binnenwateren, preventie van en 
bescherming tegen erosie en verwoestijning, 
aardbevingen en lawines. De programma’s 
kunnen betrekking hebben op het ter 
beschikking stellen van apparatuur en het 
ontwikkelen van infrastructuur, het opstellen 
en ten uitvoer leggen van transnationale 
bijstandsplannen, gemeenschappelijke 
risicokarteringssystemen, en het ontwikkelen 
van gemeenschappelijke instrumenten voor 
onderzoek, preventie, bewaking en 
bestrijding van natuurlijke en technologische 
risico’s;

Amendement 17
Artikel 6, punt 2, letter d)

d) opzet van wetenschappelijke en 
technologische netwerken met betrekking tot 
onderwerpen die verband houden met de 
evenwichtige ontwikkeling van 
transnationale gebieden, en met name opzet 
van netwerken tussen de universiteiten en 
van verbindingen voor de toegang tot 
wetenschappelijke kennis en 
technologieoverdracht tussen 
OTO-installaties en internationale 
kenniscentra op het gebied van OTO, 
ontwikkeling van transnationale consortia 
voor gezamenlijk gebruik van 
OTO-middelen, twinning tussen instellingen 
voor technologieoverdracht, en ontwikkeling 
van gezamenlijke financiële instrumentering 
die is gericht op ondersteuning van OTO in 
de kleine en middelgrote bedrijven. 

d) opzet van wetenschappelijke en 
technologische netwerken met betrekking tot 
onderwerpen die verband houden met de 
evenwichtige ontwikkeling van 
transnationale gebieden en het overbruggen 
van de technologische kloof, en met name 
opzet van netwerken tussen de universiteiten 
en van verbindingen voor de toegang tot 
wetenschappelijke kennis en 
technologieoverdracht tussen 
OTO-installaties en internationale 
kenniscentra op het gebied van OTO, 
ontwikkeling van transnationale consortia 
voor gezamenlijk gebruik van 
OTO-middelen, twinning tussen instellingen 
voor technologieoverdracht, en ontwikkeling 
van gezamenlijke financiële instrumentering 
die is gericht op ondersteuning van OTO in 
de kleine en middelgrote bedrijven. 
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Amendement 18
Artikel 6, punt 2, letter d bis) (nieuw)

d bis ) bescherming en bevordering van het 
natuurlijke en culturele erfgoed in het 
kader van de duurzame economische 
ontwikkeling.

Motivering

Het werkterrein moet zich niet tot het locale en regionale niveau beperken. Er bestaan 
duidelijke voorbeelden waar grensoverschrijdende  samenwerking een belangrijke Europese 
toegevoegde waarde biedt bij het oplossen van problemen en het uitwisselen van beste 
praktijken.

Amendement 19
Artikel 8, lid 1, alinea 2

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, de herinrichting 
van oude industrieterreinen, alsmede de 
bescherming en ontwikkeling van het 
historisch en cultureel erfgoed worden 
gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van het ondernemerschap, de 
plaatselijke werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de gemeenschappen, 
alsmede met het verlenen van diensten aan 
de bevolking, waarbij rekening wordt 
gehouden met de veranderende 
demografische structuren.

Daarbij kunnen activiteiten voor het herstel 
van de fysieke omgeving, de herinrichting 
van oude industrieterreinen, alsmede de 
bescherming en ontwikkeling van het 
historisch en cultureel erfgoed worden 
gecombineerd met maatregelen ter 
bevordering van het ondernemerschap, 
toerisme, de plaatselijke werkgelegenheid, 
duurzame mobiliteit en de ontwikkeling van 
de gemeenschappen, alsmede met het 
verlenen van diensten aan de bevolking, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
veranderende demografische structuren.

Amendement 20
Artikel 9, alinea 2, punt 1

1) infrastructuur ter verbetering van de 
toegankelijkheid;

1) infrastructuur ter verbetering van de 
toegankelijkheid, met name voor de 
toeristen;

Amendement 21
Artikel 9, alinea 2, punt 3
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3) ontwikkeling van nieuwe economische 
activiteiten buiten de sectoren landbouw en 
visserij;

3) ontwikkeling van nieuwe economische 
activiteiten buiten de sectoren landbouw en 
visserij, met name door de valorisatie van 
objecten met een potentieel voor het 
toerisme;

Amendement 22
Artikel 10, alinea 2

Onverminderd de artikelen 3 en 4 draagt het 
EFRO in het bijzonder bij in de financiering 
van investeringen die zijn gericht op 
verbetering van de toegankelijkheid, 
bevordering en ontwikkeling van 
economische activiteiten die verband houden 
met het cultureel erfgoed, bevordering van 
het duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, en stimulering van de 
toeristische sector.

Onverminderd de artikelen 3 en 4 draagt het 
EFRO in het bijzonder bij in de financiering 
van investeringen die zijn gericht op 
verbetering van de toegankelijkheid voor de 
burgers door ondersteuning van diensten 
van openbaar nut, en bevordering van het 
vervoer van basisgoederen naar afgelegen 
gebieden, met inbegrip van bevordering van 
starters, bevordering en ontwikkeling van 
economische activiteiten die verband houden 
met het cultureel erfgoed, bevordering van 
het duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, en stimulering van de 
toeristische sector.

Motivering

De bevordering van het goederenvervoer met communautaire middelen mag niet ingrijpen in 
de markteconomische concurrentieverhoudingen, en moet zich dus beperken tot de 
basisdiensten.

De toegankelijkheid moet niet alleen worden verbeterd voor de ondernemingen, maar ook 
voor de bewoners van de benadeelde gebieden.
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