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SUGGESTIES

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

1. Aan het eind van artikel 2, punt 1, de volgende zinsnede toevoegen:

"en gewijzigd bij besluit (EG) nr. 884/2004/EG;"

2. Aan artikel 4 het volgende lid 4 bis toevoegen:

4 bis. De onderhavige verordening belet de Raad niet het Cohesiefonds gedurende de periode 
2007-2013 jaarlijks in afnemende mate in te zetten voor lidstaten waarvan de rijkdom meer 
dan 90% bedraagt van het Europese gemiddelde door de statistische gevolgen van de 
toetreding per 1 mei 2004 van tien nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

3. Artikel 2, punt 3 als volgt redigeren:

"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).".
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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie heeft een nieuwe verordening van de Raad over het Cohesiefonds voorgesteld. 
De goedkeuring van dit voorstel voor een verordening verloopt via de instemmingsprocedure. 
De onderhavige verordening beoogt vooral de taak en de specifieke uitvoeringsbepalingen 
van het Cohesiefonds nader aan te geven, met name ten aanzien van de voorwaarden voor de 
bijstandsverlening en het toepassingsgebied van het fonds. Er zij op gewezen dat de lidstaten 
en regio's voor financiële steun van het fonds in aanmerking komen op basis van de regels die 
zijn neergelegd in het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de algemene 
bepalingen over het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds 
en het Cohesiefonds (COM(2004)0492).

In onderhavig voorstel voor een verordening worden de reikwijdte van de bijstand en de 
regels voor het in aanmerking komen van deze bijstand van het fonds neergelegd.

Inhoud van het voorstel voor een verordening

Het Cohesiefonds zal de Trans-Europese vervoersnetwerken steunen en met name de 
projecten van Europees belang, zoals die zijn genomen in besluit nr. 1692/96/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 over de communautaire richtsnoeren voor de 
ontwikkeling van een Trans-Europees vervoersnet (PB L 228 van 9.9.1996, blz. 1). Het 
spreekt vanzelf dat uw rapporteur wil dat in de betrokken projecten de projecten zijn 
opgenomen die vermeld staan in de bijlage bij beschikking nr. 884/2004/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende wijziging van bovengenoemde beschikking 
(PB L 167 van 30.4.2004, blz. 1), die momenteel een uitgebreide lijst met projecten omvat, 
teneinde rekening te houden met de behoeften van de nieuwe lidstaten en de prioriteiten van 
de andere lidstaten.

Uw rapporteur voor advies constateert tevens dat het Cohesiefonds naast de Trans-Europese 
netwerken vooral geld wil uittrekken voor spoorvervoer, 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 collectief vervoer.

Bij het andere artikel (art. 4) gaat het erom dat als de Raad constateert dat het overheidstekort 
van een bepaalde lidstaat buitensporig is, dit gevolgen voor het Cohesiefonds met zich brengt.

Opmerkingen van de rapporteur

Het voorstel voor een verordening onderscheidt zich op twee belangrijke gebieden van de 
vorige verordening. In het onderhavige voorstel is geen systeem opgenomen om het 
Cohesiefonds te beheren en te controleren. Ook is er geen indicatief programma van de 
jaarlijkse uitgaven over een bepaalde planningsperiode, bijvoorbeeld van 2007 tot 2013.

Wat het eerste aspect betreft, kan worden geconstateerd dat de regels inzake beheer en 
controle al zijn neergelegd in het verordeningsvoorstel inzake de algemene bepalingen. Deze 
aanpak die een gecoördineerde programmering van de drie fondsen (regionaal, sociaal en 
cohesie) beoogt om de doelstellingen van convergentie, regionale concurrentie en territoriale 
samenwerking beter te bereiken, verdient alle begrip.
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Desalniettemin omvat noch het onderhavige voorstel voor een verordening, noch het voorstel 
voor een verordening inzake de algemene bepalingen een jaarlijkse verdeling van de kredieten 
van het Cohesiefonds over een bepaalde programmeringsperiode.

Het is dus onmogelijk na te gaan welke steun het Cohesiefonds kan bieden aan het 
vervoersbeleid, met inbegrip van de Trans-Europese netwerken in de betrokken landen, zelfs 
als het bedrag voor de doelstelling "convergentie" bekend is.

Er zij opgewezen dat het Cohesiefonds slechts van toepassing is op landen waarvan de 
rijkdom niet meer bedraagt dan 90% van het gemiddelde Europese BBP. In dit opzicht heeft 
de EU-uitbreiding voor een statistisch effect gezorgd waardoor enkele landen van het Europa 
van Vijftien buiten de boot vallen. In het licht hiervan acht uw rapporteur het wenselijk dat de 
Raad bij het goedkeuren van het Cohesiefonds een zekere flexibiliteit aan de dag legt.
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