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I. INLEIDING

De Commissie heeft op 14 juli 2004 een voorstel voor een verordening van het Europees 1.
Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 1

aangenomen.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 6 april 2005 advies uitgebracht 2.2.

Het Comité van de Regio's heeft op 13 april 2005 advies uitgebracht 3.3.

Het Europees Parlement heeft op 6 juli 2005 advies in eerste lezing uitgebracht 4.4.

De Raad heeft op 5 mei 2006 een politiek akkoord bereikt met het oog op de vaststelling van 5.
een gemeenschappelijk standpunt overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag.

De Raad heeft op 12 juni 2006 zijn gemeenschappelijk standpunt over het voorstel 6.
vastgesteld (doc. 9059/06).

II. DOELSTELLINGEN

Overeenkomstig artikel 158 van het EG-Verdrag stelt de Gemeenschap zich tot doel de 7.
harmonische ontwikkeling te bevorderen, en artikel 160 voorziet in de oprichting van het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat een bijdrage moet leveren aan het 
ongedaan maken van regionale onevenwichtigheden.

Gezien de uiteenlopende niveaus van regionale ontwikkeling binnen de Gemeenschap is een 
gedifferentieerde budgettaire en thematische aanpak vereist. De acties van het EFRO zijn 
gedifferentieerd naar gelang van de begunstigde regio, maar blijven geconcentreerd op de 
prioriteiten van de Unie zoals die zijn vastgesteld in Lissabon en Göteborg.

Bij deze verordening worden de taken, de omvang van de bijstandsverlening en de 
subsidiabiliteitsbepalingen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling vastgesteld
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III. GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

Algemeen

De Raad is het eens met de doelstellingen van het Commissievoorstel, maar heeft toch een 8.

aantal bepalingen getracht te verbeteren en een aantal zaken toegevoegd. De meeste 

wijzigingen worden hierna in detail beschreven. De voornaamste hebben met name betrekking 

op:

BTW-

De Commissie stelde voor om niet-terugvorderbare BTW alleen voor het ESF 

subsidiabel te maken. De Europese Raad concludeerde dat niet-terugvorderbare BTW 

krachtens de regels van het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds alleen subsidiabel is 

voor de lidstaten met een BBP van ten hoogste 85% van het gemiddelde BBP in de 

EU. Het Europees Parlement vroeg om de voorwaarden die voor de bovengenoemde 

groep lidstaten zijn vastgesteld voor alle lidstaten te laten gelden. De Raad besloot in te 

gaan op dit verzoek van het Europees Parlement en dus de subsidiabiliteit van niet-

terugvorderbare BTW voor alle lidstaten te laten gelden.

Huisvesting-
De Commissie stelde voor huisvesting niet subsidiabel te maken. De Europese Raad 

stelde voor om te voorzien in de subsidiabiliteit van huisvesting onder de EFRO-

verordening voor lidstaten met een BBP van ten hoogste 85% van het gemiddelde BBP 

in de EU, door middel van een besluit van de Raad en het Europees Parlement op 

voorstel van de Commissie. Op basis van een suggestie van de Commissie en rekening 

houdend met de amendementen van het EP in eerste lezing heeft de Raad daartoe in 

zijn gemeenschappelijk standpunt een specifieke bepaling opgenomen, waarbij 

huisvestingsuitgaven onder bepaalde voorwaarden voor de bovenbedoelde lidstaten 

subsidiabel zijn (artikel 7).
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- Uitbreiding toepassingsgebied van de doelstelling "regionaal concurrentievermogen 

en werkgelegenheid".

De Commissie stelde voor om de lijst van activiteiten die in aanmerking komen voor 

EFRO-financiering in artikel 5 (regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid) 

af te sluiten. De Raad besloot evenwel de lijst met andere activiteiten uit te breiden 

(onder andere met het merendeel van de door het Europees Parlement voorgestelde 

activiteiten), en die lijst niet limitatief te maken. De Raad hield daarbij niettemin 

rekening met het feit dat de lidstaten verplicht zijn zich te richten op specifieke 

prioriteiten die verband houden met de strategie van Lissabon en daarom is er 

overeenkomstig de desbetreffende aanbeveling van de Europese Raad gezorgd voor 

een zekere mate van concentratie door in de verordening van de Raad houdende 

algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 

Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds te voorzien in oormerking. De Commissie 

was niet tegen deze redeneerwijze.

Tijdens de gedetailleerde lezing van het voorstel (juli 2004-mei 2006) is de tekst op een 9.

aantal punten gewijzigd om het voorstel te verduidelijken, een aantal juridische en 

taalkundige verbeteringen aan te brengen en de algemene samenhang van de verordening, en 

tussen de verschillende verordeningen uit het pakket te garanderen. Die worden in deze nota 

niet vermeld tenzij daarbij amendementen van het Europees Parlement zijn overgenomen.

Bij de plenaire stemming op 6 juli 2005 heeft het Europees Parlement 102 amendementen op 10.

het voorstel aangenomen; de meerderheid daarvan is volledig, ten dele of inhoudelijk in het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad overgenomen.
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Bij de bijwerking van de tekst van het gemeenschappelijk standpunt door de juristen-vertalers 11.

is een aantal overwegingen en artikelen vernummerd. In het onderhavige document wordt de 

nummering van het gemeenschappelijk standpunt gevolgd, waardoor deze soms afwijkt van 

de teksten van het advies van het Europees Parlement en het gewijzigde Commissievoorstel.

Overwegingen

De Raad heeft een aantal overwegingen in het Commissievoorstel gewijzigd en enkele nieuwe 12.

aangenomen, naar aanleiding van wijzigingen in het dispositief van de Verordening. Aldus 

heeft de Raad de amendementen 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 2 en 14 van het Europees Parlement 

volledig of gedeeltelijk of na herformulering overgenomen.

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen (artikelen 1 tot en met 7)

Binnen de algemene bepalingen, afgezien van de ingrijpende wijzigingen vermeld in punt 8, 13.

heeft de Raad een aantal wijzigingen aangebracht zodat de specifieke kenmerken van de 

EFRO-bijstandsverlening binnen de drie doelstellingen beter herkenbaar zijn. De Raad heeft 

daarom enkele nieuwe bijstandsgebieden toegevoegd, waaronder een groot deel van die 

welke door het Europees Parlement waren voorgesteld. Deze worden hierna in kaart 

gebracht.

De Raad heeft in artikel 3 amendement 20 volledig, en de amendementen 21 (netwerken, 14.

samenwerking en uitwisseling van ervaringen) en 22 (maatregelen omvatten steun voor en 

diensten aan bedrijven, met name het MKB) ten dele overgenomen.

In artikel 4 (convergentiedoelstelling) heeft de Raad amendement 29 volledig overgenomen.15.
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De Raad heeft ook de volgende amendementen ten dele overgenomen: 25 (vormen van lokale 

economische structuren en het scheppen en het behoud van duurzame werkgelegenheid), 27 

en 28 (verwijzing naar de Europese onderzoeksruimte en publiek-private partnerschappen), 

30 (initiatieven inzake lokale werkgelegenheid en steun voor de structuur voor lokale 

dienstverlening met het oog op het scheppen van nieuwe banen, wanneer dergelijke acties 

buiten de werkingssfeer van Verordening (EG) nr. …/… (ESF) vallen, 117/32 

(watervoorziening en water- en afvalbeheer, investeringen in Natura 2000-gebieden), 34 werd 

overgenomen (aanmoediging van nieuwe, duurzamere vormen van toerisme), en door de 

Raad deels sterk uitgebreid in artikel 4, leden 6 en 7 (cultuur), 38 (verwijzing naar 

beroepsopleiding).

Na rijp beraad kon de Raad amendement 40 niet overnemen. De Commissie heeft een 

verklaring voor de Raadsnotulen ingediend over het thema openbare veiligheid.

In artikel 5 (regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid) heeft de Raad de 16.

amendementen 44 (flexibiliteit voor regio's die voor het eerst deelnemen), 53 en 60 volledig 

overgenomen.

De Raad heeft de volgende amendementen ten dele of inhoudelijk overgenomen: 45 (rekening 

houden met de lokale behoeften), 46 (bevordering van OTO ten behoeve van de industrie en 

van het MKB), 47 (verbetering van de toegang tot financiering door het MKB) en 51 

(verwijzing naar hoger-onderwijsinstellingen en onderzoeksinstellingen), 112 

(inbreidingsgebieden, bevordering van infrastructuur in verband met biodiversiteit en 

NATURA 2000), 59 (ontwikkeling van doeltreffende energiebeheerssystemen), 63 

(dwarsverbindingen met belangrijke spoorlijnen) en 64 (ontwikkeling van actieplannen ten 

behoeve van zeer kleine en ambachtelijke bedrijven).

In artikel 6 (territoriale samenwerking) heeft de Raad de amendementen 65 en 67 volledig 17.

overgenomen.

De Raad heeft ook de volgende amendementen ten dele of inhoudelijk overgenomen: 68 

(ondersteuning van de banden tussen stedelijke gebieden en plattelandsgebieden), 72 (niet-

limitatieve lijst), 74 (droogte), 80 (interregionale samenwerking, verwijzing naar artikel 8) en 

82 (subsidiabiliteit van huisvesting onder bepaalde voorwaarden).
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Hoofdstuk II - Specifieke bepalingen inzake de behandeling van bijzondere territoriale 

kenmerken (artikelen 8 tot en met 11)

Dit deel van het gemeenschappelijk standpunt is niet ingrijpend gewijzigd in vergelijking met 18.

het Commissievoorstel. De voornaamste wijzigingen zijn daarom ingegeven door het 

Europees Parlement, met name de versterking van de stedelijke dimensie.

Bijna alle amendementen van het Europees Parlement 83 (duurzame stadsontwikkeling, 

duurzame groei, verbetering van het stedelijk milieu, enz.), 88 (verwijzing naar het Verdrag), 

84 (verhoging drempel), 89 en 90 (uitbreiding van de lijst van de artikelen 4 en 5) werden ten 

dele of inhoudelijk in dit hoofdstuk overgenomen.

Hoofdstuk III - Specifieke bepalingen inzake de doelstelling "Europese territoriale 

samenwerking" (artikelen 12 tot en met 21)

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad diende wat dit hoofdstuk betreft te voldoen 19.

aan een specifieke eis, nl. een afspiegeling te zijn van de corresponderende bepalingen in de 

algemene verordening. De wijzigingen die in de andere verordening zijn aangebracht zijn 

daarom in dit hoofdstuk overgenomen. Die aanpak heeft vaak geleid tot een ingrijpende 

herschrijving van het Commissievoorstel (vaak met behoud van de inhoudelijke elementen) en 

daarom is een aantal amendementen van het Europees Parlement niet overgenomen, omdat 

zij na de herschrijving geen enkel doel meer dienden. Desondanks hadden de amendementen 

102 en 108 volledig in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen kunnen worden.
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IV. NIET OVERGENOMEN AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Na een volledige en grondige bestudering kon de Raad de volgende amendementen van het 20.

Europees Parlement niet overnemen: 2, 6, 8, 9, 13/115, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 31, 33, 35, 

36, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 87, 116, 

91-101, 103, 104, 105, 106, 107, 109.

Sommige van die amendementen konden niet worden overgenomen omdat ze niet sporen met 21.

de bepalingen van de verordening van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het 

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

Cohesiefonds, bijvoorbeeld die betreffende de wijziging van de naam van de doelstelling 

"regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid", nl. de amendementen 16 en 19. In 

sommige andere gevallen, bijvoorbeeld de amendementen 18, 85 en 106, werd de tekst zo 

geherformuleerd dat het amendement niet meer in te passen viel. De Raad heeft de 

amendementen 31, 36, 91 en 103 horizontaal overgenomen in de verordening van de Raad 

houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 

Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds. In andere gevallen was de Raad van mening dat 

de werkingssfeer van de verordening te zeer zou worden uitgebreid. Dat gold voor de 

amendementen 19, 24, 26, 33, 35, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70, 71, 73, 75, 

76, 77, 78, 79, 81. De amendementen 91 t/m 101 konden niet worden overgenomen, met het 

argument dat de inhoud van het programma voor de "doelstelling van de Europese territoriale 

samenwerking" zo dicht mogelijk bij die van de operationele programma's van de andere twee 

doelstellingen moet blijven.
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V. CONCLUSIE

De Raad heeft een aanzienlijk aantal amendementen van het Europees Parlement22.

overgenomen in zijn gemeenschappelijk standpunt, dat volledig in overeenstemming is met de 

doelstellingen van het Commissievoorstel.

In het gehele gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad gestreefd naar een redelijk en 23.

werkbaar evenwicht tussen de belangen van de belanghebbenden en die van andere betrokken 

partijen. De Commissie erkent dat het gemeenschappelijk standpunt van de Raad over het 

algemeen evenwichtig is. Op 5 mei 2006 is het bevestigd door een unaniem politiek akkoord 

in de Raad.

___________________


