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KORTE MOTIVERING

De rapporteur stemt in met de voorstellen van de Commissie voor de volgende generatie 
cohesiebeleidsprogramma's voor de programmeringsperiode 2007-2013. Hij onderschrijft de 
officiële strategische doelstellingen van de Commissie zoals: concentratie van de middelen, 
vereenvoudiging en decentralisatie, een meer strategische oriëntatie op de prioriteiten van de 
Unie, vereenvoudigd programmeringssysteem, enz.

Om de impact van het voorstel op het milieu te evalueren heeft de rapporteur niet alleen 
aandacht besteed aan het voorstel voor een verordening van de Raad houdende algemene 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds en het Cohesiefonds (COM(2004)0492), maar ook aan de specifieke 
ontwerpverordeningen (COM(2004)0493, COM(2004)0494 en COM(2004)0495).

De rapporteur is van mening dat er een flexibeler benadering nodig is van het gehele systeem 
van programmering en implementatie van de structuurfondsen en het Cohesiefonds, met het 
oog op verbetering van het concurrentievermogen van Europa en verwezenlijking van de 
doelstellingen van Lissabon en Gotenborg. Hij pleit voor verdere maatregelen die de 
administratieve last verlichten en de doeltreffendheid en efficiency van het 
implementatiesysteem vergroten. Dit zal tevens leiden tot verbetering van de 
absorptiecapaciteit van alle begunstigde landen en regio's, hetgeen een stimulans zal zijn voor 
de economische ontwikkeling van de hele Unie. Om dezelfde redenen moet voldoende 
rekening worden gehouden met de ontwikkelingsbehoeften van de nieuwe lidstaten.

Om een doeltreffend gebruik van het Cohesiefonds te stimuleren is het van essentieel belang 
subsidiemogelijkheden uit te breiden tot nieuwe terreinen ter ondersteuning van duurzame 
ontwikkeling zoals doelmatig energiegebruik, hernieuwbare energie en CO2 afvang of schoon 
stadsvervoer en duurzaam openbaar vervoer. De financiële instrumenten van het 
Cohesiefonds moeten bovendien ook gericht worden op waterbeheer in de stroomgebieden en 
in het bijzonder programma's met betrekking tot bescherming tegen overstromingen.

Een ander belangrijk punt met betrekking tot het Cohesiefonds is de invoering van de 
N+2-regel en de automatische annulering die hieruit voortvloeit. De rapporteur denkt dat 
hierdoor serieuze problemen kunnen ontstaan zowel bij de planning als de uitvoering van 
vooral grootschalige milieu- of infrastructuurprojecten (vermindering milieuschade, 
afvalwaterzuivering; verbetering van drinkwater of afvalverwerking), waar meer tijd, soms 
wel meerdere jaren, nodig is voor voorbereiding en tenuitvoerlegging. Voor het Cohesiefonds 
dat een belangrijk aantal projecten op milieugebied steunt, moeten de huidige regels met 
betrekking tot n+2 worden gehandhaafd. Daarnaast meent de rapporteur dat geannuleerde 
kredieten niet verloren mogen gaan maar opnieuw gebruikt voor nieuwe projecten.

In de volgende programmeringsperiode worden strategische milieueffectbeoordelingen 
(SMEBs) uitgevoerd op alle plannen en programma's, zoals vereist door de SMEB richtlijn 
(2001/42/EG). De rapporteur meent dat de Commissie richtsnoeren moet opstellen over de 
toepassing van strategische milieueffectbeoordelingen  op structuurfonds- en 
cohesiefondsplannen en -programma's, in overeenstemming met de eisen van de SMEB-
richtlijn. Bij systematische en correcte toepassing kan de SMEB een krachtig instrument zijn 
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om het risico van projecten die het milieu schade toebrengen zo minimaal mogelijk te maken.

De Commissie heeft een verschillende drempel voor milieuprojecten voorgesteld. Er is geen 
overtuigende reden voor een andere behandeling: grote projecten vereisen meer (en vaak 
dure) documentatie (bijvoorbeeld een volledige kosten-batenanalyse), en lopen gemakkelijker 
vertraging op daar zij goedgekeurd moeten worden door de Commissie. Voor alle projecten 
zou dezelfde drempel moeten gelden, om discriminatie te voorkomen van milieuprojecten, 
waar de rationale en potentiële voordelen min of meer voor de hand liggen.

Om de absorptiecapaciteit te vergroten door onnodige annuleringen te vermijden, verdienen 
drie punten de aandacht. Ten eerste is het niveau van prefinanciering cruciaal, daar dit 
belangrijk is voor een snelle start van operationele programma's, vooral op milieugebied. 
Daarom moeten voorschotten op projectniveau worden betaald met name aan financieel 
zwakke begunstigden. De rapporteur pleit derhalve voor een geharmoniseerd plafond van 
10% voor alle fondsen, in plaats van verschillende plafonds voor de structuurfondsen (7%) en 
het Cohesiefonds (10,5%). Ten tweede zijn flexibelere programmeringsregels ook nodig om 
mogelijkheden te scheppen voor eventuele herschikking van middelen tussen projecten en 
prioriteiten. Ten derde is de "monofonds"-benadering van de Commissie met een limiet van
5% voor gelijktijdige financiering uit verschillende fondsen niet bevredigend. Volgens de 
rapporteur moet dit ratio worden verhoogd tot minstens 20% om de lidstaten de mogelijkheid 
te geven ongebruikt geld van een fonds naar een ander over te hevelen.

Meer specifiek, namelijk op het punt van de regels inzake de subsidiabiliteit van de uitgaven, 
bepaalt het voorstel dat BTW in geen geval in aanmerking komt voor financiering uit het 
EFRO (en het Cohesiefonds), ongeacht of deze terugvorderbaar zijn of niet. Dit betekent dat 
als de nieuwe subsidiabiliteitsregels over de BTW van kracht worden, het feitelijke 
steunpercentage verminderd wordt met het toegepaste BTW-percentage, hetgeen impliceert 
dat het aandeel van de nationale financiële bijdrage hoger komt te liggen. Daarom meent de 
rapporteur dat de bestaande regels inzake de subsidiabiliteit van de BTW van kracht moeten 
blijven voor de volgende programmeringsperiode. Niet-terugvorderbare BTW moet 
subsidiabel blijven voor de EFRO-bijdragen zoals het geval is voor het Sociaal Fonds. Het is 
van groot belang dat de regels voor alle fondsen hetzelfde zijn.

Met betrekking tot het principe van "de vervuiler betaalt" is voor milieuprojecten vereist dat 
gebruikers van de infrastructuur een vergoeding betalen. Tegelijkertijd wordt de 
cofinanciering verlaagd overeenkomstige de geraamde toekomstige inkomsten van het 
infrastructuurproject. Deze combinatie leidt tot een ongewenste combinatie van onverenigbare 
stimulansen: hoe beter het principe van 'de vervuiler betaalt' wordt toegepast (dat wil zeggen 
hoe hoger het percentage van de milieukosten dat wordt betaald door de gebruikers) des te 
lager de cofinancieringssteun. Om hier iets aan te doen stelde de Commissie voor deze nieuwe 
programmeringsperiode een andere, gunstiger regel voor voor de berekening van de 
cofinanciering van milieuprojecten. De bepalingen van de nieuwe verordening zijn echter niet 
duidelijk op dit punt en er bestaat onzekerheid over de vraag of de gewijzigde regel kan 
worden toegepast binnen de nieuwe verordening.

Tenslotte moet de Commissie ook ervoor zorgen dat de structuurfondsen en het Cohesiefonds 
het behoud, beheer en de duurzame ontwikkeling van gebieden met een grote biodiversiteit, 
en met name het Natura-2000 netwerk cofinancieren.
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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de herhaalde verwijzingen naar de prioriteiten van de Gemeenschap 
inzake duurzame groei (DG), in het bijzonder de milieudimensie als gedefinieerd in 
Gotenborg, alsook de nadruk op de coördinatie van verschillende soorten financiering uit 
het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (FEADER) 
en het Europees Visserijfonds (EVF);

2. is van mening dat de rapporten van de lidstaten in het kader van de verordening moeten 
vermelden in hoeverre de fondsen hebben bijgedragen tot de doelstellingen van de 
Europese strategie voor duurzame ontwikkeling (SDO) om na te gaan of er vooruitgang is 
geboekt ten aanzien van de SDO-streefdoelen;

3. onderschrijft het gezichtspunt van de Commissie dat het van essentieel belang is dat 
activiteiten die steun ontvangen uit de fondsen, het FEADER en het EVF deel moeten 
uitmaken van een geïntegreerd actieplan;

4. benadrukt dat er flexibelere programmeringsregels nodig zijn, in het bijzonder met 
betrekking tot de mogelijkheid middelen tussen projecten en prioriteiten te herschikken, 
overeenkomstig de implementatieresultaten;

5. is verheugd over de bevestiging dat de evaluatie van de strategische richtsnoeren, 
nationale beleidsreferentiekaders en operationele programma's rekening moeten houden 
met de eisen van de wetgeving inzake strategische milieueffectbeoordeling (SMEB) en 
milieueffectrapportage (MER);

6. meent dat de lidstaten de regelingen voor de strategische milieueffectbeoordeling (SMEB) 
van nationale beleidsreferentiekaders en operationele programma's moeten specificeren, 
en ervoor zorgen dat er tijdig milieueffectrapportages (MERs) van de grote 
infrastructuurprojecten worden uitgevoerd;

7. benadrukt dat een uniforme drempel van 50 miljoen € moet worden ingevoerd voor alle 
grote projecten;

8. stelt voor dat binnen de "monofonds-benadering" van de Commissie, de ratio voor 
gelijktijdige financiering uit verschillende fondsen moet worden verhoogd tot minstens 
20%;

9. meent dat wanneer het principe van 'de vervuiler' betaalt wordt toegepast, de regels voor 
berekening van subsidiabele cofinanciering voor inkomstengenererende projecten lonend 
moeten zijn (stimulansen moeten geven aan) projectpromotors al naargelang de mate 
waarin het principe wordt toegepast;



PE 353.727v01-00 6/6 PA\556383NL.doc

NL

10. is van mening dat in het kader van technische bijstand de fondsen ook moeten bijdragen 
aan de vergroting van de capaciteit van niet-gouvernementele organisaties (NGO's) die 
betrokken zijn bij structuurfondspartnerschappen;

11. is van mening dat niet-terugvorderbare BTW gesubsidieerd moeten kunnen blijven 
worden uit de bijdragen van alle fondsen, en niet alleen van het ESF;

12. wijst erop dat de hoogte van de prefinanciering van cruciaal belang is, in het bijzonder op 
milieugebied, en beveelt een gemeenschappelijk plafond van 10% aan voor alle fondsen;

13. wijst erop dat met betrekking tot de automatische annulering een aantal nadelige effecten 
van de N+2-regel moet worden onderkend en afgezwakt, en dat daarom de bestaande 
regels voor het Cohesiefonds gehandhaafd moeten worden en de bedragen die onder de 
N+2-regel vallen hergebruikt moeten worden binnen het cohesiebeleid;

14. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de structuurfondsen en het Cohesiefonds 
bijdragen aan de financiering van het behoud, beheer en de duurzame ontwikkeling van 
gebieden met een grote biodiversiteit, in het bijzonder het Natura-2000 netwerk;

15. is van mening dat het Europees Sociaal Fonds zou moeten bijdragen aan verdere opleiding 
van beroepskrachten met kwalificaties op het gebied van milieubescherming.


