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ONTWERPRESOLUTIE 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 tot oprichting van het Cohesiefonds 
(COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))1,

– gezien het overeenkomstig artikel 161, tweede alinea van het EG-Verdrag (C6-0000/2005) 
door de Raad ingediende verzoek om instemming,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 22 april 2004 over de mededeling van de 
Commissie over het Derde verslag over de economische en sociale cohesie1,

– gezien het advies van de Commissie regionale ontwikkeling inzake de beleidsuitdagingen 
en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-20132 en gezien de mededeling van de 
Commissie over de Financiële vooruitzichten 2007-20133,

– 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)4,

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

– onder verwijzing naar het tussentijds verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en 
het advies van de Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole en de 
Commissie vervoer en toerisme (A6-0000/2005),

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

i) is van mening dat de economische en sociale 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 aan de doelstelling van de Unie 
inzake de bevordering van de cohesie en de solidariteit tussen de lidstaten;

ii) 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;

iii) verzoekt de financiële middelen van het Cohesiefonds van 18 miljoen euro (voor de 

  
1 Aangenomen teksten, P5_TA(2004)0368.
2 2004/2209(INI) van 5.2.2005.
3 COM (2004)0487.
4 PB C [...] van [...], blz. [...].
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periode 2000-2006) op te trekken tot 62,99 miljoen euro en een evenwichtige 
verdeling tot stand te brengen tussen de milieu- en vervoersinfrastructuursectoren die 
voor subsidie in aanmerking komen, met een zekere flexibele toepassing van de 
steun van het Fonds; 

iv) is van mening dat de regels betreffende de grote projecten, die onder de artikelen 38-
40 van het voorstel voor een algemene verordening vallen, uitdrukkelijk opgenomen 
dienen te worden in de verordening betreffende het Cohesiefonds;

v) verzoekt eveneens de financiering van de technische bijstand (onderzoek, evaluaties, 
expertises, statistieken etc.) volgens artikel 43 van het voorstel tot een algemene 
verordening uitdrukkelijk op te nemen;

vi) oordeelt het wenselijk dat het Cohesiefonds binnen de nationale strategische kaders 
zijn eigen prioriteiten, los van die van het EFRO, formuleert;

vii) onderstreept de noodzaak om een flexibiliteitsclausule in te voeren in verband met de 
uitsluiting van steun van kosten voor de aankoop van terreinen die hoger zijn dan 
10% van de totale subsidiabele kosten zoals bepaald in artikel 3, lid 3 van de huidige 
verordening, om de verwezenlijking van projecten toch mogelijk te maken in 
gevallen waarin dit percentage ontoereikend is en dit problemen voor de uitvoering 
kan stellen;

viii) verzoekt de Commissie een lijst met indicatieve prioriteiten op te stellen in de 
programmeringsfase voor de kwaliteit en de evaluatie van de resultaten van 
projecten, alsook voor de doeltreffendheid van de communautaire financiering;

ix) verzoekt de Commissie het principe van een "premiesysteem" in te stellen opdat de 
vooruitgang die wordt geboekt door de best presterende lidstaten wordt beloond;

x) oordeelt dat het nuttig zou zijn om de nationale en regionale bestuursinstanties te 
ondersteunen bij het beheer van de middelen uit het Cohesiefonds: specifieke 
begeleidingsmaatregelen en toepassing van het systeem van "best practices";

xi) 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;

xii) meent dat de verordening inzake het Cohesiefonds de voorwaarden en modaliteiten 
moet bepalen van een overgangsmechanisme waarbij de steun die wordt verstrekt 
aan begunstigde lidstaten met een bruto nationaal inkomen (BNI) per inwoner hoger 
dan 90% van het communautaire gemiddelde, geleidelijk daalt om zware 
economische schokken ten gevolge van steunvermindering te voorkomen;

2. verzoekt zijn Voorzitter om de voortzetting van het onderzoek met de Raad 
overeenkomstig artikel 75, paragraaf 3 van zijn verordening en zo nodig te starten met de 
procedure van overleg met de Raad die voorzien is in de gemeenschappelijke verklaring 
van 1975, overeenkomstig artikel 56 van zijn verordening;
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3. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

1. Basisdoelstellingen van het Cohesiefonds

Het Cohesiefonds1 is in 1993 bij het Verdrag van Maastricht opgericht, in het kader van de 
voorbereiding van de economische en monetaire Unie. Om deel te kunnen nemen aan de 
economische en monetaire Unie moeten de lidstaten hun overheidstekort terugbrengen en hun 
overheidsschulden onder controle krijgen. Anderzijds moeten minder welvarende landen 
grote investeringen doen om de meer ontwikkelde buurlanden in te halen en hun 
groeicapaciteit te vergroten. In dat verband is het Cohesiefonds opgericht om de minder 
welvarende landen in staat te stellen de convergentiecriteria te benaderen en tegelijk te blijven 
investeren in de infrastructuur met behulp van de steun uit het Cohesiefonds.

Artikel 161, tweede alinea van het Verdrag over de Europese Unie bepaalt: "Een door de 
Raad (…) opgericht Cohesiefonds levert een financiële bijdrage aan de uitvoering van 
projecten op het gebied van het milieu en trans-Europese netwerken in de sfeer van de 
vervoersinfrastructuur".
Het doel is een fonds te creëren ter aanvulling van andere communautaire instrumenten voor 
regionale ontwikkeling, voor projecten op het gebied van milieu en vervoersinfrastructuur van 
algemeen belang met het oog op de bevordering van de economische en sociale cohesie en de 
solidariteit tussen de lidstaten.

Alleen lidstaten die een bruto nationaal inkomen (BNI) per inwoner hebben van minder dan 
90 % van het communautaire gemiddelde, en die een programma hebben opgezet om te 
voldoen aan de criteria voor economische convergentie als bedoeld in artikel 104 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap komen in aanmerking voor steun uit 
het fonds.

2. Aanpassingen aan de verordening tot oprichting van het Cohesiefonds

Sinds de uitbreiding van de EU op 1 mei 2004 is het Cohesiefonds ook van toepassing op de 
tien nieuwe lidstaten, alsook op de drie begunstigde lidstaten van de EU-15 (Spanje, Portugal, 
Griekenland) voor het einde van de periode 2000-2006. Ierland krijgt geen steun meer sinds 
1.1.2004 en vanaf 1.1.2007 voldoet Spanje niet meer aan de criteria om in aanmerking te 
komen voor subsidie uit het Cohesiefonds.
Het voorstel van de Commissie is goed afgestemd op de behoeften van de uitgebreide Unie 
met een grotere discrepantie tussen de lidstaten en de regio's alsook op de aanmoediging van 
de solidariteit en de economische en sociale cohesie. Dankzij de steun van het Fonds zullen de 
minder ontwikkelde regio's kunnen genieten van de doelstelling "convergentie".

Uw rapporteur meent echter dat er aan de verordening essentiële aanpassingen moeten 
worden aangebracht:

Het is belangrijk om de financiële middelen van het Cohesiefonds van 18 miljoen euro 
(voor de periode 2000-2006) op te trekken tot 62,99 miljoen euro gezien het feit dat meer dan 
de helft van de lidstaten bijstand geniet van het Cohesiefonds. De uitbreiding van het 

  
1 Verordening (EG) nr. 1164/94, gewijzigd bij verordeningen (EG) nr. 1264/1999 en (EG) nr. 1265/99.
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toepassingsgebied voor bijstand van het Cohesiefonds stemt overeen met de bijbehorende 
bepalingen van het Verdrag, strookt met de prioriteiten die in Lissabon werden
overeengekomen en past in de duurzame ontwikkeling die in Göteborg werd vastgelegd. Zo 
kan er dus tegemoet worden gekomen aan de belangrijkste financieringsbehoeften van 
begunstigde lidstaten op het vlak van milieu en vervoer. De communautaire financiering moet 
evenwichtig worden verdeeld tussen milieu- en vervoersectoren die in aanmerking komen 
voor subsidie. Voor een zekere flexibele toepassing van de steun van het fonds is het echter 
van belang dat deze aan de behoeften van elke lidstaat wordt aangepast.

De trans-Europese transportnetwerken, en in het bijzonder de projecten van Europees belang 
en de milieu-infrastructuur, blijven de prioriteiten voor het Cohesiefonds. Een nieuw element 
van de verordening is dat het Cohesiefonds overeenkomstig de prioriteiten van Göteborg zijn 
bijdrage aan een duurzame ontwikkeling zal versterken. Zo is er voortaan financiering 
mogelijk van projecten op het gebied van vervoer, buiten de trans-Europese netwerken, en 
met name spoorwegvervoer, binnen- en zeevaartwegen, multimodale vervoersprogramma's, 
duurzaam stadsvervoer, en op gebieden die een duurzame groei met een milieudimensie 
stimuleren, zoals de sleutelsectoren met betrekking tot een efficiënt energiegebruik en 
hernieuwbare energiebronnen.

De Commissie onderstreept in overweging 1 het belang van de huidige verordening om de 
opdracht van het Cohesiefonds ten opzichte van dat nieuwe kader te verduidelijken, met name 
op het vlak van de algemene bepalingen. Gezien de problemen die zich in de huidige 
programmeringsperiode hebben voorgedaan en met het oog op een betere werking in de 
toekomst en voor een grotere transparantie, meent uw rapporteur dat de grote projecten, die 
het belangrijkste actie-instrument van het Cohesiefonds zijn, en de financiering van de 
technische bijstand (onderzoek, evaluaties, expertises, statistieken etc) uitdrukkelijk in de 
huidige verordening moeten worden opgenomen. Zulke transparantie druist niet in tegen de 
vereenvoudiging van de uitvoering van het regionale beleid, maar onderstreept de opdracht en 
het belang van grote projecten voor de programma's van het Cohesiefonds.

Met het oog op een gunstiger synergie worden voor de periode 2007-2013 het Cohesiefonds 
en het EFRO, in het geval van vervoers- en milieu-infrastructuurprojecten, volgens een 
systeem van uniforme programmering beheerd. De grote projecten waarvan de totale kosten 
hoger zijn dan 25 miljoen euro voor milieuprojecten of hoger dan 50 miljoen euro voor 
projecten op andere gebieden worden afzonderlijk door de Commissie goedgekeurd, maar 
worden in het kader van de desbetreffende programma's beheerd. Het is wenselijk dat het 
Cohesiefonds binnen de nationale kaders zijn eigen prioriteiten, los van die van het EFRO, 
formuleert.

Artikel 3, lid 3 van de huidige verordening bepaalt dat de kosten voor de aankoop van 
terreinen die hoger zijn dan 10% van de totale subsidiabele kosten van het betrokken project 
worden uitgesloten van steun. In bepaalde gevallen verhindert de limiet van 10% van de 
kosten voor aankoop van terreinen dat een project in het kader van het Cohesiefonds wordt 
uitgevoerd. Uw rapporteur meent dat het noodzakelijk is om een flexibiliteitsclausule in te 
voeren die in bepaalde gevallen een ontheffing mogelijk maakt zodat de bestemming van 
subsidiabele uitgaven flexibeler kan worden bepaald, om het project te kunnen 
verwezenlijken. Tegelijk moet een flexibiliteitsclausule met een doeltreffend 
controlemechanisme samengaan om fraude en corruptie te voorkomen.
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Ondanks de vereenvoudiging, de decentralisatie en de strategischer aanpak van de 
programmering, zou de Commissie een lijst met indicatieve prioriteiten moeten opstellen in 
de programmeringsfase voor de kwaliteit en de evaluatie van de resultaten van projecten, 
alsook voor de doeltreffendheid van de communautaire financiering.

Een "premiesysteem", in de vorm van een "communautaire reserve ten behoeve van de 
kwaliteit en de prestatie" wordt alleen ingesteld voor de structuurfondsen (artikelen 20, 48, 49 
van het voorstel voor een algemene verordening). De doelstelling van het Cohesiefonds is 
anders dan die van de structuurfondsen. Het fonds is namelijk bedoeld ter vervanging van 
nationale begrotingsuitgaven, ter ondersteuning van projecten in de begunstigde lidstaten, 
zonder onderscheid te maken tussen interne regio's. Het Cohesiefonds is uiterst belangrijk 
voor de periode 2007-2013, daar na de uitbreiding meer dan de helft van de lidstaten in 
aanmerking komt voor steun. Bovendien zal het communautaire budget drie keer zo hoog zijn 
als dat van de vorige periode. Daarom is het belangrijk dat de bijdrage van het Cohesiefonds 
aan de verwezenlijking van de economische en sociale cohesie correct wordt geëvalueerd en 
dat de vooruitgang die wordt geboekt door de best presterende lidstaten wordt beloond.
Om de landen en hun regio's te motiveren tot de keuze en uitwerking van kwaliteitsprojecten 
met een Europees belang, zou een "premiesysteem" moeten worden ingevoerd, gebaseerd op 
bepaalde hoofdcriteria zoals de kwaliteit van het voorgestelde en voltooide project, de 
capaciteit van de begunstigde lidstaat om de toegekende budgetten uit het Cohesiefonds uit te 
geven, de uitvoering van het project, het transnationale karakter van een project, de 
inspanningen ten behoeve van duurzame ontwikkeling, de mate van samenwerking en de 
coördinatie van maatregelen tussen buurlanden op het gebied van vervoer en milieu, de 
bijdrage van een project aan hernieuwbare energiebronnen of de ecologische behandeling van 
afval.

Momenteel neigt het cohesiebeleid, in toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, naar een
geleidelijke en wenselijke versterking van de rol van de regionale actoren. Voor de 
tenuitvoerlegging is echter de technische en bestuurlijke capaciteit op lokaal niveau niet altijd 
afgestemd op deze nieuwe rol. Specifieke begeleidingsmaatregelen en de toepassing van het 
systeem van "best practices" zouden de nationale en regionale bestuursinstanties bij het 
beheer van de ontvangen middelen kunnen ondersteunen.

De invoering van de toepassing van de automatische annuleringsregel (de N+2-regel) in het 
Cohesiefonds, waarvoor nu dezelfde regels gelden als voor het EFRO en het ESF, moet een 
snel gebruik van de middelen van het Cohesiefonds stimuleren. Uit de huidige periode is 
gebleken dat deze regel voor een doeltreffende discipline zorgt bij de zorgvuldige en
nauwkeurige voorbereiding van projecten en het beheer van de structuurfondsen. De 
toepassing van de N+2-regel op de subsidies uit het Cohesiefonds moet echter aandachtig 
worden gevolgd, aangezien deze van een andere aard zijn dan die van de structuurfondsen. 
Uw rapporteur meent dat een overgangsperiode van drie jaar een mooi compromis vormt 
tussen de verplichting van de begunstigde lidstaat om de budgetten binnen twee jaar na de 
toewijzing ervan uit te geven en de beheersproblemen van grote projecten. 

In de discussies over de toekomst van het Cohesiefonds speelt de uitbreiding een grote rol 
aangezien meer dan de helft van de lidstaten in aanmerking komt voor steun uit het 
Cohesiefonds.
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De minder welvarende landen moeten grote investeringen doen om de meer ontwikkelde 
buurlanden in te halen en hun groeicapaciteit te vergroten. De afschaffing van steun aan 
lidstaten die verschillende jaren fondsen hebben ontvangen uit het Cohesiefonds en van wie 
het bruto nationale inkomen (BNI) per inwoner van het communautaire gemiddelde 90% 
bedraagt zal van invloed zijn op de economie van die landen. De afschaffing zou de 
vooruitgang die dankzij het Cohesiefonds gemaakt werd wel eens ongedaan kunnen maken en 
zou niet alleen een weerslag hebben op het betrokken land, maar ook op de stabiliteit van de 
Gemeenschap op het vlak van economische en sociale cohesie. 
Hoewel er bij een dergelijke regeling grote technische en financiële moeilijkheden bestaan, 
meent uw rapporteur dat het opportuun is om voor de lidstaten die niet langer in aanmerking 
komen voor steun van het Cohesiefonds een overgangsregeling toe te passen, waarbij de 
steun geleidelijk aan uitdooft. Dit moet een tijdelijke overgangsregeling zijn die tot de 
lopende projecten wordt beperkt.

De verordening tot oprichting van het Cohesiefonds moet tijdig in werking treden opdat de 
nieuwe projecten, in het kader van de nieuwe programmeringsfase, vanaf 1 januari 2007 
operationeel kunnen zijn.
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