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CEF – meerjarig werkprogramma 2021-2023
Financieringsmogelijkheden voor infrastructuur op het gebied van afvalstoffen
Mededeling van het secretariaat
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Bijgaand doet het secretariaat u het meerjarig werkprogramma toekomen van het CEF (Connecting
Europe Facilities) voor de jaren 2021 tot 2023. Voorzien is dat het voorstel in april formeel wordt
aangenomen door het CEF-Transportcomité van de Europese Commissie (EC).
Het werkprogramma is een weerspiegeling van de prioriteiten die in de CEF-verordening zijn
vastgelegd, alsmede van de prioriteiten in de “Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit” stratégie
de mobilité intelligente et durable van de EC. Er wordt op gewezen dat deze strategie onvoldoende
rekening houdt met de binnenvaart en bovendien grote lacunes bevat die de financiële en politieke
ondersteuning van deze vervoersdrager in de weg zou kunnen staan (zie document CPC (21) 16 intern).
Kernpunten voor het CDNI:
-

Net als in het verleden biedt het programma steun voor haveninfrastructuur voor de inname
van oliehoudend en overige afvalstoffen (zowel in de binnen- als zeehavens), zie de pagina’s 4
en 5.

-

Nieuw: het programma biedt tevens ondersteuning voor
o

de afvalstoffen van reinigingsinstallaties van uitlaatgassen;

o

de infrastructuur voor de ontgassing van schepen.

-

Deze activiteiten worden gefinancierd in het kader van het algemene gedeelte (“General
Envelope”) en het gedeelte “cohesie” 1 (Cohesion envelope), zie de verdeling van de financiële
middelen op pagina 15.

-

De oproepen voor het indienen van voorstellen worden elk jaar in de eerste helft van het jaar
gepubliceerd. Voor dit jaar 2021, wordt de publicatie van de eerste oproep tot het indienen van
voorstellen tegen de zomer verwacht. Het secretariaat zal ervoor zorgen dat de informatie daarover
zal worden doorgegeven zodra deze beschikbaar is.

-

Perspectieven: het programma voor de periode na 2023 zal afhangen van de resultaten van de
eerste oproepen voor het indienen van voorstellen voor 2021-2023 en de resultaten die bij de
tenuitvoerlegging van de projecten tot dan toe bereikt zullen zijn. Het is belangrijk om ervoor te
zorgen dat er binnen de desbetreffende rubrieken op het gebied van de afvalverwijdering middelen
zeker gesteld kunnen worden.

Bijlage (EN)

1

Er moet op gewezen worden dat alleen het algemene gedeelte openstaat voor de Verdragsluitende Partijen bij
het CDNI. Het gedeelte “cohesie” is alleen bestemd voor landen waarvan het Bruto Nationaal Product (BNP) lager
is dan 90% van het communautaire gemiddelde.
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