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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een 

evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid 

van de EU 

(2016/2302(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name 

titel XVIII, 

– gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor 

regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) 

nr. 1083/2006 van de Raad (de GB-verordening)1, en de in de relevante artikelen van 

deze verordening bedoelde gedelegeerde en uitvoeringshandelingen, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en 

specifieke bepalingen met betrekking tot de doelstelling "Investeren in groei en 

werkgelegenheid", en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/20062, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1081/2006 van de Raad3, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1300/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 inzake het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) 

nr. 1084/2006 van de Raad4, 

– gezien Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 

25 juni 2015 betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de 

Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal en tot 

wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 – het 

Europees Fonds voor strategische investeringen5, 

– gezien zijn resolutie van 13 september 2016 over Europese territoriale samenwerking – 

                                                 
1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320. 
2 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 289. 
3 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 470. 
4 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 281. 
5 PB L 169 van 1.7.2015, blz. 1. 
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beste praktijken en innovatieve maatregelen1, 

– gezien zijn resolutie van 28 oktober 2015 over het cohesiebeleid en de evaluatie van de 

Europa 2020-strategie2, 

– gezien zijn resolutie van 9 september 2015 over "Investeringen ter bevordering van 

banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de 

Unie"3, 

– gezien het advies van de Commissie regionale ontwikkeling inzake het verslag van de 

Commissie begrotingscontrole getiteld "Europese Investeringsbank (EIB) – Jaarverslag 

2014"4, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 december 2015 getiteld "Investeren in 

banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen" (COM(2015)0639), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 november 2014 getiteld "Een 

investeringsplan voor Europa" (COM(2014)0903), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 22 januari 2014 getiteld "Richtsnoeren 

inzake staatssteun ter bevordering van risicofinancieringsinvesteringen (2014/C 19/04)5, 

– gezien het zesde verslag van de Commissie over economische, sociale en territoriale 

cohesie van 23 juli 2014, getiteld "Investeren in groei en werkgelegenheid – Bevorderen 

van ontwikkeling en goed bestuur in regio's en steden van de EU" (COM(2014)0473), 

– gezien het samenvattend verslag van de Commissie van augustus 2016 getiteld 

"Evaluatie achteraf van de cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013, met specifieke 

aandacht voor het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees 

Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds (CF)", 

– gezien het verslag van de Commissie van 30 oktober 2014 getiteld 

"Financieringsinstrumenten die overeenkomstig artikel 140, lid 8, van het Financieel 

Reglement door de algemene begroting worden ondersteund – situatie per 31 december 

2013" (COM(2014)0686), 

– gezien de richtsnoeren van de Commissie aan de lidstaten van 26 november 2015 over 

artikel 42, lid 1, onder d), van de GB-verordening – Subsidiabele beheerskosten of 

-vergoedingen, 

– gezien de richtsnoeren van de Commissie aan de lidstaten van 10 augustus 2015 over 

artikel 37, leden 7, 8 en 9, van de GB-verordening – Combinatie van steun uit een 

financieringsinstrument met andere vormen van steun, 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0321. 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0384. 
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0308. 
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0200. 
5 PB C 19 van 22.1.2014, blz. 4. 
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– gezien de richtsnoeren van de Commissie aan de lidstaten van 27 maart 2015 over 

artikel 37, lid 2, van de GB-verordening – Ex-antebeoordeling, 

– gezien de beknopte naslaggids van de Commissie voor de managementautoriteiten van 

2 juli 2014 getiteld "Financiële instrumenten in de ESIF-programma's 2014-2020", 

– gezien het samenvattend verslag van de Commissie van november 2016 getiteld 

"Financiële instrumenten in het kader van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen – Gegevens over de vooruitgang die geboekt is bij de financiering 

en de uitvoering van de financieringsinstrumenten tijdens de programmeringsperiode 

2014-2020, overeenkomstig artikel 46 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad", 

– gezien het samenvattend verslag van de Commissie van december 2015 getiteld 

"Gegevens over de vooruitgang die geboekt is bij de financiering en de uitvoering van 

de financieringsinstrumenten tijdens de programmeringsperiode 2014-2020, 

overeenkomstig artikel 46 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad", 

– gezien het samenvattend verslag van de Commissie van september 2014 getiteld 

"Samenvatting van gegevens over de geboekte vooruitgang bij de financiering en 

uitvoering van financieringsinstrumenten, gerapporteerd door de 

managementautoriteiten, overeenkomstig artikel 67, lid 2, onder j), van Verordening 

(EG) nr. 1083/2006 van de Raad", 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 13 november 2015 

getiteld "Activiteiten met betrekking tot financieringsinstrumenten bij het Verslag van 

de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 

financieringsinstrumenten die overeenkomstig artikel 140, lid 8, van het Financieel 

Reglement door de algemene begroting worden ondersteund – situatie per 31 december" 

(SWD(2015)0206), 

– gezien Speciaal verslag nr. 19/2016 van de Europese Rekenkamer getiteld "Uitvoering 

van de EU-begroting via financieringsinstrumenten – Lessen die uit de 

programmeringsperiode 2007-2013 moeten worden getrokken", 

– gezien Speciaal verslag nr. 5/2015 van de Europese Rekenkamer getiteld "Zijn 

financiële instrumenten een succesvol en veelbelovend instrument op het gebied van 

plattelandsontwikkeling?", 

– gezien Speciaal verslag nr. 16/2014 van de Europese Rekenkamer getiteld 

"De doeltreffendheid van het combineren van subsidies uit de regionale 

investeringsfaciliteiten met leningen van financiële instellingen ter ondersteuning van 

het externe beleid van de EU", 

– gezien Speciaal verslag nr. 2/2012 van de Europese Rekenkamer getiteld "Door het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling gecofinancierde financiële instrumenten 

voor het midden- en kleinbedrijf", 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 14 oktober 2015 getiteld 
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"Financiële instrumenten ter ondersteuning van territoriale ontwikkeling", 

– gezien het eindverslag van de Europese Investeringsbank van maart 2013 getiteld 

"Financiële instrumenten: stand van zaken met het oog op de programmeringsperiode 

2014-2020", 

– gezien de studie van oktober 2016 getiteld "Financiële instrumenten in de 

programmeringsperiode 2014-2020: eerste ervaringen van de lidstaten", uitgevoerd in 

opdracht van het Directoraat-generaal Intern Beleid van het Parlement, 

beleidsondersteunende afdeling B: Structuur- en cohesiebeleid, 

– gezien de studie van maart 2016 getiteld "Evaluatie van de rol van de EIB-groep in het 

Europese cohesiebeleid", uitgevoerd in opdracht van het Directoraat-generaal Intern 

Beleid van het Parlement, beleidsondersteunende afdeling B: Structuur- en 

cohesiebeleid, 

– gezien de briefing van de Europese Parlementaire Onderzoeksdienst van mei 2016 over 

de uitdagingen voor het EU-cohesiebeleid en vraagstukken voor de komende 

hervorming na 2020, 

– gezien de infopagina van de Europese Parlementaire Onderzoeksdienst van 

september 2015 over de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid in de EU28, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 

Begrotingscommissie en de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

(A8-0139/2017), 

A. overwegende dat de nakende herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) 

halverwege de programmeringsperiode 2014-2020 aanleiding geeft tot een discussie 

over de mix van subsidies en financieringsinstrumenten die via de EU-begroting moeten 

worden geïnvesteerd tijdens de programmeringsperiode na 2020; 

B. overwegende dat het omnibusvoorstel de enige mogelijkheid vormt voor een reeks 

verbeteringen op de middellange termijn van het systeem waaronder de lopende 

programmeringsperiode valt; 

C. overwegende dat de term "financieringsinstrumenten" een verscheidenheid van 

instrumenten bestrijkt en de beoordeling en besluiten over het gebruik ervan een 

constante gedetailleerde analyse van geval tot geval vereisen, gekoppeld aan een 

beoordeling van de specifieke behoeften van lokale en regionale economieën of van een 

bepaalde doelgroep; 

Programmeringsperiode 2007-2013 – Betrouwbare investeringen via subsidies en 

financieringsinstrumenten 

1. erkent dat, hoewel de financieringsinstrumenten vóór de financiële en economische 

crisis werden ontwikkeld en niet de meest geschikte waren voor een economische 

crisiscontext, de rapportage van de Commissie overtuigend aantoont dat de 
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investeringen van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) via 

subsidies en financieringsinstrumenten een aanzienlijke impact en tastbare resultaten 

hebben gehad, door investeringen in EU-regio's voor een bedrag van 347,6 miljard 

EUR, exclusief nationale cofinanciering en bijkomende gemobiliseerde middelen; 

2. is verheugd over de resultaten van de maatregelen in het kader van het cohesiebeleid 

van de Europese Investeringsbank (EIB), die zoals uit jaarverslagen en sectorverslagen 

blijkt, een aanzienlijke impact hebben gehad op kmo's en midcaps, infrastructuur, 

onderzoek en innovatie, milieu, energie en landbouw; stelt vast dat de EIB leningen ten 

behoeve van het cohesiebeleid voor de periode 2007-2013 worden geraamd op 

147 miljard EUR, ofwel ca. 38 % van alle verstrekte leningen in de EU; 

Programmeringsperiode 2014-2020 – Een nieuwe manier van investeren via de 

ESI-fondsen 

3. is verheugd dat de EU in de periode 2014-2020 naar verwachting 454 miljard EUR zal 

investeren via de ESI-fondsen, en dat dit bedrag dankzij nationale cofinanciering voor 

investeringen via subsidies en financieringsinstrumenten zou oplopen tot 637 miljard 

EUR; 

4. bevestigt dat zowel de omvang als de kwaliteit van de financieringsinstrumenten (in de 

vorm van microkredieten, leningen, garanties, aandelenkapitaal en risicokapitaal) onder 

gedeeld beheer in het kader van het cohesiebeleid zijn toegenomen; wijst op de twee 

belangrijkste redenen voor deze trend: het feit dat tijdens de periode 2007-2013 

waardevolle ervaring kon worden opgedaan en lessen konden worden getrokken wat 

betreft de implementatie van de ESI-fondsen via subsidies en financiële instrumenten, 

terwijl tijdens de periode 2014-2020 na de crisis als gevolg van budgettaire beperkingen 

de behoefte aan meer financieringsinstrumenten zich deed gevoelen; 

5. merkt op dat de toewijzingen in het kader van financieringsinstrumenten van het 

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds (CF) en het 

Europees Sociaal Fonds (ESF) volgens ramingen bijna zouden verdubbelen tussen 

2007-2013, toen zij 11,7 miljard EUR bedroegen, en 2014-2020, wanneer zij 

20,9 miljard EUR zouden bedragen; merkt op dat de financieringsinstrumenten op deze 

manier 6 % uitmaken van de 351,8 miljard EUR aan totale toewijzingen in het kader 

van het cohesiebeleid in 2014-2020, tegenover 3,4 % van de toegewezen 

347 miljard EUR in 2007-2013; 

6. merkt op dat de toewijzingen uit het Cohesiefonds ongeveer 75 miljard EUR bedragen, 

wat overeenkomt met 11,8 % van de totale toewijzingen via financieringsinstrumenten 

in de periode 2014-2020; is ingenomen met de stijging van de toewijzing van 

70 miljard EUR in de periode 2007-2013 tot 75 miljard EUR in de periode 2014-2020; 

wijst erop dat de toewijzing aan het Cohesiefonds niet mag worden verlaagd, gezien het 

feit dat 34 % van de EU-bevolking in een regio woont die steun uit het Cohesiefonds 

ontvangt; 

7. neemt kennis van het feit dat 21 lidstaten op 31 december 2015 in het kader van het 

huidige MFK in totaal 5 571,63 miljoen EUR aan voor operationele programma's 

bestemde bijdragen aan financieringsinstrumenten hebben toegewezen, waarvan 

5 005,25 miljoen EUR uit het EFRO en het Cohesiefonds; 
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8. verwelkomt het feit dat ingrijpende wijzigingen van de regelgeving op het gebied van 

de programmering, de uitvoering en het beheer van financieringsinstrumenten, zoals een 

direct verband met de elf thematische doelstellingen, passende verplichte 

ex-antebeoordeling waardoor marktfalen kan worden herkend, en de vaststelling van 

specifieke of algemene financieringsinstrumenten en rapportagemechanismen, een 

kritische positieve impact kunnen hebben op de aantrekkelijkheid en het tempo van de 

uitvoering van de financieringsinstrumenten, door een antwoord te bieden op de 

rechtsonzekerheid die tijdens de periode 2007-2013 is ontstaan; verzoekt echter om 

inspanningen om ervoor te zorgen dat de wijzigingen in kwestie niet van invloed zijn op 

de aantrekkelijkheid en het uitvoeringstempo van financieringsinstrumenten; 

Subsidies en financieringsinstrumenten – De interventielogica bepaalt de mix 

9. onderstreept dat de subsidies en financieringsinstrumenten van de ESI-fondsen – die 

geen doel op zich zijn – onder gedeeld beheer weliswaar dezelfde doelstellingen van het 

cohesiebeleid ondersteunen, maar een andere interventielogica hebben en qua aanpak 

van de territoriale ontwikkelingsbehoeften, beleidsterreinen en marktbehoeften anders 

functioneren; 

10. erkent dat, afhankelijk van het soort project, subsidies in vergelijking met 

financieringsinstrumenten diverse voordelen bieden: ondersteuning van projecten die 

niet noodzakelijkerwijs inkomsten genereren, financiering van projecten die om 

uiteenlopende redenen geen particuliere of publieke financiering kunnen aantrekken, 

ondersteuning van specifieke begunstigden, problemen of regionale prioriteiten, alsook 

eenvoudigere toepassing dankzij bestaande ervaring en capaciteit; erkent dat subsidies 

in bepaalde gevallen aan beperkingen zijn onderworpen: moeilijkheden om kwaliteit en 

duurzaamheid van projecten te verzekeren, risico om op lange termijn publieke 

financiering te vervangen en potentiële particuliere investeringen te verdringen, zelfs 

voor projecten met een revolverend karakter en die inkomsten kunnen genereren voor 

de terugbetaling van een op een lening gebaseerde financiering; 

11. erkent dat financieringsinstrumenten voordelen bieden: hefboom- en 

renouvelleringseffecten, het aantrekken van privékapitaal en het opvangen van een 

tekort aan investeringen via hoogwaardige betrouwbare projecten, waardoor de 

doeltreffendheid en efficiëntie van de uitvoering van het regionaal beleid worden 

verbeterd; erkent dat financieringsinstrumenten bepaalde nadelen met zich brengen, 

waardoor zij strijdig kunnen zijn met aantrekkelijkere nationale of regionale 

instrumenten: tragere tenuitvoerlegging in sommige regio's, grotere complexiteit, 

verlaging van het verwachte hefboomeffect van door de ESIF gesteunde 

financieringsinstrumenten, alsook in sommige gevallen hogere uitvoeringskosten en 

beheersvergoedingen; merkt op dat investeren via subsidies op bepaalde 

beleidsterreinen, zoals bepaalde soorten publieke infrastructuur, sociale diensten, 

onderzoeks- en innovatiebeleid of, in het algemeen, projecten die geen inkomsten 

genereren, de voorkeur heeft; 

12. wijst erop dat de interventielogica geen scheidslijn maar een raakpunt vormt tussen 

subsidies en financieringsinstrumenten, zodat een gelijk speelveld wordt gecreëerd en 

het cohesiebeleid kan beschikken over een waaier van maatregelen om beter tegemoet te 

komen aan de behoeften van de ontvangers en de investeringskloof te overbruggen; 
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onderstreept dat de interventielogica in de programmering van de ESI-fondsen berust op 

een bottom-upbenadering en dat alle lidstaten en alle regio's de meest geschikte optie 

moeten overwegen wanneer zij vrij het aandeel vaststellen van de 

financieringsinstrumenten en subsidies, als instrumenten om een bijdrage te leveren aan 

de geselecteerde prioriteiten in hun respectieve operationele programma's, waarbij 

lokale en regionale autoriteiten moeten worden betrokken en een cruciale rol te 

vervullen hebben; herinnert eraan dat de managementautoriteiten degene zijn die vrij 

moeten besluiten over het soort financieringsinstrument dat het best geschikt is voor de 

uitvoering; 

Prestaties van de financieringsinstrumenten – Uitdagingen 

13. erkent het belang van het gebruik van financieringsinstrumenten voor acties in het kader 

van het cohesiebeleid; is verheugd dat uit rapportage over de uitvoering van 

financieringsinstrumenten in 2015 is gebleken dat vooruitgang is geboekt, ondanks de 

late start van de huidige programmeringsperiode; merkt echter op dat de vorderingen 

qua uitvoering van de financieringsinstrumenten van de ESI-fondsen sterk verschillen, 

niet alleen tussen, maar ook binnen de lidstaten; herinnert eraan dat ondanks de 

positieve ervaringen met en impact van het gebruik van financieringsinstrumenten 

tijdens de programmeringsperiode 2007-2013 de prestaties te lijden hadden onder een 

aantal problemen: laattijdige start van de operaties, onjuiste marktevaluaties, variërende 

regionale benutting, in het algemeen lage uitbetalingspercentages, beperkt 

hefboomeffect, problemen met het revolveren, hoge beheerskosten en -vergoedingen en 

buitensporig hoge toewijzingen; herinnert eraan dat tegen 2015, nadat de Commissie 

bepaalde uitvoeringstermijnen van de financieringsinstrumenten had verlengd, een 

aantal van de vastgestelde tekortkomingen middels gerichte maatregelen waren 

ingeperkt; 

14. merkt op dat vertragingen bij de tenuitvoerlegging van de ESI-fondsen gevolgen kunnen 

hebben voor de uitbetalingspercentages, het revolveren en het hefboomeffect, waarbij 

dat laatste gebaseerd moet zijn op door internationale organisaties zoals de OESO 

gehanteerde definities en methodologieën, met een duidelijk onderscheid tussen 

publieke en particuliere bijdragen en een indicatie van de exacte omvang van het 

mogelijke hefboomeffect van elk van de financieringsinstrumenten, opgesplitst volgens 

land en regio; herinnert eraan dat vertragingen in de periode 2007-2013 onherroepelijk 

hebben geleid tot ondermaatse prestaties van de financieringsinstrumenten van het 

EFRO en het ESF; beklemtoont dat vertragingen bij de tenuitvoerlegging die kunnen 

worden toegeschreven aan de late start van de programmeringsperiode in het nadeel 

kunnen werken van de prestaties van de financieringsinstrumenten van ESI-fondsen, 

hetgeen zou kunnen leiden tot onjuiste evaluatieconclusies aan het einde van de periode; 

roept de lidstaten daarom op alle nodige stappen te nemen om de negatieve gevolgen 

van een vertraagde uitvoering te verhelpen, met name wat het risico van beperkte 

benutting en impact van de financieringsinstrumenten betreft; 

15. maakt zich grote zorgen over de reële mogelĳkheid dat zich een herhaling voordoet van 

de geaccumuleerde achterstand van onbetaalde facturen in de tweede helft van het 

huidige MFK, aangezien dit ernstige gevolgen kan hebben voor ander door de EU 

gefinancierd beleid; 
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16. wijst op de aanzienlijke verschillen doorheen de EU wat betreft de impact van de 

financieringsinstrumenten, met inbegrip van de ESI-fondsen en het Europees Fonds 

voor strategische investeringen (EFSI), de eerste resultaten van deze fondsen en het 

verwachte hefboomeffect van aanvullende middelen, alsook andere door de EU 

gesteunde financieringsinstrumenten in de best presterende economieën van de Unie, 

waardoor de doelstellingen van het cohesiebeleid worden ondermijnd; onderstreept dat 

deze instrumenten alleen algemeen succes kunnen kennen indien zij eenvoudig te 

gebruiken zijn en de lidstaten hun investeringen hiermee gemakkelijk kunnen beheren, 

en dat hiervoor precieze en gedifferentieerde indicatoren nodig zijn, die het mogelijk 

maken de werkelijke impact ervan op het cohesiebeleid te beoordelen; 

Vereenvoudiging, synergieën en technische bijstand – Oplossingen 

17. is ingenomen met de inspanningen van de Commissie om de regelgeving te verbeteren 

en de bureaucratie terug te dringen; wijst erop dat de regeling ondanks deze 

verbeteringen toch complex blijft en dat problemen zoals de lange opstarttijd en 

aanzienlijke administratieve last voor begunstigden een ontradend effect hebben op het 

gebruik van financieringsinstrumenten; verzoekt de Commissie om nauw samen te 

werken met de EIB, het EIF en managementautoriteiten om de combinatie van 

microkredieten, leningen, garanties, aandelenkapitaal en risicokapitaal van de 

ESI-fondsen aanzienlijk te vergemakkelijken en daarbij te zorgen voor dezelfde mate 

van transparantie, democratisch toezicht, verslaglegging en controle; 

18. merkt op dat specifieke bepalingen de flexibiliteit van maatregelen met 

financieringsinstrumenten beperken; wijst erop dat staatssteunregels bijzonder belastend 

blijken te zijn, met name wanneer subsidies met financieringsinstrumenten worden 

gecombineerd; roept de Commissie op om te zorgen voor een passend kader voor 

staatssteun en om verdere mogelijkheden te verkennen voor het vereenvoudigen van de 

naleving van staatssteunregels op de drie niveaus – managementautoriteiten, dakfonds 

en financiële tussenpersonen; verzoekt om een gelijk speelveld wat betreft 

staatssteunregels voor alle financieringsinstrumenten, ter voorkoming van een 

voorkeursbehandeling van bepaalde financieringsbronnen ten opzichte van andere, met 

name op het gebied van steun aan kmo's; 

19. onderstreept het belang van een evaluatie van de prestaties van 

financieringsinstrumenten, met inbegrip van een evaluatie van de maatregelen van de 

EIB-groep in het kader van het cohesiebeleid; merkt op dat voor auditactiviteiten 

toegang wordt verleend tot de volledige cyclus van de ESI-fondsen; verzoekt de 

Commissie en nationale autoriteiten om via het auditproces mogelijkheden voor 

vereenvoudiging en synergie vast te stellen; verzoekt de Commissie derhalve om werk 

te maken van een vergelijkende analyse van de subsidies en financieringsinstrumenten, 

verdere capaciteitsopbouw en methodologie en richtsnoeren voor auditprocessen, 

zonder de financiële en administratieve last voor begunstigden te vergroten; 

20. wijst erop dat de combinatie van subsidies en financieringsinstrumenten onbenut 

potentieel biedt; onderstreept dat naast richtsnoeren voor de autoriteiten ook een verdere 

vereenvoudiging en harmonisatie nodig is van de voorschriften voor het combineren 

van verschillende ESI-fondsen, alsook van de voorschriften voor het combineren van 

ESI-fondsen met instrumenten zoals Horizon 2020 en EFSI; pleit voor een betere 
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regelgeving in de vorm van duidelijke, consequente en gerichte voorschriften om de 

regeldruk te verlichten door de bovengenoemde combinatie van middelen uit meer dan 

een programma van hetzelfde financieringsinstrument te vergemakkelijken en 

combinaties van microfinancieringsinstrumenten in ESF-maatregelen mogelijk te 

maken, alsook door de openbare aanbestedingsprocedure voor de selectie van financiële 

tussenpersonen en voor de vorming van publiek-private partnerschappen verder te 

vereenvoudigen; pleit voor grotere samenhang tussen verschillende strategieën; 

onderstreept dat het combineren van subsidies en financieringsinstrumenten van de 

ESI-fondsen met andere financieringsbronnen de financieringsstructuur aantrekkelijker 

kan maken voor begunstigden en openbare en particuliere investeerders vanwege een 

betere risicodeling en betere projectresultaten, en de instrumenten aldus zouden helpen 

te voorzien in groeipotentieel op de lange termijn; 

21. merkt op dat het gebruik van financieringsinstrumenten kan worden verbeterd via 

investeringspartnerschappen en dat publiek-private partnerschappen zorgen voor meer 

synergieën tussen de verschillende financieringsbronnen en het noodzakelijke 

evenwicht tussen particuliere en openbare belangen handhaven; onderstreept dat het 

gebruik van financieringsinstrumenten in de context van initiatieven voor vanuit de 

gemeenschap geleide lokale ontwikkeling en geïntegreerde territoriale investering 

eveneens moet worden aangemoedigd; 

22. looft de bestaande technische bijstandsmaatregelen die de Commissie en de EIB-groep 

momenteel aanbieden via het adviesplatform fi-compass; betreurt dat de bijstand ter 

plaatse aan de autoriteiten en met name aan ontvangers van financieringsinstrumenten, 

inclusief EFSI, beperkt is, terwijl veel lokale en regionale autoriteiten technische 

problemen ondervinden en niet over de nodige vaardigheden en kennis beschikken om 

financieringsinstrumenten efficiënt toe te passen; dringt aan op technische bijstand, die 

in de eerste plaats gericht moet zijn op lokale en regionale spelers en alle betrokken 

partners, maar die niet mag worden gebruikt om de activiteiten van de nationale 

autoriteiten te financieren; dringt voorts aan op een gezamenlijk technische 

bijstandsplan van de Commissie en de EIB, dat zowel financieel als niet-financieel 

advies omvat, met name voor grote projecten, alsook capaciteitsopbouw, opleiding, 

ondersteuning en de uitwisseling van kennis en ervaring; dringt voorts aan op een 

combinatie van expertise, met inbegrip van juridisch advies, over de verordeningen 

betreffende het cohesiebeleid, financiële producten, staatssteun en overheidsopdrachten, 

gericht op nationale autoriteiten, fondsbeheerders en begunstigden, en wijst 

tegelijkertijd op het belang om dubbele structuren te vermijden; 

23. dringt er bij de Commissie op aan de zichtbaarheid van de ESI-fondsen te vergroten en 

duidelijker te maken dat het om EU-financiering gaat; dringt voorts aan op adequate en 

volledige informatie en voorlichting over de mogelijkheden voor EU-financiering om 

het gebruik ervan voor de publieke en particuliere sector te stimuleren, gericht op 

potentiële begunstigden, met name jongeren; 

De juiste financieringsmix vinden voor de periode na 2020 en de toekomst van het 

cohesiebeleid 

24. erkent dat uitdagingen zoals migratie en veiligheid of actuele en toekomstige politieke 

ontwikkelingen in de EU geen negatieve invloed mogen hebben op de investeringen via 
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het cohesiebeleid of de doelstellingen en verwachte resultaten daarvan, inzonderheid na 

de lopende programmeringsperiode; 

25. erkent dat zowel subsidies als financiële instrumenten in het cohesiebeleid een 

specifieke eigen rol te vervullen hebben, maar dat zij beide in het teken staan van de elf 

thematische doelstellingen die ten doel hebben de vijf kerndoelen van de Europa 2020-

strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei te realiseren; benadrukt dat 

financieringsinstrumenten de subsidies niet moeten gaan vervangen als belangrijkste 

hulpmiddel voor de uitvoering van het cohesiebeleid, en onderstreept tegelijk de 

noodzaak om het revolverende karakter van de middelen in stand te houden, zodat zij 

opnieuw kunnen worden geïnvesteerd, naargelang van de sectoren en acties die zij 

kunnen ondersteunen; 

26. wijst erop dat financieringsinstrumenten betere resultaten opleveren in goed 

ontwikkelde en stedelijke gebieden waar financiële markten beter ontwikkeld zijn, 

terwijl de ultraperifere gebieden en regio's met een hoog werkloosheidspercentage en 

lage bevolkingsdichtheid moeilijkheden ondervinden om investeringen aan te trekken; 

wijst erop dat subsidies beter geschikt zijn voor het aanpakken van structurele regionale 

kwesties en regionaal evenwichtige financiering; onderstreept dat het succes van de 

financieringsinstrumenten van tal van factoren afhangt en dat het niet mogelijk is 

algemene conclusies te trekken op basis van een enkel criterium; merkt op dat bindende 

streefcijfers ten aanzien van het gebruik van financieringsinstrumenten in het 

cohesiebeleid na 2020 niet als een levensvatbare optie kunnen worden beschouwd; 

meent dat de uitbreiding van de financieringsinstrumenten geen invloed mag hebben op 

de niet-restitueerbare financiële bijdragen, omdat dit het evenwicht zou verstoren; 

onderstreept dat bij bepaalde overheidsmaatregelen overwegend subsidies moeten 

worden gebruikt, terwijl financieringsinstrumenten een aanvullende rol kunnen spelen, 

in volledige overeenstemming met passende ex-antebeoordelingen en marktanalyses; 

dringt erop aan dat het gebruik van financieringsinstrumenten ook in Interreg-

programma's wordt bevorderd, om deze beter af te stemmen op de doelstellingen van 

Europese territoriale samenwerking; 

27. herinnert eraan dat de ervaring met de uitvoering van ESI-fondsen aantoont dat 

financiering via een mix van subsidies en financieringsinstrumenten een antwoord biedt 

op landspecifieke situaties en tekortkomingen in de sociale, economische en territoriale 

cohesie; onderstreept dat er niet één standaardoplossing kan zijn voor de 

financieringsmix, wegens een aantal factoren: geografische ligging, beleidsterrein, soort 

en omvang van de begunstigde, administratieve capaciteit, marktsituatie, bestaan van 

concurrerende instrumenten, ondernemingsklimaat en economische en begrotingskoers; 

° 

° ° 

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 

de nationale parlementen van de lidstaten. 
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TOELICHTING 

 

Definities, programmering en uitvoering van financiële instrumenten 

 

De steunverlening in het kader van het cohesiebeleid van de EU bestaat vooral uit een mix 

van subsidies en financieringsinstrumenten zoals microkredieten, leningen, garanties, 

aandelenkapitaal en risicokapitaal, die ofwel onder gedeeld beheer (met nationale autoriteiten 

en tussenpersonen) worden geïnvesteerd via de ESI-fondsen, of centraal worden beheerd 

door de Commissie en de EIB-groep. 

 

Krachtens artikel 2, onder p), van het Financieel Reglement wordt onder 

"financieringsinstrument" verstaan "een ter aanvulling met begrotingsmiddelen bekostigde 

en voor een of meerdere specifieke beleidsdoelen van de Unie bestemde financiële 

steunmaatregel van de Unie. Dergelijke instrumenten kunnen de vorm aannemen van 

beleggingen in aandelen, met eigen vermogen gelijk te stellen investeringen, leningen, 

garanties, of andere risicodelende instrumenten, en mogen, in voorkomend geval, worden 

gecombineerd met een subsidie1. 

 

Programmeringsperiode 2007-2013 

 

De goede prestaties van het cohesiebeleid tijdens de financieel en economisch turbulente 

periode na 2008 vormden een overtuigend bewijs dat de EU in staat was om de doelstellingen 

van herstel en groei te ondersteunen. Volgens door de Commissie verstrekte gegevens 

zorgden cohesiemaatregelen in de vorm van subsidies en financieringsinstrumenten voor 

15 miljoen deelnemers aan ESF-projecten en -maatregelen, 400 000 directe investeringen in 

kmo's en steun aan 121 400 start-ups, 41 600 nieuwe banen op het gebied van 

langetermijnonderzoek en financiering van 94 955 onderzoeksprojecten, 4 900 km nieuw 

aangelegde en 28 500 km herstelde wegen, 1 100 km nieuw aangelegde en 4 000 km herstelde 

spoorwegen, productie van 3 855 MW hernieuwbare energiecapaciteit, 8,3 miljoen nieuwe 

breedbandaansluitingen voor EU-burgers en afvalwaterbehandelingsprojecten voor meer dan 

6,8 miljoen EU-burgers2. 

 

Tijdens de vorige programmeringsperiode werden financieringsinstrumenten ten uitvoer 

gelegd via het EFRO en het ESF. 25 lidstaten maakten gebruik van deze instrumenten. In 

totaal werden in de EU 1 025 EFRO- en ESF-financieringsinstrumenten vastgesteld en 

in 2014 werd ca. 16 miljard EUR van bestaande operationele programma's aan de beschikbare 

instrumenten toegewezen. Naast de financieringsinstrumenten van de ESI-fondsen droeg de 

EU-begroting ook bij tot 21 financieringsinstrumenten die direct of indirect door de 

Commissie werden beheerd. In 2007-2013 was het totaalbedrag dat aan deze 

21 financieringsinstrumenten werd toegewezen ongeveer 5,5 miljard EUR, bestemd voor 

beleidsterreinen als onderzoek, kmo's en industrie, onderwijs en cultuur, enz.3. 

 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0966&from=nl 
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_synth_report_en.pdf 
3 http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_NL.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0966&from=nl
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_synth_report_en.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_NL.pdf
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Programmeringsperiode 2014-2020 

 

Tijdens de lopende programmeringsperiode waren er een aantal verbeteringen. De 

verordening gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening) zorgde voor een betere 

tenuitvoerlegging van de ESI-fondsen via subsidies en financieringsinstrumenten en voorzag 

ook in de uitvoering van financieringsinstrumenten via het Cohesiefonds (CF), het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij (EFMZV)1. 

 

De GB-verordening voorziet in verschillende methodes voor de uitvoering onder gedeeld 

beheer. Krachtens artikel 38, lid 1, onder a) en b), van de GB-verordening mogen financiële 

bijdragen worden verleend aan op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten en op 

nationaal, regionaal, transnationaal of grensoverschrijdend niveau ingestelde 

financieringsinstrumenten. Artikel 38, lid 3, onder a), voorziet in gestandaardiseerde 

instrumenten – standaardvoorwaarden voor verschillende producten 

(kmo-leningen/garanties/aandeleninstrumenten) die door de met uitvoering belaste entiteiten 

worden aangeboden. Artikel 38, lid 4, onder a), staat toe te investeren in het kapitaal 

(aandelen) van bestaande of nieuw opgerichte rechtspersonen die belast zijn met de uitvoering 

van financieringsinstrumenten ten behoeve van de eindontvangers. Uitvoeringstaken kunnen 

worden toevertrouwd aan entiteiten zoals de EIB, internationale financiële instellingen of 

financiële instellingen in de lidstaten. Krachtens artikel 38, lid 4, onder c), mogen 

managementautoriteiten rechtstreeks uitvoeringstaken verrichten voor 

financieringsinstrumenten die leningen of garanties verstrekken2. 

 

De GB-verordening bevat ook een nieuw hoofdstuk met betrekking tot de rol van de EIB in 

het cohesiebeleid. Die omvat onder meer het verstrekken van leningen, advies en technische 

bijstand, alsook capaciteitsopbouw en mandaatbeheer. Via leningen zorgt de EIB voor 

cofinanciering voor projecten in het kader van het cohesiebeleid. De 

kredietverleningsactiviteiten omvatten directe leningen, globale leningen, kaderleningen en 

leningen in het kader van de structuurprogramma's. Naast leningen verstrekt de EIB ook 

advies aan de lidstaten voor het opzetten van operationele programma's. De EIB-leningen 

zorgen niet alleen voor directe cofinanciering via ESI-fondsen, maar helpen ook om andere 

investeerders aan te trekken voor projecten in kansarme regio's door het risico te verminderen. 

Als bijkomende ondersteuning van de doelstellingen van het cohesiebeleid levert de EIB ook 

een aanzienlijke bijdrage tot het beheer en de tenuitvoerlegging van EU-brede instrumenten 

zoals EFSI, COSME, INNOVFIN en CEF. De EIB speelt ook een belangrijke adviserende rol 

en ondersteunt de nationale en lokale autoriteiten om de kwaliteit van de projecten te 

verbeteren, met name in de context van investeringen via aandelenkapitaal, leningen en 

leninggaranties in sectoren zoals regionale en stedelijke vernieuwing en milieu3. 

 

Prestaties van de financieringsinstrumenten 

 

De prestaties van de financieringsinstrumenten in het cohesiebeleid zijn al lang een 

onderwerp van discussie. Gegevens van de vorige programmeringsperiode lijken erop te 

wijzen dat de financieringsinstrumenten een positieve bijdrage leveren tot het cohesiebeleid 

                                                 
1 http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_NL.pdf 
2 http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj  
3 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563410/IPOL_STU(2016)563410_EN.pdf  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_NL.pdf
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563410/IPOL_STU(2016)563410_EN.pdf
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en een aantal voordelen bieden: financieringsinstrumenten kunnen de impact van ESI-fondsen 

versterken en een hefboomeffect hebben voor het aantrekken van bijkomende middelen, het 

revolverende karakter van de instrumenten draagt bij tot een grotere effectiviteit en efficiëntie 

van projecten met EU-investeringen, financieringsinstrumenten dragen ook bij tot een betere 

kwaliteit (betrouwbaarheid) van projecten omdat de investeringen in de toekomst moeten 

worden terugbetaald, en bieden een grotere flexibiliteit via een brede waaier van instrumenten 

voor de uitvoering van het beleid en het betrekken van de particuliere sector in de vorm van 

co-investeringen en knowhow1. 

 

Naast de evidente positieve resultaten en voordelen blijkt uit de opgedane ervaring ook dat 

financieringsinstrumenten in een recent verleden tekortkomingen vertoonden en aan bepaalde 

problemen onderhevig waren. Tijdens de periode 2007-2013 waren een aanzienlijk aantal 

financieringsinstrumenten van het EFRO en het ESF te groot opgezet en bleven de 

uitbetalingspercentages laag. Voor de programmeringsperiode 2014-2020 is deze situatie 

verbeterd door de GB-verordening. Tijdens de vorige programmeringsperiode waren de 

financieringsinstrumenten onder gedeeld beheer niet erg succesvol bij het aantrekken van 

privékapitaal. De financieringsinstrumenten in het kader van de operationele programma's van 

het EFRO en het ESF waren evenmin erg succesvol bij het verlenen van revolverende 

financiële steun. Kosteneffectiviteit hangt samen met de beheerskosten (uitgaven voor het 

aantrekken van investeerders en voor juridische en auditdiensten) en beheersvergoedingen 

(compensatie voor het verstrekken van de diensten). Uit gegevens van de 

programmeringsperiode 2007-2013 blijkt dat de beheerskosten en -vergoedingen erg hoog 

lagen, vooral in verhouding tot de daadwerkelijke betalingen aan de eindontvangers. Volgens 

de gegevens waarover de Commissie beschikt bedroegen de beheerskosten en -vergoedingen 

12 % van de betalingen aan de begunstigden. Tijdens de lopende programmeringsperiode 

bleven die bedragen beperkt tot de helft. Een ander probleem was dat de marktbeoordeling 

van financieringsinstrumenten in de periode 2007-2013 in het algemeen te hoog lag. In de 

periode 2014-2020 werd dit probleem aangepakt door een verplichte gedetailleerde 

ex-antebeoordeling voor investeringen onder gedeeld beheer. In 2007-2013 waren de 

financieringsinstrumenten van het EFRO en het ESF gefragmenteerd en veel kleiner dan 

centraal beheerde fondsen of particuliere investeringsfondsen. Ook de berekening van het 

hefboomeffect na investeringen via financieringsinstrumenten vormde een probleem omdat de 

nationale cofinanciering werd meegerekend, hetgeen een vertekend beeld gaf2. 

 

Uit geaggregeerde gegevens van de Commissie bleek aan het einde van 2015 dat bij de 

uitvoering van financieringsinstrumenten nog andere problemen rezen. De spreiding van 

financieringsinstrumenten doorheen de EU vertoonde een zeer uiteenlopend patroon. 

Sommige lidstaten hadden de ex-antebeoordelingen nog niet afgerond, terwijl in andere 

lidstaten middelen al revolverend werd geïnvesteerd. De tijd die lidstaten nodig hebben voor 

de afronding van de ex-antebeoordeling en de ondertekening van de 

financieringsovereenkomst verschilt heel erg doorheen de EU: van 26 tot 637 dagen. Er zijn 

geen actuele gegevens beschikbaar over de voortgang die met betrekking tot deze problemen 

is geboekt en de vele inconsistenties in de gerapporteerde gegevens tonen aan dat een 

verbetering van de rapportage noodzakelijk is. De Commissie heeft maatregelen genomen om 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/fi_esif_2014_2020.pdf 
2 http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_NL.pdf  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/fi_esif_2014_2020.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_NL.pdf
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de rapportage tijdens de lopende programmeringsperiode te verbeteren, maar uit de 

toekomstige resultaten zal moeten blijken of dat ook echt is gebeurd1. 

 

Synergieën tussen subsidies en financieringsinstrumenten en combinaties van beide in 

het kader van de ESI-fondsen 

 

Het Europees Parlement heeft steeds aangedrongen op een verbeterd kader voor synergieën 

tussen ESI-fondsen en andere investeringen uit hoofde van de EU-begroting. Voor de lopende 

programmeringsperiode voorziet artikel 37, lid 7, van de GB-verordening in de mogelijkheid 

om financieringsinstrumenten in een enkele actie te combineren met technische 

ondersteuning, rentesubsidies of subsidies voor garantievergoedingen. Artikel 37, lid 8, van 

de GB-verordening bepaalt dat eindontvangers van een financieringsinstrument van een 

ESI-fonds ook in aanmerking komen voor andere financieringsinstrumenten2. 

 

Krachtens de geldende voorschriften heeft de eindontvanger vier opties: een 

financieringsinstrument kan worden gecombineerd met een subsidie van hetzelfde of een 

ander ESIF-programma (ESIF-financieringsinstrument + ESIF-subsidie); een 

financieringsinstrument van een ESI-fonds kan worden gecombineerd met een 

financieringsinstrument van hetzelfde of een ander ESIF-programma; een 

financieringsinstrument van een ESIF-programma kan worden gecombineerd met een door de 

EU-begroting gedragen subsidie (ESIF-financieringsinstrument + non-ESIF-subsidie); een 

financieringsinstrument van een ESIF-programma kan worden gecombineerd met een ander 

door de EU-begroting gedragen financieringsinstrument (ESIF-financieringsinstrument + 

non-ESIF-financieringsinstrument)3. 

 

De bovengenoemde combinatiemogelijkheden moeten synergieën faciliteren. Momenteel 

kunnen echter nog geen conclusies worden getrokken. Het is immers te vroeg om de 

doeltreffendheid en de lasten voor de autoriteiten en begunstigden te beoordelen. 

 

De ruime waaier van mogelijkheden die de ESI-fondsen bieden qua subsidies, 

financieringsinstrumenten en synergieën vereisen passende adviesdiensten in de vorm van 

technische ondersteuning zoals workshops, uitwisseling van ervaringen, richtsnoeren, 

opleiding, online-informatie, helpdesk, conferenties en seminars. Tijdens de 

programmeringsperiode 2007-2013 waren er specifieke belemmeringen voor het verstrekken 

van technische ondersteuning. Oorzaken voor tekortkomingen bij het verstrekken van 

adviesdiensten waren onder meer gebrek aan tijd, geen akkoord over de behoeften, geen 

verstrekker, niet-erkende behoeften of het ontbreken van overheidsmiddelen4. 

 

In het geval van subsidies wordt deze ondersteuning verleend door de 

managementautoriteiten, terwijl bij investeringen in het kader van de ESI-fondsen via 

financieringsinstrumenten gebruik kan worden gemaakt van het adviesplatform fi-compass. 

Dit platform werd tijdens de programmeringsperiode 2014-2020 voor het eerst ingevoerd om 

de managementautoriteiten in het kader van de ESI-fondsen te ondersteunen. Het biedt 

namens de Commissie ondersteuning aan de lidstaten. Dat gebeurt enerzijds via hulp aan alle 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/summary_data_fi_1420_2015.pdf  
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/guidance_combination_support_en.pdf  
3 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/combination_support_en.pdf  
4 http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_stocktaking_final_report_en.pdf  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/summary_data_fi_1420_2015.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/guidance_combination_support_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/combination_support_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_stocktaking_final_report_en.pdf
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lidstaten voor alle soorten financieringsinstrumenten in de vorm van beste praktijken, 

netwerken, opleiding en richtsnoeren. Anderzijds biedt fi-compass ook ondersteuning in 

respons op voorstellen van belanghebbenden, inclusief ex-antebeoordelingen van 

financieringsinstrumenten1. 

                                                 
1 https://www.fi-compass.eu/  

https://www.fi-compass.eu/
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27.3.2017 

ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE 

aan de Commissie regionale ontwikkeling 

inzake een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een evenwichtige 

verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid van de EU 

(2016/2302(INI)) 

Rapporteur voor advies (*): Eider Gardiazabal Rubial 

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het Reglement 

 

SUGGESTIES 

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 

ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt dat financieringsinstrumenten optreden in situaties van marktfalen of 

suboptimale investering, om aan financiering te raken voor projecten waarvoor geen 

adequate steun kan worden gevonden op de markt; merkt op dat zij een aanvulling 

vormen op de financiering in de vorm van subsidies om de beleidsdoelstellingen van 

de EU daadwerkelijk te ondersteunen en te fungeren als katalysator voor verdere 

investeringen; merkt op dat in de programmeringsperiode 2014-2020 de in het kader 

van het cohesiebeleid via financieringsinstrumenten verleende steun kan gaan naar alle 

thematische doelstellingen en alle ESI-fondsen; benadrukt dat financieringsinstrumenten 

niet hetzelfde doel dienen als subsidieregelingen en dat zij niet op efficiënte wijze 

dezelfde investeringen kunnen financieren; benadrukt dat, om de doelstellingen van de 

Europa 2020-strategie met succes te verwezenlijken, door de EU gesteunde 

financieringsinstrumenten niet alleen economisch haalbaar moeten zijn, maar ook moeten 

bijdragen aan een slimmere, groenere en meer inclusieve EU; herinnert er overigens aan 

dat een beoordeling van de prestaties van financieringsinstrumenten niet beperkt mag 

blijven tot hun louter financiële impact; 

2. benadrukt dat het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) niet in de plaats 

mag komen van de ESI-fondsen, maar op een aanvullende en complementaire wijze moet 

tussenkomen om bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de 

Europa 2020-strategie door hoogwaardige banen te creëren en inclusieve en duurzame 

groei van de reële economie en een dynamische arbeidsmarkt in Europa te bevorderen, 

en om regionale verschillen te verkleinen en de cohesie te vergroten; 

3. merkt op dat de toewijzingen in het kader van financieringsinstrumenten van het 
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Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds (CF) en het 

Europees Sociaal Fonds (ESF) volgens ramingen bijna zouden verdubbelen tussen 2007-

2013, toen zij 11,7 miljard EUR bedroegen, en 2014-2020, wanneer zij 20,9 miljard EUR 

zouden bedragen; merkt op dat de financieringsinstrumenten op deze manier 6 % 

uitmaken van de 351,8 miljard EUR aan totale toewijzingen in het kader van het 

cohesiebeleid in 2014-2020, tegenover 3,4 % van de toegewezen 347 miljard EUR 

in 2007-2013; 

4. merkt op dat de toewijzingen uit het Cohesiefonds ongeveer 75 miljard EUR bedragen, 

wat overeenkomt met 11,8 % van de totale toewijzingen via financieringsinstrumenten 

in de periode 2014-2020; is ingenomen met de stijging van de toewijzing van 

70 miljard EUR in de periode 2007-2013 tot 75 miljard EUR in de periode 2014-2020; 

wijst erop dat de toewijzing aan het Cohesiefonds niet mag worden verlaagd, gezien het 

feit dat 34 % van de EU-bevolking in een regio woont die steun uit het Cohesiefonds 

ontvangt; 

5. merkt op dat op 31 december 2015 slechts één lidstaat had gemeld voornemens te zijn 

steun uit financieringsinstrumenten te combineren met subsidies op grond van artikel 37 

van de verordening gemeenschappelijke bepalingen (VGB) en dat het voornemen van de 

lidstaten om bij te dragen aan financieringsinstrumenten overeenkomstig artikel 38, lid 1, 

en artikel 39 VGB zeer klein was; merkt op dat een correcte uitvoering van 

financieringsinstrumenten nog steeds een uitdaging vormt vanwege inconsistente regels 

(cohesiebeleid, overheidssteun, openbare aanbestedingen), en is van mening dat er ruimte 

is voor meer synergie tussen het gebruik van financieringsinstrumenten en andere vormen 

van steunverlening; verzoekt de Commissie zich in dit verband te buigen over nieuwe 

samenwerkingsvormen met de lidstaten en regionale en lokale instanties, teneinde de 

opnamepercentages te verhogen en het gebruik van financieringsinstrumenten 

eenvoudiger en transparanter te maken; 

6. neemt kennis van het feit dat 21 lidstaten op 31 december 2015, in het kader van het 

huidige meerjarig financieel kader (MFK), in totaal 5 571,63 miljoen EUR aan voor 

operationele programma's bestemde bijdragen aan financieringsinstrumenten hebben 

toegewezen, waarvan 5 005,25 miljoen EUR uit het EFRO en het Cohesiefonds; 

7. is gealarmeerd door de significante vertragingen bij de uitvoering van de operationele 

programma's van het cohesiebeleid in het kader van de huidige financiële vooruitzichten; 

dringt er bij de Commissie op aan de oorzaken van deze vertragingen te identificeren en 

bij de lidstaten om deze onmiddellijk aan te pakken, met name wat de aanwijzing betreft 

van beheers-, certificerings- en controle-instanties; maakt zich grote zorgen over de reële 

mogelĳkheid dat zich een herhaling voordoet van de geaccumuleerde achterstand van 

onbetaalde facturen in de tweede helft van het huidige MFK, aangezien dit ernstige 

gevolgen kan hebben voor ander door de EU gefinancierd beleid; is van mening dat 

uitdagingen als migratie en veiligheid en de actuele of toekomstige politieke 

ontwikkelingen in de Unie, zoals de effectieve uitvoering van de brexit, geen negatief 

effect mogen hebben op de investeringen die worden gedaan via het cohesiebeleid; 

beklemtoont dat alle nodige stappen moeten worden ondernomen om de negatieve 

gevolgen van een vertraagde uitvoering te verhelpen, met name wat het risico van 

beperkte benutting en impact van financieringsinstrumenten betreft; verzoekt de 

Commissie technische bijstand op maat te bieden aan regionale en lokale instanties van 
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de lidstaten die zoeken naar doeltreffende manieren om de systemen voor financieel 

beheer en toezicht te vereenvoudigen en financieringsinstrumenten doeltreffend en 

doelmatig te gebruiken; 

8. is ingenomen met de inspanningen van de Commissie om de regelgeving te verbeteren; 

wijst erop dat de regeling ondanks deze verbeteringen toch complex blijft en dat 

problemen zoals de lange opstarttijd en de aanzienlijke administratieve last voor 

begunstigden een ontradend effect hebben op het gebruik van financieringsinstrumenten; 

verzoekt de Commissie nauw samen te werken met de EIB en het EIF om de toegang 

tot microkredieten, leningen, garanties, aandelenkapitaal en risicokapitaal van de ESI-

fondsen even gemakkelijk te maken als het gebruik van subsidies; 

9. verzoekt de Commissie voort te gaan met de presentatie van jaarverslagen die concrete 

informatie bevatten over de financiering en tenuitvoerlegging van 

financieringsinstrumenten voor de programmeringsperiode 2014-2020, hierin de 

gebieden aan te wijzen die verbetering behoeven en tijdig aanbevelingen te formuleren 

op basis van de evolutie van het programma; 

10. benadrukt dat de deskundigengroepen van de Commissie, bijvoorbeeld de 

deskundigengroep voor Europese structuur- en investeringsfondsen (Egesif), meer 

informatiesessies moeten aanbieden aan de beheersinstanties, om te zorgen voor een 

betere gegevensdekking in de rapportagevereisten, advies te verlenen met betrekking 

tot het aanpakken van de kwesties die aanzienlijke vertragingen veroorzaken bij de 

tenuitvoerlegging van de programma's, de uitwisseling van ervaringen te 

vergemakkelijken en goede praktijken aan te moedigen met betrekking tot de 

tenuitvoerlegging van het programma, teneinde een grote achterstand van onbetaalde 

rekeningen in het tweede deel van het MFK 2014-2020 te voorkomen; 

11. wijst erop dat het gebruik van financieringsinstrumenten en ook de toepassing van regels 

voor financieringsinstrumenten op lokaal niveau de handhaving van democratische 

controle vergen, met name door het Parlement, alsook tijdige en transparante 

verslaglegging en verantwoordingsplicht; benadrukt dat een verdere harmonisatie nodig 

is van de regels voor het combineren van verschillende ESI-fondsen, alsook van de regels 

voor het combineren van ESI-fondsen met instrumenten zoals Horizon 2020 en het EFSI; 

is van mening dat de herziening van het Financieel Reglement en van de 

omnibusverordening een gelegenheid kan zijn om de verslaglegging over 

financieringsinstrumenten te stroomlijnen en zo tot een betere basis te komen voor een 

beoordeling van de additionaliteit en de complementariteit van de verschillende vormen 

van EU-steun, met name van de cohesiefondsen en het EFSI; benadrukt het belang van 

een actieve en efficiënte besteding van de EU-begroting, en is daarom ingenomen met 

alle maatregelen om overlapping tussen EU-instrumenten te voorkomen en te zorgen 

voor volledige samenhang en synergie; 

12. moedigt de Commissie aan om bij de voorbereiding van het voorstel voor het 

volgende MFK een grondige analyse te verrichten van het gebruik van de 

financieringsinstrumenten sinds het begin van de huidige programmeringsperiode; 

benadrukt dat bij de beoordeling van een financieringsinstrument het hefboomeffect 

niet het enige evaluatiecriterium mag zijn; is er vast van overtuigd dat het combineren 

van diverse EU-middelen volgens geharmoniseerde beheersregels kan bijdragen tot 
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een betere synergie tussen de beschikbare financieringsbronnen op EU-niveau; moedigt 

de Commissie aan na te denken over een goed evenwicht tussen subsidies en 

financieringsinstrumenten in de volgende financiële vooruitzichten en benadrukt dat 

een toename van het gebruik van financieringsinstrumenten niet mag leiden tot een 

inkrimping van de begroting van de Unie; 

13. benadrukt dat synergieën en complementariteit tussen EFSI en ESIF helpen om het 

volledige potentieel van beide te benutten alsook om de impact van investeringen in de 

lidstaten en hun regio's zo groot mogelijk te maken; merkt op dat de Commissie 

richtsnoeren heeft opgesteld met betrekking tot de combinatie van EFSI- en ESIF-

middelen, maar benadrukt dat er moeilijkheden blijven bestaan in verband met de 

subsidiabiliteitscriteria, de termijnen voor rapportage en de toepassing van de regels 

inzake overheidssteun die een gecombineerd gebruik ervan hinderen; is ingenomen met 

de mogelijkheden die de Commissie aanreikt in haar voorstellen voor de herziening van 

het Financieel Reglement en voor het EFSI 2.0 om deze problemen verder aan te pakken; 

14. herinnert eraan dat de sociale en economische convergentie van de regio's in de EU een 

hoofdprioriteit van het cohesiebeleid moet blijven; wijst erop dat een beoordeling van 

een goede financieringsmix tevens een analyse moet bevatten van de wijze waarop de 

verschillende instrumenten bijdragen aan de doelstelling om de ongelijkheden tussen de 

regio's te verkleinen. 
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1.3.2017 

ADVIES VAN DE COMMISSIE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING 

aan de Commissie regionale ontwikkeling 

inzake een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een evenwichtige 

verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid van de EU 

(2016/2302(INI)) 

Rapporteur voor advies: Miguel Viegas 

 

 

SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

A. overwegende dat de tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(plattelandsontwikkeling) essentieel is voor de instandhouding en versterking van de 

sociale en territoriale samenhang en daarom ook na 2020 moet blijven bestaan en bij de 

volgende ronde van de GLB-hervorming beschermd en versterkt moet worden; 

B. overwegende dat plattelandsgebieden vaak geïsoleerd zijn en kampen met tekortkomingen 

die de ontwikkeling van infrastructuur en van de landbouwproductie belemmeren; 

overwegende dat rekening moet worden gehouden met de specialiteiten en de kenmerken 

van en de verschillen tussen de regio's en met de noodzaak om kleine en middelgrote 

landbouwbedrijven concurrerender en levensvatbaarder te maken, ondernemerschap en 

banengroei te stimuleren en ontvolking en vergrijzing in plattelandsgebieden te 

beteugelen; 

C. overwegende dat het traditionele Europese productiemodel moet worden versterkt en 

ondersteund in zijn transitie naar innoverende, hulpmiddelenefficiënte, aan de 

klimaatverandering aangepaste productiemethoden, een model dat steunt op kleine en 

middelgrote familielandbouwbedrijven en daardoor borg staat voor een levensvatbare 

landbouw en voor sociale en ecologische duurzaamheid; 

D. overwegende dat de landbouw in sommige regio's, zoals berggebieden en eilanden, de 

belangrijkste economische activiteit is en dat de ontwikkeling van de landbouw daar van 

fundamenteel belang is voor de verwezenlijking van de doelstellingen inzake territoriale 

cohesie; 
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E. overwegende dat het EU-cohesiebeleid een cruciale rol speelt bij de verwezenlijking van 

sociale, economische en territoriale cohesie en van meerlagige landbouw; 

F. overwegende dat de huidige crisis in de landbouwsector, het gebrek aan winstgevendheid 

en daardoor de teruglopende inkomsten, en de toegenomen prijsinstabiliteit als gevolg van 

de inkomensongelijkheid binnen de levensmiddelenketen ertoe geleid hebben dat er tussen 

2005 en 2010 2,4 miljoen – in de meeste gevallen kleine – landbouwbedrijven in de hele 

EU verdwenen zijn, waardoor er talrijke banen in plattelandsgebieden verloren zijn 

gegaan; 

G. overwegende dat de sector steeds meer herstructurering nodig heeft om de 

onderhandelingspositie van landbouwers in de toeleveringsketen te versterken en een aan 

de klimaatverandering aangepaste, milieuvriendelijke productie te bevorderen en te 

vergroten die tot verbetering van de bodemkwaliteit en behoud van biodiversiteit leidt, en 

zodoende de voedselzekerheid van Europa op de lange termijn zeker stelt; 

H. overwegende dat de sector naast de ondersteuning door beide pijlers 

(plattelandsontwikkeling en rechtstreekse betalingen) ook een mix van verschillende 

instrumenten nodig heeft, waaronder financieringsinstrumenten en kapitaalsubsidies; 

I. overwegende dat sommigen betogen dat financieringsinstrumenten vooral moeten worden 

gebruikt in minder ontwikkelde regio's om deze te helpen hun ontwikkelingspotentieel te 

ontsluiten, maar dat de particuliere sector in de praktijk niet erg veel belangstelling toont 

vanwege het gebrek aan financieel haalbare projecten in die regio's; 

1. benadrukt de rol en de potentiële voordelen van de financieringsinstrumenten die in het 

kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) 

beschikbaar zijn, hetzij in de vorm van leningen hetzij in de vorm van garanties of 

kapitaalfondsen, voor zeer kleine, kleine en middelgrote landbouwbedrijven, aangezien 

deze daarmee gemakkelijker toegang krijgen tot krediet, terwijl de normen inzake 

prudente kredietverlening in acht worden genomen; 

2. benadrukt echter dat de voordelen die het hefboomeffect van deze instrumenten kan 

opleveren niet volledig zijn benut; 

3. wijst erop dat het gebrek aan winstgevendheid en toegang tot land, naast de ontbrekende 

toegang tot krediet, vaak een belemmering vormt voor investeringen, vooral voor jonge 

landbouwers, voor kleine en pas opgerichte landbouwbedrijven en rurale kmo's, vanwege 

de hoge kosten of de door de financiële sector geëiste garanties, en daardoor een 

remmende factor is voor de innovatie en het concurrentievermogen van de afzonderlijke 

landbouwbedrijven en van de plattelandseconomie in bredere zin; 

4. benadrukt dat een doeltreffende coördinatie van financieringsinstrumenten en subsidies 

noodzakelijk is om de investeringen, met name in landbouwinnovatie, te stimuleren, en 

verzoekt om beleid dat de toegang tot krediet voor jonge landbouwers en kleine 

landbouwbedrijven vergemakkelijkt; 

5. constateert dat het benuttingspeil van de financieringsinstrumenten in het kader van het 

GLB tot nu toe beperkt was, en vraagt derhalve dat aandacht wordt besteed aan nadere 

maatregelen om de door deze instrumenten geboden mogelijkheden beter af te stemmen 
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op de landbouwsector en om de procedures verder te vereenvoudigen; is echter van 

mening dat rekening moet worden gehouden met het feit dat landbouwers al hoge 

leningen nemen om de middelen die zij in het kader van de tweede pijler ontvangen aan te 

vullen; 

6. wijst erop dat complexe regelgeving ten koste gaat van de aantrekkelijkheid van 

financiering in de landbouwsector, en benadrukt dat er redelijke voorwaarden moeten 

worden gesteld om onnodige administratieve rompslomp te vermijden; 

7. wijst erop dat er op regionaal niveau voorlichting en opleiding moeten worden gegeven 

met betrekking tot financieringsinstrumenten om meer bekendheid te geven aan deze 

financiële opties, en benadrukt dat voor de lidstaten en de regionale autoriteiten een 

doorslaggevende rol is weggelegd bij het faciliteren van deze opties en het geven van 

bekendheid hieraan in plattelandsgemeenschappen en onder landbouwers en kmo's, 

waarbij de uitwisseling van beproefde praktijken moet worden aangemoedigd; 

8. spoort aan tot een grotere rol van regionale en lokale autoriteiten bij de verdeling en het 

gebruik van fondsen, wat essentieel is voor de verbetering van de positie van de 

landbouwers, en wijst in dit verband nogmaals op het belang van het Leader-programma; 

9. wijst op de diverse voor- en nadelen van kapitaalsubsidies en financieringsinstrumenten 

en wat die voor de sector kunnen betekenen in termen van toegankelijkheid, complexiteit, 

risico's en implementatiekosten en voor de mate waarin zij bruikbaar zijn voor het 

oplossen van specifieke problemen of het verwezenlijken van bredere 

ontwikkelingsdoelstellingen; 

10. benadrukt dat deze instrumenten een aanvulling vormen op de inkomensondersteuning en 

waarschuwt dat ze de inkomensondersteunende financiering niet moeten gaan vervangen, 

omdat dat funest zou zijn voor de landbouw en het plattelandsmilieu; benadrukt dat 

kapitaalsubsidies essentieel blijven voor de verwezenlijking van de ELFPO-

doelstellingen, hetgeen betekent dat kapitaalsubsidies en financieringsinstrumenten allebei 

en op een evenwichtige wijze moeten worden toegepast in het 

plattelandsontwikkelingsbeleid om bij te dragen tot betere projectresultaten; 

11. benadrukt dat het van belang is een mix van kapitaalsubsidies, financieringsinstrumenten 

en terugvorderbare steun te handhaven als doeltreffende en doelmatige vorm van 

ondersteuning van het concurrentievermogen en de cohesie in plattelandsgebieden; 

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat er geen vertragingen optreden 

bij de uitkering van betalingen waarop landbouwers in het kader van het GLB recht 

hebben; 

13. benadrukt de rol van de Europese Investeringsbank (EIB) bij de ontwikkeling van 

financieringsinstrumenten en wijst erop dat de EIB samenwerking is aangegaan met 

bepaalde kredietinstellingen in bepaalde lidstaten om de generatiewisseling in de 

landbouw te stimuleren; 

14. benadrukt dat het van belang is de landbouwers en de regionale en lokale overheden beter 

voor te lichten over de belangrijke rol van de EIB bij de ondersteuning en ontwikkeling 

van de plattelandseconomie en over de wijze waarop zij gebruik kunnen maken van de 
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innoverende financieringsinstrumenten die al beschikbaar zijn in het kader van nationale 

plattelandsontwikkelingsplannen om de toegang tot krediet voor jonge landbouwers te 

vergemakkelijken; 

15. is voorstander van een door de EIB opgezet multiregionaal investeringsplatform voor de 

landbouw dat kan worden gefinancierd uit hoofde van plannen voor 

plattelandsontwikkeling; 

16. wenst dat die instrumenten zo worden toegepast dat zij kunnen dienen ter ondersteuning 

van individuele, collectieve en regiospecifieke projecten voor de financiering van 

essentiële infrastructuurvoorzieningen op het gebied van irrigatie, transport, verwerking, 

opslag en afzet en voor de ontwikkeling van tuin- en bosbouw, met inbegrip van de 

productie-ontwikkeling van hout en andere bosproducten, alsook ter ondersteuning van 

grensoverschrijdende projecten, korte toeleveringsketens, gesloten productiecycli en 

afzetmaatregelen van landbouwers en hun coöperaties, met financieringsinstrumenten 

waarvan de looptijden stroken met de werkelijke economische kosten van elk project; 

17. pleit voor publieke Europese steunmaatregelen om het gebruik van en de toegang tot 

financiering voor investeringsprojecten op het gebied van klimaatverandering in 

plattelandsgebieden aan te moedigen met het oog op de verwezenlijking van de 

milieudoelstellingen van de EU; 

18. plaatst vraagtekens bij het voorgestelde beroep op leningen in een tijd waarin landbouwers 

al met torenhoge schulden kampen en vaak weinig kans hebben om die ooit af te lossen; 

19. wijst op de nijpende financiële situatie waarin de landbouwers verkeren als gevolg van het 

feit dat de levensmiddelenprijzen, in tegenstelling tot de prijzen in alle andere sectoren 

van de economie, laag zijn gebleven; 

20 stelt met name vast dat de gemiddelde jaarlijkse landbouwinkomsten in de Unie de 

afgelopen tien jaar gelijk zijn gebleven, of zelfs achteruit zijn gegaan, in verhouding tot de 

almaar stijgende productiekosten en de toegenomen landbouwschuld; 

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten derhalve de noodzaak van lonende productieprijzen 

serieus te nemen; 

22. is van mening dat de evaluatieverplichtingen van de autoriteiten niet verminderd moeten 

worden, maar dat er daarentegen meer gegevens moeten worden verzameld en analyses 

verricht om het gebruik van financieringsinstrumenten te rechtvaardigen en te voorkomen 

dat deze als "blanco cheque" voor niet duidelijk bepaalde doelen worden gebruikt; 

23. benadrukt dat aanzienlijke verbetering van de empirische onderbouwing een fundamentele 

voorwaarde moet zijn om financieringsinstrumenten te promoten of zelfs te vragen om er 

meer gebruik van te maken; 

24. benadrukt dat het cohesiebeleid van de EU en de bijbehorende financieringsinstrumenten 

en kapitaalsubsidies moeten blijven bijdragen aan het beleid ter bevordering van de 

totstandbrenging van infrastructuur, scholen en instellingen voor hoger onderwijs, 

gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang, toegang tot 

supersnel internet en de vestiging en ontwikkeling van kleine en middelgrote 
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ondernemingen (kmo's) in plattelandsgebieden; 

25. stelt vast dat plattelandsontwikkeling in feite Europees beleid is dat bedoeld is om de 

plattelandsgebieden in de Europese Unie te helpen bij het wegwerken van hun achterstand 

en dus een wezenlijk aspect van de Europese cohesie is; is dan ook van mening dat 

plattelandsontwikkeling als tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ook 

na 2020 moet worden voortgezet en dat de EU daarvoor voldoende middelen moet 

uittrekken, d.w.z. meer dan nu het geval is; 

26. wijst erop dat organisaties op het gebied van plattelandsontwikkeling (zoals lokale 

actiegroepen) vaak problemen hebben om de bankgaranties te verkrijgen die noodzakelijk 

zijn om in aanmerking te komen voor voorschotten op lopende en dynamiseringskosten; is 

daarom van mening dat een garantieprogramma in verband met die voorschotten nuttig 

zou zijn; 

27. bevestigt nogmaals dat er verschil bestaat tussen enerzijds overheidsgelden die voor 

collectieve goederen of ten behoeve van hele gemeenschappen of de samenleving in haar 

geheel worden gebruikt, en anderzijds investeringen in infrastructuurvoorzieningen bij 

particuliere ondernemingen; 

28. wijst echter op de administratieve complexiteit van het verstrekken van leningen aan en 

het invorderen van schulden van een landbouwerscollectief of -groepering; dringt daarom 

aan op een gestroomlijnde, vereenvoudigde benadering; 

29. is van mening dat leningen niet geschikt zijn voor bepaalde soorten 

plattelandsontwikkelingsmaatregelen, bijvoorbeeld wanneer hele gemeenschappen er baat 

bij hebben, zoals in het geval van CLLD (vanuit de gemeenschap geleide plaatselijke 

ontwikkeling) of Leader-initiatieven, of wanneer ze ten goede komen aan de samenleving 

in haar algemeenheid, zoals in het geval van agro-milieumaatregelen; 

30. wijst op het verschil tussen enerzijds grotere infrastructuurprojecten die uit structuur- of 

cohesiefondsen worden gefinancierd, en anderzijds kleinschaligere investeringen en 

subsidies voor de verbetering van "zachte" infrastructuur, bijv. voor het weer vruchtbaar 

maken van land; merkt op dat kleinere investeringen even doeltreffend of zelfs 

doeltreffender en goedkoper kunnen zijn en dat voor die aanpak is gekozen in andere 

verwante uitgavendomeinen, zoals ontwikkelingshulp en waterkeringen; 

31. betreurt het geringe gebruik van de crisisreserve, hoofdzakelijk vanwege de 

begrotingsregels, in het bijzonder het jaarperiodiciteitsbeginsel, en de discretionaire 

bevoegdheid waarover de Commissie beschikt voor het deblokkeren van die reserve; 

wenst dan ook dat de crisisreserve buiten de EU-begroting om wordt gevormd en als 

financieringsbron voor de crisisbeheersinstrumenten dient. 
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