
RR\1180794NL.docx PE628.433v03-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2014-2019

Zittingsdocument

A8-0181/2019

25.3.2019

***I
VERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de aanpassing 
van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023
(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

Commissie regionale ontwikkeling

Rapporteur: Mirosław Piotrowski



PE628.433v03-00 2/9 RR\1180794NL.docx

NL
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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de aanpassing van 
de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023
(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2018)0614),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 177 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C-0396/2018),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 24 januari 
20191,

– na raadpleging van het Comité van de Regio's,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0181/2019),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – letter b
Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 134 – lid 2 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"— 2021–2023: 1 %". "— 2021–2023: 2 %".

1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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TOELICHTING

Op 7 september 2018 heeft de Commissie een nieuw voorstel ingediend tot wijziging van de 
huidige verordening gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening) voor de periode 
2014-2020. Deze wijziging betreft de voorfinancieringspercentages voor de jaren 2021-2023, 
in het kader van de programma's voor 2014-2020. De financiering in het kader van de 
GB-verordening voor 2021-2027 wordt hierdoor niet beïnvloed.

Bij de huidige percentages leidt de jaarlijkse voorfinanciering die aan de lidstaten wordt 
betaald tot een jaarlijkse terugvordering van grote bedragen (bijvoorbeeld 6,6 miljard EUR 
in 2017). Dat betekent dat de lidstaten jaarlijks om betalingskredieten wordt verzocht om hun 
uit de begroting van de Unie de jaarlijkse voorfinanciering te kunnen betalen, die een jaar 
later grotendeels moet worden teruggevorderd.

Aangezien de jaarlijkse voorfinanciering beschikbaar wordt gesteld voor een boekjaar dat zich 
uitstrekt over twee begrotingsjaren, wordt het in jaar N als jaarlijkse voorfinanciering te veel 
betaalde bedrag behandeld in jaar N+1, wat tot onnodige betalingsstromen leidt.

Daarom stelt de Commissie voor in de periode 2021-2023, dat wil zeggen de laatste drie jaren 
van de huidige uitvoeringsperiode, die overlapt met de volgende uitvoeringsperiode die in 
2021 begint, de jaarlijkse voorfinanciering te beperken. Deze benadering komt voort uit het 
voorstel voor de periode 2021-2027, waarin het de bedoeling is alleen initiële 
voorfinanciering uit te keren, in zes jaarlijkse tranches.

Het voorstel van de Commissie om het percentage jaarlijkse voorfinanciering voor 2021-2023 
van 3 % van het steunbedrag uit de Fondsen terug te brengen tot 1 % gaat te ver, en de 
rapporteur van de Commissie regionale ontwikkeling is van mening dat het beter in 
verhouding staat om het percentage jaarlijkse voorfinanciering vast te stellen op 2 % voor de 
behoefte van liquide middelen voor de uitvoering van het programma. Bij dit lagere 
voorfinancieringspercentage wordt rekening gehouden met de verwachte toename van het 
aantal aanvragen voor tussentijdse betalingen, de toevoeging van de prestatiereserve aan de 
basis voor de berekening van de voorfinanciering en de nieuwe voorfinanciering die 
beschikbaar is voor de programmeringsperiode 2021-2027.

Artikel 134, lid 2, zal daarom worden gewijzigd om de jaarlijkse voorfinanciering voor de 
jaren 2021-2023 op 2 % te brengen. De jaarlijkse voorfinanciering voor het jaar 2020 wordt 
gehandhaafd op 3 %. De financiering voor de periode 2021-2023 in het kader van de 
GB-verordening voor 2021-2027 zal worden vastgesteld in de nieuwe verordening en wordt 
niet beïnvloed door deze wijziging.

De rapporteur is van mening dat het Commissievoorstel uitsluitend met een 
betalingspercentage van 2 % aanvaard kan worden.
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