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SUGGESTIES 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. neemt kennis van het voorstel van de Commissie voor OGB nr. 1/2015 waarin voorgesteld 

wordt een garantiefonds van middelen te voorzien en mogelijke aanspraken op de garantie 

van de EU op te vangen, alsook kredieten voor ondersteunend advies in de begroting op te 

nemen, overeenkomstig het wetgevingsvoorstel voor een verordening van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende het Europees fonds voor strategische investeringen 

(EFSI); is er evenwel van overtuigd dat er (bij de vastleggingskredieten) andere 

financieringsbronnen voor de EU-garantie moeten worden gevonden dan die welke de 

Commissie in OGB nr. 1/2015 voorstelt; is sterk gekant tegen een herschikking van 

vastleggingskredieten van Horizon 2020 en de Connecting Europe Facility in de begroting 

2015 van de Unie; herinnert eraan dat de goedkeuring van OGB nr. 1/2015 niet moet 

samenvallen met de vaststelling van de EFSI-verordening;  

2. wijst nogmaals op de rol van de Uniebegroting om meerwaarde te creëren door middelen 

te bundelen en bij te dragen aan het multipliereffect van Unie-uitgaven; steunt de 

beschikbaarstelling van aanvullende middelen via particuliere en overheidsfinanciering 

ten behoeve van investeringen van fondsen in doelstellingen met een Europese dimensie, 

met name de aanpak van grensoverschrijdende uitdagingen zoals op het gebied van 

energie-, milieu- en vervoersinfrastructuur; 

3. onderstreept in dit verband het belang van het gebruik van financiële instrumenten om aan 

echte behoeften tegemoet te komen en aanvullende financiering aan te trekken, met name 

uit particuliere bronnen; 

4. benadrukt echter het belang van transparantie, verantwoording en controle met betrekking 

tot financiële instrumenten en andere mechanismen waarvoor middelen uit de Unie-

begroting gebruikt worden, met name het EFSI; wijst nogmaals op de noodzaak aan 

grondige en stelselmatige evaluatie van de werking van dergelijke instrumenten en hun 

bijdrage aan het creëren van nieuwe banen en aan de verwezenlijking van de strategie van 

de Unie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei; 

5. onderstreept bovendien het belang om verdubbeling en overlapping van uitgaven te 

voorkomen; verzoekt derhalve om een hoge mate van synergie en coördinatie van alle 

financieringsbronnen die gericht zijn op stimulering van nieuwe banen, groei en 

economische ontwikkeling; is van mening dat de levering van adviesdiensten in het kader 

van het EFSI de specificiteit van de steun op grond van bestaande structuren niet in gevaar 

mag brengen, met name in het kader van het cohesiebeleid; 

6. benadrukt de noodzaak dat het Parlement zijn autoriteit als volwaardige tak van de 

begrotingsautoriteit en als medewetgever doet gelden, door transparantie en 

verantwoording enerzijds en coördinatie en synergieën anderzijds in het kader van het 

voorgestelde EFSI te waarborgen; 

7. beklemtoont dat tussen EFSI, ESI-fondsen, en uitgaven aan onderzoek, innovatie en 
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vervoer synergieën moeten worden ontwikkeld, waardoor in alle gevallen gezorgd wordt 

voor kwalitatief hoogstaande programma's en projecten. 
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