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PR_COD_1amCom

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 ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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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 (EG) nr. 1698/2005 van de Raad, met betrekking tot een 
aantal bepalingen betreffende het financieel beheer ten aanzien van bepaalde lidstaten 
die ernstige problemen ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van 
financiële stabiliteit
(COM(2011)0481 – C7-0218/2011 – 2011/0209(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0481),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 42 en 43 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0218/2011),

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

– gezien de gemotiveerde adviezen van nationale parlementen aan zijn Voorzitter inzake de 
conformiteit van het ontwerp van handeling met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ...1,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de adviezen 
van de Commissie begrotingscontrole en de Begrotingscommissie (A7-0000/2011),

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

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

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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TOELICHTING

Als gevolg van de financiële en budgettaire crisis hebben sommige lidstaten met 
begrotingsproblemen te kampen waardoor zij wellicht niet kunnen voldoen aan hun 
verplichtingen in het kader van medegefinancierde gemeenschapsprogramma's 
(structuurfondsen, Cohesiefonds, ELFPO en Europees Visserijfonds).

Deze lidstaten lopen het risico communautaire steun uit het ELFPO mis te lopen, tenzij zij 
kunnen aantonen dat zij overeenkomstig artikel 70 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 hun 
nationale financiële bijdrage leveren, en wel uiterlijk twee jaar na het jaar waarin de betaling 
oorspronkelijk zou plaatsvinden (n+2-regel).

Tegen deze achtergrond stelt de Commissie een tijdelijke verhoging voor van het maximale 
medefinancieringspercentage van de Unie voor programma's in lidstaten die steun ontvangen 
via het EFSM (Verordening (EU) nr. 407/2010 van de Raad, momenteel Griekenland, Ierland 
en Portugal) en het betalingsbalansmechanisme voor lidstaten buiten de eurozone 
(Verordening (EG) nr. 332/2002 van de Raad, momenteel Letland en Roemenië). Door deze 
tijdelijke verhoging van de medefinanciering door de Unie, waartoe de betrokken lidstaat een 
aanvraag moet indienen, wordt bereikt dat de nationale bijdragen in de begrotingsjaren 2011 
en 2012 dalen. Daarmee zouden programmagelden beschikbaar kunnen worden gesteld aan de 
plattelandseconomie en zou een bijdrage worden geleverd aan het algehele economische 
herstel van deze lidstaten.

Huidig 
plafond 
medefinanci
ering door 
EU

Voorgesteld 
plafond 
medefinancier
ing door EU

Verschil

As 1 en 3 75 % 95 % + 20 %Regio’s die voor steun 
in aanmerking komen 
uit hoofde van de 
convergentiedoelstelli
ng

As 2 en 4 80 % 95 % + 15 %

Maatregelen 
krachtens artikel 
16, a) 
(gezondheids-
controle)

90 % 95 % +  5 %

As 1 en 3 50 % 85 % + 35 %Overige regio's 
As 2 en 4 55 % 85 % + 30 %
Maatregelen 
krachtens artikel 
16, a) 
(gezondheids-
controle)

75 % 85 % + 10 %

Ultraperifere regio's / As 1 en 3 85 % 95 % + 10 %
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eilanden in Egeïsche 
Zee

As 2 en 4 85 % 95 % + 10 %

De Commissie gaat in haar voorstel niet uit van bijkomende vastleggingskredieten tijdens de 
programmeringsperiode. De extra betalingskredieten die nodig zijn voor de financiering van 
de hogere EU-steun, zullen van het begrotingsjaar 2013 naar voren worden gehaald ten 
behoeve van de begrotingsjaren 2011 en 2012.

Daardoor kan niet helemaal worden uitgesloten dat het totaal geprogrammeerde bedrag lager 
zal uitvallen. Dit risico lijkt echter verwaarloosbaar in vergelijking met het risico dat in de 
begrotingsjaren 2011 en 2012 Europese betalingen volledig verloren gaan als gevolg van het 
ontbreken van nationale middelen1.

In het belang van de plattelandseconomie in de betrokken lidstaten en in het belang van het 
bredere economische belang van de Europese Unie als geheel stelt de rapporteur daarom voor 
steun te geven aan het voorstel van de Commissie en de wetgevingsprocedure zodanig te 
versnellen dat deze voor eind 2011 kan worden afgerond.

                                               
1 Ter verduidelijking een denkbeeldig voorbeeld:
Volgens de huidige regeling zou een lidstaat die 100 miljoen euro aan begunstigden heeft uitbetaald, van de 
Commissie een terugbetaling van in totaal 75 miljoen euro ontvangen (medefinancieringspercentage van 75%). 
Volgens de voorgestelde regeling zou dezelfde lidstaat een terugbetaling van 95 miljoen euro ontvangen (in het 
geval van convergentie- en ultraperifere regio's).
Als de betrokken lidstaat echter in een bepaald jaar (bijv. 2012) slechts 5 miljoen euro kan uitbetalen, zou het 
totale programmeringsbedrag, indien het voorstel van de Commissie niet wordt goedgekeurd, met 80% worden 
verlaagd (tot 20 miljoen euro, waarvan slechts 15 miljoen euro door de Unie zou worden vergoed).


