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BEKNOPTE MOTIVERING

Op 25 juli 2013 heeft de Commissie een voorstel goedgekeurd voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 
Raad wat de financiële toewijzingen aan bepaalde lidstaten uit het Europees Sociaal Fonds 
betreft1, waarmee de financiële toewijzingen aan Frankrijk, Italië en Spanje uit het ESF 
worden gewijzigd. Het doel hiervan is om bepaalde vraagstukken op te lossen die 
voortvloeien uit het eindresultaat van de onderhandelingen over het MFK voor de jaren 2014-
2020, en die gevolgen hebben voor deze lidstaten. 

Voorgesteld wordt om de ESF-toewijzingen voor 2013 aan Frankrijk, Italië en Spanje aan te 
vullen met een krediet van 150 miljoen EUR, om het specifieke probleem van de 
werkloosheid, met name de jeugdwerkloosheid, en sociale uitsluiting aan te pakken. Om de 
doeltreffendheid van de verhoging van de kredieten te waarborgen en om de uitvoering van de 
programma's te vergemakkelijken, heeft de Commissie rekening gehouden met de 
opnamecapaciteit van de betrokken lidstaten wat betreft de twee doelstellingen van de 
fondsen op het gebied van convergentie en regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid. 

De compensatie wordt betaald uit de periode 2007-2013 met bedragen die door middel van 
het flexibiliteitsinstrument en de resterende marge van de begroting 2013 beschikbaar worden 
gesteld2. 

De aanbevelingen van de rapporteur met betrekking tot de toepassing van het 
flexibiliteitsinstrument worden gepresenteerd in zijn ontwerpverslag over het Voorstel voor 
een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van 
middelen uit het flexibiliteitsinstrument, dat gelijktijdig met dit advies wordt opgesteld.

Het voorliggende voorstel brengt de verhoging van de kredieten in overeenstemming met de 
rechtsgrondslag door artikel 18 betreffende de totale middelen, artikel 19 betreffende de 
beschikbare middelen voor de convergentiedoelstelling, artikel 20 betreffende de beschikbare 
middelen voor de doelstelling "regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" en 
artikel 75 betreffende vastleggingen te wijzigen. Daarnaast wordt voorgesteld om bijlage I 
betreffende de jaarlijkse verdeling van de vastleggingskredieten en bijlage II betreffende de 
criteria en methoden voor de toewijzing van de middelen te wijzigen.

Gezien de bijzondere inspanningen die nodig zijn om de werkloosheid, in het bijzonder de 
jeugdwerkloosheid, armoede en sociale uitsluiting in de betreffende lidstaten aan te pakken, 
met name gelet op de huidige economische crisis, steunt de rapporteur het voorstel van de 
Commissie en beveelt hij de goedkeuring van het voorstel aan. 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25).
2 Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van 
middelen uit het flexibiliteitsinstrument (COM(2013)559) en het Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de 
algemene begroting van 2013 (COM(2013)557).
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Aangezien de vastleggingskredieten op het jaar 2013 betrekking hebben en de bestaande 
toewijzing aan Frankrijk, Italië en Spanje uit het ESF reeds volledig is vastgelegd in de EU-
begroting, benadrukt de rapporteur dat deze verordening met spoed in werking moet treden.

******

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling voor te stellen dat het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing 
vaststelt en het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat de financiële 
toewijzingen aan bepaalde lidstaten uit het Europees Sociaal Fonds betreft, overneemt.



AD\1007137NL.doc 5/5 PE521.546v02-00

NL

PROCEDURE

Titel Financiële toewijzingen aan bepaalde lidstaten uit het Europees Sociaal 
Fonds

Document- en procedurenummers COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD)

Commissie ten principale
       Datum bekendmaking

REGI
10.9.2013

Advies uitgebracht door
       Datum bekendmaking

BUDG
10.9.2013

Rapporteur voor advies
       Datum benoeming

Reimer Böge
5.9.2013

Datum goedkeuring 17.10.2013

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

20
1
0

Bij de eindstemming aanwezige leden Zuzana Brzobohatá, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, 
Lucas Hartong, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej 
Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Jan 
Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda 
Neynsky, Andrej Plenković, Alda Sousa, Oleg Valjalo

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Maria Da Graça Carvalho, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis


