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BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese Unie bevindt zich momenteel in een zware economische en financiële crisis die 
niet alleen de macro-economische stabiliteit van veel lidstaten bedreigt, maar ook de toegang 
tot financiering in de gehele Europese Unie. Dit brengt de uitvoering van programma's in het 
kader van het cohesiebeleid in het gedrang omdat de liquiditeitsproblemen waarmee de 
financiële instellingen kampen de financieringsmogelijkheden beperken voor de publieke en 
particuliere belanghebbenden die de onderliggende projecten uitvoeren.

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie (COM(2011)0655) tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (algemene verordening), en wijst 
erop dat dit hoofdzakelijk tot doel heeft projectpromotoren betere toegang tot financiering te 
bieden om hun in staat te stellen programma's in het kader van de structuurfondsen en het 
cohesiefonds op het terrein te kunnen blijven uitvoeren. Hiertoe zou een 
risicodelingsinstrument in het leven worden geroepen. De lidstaten zouden een deel van hun 
nationale toewijzingen overdragen aan dit instrument, dat dan kapitaal zou inbrengen ter 
dekking van verwachte en onverwachte verliezen uit leningen en garanties die zijn verstrekt 
uit hoofde van een risicodelend partnerschap met de Europese Investeringsbank en/of andere 
financiële instellingen met een publieke beleidstaak. Dit instrument zou dus extra liquiditeit 
leveren om infrastructuur te realiseren en productieve investeringen te doen, zonder dat de 
totale toewijzing op grond van het cohesiebeleid voor de periode 2007-2013 moet worden 
gewijzigd.

De rapporteur steunt het voornemen van de Commissie om promotoren van infrastructuur en 
productieve investeringen betere toegang tot financiering te verlenen. Hoewel hij het eens is 
met de grote lijnen van het Commissievoorstel, acht de rapporteur het toch noodzakelijk een 
aantal wijzigingen aan te brengen om het voorstel uitvoerbaarder te maken.

In de eerste plaats is de rapporteur van mening dat het liquiditeitstekort in de financiële sector 
niet beperkt blijft tot de landen die financiële bijstand hebben gekregen uit het Europees 
financieel stabilisatiemechanisme of het betalingsbalansmechanisme. Het is immers een feit 
dat in alle lidstaten promotoren van infrastructuur en productieve investeringen hun 
financieringsbronnen zien slinken. De rapporteur is dan ook de mening toegedaan dat de 
mogelijke uitbreiding van dergelijke risicodelingsmechanismen tot alle lidstaten zal leiden tot 
meer investeringen in groei en werkgelegenheid in de gehele Unie, dit door gebruik te maken 
van middelen uit de structuurfondsen en het cohesiefonds die anders tegen het einde van de 
huidige programmeringsperiode niet zouden worden opgenomen.

Daarnaast is de rapporteur van mening dat, wil dit instrument een echte impact hebben op de 
economie van de lidstaten die besluiten het in te voeren, het zowel moet gelden voor 
maatregelen die reeds door de structuurfondsen of het cohesiefonds worden medegefinancierd 
als voor maatregelen met betrekking tot infrastructuur en kmo's die van belang zijn voor het 
economisch herstel van de betrokken lidstaat. In de toelichting van het Commissievoorstel is 
reeds sprake van de mogelijkheid om "infrastructuurprojecten te steunen die belangrijk zijn 
voor het economisch herstel van de betrokken lidstaten". De mogelijkheid om maatregelen 
voor kmo's te steunen zal ervoor zorgen dat er meer liquiditeit beschikbaar is voor een van de 
sectoren die een groot deel van de EU-bevolking werkgelegenheid verschaft, maar momenteel 
onder een ernstig liquiditeitstekort lijdt.
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Tot slot is de rapporteur van mening dat, om ervoor te zorgen dat dit instrument meer wordt 
gebruikt en de particuliere sector behoorlijk bijdraagt aan de gesteunde projecten, de 
beperking moet worden opgeheven dat enkel uitgaven kunnen worden gesteund die niet onder 
artikel 56 vallen.

AMENDEMENTEN

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De ernstige schuldencrisis in een 
aantal lidstaten noopt tot nieuwe, 
innovatieve manieren voor het investeren 
van de middelen van de Structuurfondsen 
die in de programmeringsperioden 2007-
2013 en 2014-2020 tot een optimaal 
gebruik daarvan leiden.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om deze problemen te verlichten en 
de uitvoering van de operationele 
programma's en projecten te versnellen, 
alsmede het economisch herstel te 
versterken, moeten de beheersautoriteiten 
van de lidstaten die ernstige moeilijkheden 
hebben ondervonden ten aanzien van hun 
financiële stabiliteit en die financiële steun 
hebben ontvangen uit hoofde van een van 
de hierboven genoemde financiële 
steunmechanismen, de mogelijkheid 
hebben financiële middelen van 
operationele programma's te gebruiken 

(13) Om deze problemen te verlichten en 
de uitvoering van de operationele 
programma's en projecten te versnellen, 
alsmede het economisch herstel te 
versterken, moeten de beheersautoriteiten 
van de lidstaten die ernstige moeilijkheden 
hebben ondervonden ten aanzien van hun 
financiële stabiliteit en die financiële steun 
hebben ontvangen uit hoofde van een van 
de hierboven genoemde financiële 
steunmechanismen, de mogelijkheid 
hebben financiële middelen van 
operationele programma's te gebruiken 
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voor de ontwikkeling van 
risicodelingsinstrumenten die leningen of 
garanties of andere financiële faciliteiten 
verstrekken ter ondersteuning van 
projecten en concrete acties die onder een 
operationeel programma vallen.

voor de ontwikkeling van 
risicodelingsinstrumenten die leningen of 
garanties of andere financiële faciliteiten 
verstrekken ter ondersteuning van 
projecten en concrete acties die onder een 
operationeel programma vallen. Daarnaast 
kan steun worden verleend voor 
investering in infrastructuur en productie 
die bijdragen aan economisch herstel en 
het scheppen van nieuwe banen in de 
betrokken lidstaten, en die aansluiten bij 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 36 – lid 2 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dergelijke risicodelingsinstrumenten 
worden uitsluitend gebruikt voor leningen 
en garanties, alsmede andere financiële 
faciliteiten, om concrete acties te 
financieren die worden medegefinancierd 
door het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling of het Cohesiefonds, met 
betrekking tot uitgaven die niet onder 
artikel 56 vallen.

Dergelijke risicodelingsinstrumenten 
worden uitsluitend gebruikt voor leningen 
en garanties, alsmede andere financiële 
faciliteiten, om concrete acties te 
financieren die worden medegefinancierd 
door het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling of het Cohesiefonds, of 
projecten voor investeringen in 
infrastructuur, projecten voor kmo's en 
productieve investeringsprojecten die 
bijdragen aan economisch herstel en het 
scheppen van nieuwe banen in de 
betrokken lidstaten, en die aansluiten bij 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie. Voor de lidstaten die aan één 
van de in artikel 77, lid 2, gestelde 
voorwaarden voldoen, wordt dit 
risicodelingsinstrument ook gebruikt voor 
maatregelen in verband met 
doelstellingen van het cohesiebeleid die 
niet medegefinancierd worden door 
nationale strategische 
referentiekaderprogramma's.
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Motivering

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat duidelijk is dat de risicodelingsinstrumenten moeten 
aansluiten bij de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, omdat die méér beogen dan de 
doelstellingen van het EFRO en het Cohesiefonds.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 36 – lid 2 bis – alinea 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) traceerbaarheid en boekhouding, 
informatie over het gebruik van de 
middelen en monitoring- en 
controlesystemen; alsmede

(a) traceerbaarheid en boekhouding, 
governancestructuur in nauwe 
samenspraak met de lidstaat en de 
deelnemende financiële instellingen,
informatie over de hefboomratio, het 
gebruik van de middelen en over
monitoring- en controlesystemen; alsmede
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