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BEKNOPTE MOTIVERING

In het kader van de economische crisis heeft de Raad van de Europese Unie op 11 en 12 
december 2008 een Europees economisch herstelplan aangenomen dat de uitvoering van 
prioritaire maatregelen beoogt om de Europese economieën in staat te stellen zich sneller aan 
de huidige uitdagingen aan te passen.

In het kader van haar herstelpakket had de Commissie reeds in december 2008 een aantal 
regelgevende wijzigingen voorgesteld om de uitvoeringsvoorschriften voor het cohesiebeleid 
te vereenvoudigen en de voorfinanciering (voorschotten) voor de EFRO- en ESF-
programma's te vergroten.

Op 3 juni 2009 heeft de Commissie een mededeling over "Een gezamenlijke inzet voor de 
werkgelegenheid" gepresenteerd waarin aanvullende maatregelen werden voorgesteld om het 
scheppen van banen te bevorderen en de effecten van de crisis op de werkgelegenheid tegen te 
gaan.

De Commissie is van oordeel dat meer inspanningen nodig zijn om het beheer van de 
communautaire financiering te vergemakkelijken met het oog op de versnelling van de stroom 
financiële middelen die vloeit naar de begunstigden die het meest door de economische 
neergang worden getroffen.

Dit voorstel, dat op 22 juli 2009 werd goedgekeurd, omvat daarom verdere elementen van 
vereenvoudiging met als algemeen doel om de medegefinancierde investeringen in de 
lidstaten en regio's te versnellen en het effect van de financiering op de economie in haar 
geheel te vergroten, met name voor het MKB en de werkgelegenheid. Kleine en middelgrote 
ondernemingen vormen de drijvende kracht achter de Europese economie en zijn de 
belangrijkste actoren voor een duurzame groei en het scheppen van talloze banen van 
kwaliteit. De EU telt ongeveer 23 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen die bijna 
99% van de bedrijven van de Unie vertegenwoordigen en goed zijn voor circa 75 miljoen 
banen. In sommige sleutelsectoren, zoals de textiel-, de bouw- of de meubelmakerssector, is 
het MKB goed voor 80% van de werkgelegenheid.

Een verdere vereenvoudiging en verduidelijking van de regels voor het cohesiebeleid zal 
ontegenzeggelijk een positief effect hebben op het tempo waarin de programma's worden 
uitgevoerd, met name doordat aan de nationale, regionale en lokale autoriteiten duidelijkere 
en minder bureaucratische regels worden verstrekt die een grotere flexibiliteit mogelijk maken 
bij de aanpassing van de programma's aan de nieuwe uitdagingen.

Dit voorstel impliceert een wijziging van de verordening van de Raad nr. 1083/2006  
houdende algemene bepalingen inzake het cohesiebeleid.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om het beheer van de communautaire 
financiering te vergemakkelijken, de 
investeringen in de lidstaten en de regio's
te helpen versnellen en het effect van de 
financiering op de economie te vergroten is 
het nodig dat de voorschriften voor het 
cohesiebeleid verder worden 
vereenvoudigd.

(2) Om het beheer van de communautaire 
financiering te vergemakkelijken, de 
investeringen in de lidstaten en de regio's te 
helpen versnellen en het effect van de 
financiering op de economie en het 
scheppen van werkgelegenheid te 
vergroten is het nodig dat de voorschriften 
voor het cohesiebeleid verder worden 
vereenvoudigd.

Or. fr

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Zoals aangegeven in de mededeling 
van de Commissie van 3 juni 2009 over 
"Een gezamenlijke inzet voor de 
werkgelegenheid" is het om de cash-
flowproblemen in de lidstaten als gevolg 
van financiële beperkingen tijdens het 
hoogtepunt van de crisis tegen te gaan en 
om de uitvoering van actieve 
arbeidsmarktmaatregelen ter 
ondersteuning van de burgers, met name 
werklozen en degenen die werkloos 
dreigen te worden, te versnellen, nodig dat 
de bepalingen betreffende de berekening 
van tussentijdse betalingen voor een 
beperkte periode worden gewijzigd. 
Daarom is het dienstig dat de Commissie, 
onverminderd de nationale 
medefinancieringsverplichingen die 
tijdens de gehele programmeringsperiode 
voor de operationele programma's gelden, 

Schrappen
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op verzoek van de lidstaten de aanvragen 
tot tussentijdse betaling honoreert voor 
100% van de overheidsbijdrage voor elke 
prioritaire as van de door de ESF 
medegefinancierde operationele 
programma's.

Or. fr

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Een correcte uitvoering van de 
operationele programma's en een 
optimaal gebruik van de financiering van 
de Unie is nodig om te voorzien in de 
behoefte actieve arbeidsmarktmaatregelen 
te nemen, zoals opleiding in geval van 
werkloosheid, anticipatie op en beheer 
van herstructureringen, bijscholing en 
aanbod van hoogwaardige leertrajecten 
aan jongeren. De noodzaak mensen aan 
het werk te houden of in staat te stellen 
opnieuw werk te vinden wordt dwingender 
en dringender in de periode van 
economische en financiële crisis.  

Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) Nr 1083/2006
Artikel 77
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Artikel 77 wordt vervangen door: Schrappen
"Artikel 77
Gemeenschappelijke bepalingen 
betreffende de berekening van de 
tussentijdse betalingen en de 
saldobetalingen
1. De tussentijdse betalingen en de 
saldobetalingen worden berekend door 
het in de beschikking tot goedkeuring van 
het operationele programma bepaalde 
medefinancieringspercentage voor elke 
prioritaire as toe te passen op de 
subsidiabele uitgaven die in het kader van 
die prioritaire as zijn vermeld op basis van 
een door de certificeringsautoriteit 
gecertificeerde uitgavenstaat.
De bijdrage van de Gemeenschap in de 
vorm van tussentijdse betalingen en 
saldobetalingen is evenwel niet hoger dan 
de overheidsbijdrage en het maximale 
bedrag aan bijstand uit de fondsen voor 
elke prioritaire as zoals bepaald in de 
beschikking van de Commissie tot 
goedkeuring van het operationele 
programma.
2. In afwijking van lid 1, eerste alinea, 
kunnen voor door het ESF
medegefinancierde operationele 
programma's tussentijdse betalingen door 
de Commissie voor uitgavenstaten die 
vóór 31 december 2010 door de lidstaten 
zijn verstuurd, als een lidstaat daarom 
vraagt om de uitvoering van de 
anticrisismaatregelen te 
vergemakkelijken, worden verricht voor 
100% van de overheidsbijdrage voor elke 
prioritaire as als vermeld in het kader van 
die prioritaire as in de door de 
certificeringsautoriteit gecertificeerde 
uitgavenstaat. Wanneer de lidstaat voor 
deze mogelijkheid kiest, past de 
Commissie dit systeem toe op alle 
aanvragen om tussentijdse betalingen die 
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vóór 31 december 2010 voor het 
betrokken operationele programma 
worden ingediend.
Het verschil tussen het krachtens het 
bepaalde in de eerste alinea betaalde 
totale bedrag en het krachtens de eerste 
alinea van lid 1 berekende bedrag mag 
niet in aanmerking worden genomen voor 
de berekening van tussentijdse betalingen 
voor uitgavenstaten die na 31 december 
2010 zijn verstuurd. Met dit verschil wordt 
echter rekening gehouden voor de 
uitvoering van artikel 79, lid 1, en voor de 
berekening van de betaling van het 
eindsaldo."

Or. fr


