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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de Begrotingscommissie als commissie ten 
principale de volgende suggesties op te nemen in haar ontwerpresolutie:

1. is van mening dat de bedragen voor regionaal beleid die zijn opgenomen in het 
voorontwerp voor begroting voorzien in de behoeften van de Unie bij haar pogingen om 
regionale ongelijkheden te beperken en te voldoen aan de doelstellingen van Lissabon en 
Göteborg; dringt derhalve aan op handhaving of, waar nodig, herstel van alle lijnen van 
het VOB;

2. steunt het streven van de Commissie om het gebruik van innovatieve vormen van 
financiering en andere financiële instrumenten dan subsidies te bevorderen om de toegang 
tot geldmiddelen uit de programma’s voor 2007-2013 te verbeteren, in het bijzonder 
instrumenten die risicokapitaal en microkredieten meer toegankelijk maken voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's); verzoekt de Commissie in dit verband om het 
Parlement op de hoogte te houden van de werking van de voorbereidende actie die zij 
sinds 2008 heeft ondernomen en heeft gefinancierd uit begrotingslijn 13.03.24, en tevens 
informatie te verstrekken over de follow-up van deze actie in de toekomst;

3. is samen met de Commissie en de Raad van mening dat de wijzigingen die in de 
wetgeving zijn aangebracht in het kader van het Europees economisch herstelplan ertoe 
zullen bijdragen dat de structuurfondsen een waardevol instrument voor het herstel van de 
Europese economie in 2010 worden; roept de lidstaten in dit verband op om te zorgen dat 
optimaal gebruik wordt gemaakt van de nieuwe faciliteiten en vereenvoudigde procedures 
ten einde de uitvoering te versnellen en de economische bedrijvigheid te stimuleren; eist 
bovendien dat de lidstaten ervoor zorgen dat de vereenvoudiging van de procedures niet 
leidt tot misbruik van openbare middelen;

4. stelt vast dat in 2009 EUR 2 miljoen is toegewezen aan het proefproject Erasmus, dat het 
volledige bedrag in 2009 is uitbetaald en dat er geen kredieten of betalingen zijn voorzien 
in 2010; verzoekt de Commissie om het Parlement op de hoogte te houden van de 
maatregelen die zijn genomen in verband met de drie proefprojecten die op verzoek van 
het Parlement werden uitgevoerd;

5. stelt vast dat de vastleggingskredieten voor de doelstelling concurrentievermogen en 
werkgelegenheid in de regio's in 2010 met 372 536 823 euro zijn verlaagd vergeleken bij 
2009 en vraagt of deze verlaging strookt met de noodzaak de economie te stimuleren en 
arbeidsplaatsen te scheppen in de geavanceerde economieën van Europa ten einde het 
concurrentievermogen in de wereld te handhaven en te vergroten.

BEKNOPTE MOTIVERING

Zoals de commissie regelmatig heeft onderstreept, bepaalt de Commissie bij het treffen 
van haar budgettaire voorzieningen de begrotingsbehoeften rekening houdend met de 
beslissingen van de Europese Raad, het Interinstitutioneel Akkoord, de bedragen die 
verschuldigd zijn in het kader van projecten die in voorgaande programmaperioden 
afliepen, huidige betalingsverplichtingen en oproepen tot vooruitbetaling die waarschijnlijk 
gedaan zullen worden in de lopende periode. Dit betekent dat de totale betalingen stijgen 
met 4,1%, inclusief de voorlopige betalingen en de nog niet afgewikkelde verplichtingen 
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voor de programmaperiode 2000-2006. De voorlopige betalingen zijn verantwoordelijk 
voor verreweg de meeste betalingen in 2010, nu de operationele programma's op gang 
komen en de vereenvoudiging van de procedures als gevolg van de wetswijzigingen effect 
begint te krijgen.

De Commissie zegt ons dat de begroting voor het cohesiebeleid in 2010 ten doel heeft de 
tenuitvoerlegging te versnellen om een volledig herstel uit de economische crisis dichterbij 
te brengen. Daarom wordt overwogen meer gebruik te maken van financiële instrumenten 
als JASPERS, zodat gemakkelijker grootschalige projecten gelanceerd kunnen worden en 
programma’s aangepast kunnen worden om investeringen in energie-efficiëntie, 
technologieën voor lagere CO2-emissie en hernieuwbare energie en maatregelen ter 
bestrijding van klimaatverandering te steunen. Overeenkomstig het versnellingsbeginsel 
bedragen de betalingskredieten EUR 30.928.2 miljoen (inclusief het Cohesiefonds), die 
volledig bestemd zijn voor voorlopige betalingen.

In 2009 pleitte het Parlement op aandringen van de Commissie regionale ontwikkeling 
voor het opzetten van drie proefprojecten ten behoeve van de integratie van de ROMA-
gemeenschappen, de bevordering van het regionaal beleid van de EU op wereldschaal en 
een ERASMUS-programma voor lokale en regionale volksvertegenwoordigers. In dit 
vroege stadium van de zittingsperiode is uw rapporteur van mening dat de commissie, om 
een gezond financieel beheer te verzekeren, voordat nieuwe proefprojecten worden 
voorgesteld, zo gedetailleerd mogelijk op de hoogte gebracht moet worden van de 
maatregelen die zijn genomen om de uit de begroting 2009 gefinancierde projecten uit te 
voeren. 
Nu het Europees economische herstel nog rudimentair is en sterk afhangt van omvangrijke 
overheidsuitgaven en ondanks de mechanistische wijze waarop de kredieten van het 
cohesiebeleid worden beheerd, lijkt het enigszins paradoxaal dat de vastleggingen van het 
EFRO ten behoeve van het concurrentievermogen en de werkgelegenheid in de regio's met 
EUR 372.536.823 worden verlaagd vergeleken bij 2009. De vraag is dan ook legitiem of 
deze verlaging strookt met de noodzaak de economie te stimuleren en arbeidsplaatsen te 
scheppen in de geavanceerde economieën van Europa om het concurrentievermogen in de 
wereld te handhaven en te vergroten.


