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BEKNOPTE MOTIVERING

INLEIDENDE OPMERKINGEN:
Met het oog op de financiële crisis en de aanhoudende economische neergang, heeft de 
Commissie, met steun van het Parlement, maatregelen getroffen om de uitgaven voor 
regionale ontwikkeling in de context van de strategie van de Unie voor een economisch 
herstel te versnellen. Dit wordt weerspiegeld in de Ontwerpbegroting voor 2011 waarin de 
vastleggingskredieten zijn verhoogd met 3,2% en de betalingskredieten met 16,9% tot EUR 
42 540,8 miljoen. In dit verband laat de Commissie ons weten dat de verwachte versnelling 
van de uitgaven voor deze begrotingslijn geresulteerd heeft in een uitvoeringspercentage van 
57% in 2010. In combinatie met het feit dat de programma's in het veld nu op kruissnelheid 
liggen mag dit als een succes worden beschouwd. 

HERNEMING VAN DE ONTWERPBEGROTING:
Bij de opstelling van de raming heeft de Europese Commissie dan ook de begrotingsbehoeften 
vastgesteld waarbij de volgende zaken in aanmerking zijn genomen: de beslissingen van de 
Europese Raad van 2005, de financiële doelstellingen voor 2007-2013 en het IIA, de bedragen 
die nog binnen moeten komen in het kader van projecten die aflopen in de 
programmeringsperiode 2000-2006 en de oproepen voor vooruitbetaling die waarschijnlijk 
plaatsvinden in de huidige periode. Uw rapporteur is van mening dat de Commissie de enige 
instelling is die over de informatie beschikt om een overzicht te hebben van de 
begrotingsbehoeften van alle Europese regio's.  Hij stelt dan ook voor dat alle door de Raad 
voorgestelde verlagingen worden geannuleerd en dat de bedragen die aanvankelijk door de 
Commissie waren voorgesteld worden hernomen.

VERDELING VAN DE MIDDELEN OVER DE FONDSEN:
De middelen worden als volgt over de verschillende fondsen verdeeld:
€25,6 miljard voor het EFRO, €7,7 miljard voor het Cohesiefonds en €9 miljard voor het ESF. 
Uw rapporteur wil graag van de gelegenheid gebruik maken om erop te wijzen hoe belangrijk 
het ESF is in de context van het regionaal economisch herstel omdat het meer dan 20% van de 
beschikbare middelen vertegenwoordigt. Het fonds is een belangrijk instrument dat zowel 
gebruikt moet worden door het bedrijfsleven als door de lokale en regionale overheden om de 
dynamische veranderingen in de economische activiteit die inherent zijn aan een moderne 
economie te sturen en moet dit ook blijven. Het moet derhalve worden gebruikt om een eerlijk 
evenwicht tot stand te brengen tussen de behoefte aan flexibiliteit van het bedrijfsleven en de 
behoefte aan baanzekerheid, carrièreontwikkeling en opleiding van de werknemers. Het is, 
volgens uw rapporteur, een onontbeerlijk element in alle plaatsgebonden economische 
strategieën.

EUROPEES ECONOMISCH HERSTEL EN EEN SCHONERE EN DUURZAMERE ECONOMIE
Het Europees plan voor economisch herstel is niet een reeks paniekmaatregelen in reactie op 
een wereldwijde financiële crisis die zijn weerga niet kent. Het hangt nauw samen met de 
voorgestelde nieuwe economische strategie van de Unie met de verklaarde doelstelling om 
een slimme, duurzame en inclusieve economie tot stand te brengen die leidt tot hoge niveaus 
van werkgelegenheid, productiviteit en sociale cohesie. Dit kunnen we zien aan de € 1 miljard 
die is uitgetrokken voor de tenuitvoerlegging van energieprojecten waarover in 2009 en 2010 
overeenstemming is bereikt met name op het gebied van de het afvangen en opslaan van 
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kooldioxide, offshore windenergie en energie-infrastructuur alsmede €500 miljoen om IT-
breedbandprojecten te financieren in plattelandsgebieden. 

VOORTGANG BIJ RAL
De Europese Commissie laat weten dat de RAL in het jaar 2009-2010 is toegenomen met 
16,8% en € 14,2 miljard heeft bereikt. De sterkste stijging kwam voor rekening van het EFRO 
waar de RAL steeg met € 9,8 miljard en de hoogste relatieve stijging bij 
Grensoverschrijdende samenwerking (67,6%). 
In meerjarige financiële programmering is het bestaan van uitstaande kredieten die nog 
betaald moeten worden zodra aan de voorwaarden voor betaling is voldaan, een normaal 
verschijnsel. De 67,65 toename van de RAL bij Grensoverschrijdende samenwerking is echter 
zorgwekkend en uw rapporteur verzoekt de Commissie dan ook de redenen voor deze sterke 
toename toe te lichten.

BELANGRIJKSTE BELEIDSRESULTATEN VOOR 2011:
In de lijst van verwachte beleidsresultaten die door de Europese Commissie is gepubliceerd, is 
de afstemming op de Europa 2020-visie van bijzonder belang in termen van bevordering van 
slimme, schone en concurrerende groei van regionale economieën. In dit verband is met name 
de doelstelling van de Commissie van belang dat de nationale en regionale overheden zich 
bewust moeten zijn van de EU 2020-doelstellingen en dat zij zich deze eigen moeten maken. 
Even belangrijk is het accent dat de Commissie legt op de centrale rol van ons beleid in de 
strategie van de Unie om uit de crisis te geraken. 
In de periode 2009-2010 heeft de Commissie met de enthousiaste steun van het Parlement het 
concept van macroregio's ontwikkeld. De ontwikkeling van deze macroregio's zal van 
bijzonder belang zijn in 2011, waarbij de nadruk zal worden gelegd op de Oostzeestrategie in 
al zijn aspecten, met inbegrip van de proefprojecten om de associatie met Rusland te 
faciliteren en de juiste tenuitvoerlegging van de Donau-strategie.

MODELPROJECTEN
Dit jaar hebben de commissieleden een groot aantal potentiële proefprojecten ingediend (16) 
waarvan een aantal betrekking hebben op de specifieke behoeften van de macroregio van het 
Donau-gebied, inclusief het project dat ik in dit advies presenteer en dat de commissie naar ik 
hoop zal steunen.
De titel van het proefproject dat ik wil indienen luidt:
Naar een gemeenschappelijke regionale identiteit en verzoening van de landen in de 
macroregio van het Donau-gebied en het behelst:

Opleidingsprogramma's, seminars voor jongeren om de gemeenschappelijke regionale 
identiteit van de landen in de macroregio van het Donau-gebied te benadrukken en om erop te 
wijzen dat de programma's op het gebied van burgerschapsvorming en culturele uitwisseling 
zullen bijdragen aan een progressieve, duurzame Europese toekomstgerichte dimensie van co-
existentie. Het proefproject zal de maatschappelijke en economische stabiliteit in de 
betrokken regio's bevorderen, inclusief acties om de samenhang tussen de gemeenschappen te 
bevorderen en de toegevoegde waarde van transnationale samenwerking te benadrukken. 
De regio die in aanmerking komt is de macroregio van het Donau-gebied en de naburige 
landen in overeenstemming met het Europese Nabuurschapsbeleid. Aan de programma's die 
in aanmerking komen voor financiering nemen ten minste 3 lidstaten uit de regio deel.

CONCLUSIE:
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In de huidige uitzonderlijke mondiale economische omstandigheden zullen de middelen die 
uitgetrokken worden voor het beleidsterrein dat het meest bijdraagt tot de reële economie 
doorslaggevend zijn met betrekking tot de doelmatigheid en het vermogen om innovatie te 
stimuleren en zowel nationale als lokale economieën te begeleiden bij hun overgang naar 
schone en duurzame, op kennis gebaseerde inclusieve economieën. In deze omstandigheden is 
het normaal dat we de vooruitgang willen stimuleren met een aantal nieuwe ideeën die 
worden aangedragen in alle voorgestelde proefprojecten. Uw rapporteur verzoekt de 
Commissie derhalve alle proefprojecten uit te voeren die de commissie besluit te steunen.
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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 de 
ontwerpbegroting (OB) overeenkomen met de behoeften van de Unie in haar streven om 
de regionale verschillen te verkleinen en verzoekt derhalve om handhaving van alle 
begrotingslijnen van subrubriek 1b of, indien nodig, om herneming;

2. neemt nota van de aanpassing van de financiële programmering voor de jaren 2011 t/m 
2013 om rekening te houden met punt 17 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 
2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer1 (IIA);

3. is verheugd over de verhoging van de vastleggingskredieten met 3,2% tot EUR 50 970 
100 000, waardoor er een marge overblijft van EUR 16,9 miljoen, en de verhoging van de 
betalingskredieten met 16,9% tot EUR 42 540 800 000, en verwacht dat zij zullen 
bijdragen tot economisch herstel in Europa en de soepele overgang van de economie 
overeenkomstig de doelstellingen van de EU 2020-strategie. betreurt echter het lage 
niveau van de marge in subrubriek 1b van EUR 16,9 miljoen;

4. verzoekt de Commissie alle door de Commissie regionale ontwikkeling voorgestelde 
proefprojecten te steunen en uit te voeren;

5. verzoekt de Commissie een proefproject te starten dat gericht is op bevordering van een 
gemeenschappelijke regionale identiteit en verzoening tussen landen, en wel in de 
macroregio van het Donau-gebied; is van mening dat deze proefprojecten moeten bestaan 
uit opleidingsprogramma's, seminars voor jongeren om de gelegenheid te scheppen voor 
culturele uitwisseling en bij te dragen tot een progressieve, duurzame Europese 
toekomstgerichte dimensie van co-existentie; is van mening dat dit de maatschappelijke en 
economische stabiliteit in de betrokken regio's zou bevorderen.

                                               
1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.


