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BEKNOPTE MOTIVERING

INLEIDING:
Met steun van het Parlement werkt de Commissie aan verbeteren van de economische 
vooruitzichten door middel van het vaststellen van maatregelen ter bevordering van groei en 
werkgelegenheid in 2012. In dit verband is zij zich bewust van de cruciale rol van de EU-
begroting als hefboom en instrument voor blijvende ondersteuning van acties die door de 
lidstaten worden uitgevoerd. In dat kader heeft de Commissie drie hoofdprioriteiten 
vastgesteld voor de ontwerpbegroting 2012, te weten investeringen voor groei, met 
inachtneming van begrotingsconsolidatie; verhoging van de begrotingslijnen voor de Europa 
2020-strategie en versterking van de prioritaire gebieden van het Verdrag van Lissabon, 
daarbij rekening houdend met de huidige omstandigheden en met de noodzaak van een 
grondige beoordeling van de resultaten en behoeften ter plaatse.

De rapporteur deelt de mening van de Commissie dat de gemeenschappelijke inspanningen 
van de EU versterkt moeten worden en dat gebruik gemaakt moet worden van synergieën 
tussen het cohesiebeleid en andere beleidsmaatregelen ter plaatse, en benadrukt het feit dat het 
cohesiebeleid een op investering gericht beleid is dat tot doel heeft de 
ontwikkelingsdoelstellingen in de regio's na streven door regio's met een 
ontwikkelingsachterstand te ondersteunen.

Onder de huidige omstandigheden vereisen deze doelstellingen een grotere inzet van de 
Commissie bij het ondersteunen van lidstaten die problemen ondervinden bij het uitvoeren 
van het cohesiebeleid.

HEROPNEMING VAN DE ONTWERPBEGROTING:
Bij de opstelling van de raming heeft de Commissie de begrotingsbehoeften vastgesteld 
waarbij de volgende zaken in aanmerking zijn genomen: de beslissingen van de Europese 
Raad van 2005, de bepalingen van de financiële vooruitzichten 2007-2013 en het 
Interinstitutioneel Akkoord, alsmede de bedragen die nog binnen moeten komen in het kader 
van projecten die aflopen in de programmeringsperiode 2000-2006. De rapporteur is van 
mening dat de Commissie de enige instelling is die over de informatie beschikt om een 
overzicht te hebben van de werkelijke begrotingsbehoeften van alle 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 op de ontwerpbegroting waren voorgesteld opnieuw 
worden opgevoerd.

VERDELING VAN DE MIDDELEN OVER DE FONDSEN:
De middelen worden als volgt over de verschillende fondsen verdeeld:
Structuurfondsen (EFRO en ESF) 40 945,9 miljoen EUR en het Cohesiefonds 
11 793 miljoen EUR. De verhoging van de betalingskredieten met 8,4% bevestigt de trend 
van een versnelde uitvoering die in 2010 inzette, en laat zien dat het cohesiebeleid voor de 
periode 2007-2013 op kruissnelheid ligt, wat ook suggereert dat verdere aanzienlijke 
verhogingen van de betalingen te verwachten zijn voor 2013. 

BELANGRIJKSTE BELEIDSRESULTATEN VOOR 2012:
De belangrijkste beleidsresultaten zoals vastgesteld door de Commissie omvatten zowel de 
aansluiting van de doelstellingen van het cohesiebeleid bij de Europa 2020-strategie als de 
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verwezenlijking van de meerjarige doelstellingen door het stimuleren van het groeipotentieel 
en de werkgelegenheid van de minst ontwikkelde lidstaten en regio's, het versterken van het 
concurrentievermogen van de regio's en het bevorderen van een sterkere territoriale integratie. 
Bovendien rekent de Commissie erop dat de uitvoering van de Baltische strategie en de 
Donaustrategie van de EU in alle opzichten resultaat zal opleveren. Van bijzonder belang is 
de goedkeuring van het juridisch kader en de uitvoeringsmechanismen voor de komende 
programmeringsperiode 2014-2020. In dit verband gaat de Commissie de voorbereiding en 
goedkeuring coördineren van het gemeenschappelijk strategisch kader, in nauwe 
samenwerking tussen de diensten van de Commissie, en zal zij besprekingen met de lidstaten 
voeren over de strategische investeringsprioriteiten voor de periode na 2013. Tot slot wordt 
verwezen naar het opzetten van elektronische clearinginstellingen in de lidstaten en regio's 
voor het vergaren en delen van gegevens in verband met de financiering van projecten, 
alsmede van interactieve portals waar begunstigden slechts eenmaal gegevens hoeven te 
leveren, en waar zij online de voortgang met subsidieaanvragen en betalingen kunnen volgen 
("e-cohesiebeleid").

PROEFPROJECTEN EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING:

Dit jaar hebben de leden een kleiner aantal voorstellen voor proefprojecten/voorbereidende 
acties ingediend, waarbij het in hoofdzaak gaat om verlengingen van eerder goedgekeurde 
maatregelen. 

De Commissie is informeel geraadpleegd over de noodzaak van verlenging van lopende 
proefprojecten en voorbereidende acties, en heeft haar steun uitgesproken voor het voortzetten 
van de voorbereidende acties "Versterking van de regionale en plaatselijke samenwerking 
door de wereldwijde bevordering van het Europees regionaal beleid" en "Vaststelling 
bestuursmodel voor de Donauregio in de Europese Unie (betere en doeltreffende 
coördinatie)", alsmede van het proefproject "Naar een gemeenschappelijke regionale 
identiteit, verzoening van naties en economische en sociale samenwerking, waaronder 
een Platform voor pan-Europese deskundigheid en topkwaliteit in de macroregio van de 
Donau".

De enige nieuwe voorgestelde maatregel is de voorbereidende actie "Atlantisch forum voor 
de Atlantische strategie van de EU", dat dient voor het opzetten van een transversaal 
actieplan met concrete prioriteiten die vanaf 2014 moeten worden uitgevoerd, met actieve 
betrokkenheid van Atlantische belanghebbenden.  Het actieplan moet sterk verbonden zijn 
met het regionaal beleid en het geïntegreerd maritiem beleid, en moet ook synergieën met 
andere beleidsmaatregelen van de EU mogelijk maken. In dit verband moet met de 
voorbereidende actie een platform voor dialoog tussen belanghebbenden, het Atlantisch 
forum, worden gefinancierd, dat tot doel heeft de prioritaire projecten en het bestuur van de 
Atlantische strategie te omschrijven, en het actieplan uit te werken en vast te stellen. 

In het kader van dezelfde informele pre-evaluatieprocedure heeft de Commissie tevens haar 
steun uitgesproken voor de voortzetting van de maatregel "Technische bijstand en 
verspreiding van informatie over de EU-strategie voor de Oostzeeregio en een betere
kennis inzake de strategie voor macroregio’s", die daarom moet worden ingediend als 
amendement op de ontwerpbegroting.
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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat de op de ontwerpbegroting (OB) opgenomen bedragen voor rubriek 1b 
overeenkomen met de behoeften en doelstellingen van het regionaal beleid zoals 
vastgesteld door de Unie, en is daarom van mening dat de begrotingslijnen van rubriek 1b 
zoals voorgesteld door de Commissie moeten worden gehandhaafd of in voorkomend 
geval opnieuw moeten worden opgevoerd;

2. benadrukt dat een doeltreffende en efficiënte uitvoering van het regionaal beleid van 
wezenlijk belang is voor het bereiken van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, 
aangezien hiermee niet alleen wordt bijgedragen aan een doeltreffende verkleining van 
regionale verschillen, maar ook aan de invoering van een geschikt kader voor een stabiele 
en duurzame economische groei en werkgelegenheid;

3. verwelkomt de verhoging van de vastleggingskredieten voor rubriek 1b met 3,4% tot 
52 738,9 miljoen EUR, en de verhoging van de betalingskredieten met 8,4% tot 
45 134,8 miljoen EUR ten opzichte van 2011, waarbij in laatstgenoemd bedrag rekening is 
gehouden met de vermindering met 35,2% tot 3 110 miljoen EUR van de lopende 
vastleggingen voor de periode 2000-2006, veroorzaakt door de laatste fase van afsluiting 
van deze programmeringsperiode in 2012; 

4. verzoekt de Commissie alle proefprojecten, voorbereidende acties en maatregelen voor 
technische bijstand zoals voorgesteld voor rubriek 1b door de commissie REGI te steunen 
en uit te voeren;

5. verwelkomt het voornemen van de Commissie, gesteund door de Europese Raad, om de 
synergieën tussen de huidige leenprogramma's aan bepaalde lidstaten en de 
structuurfondsen te versterken, teneinde het concurrentievermogen en de groei te 
stimuleren, en verzoekt de Commissie meer inspanningen te verrichten voor het vinden 
van manieren ter vergroting van de capaciteit van de lidstaten in het algemeen om de 
programma's van het cohesiebeleid op doeltreffende wijze uit te voeren.


