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SUGGESTIES

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

1. verheugt zich over het voorstel van Commissie om het gebruik van financiële instrumenten 
(FI) in de komende programmeringsperiode (2014-2020) te verruimen; benadrukt dat in een 
tijd van budgettaire krapte en een teruglopende financieringscapaciteit van de kant van de 
private sector een verruiming van het gebruik van innovatieve FI voor publiek-private 
samenwerkingsverbanden kan zorgen, een exponentieel effect kan bereiken met de EU-
begroting, alternatieve financieringsbronnen kan aanboren en een belangrijke geldstroom 
voor strategische regionale investeringen kan waarborgen;  denkt dat de FI zich, als 
aanvullingen op de subsidieregelingen, kunnen ontwikkelen tot een belangrijk aspect van de 
regionale groeistrategieën van de EU;

2. dringt aan op de opname van een juridische definitie van de FI in het komende herziene 
Financieel Reglement, zodat er in alle wetgeving inzake de FI op een coherente wijze aan 
gerefereerd kan worden; benadrukt het belang van het tijdig waarborgen van helderheid, 
eenvoud en transparantie van het wettelijk FI-kader, nog voor de start van de komende 
programmeringperiode, om ervoor zorg te dragen dat de FI aantrekkelijk zijn voor publieke 
en private investeerders;

3. onderstreept het belang van de beoordeling ex ante om falende markt- of suboptimale 
investeringssituaties te herkennen;  dringt er bij de Commissie op aan om in de 
desbetreffende verordening relevante eisen op te nemen als onderdeel van de basishandeling 
met betrekking tot de rol en de toepassing van de beoordeling ex ante; 

4. verheugt zich over de verruiming van de toepassing van de FI in het kader van het 
cohesiebeleid naar alle thematische doelstellingen en alle GSK-fondsen in de komende 
programmeringsperiode; benadrukt desalniettemin dat een beter overzicht van de toegepaste 
FI noodzakelijk is om de risico's van een gebrek aan coördinatie en de overlap van 
verschillende plannen te beperken;

5. denkt dat adequaat toezicht en adequate rapportage en auditing van het hoogste belang zijn 
om ervoor zorg te dragen dat de EU-middelen gebruikt worden voor de voorgenomen 
doelstellingen; dringt er bij de Commissie op aan om de rapportageverplichtingen voor de 
beheersautoriteiten gedurende de programmeringsperiode te verstevigen, genoeg frequente 
controles van de boeken op te nemen en het Europees Parlement jaarlijks een samenvattend 
voortgangsverslag aan te bieden over het gebruik en de effectiviteit van de FI in het kader 
van de verschillende GSK-fondsen, de thematische doelstellingen en de lidstaten; 

6. maakt zich zorgen over de beperkte institutionele capaciteit van de Commissie om de 
voorgenomen vergroting van de rol van de FI te faciliteren;  denkt dat de kennis en de 
technische capaciteit voor het gebruik en het beheer van de FI ook versterkt dienen te worden 
op het niveau van de beheersautoriteiten, de financiële tussenpersonen en de banken; 
benadrukt dat betere kennis van de FI bij diegenen die verantwoordelijk zijn voor de 
tenuitvoerlegging van publiek beleid onmisbaar is om hindernissen van culturele aard uit de 
weg te ruimen en het succes van de FI te bevorderen;
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7. erkent de toegenomen rol voor steden in de programmering en de tenuitvoerlegging van 
GSK-fondsen in de komende programmeringsperiode; dringt er daarom bij de Commissie op 
aan om de procedurele en praktische implicaties van de verstevigde rol voor de steden bij de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van FI verder te verhelderen. 


