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BEKNOPTE MOTIVERING

INLEIDING:
Hoewel het economische herstel niet in alle lidstaten gelijk is, baseert de Commissie zich op een 
voorspelling van een terugkeer van de groei in de tweede helft van 2012 en voorziet zij in 
maatregelen om de groei en de schepping van banen te bevorderen en Europa's economie de 
hoognodige investeringen en banen te bezorgen. De Commissie stelt een verhoging voor van de 
vastleggingskredieten die beperkt blijft tot een inflatiecorrectie en een gerichte significante 
verhoging van het peil van de betalingen en zij heeft in verband hiermee vijf hoofdprioriteiten 
voor de ontwerpbegroting 2013 vastgesteld, namelijk investeringen in een banenvriendelijke 
groei, een verantwoordelijke en realistische begroting, een analyse van de prestaties, 
terughoudendheid wat administratieve uitgaven betreft en de integratie van Kroatië.

De rapporteur is het met de Commissie eens dat het cohesiebeleid van de Unie ontegensprekelijk 
een meerwaarde biedt en dat het een rol speelt als centraal beleidsterrein dat gericht is op 
investeringen, dat het beste middel is om banen te scheppen en de economische groei te 
bevorderen. Hij benadrukt evenwel het feit dat, hoewel de begrotingsmiddelen van rubriek 1b 
moeten worden gebruikt om het beleid aan te passen aan de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie, de doelstellingen van het cohesiebeleid, en met name de terugdringing van de regionale 
verschillen en de totstandbrenging van sociale, economische en territoriale cohesie, uiterst 
belangrijkst blijven.

HEROPNEMING VAN DE ONTWERPBEGROTING:
Bij de opstelling van de begroting heeft de Commissie bijgevolg een beoordeling gemaakt van 
de begrotingsbehoeften, rekening houdend met de bepalingen en de bedragen van de financiële 
vooruitzichten 2007-2013 en het Interinstitutioneel Akkoord, waarbij zij alle cijfers heeft 
aangepast aan de relevante besluiten en bepalingen.

De rapporteur is van mening dat de Commissie als enige instelling over de nodige informatie 
beschikt om een overzicht te krijgen 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 
aanvankelijk door de Commissie in de ontwerpbegroting voorgestelde bedragen opnieuw worden 
opgevoerd.

VERDELING VAN DE MIDDELEN OVER DE FONDSEN:
De verdeling over de verschillende kredieten en fondsen is als volgt:
de totale vastleggingskredieten voor de structuurfondsen (EFRO en ESF) bedragen 42 144,7 
miljoen EUR en voor het Cohesiefonds 12 354,2 miljoen EUR, een totale toename met 3,3% ten 
opzichte van 2012. De toename van de betalingskredieten is significant groter: 11,7% ten 
opzichte van 2012, tot 48 97miljoen EUR, onder andere om de toename van uitstaande 
vastleggingen te beperken. Opgemerkt zij evenwel dat de raming van de Commissie alleen 
betrekking heeft op 2013 en dat er van wordt uitgegaan dat in de betalingsbehoeften van de 
voorgaande jaren zal zijn voorzien, zodat elke afwijking zal leiden tot onvoldoende 
betalingskredieten.

BELANGRIJKSTE BELEIDSRESULTATEN VOOR 2012:
De belangrijkste beleidsresultaten omvatten volgens de vaststelling van de Commissie opnieuw 
de aanpassing van het cohesiebeleid aan de doelstellingen van Europa 2020, alsmede het gebruik 
van het cohesiebeleid als effectief instrument ter bestrijding van de crisis, namelijk door de 
lidstaten te steunen die dit bijzonder nodig hebben, bijvoorbeeld die met een EU/IMF-
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programma. In verband hiermee heeft de Commissie het initiatief genomen de lidstaten voor te 
stellen nog niet toegewezen middelen in het kader van de structuurfondsen indien mogelijk een 
nieuwe bestemming te geven, om er de inspanningen mee te ondersteunen op het gebied van de 
aanpak van de jeugdwerkloosheid en de ondersteuning van kmo's, via de start van een 
gemeenschappelijk initiatief met acht lidstaten. Andere terreinen die vooral aandacht zullen 
krijgen, zijn het wettelijke kader, de afleveringsmechanismen voor de komende 
programmeringsperiode en de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk strategisch kader. 
De Commissie wil zich daarom concentreren op een bespreking met de lidstaten van de 
strategische investeringsprioriteiten voor de periode 2014-2020 en op de voorbereidingsfasen 
van de operationele programma's. Voorts zal het werk met betrekking tot de EU-strategie voor de 
Oostzee en de EU-strategie voor de Donau naar verwachting worden voortgezet, terwijl de 
samenwerking met betrekking tot de Atlantische strategie voort zal worden ontwikkeld met het 
DG Maritieme zaken en visserij. Tot slot is de Commissie van plan te werken aan de 
consolidering van de positie van Kroatië als lidstaat vanaf 1 juli 2013.

PROEFPROJECTEN EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING:
Dit jaar hebben de leden opnieuw een beperkt aantal proefprojecten en voorbereidende acties 
voorgesteld, waarbij het in de meeste gevallen gaat om een verlenging van een eerder 
goedgekeurde maatregel, namelijk het "Atlantisch forum voor de Atlantische strategie van de 
EU", "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", "Betere regionale en 
lokale samenwerking door een regionaal beleid van de EU op wereldschaal te bevorderen" 
en "Vaststelling bestuursmodel voor de Donauregio in de Europese Unie (betere en 
doeltreffende coördinatie)", alsmede "Begeleiding van Mayotte of eventuele andere 
gebieden bij het proces van verkrijging van de status van ultraperifere regio".

Als nieuwe maatregelen worden onder andere voorgesteld: een voorbereidende actie voor de 
ontwikkeling van macroregionale strategieën in het Middellandse-Zeegebied, een proefproject 
met betrekking tot het bestaande en nagestreefde economische potentieel in andere Griekse 
regio's dan de hoofdstedelijke regio Athene als model voor convergentieregio's in de EU en een 
proefproject voor de ontwikkeling van een dienstenplatform voor de export van kmo's.

Tot slot wordt ook de voortzetting voorgesteld 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", zodat ook hiervoor een amendement op de 
ontwerpbegroting moet worden ingediend.
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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 in de ontwerpbegroting (OB) opgenomen bedragen voor rubriek 1b 
overeenkomen met de minimumbehoeften en -doelstellingen van het regionaal beleid die 
door de Unie zijn vastgesteld en is daarom van mening dat de door de Commissie 
voorgestelde begrotingslijnen van rubriek 1b moeten worden gehandhaafd of indien nodig 
opnieuw opgevoerd;

2. benadrukt het feit dat de effectieve en efficiënte tenuitvoerlegging van het regionaal beleid 
van centraal belang is voor het economische herstel en het halen van de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie, doordat hiermee niet alleen wordt bijgedragen tot het juiste kader 
voor een stabiele en duurzame economische groei en schepping van banen, maar ook, even 
belangrijk, tot de effectieve terugdringing van de regionale verschillen en de 
totstandbrenging van sociale, economische en territoriale cohesie;

3. is tevreden met de verhoging van de vastleggingskredieten in rubriek 1b met 3,3 %, tot 
54 499 miljoen EUR, en van de betalingskredieten met 11,7 %, tot 48 975 miljoen EUR, 
beide percentages ten opzichte van 2012, waarbij het laatste bedrag de verlaging omvat met 
33,2% tot 1 923 miljoen EUR van de betalingen voor de sluiting van de periode 2000-2006;

4. verzoekt de Commissie alle proefprojecten, voorbereidende acties en maatregelen voor 
technische bijstand die de Commissie regionale ontwikkeling voor rubriek 1b voorstelt, te 
steunen en uit te voeren.


