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SUGGESTIES

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

1. is verheugd over Speciaal verslag nr. 2/2012 van de Rekenkamer met als titel "Door het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling gecofinancierde financiële instrumenten 
voor het midden- en kleinbedrijf"; is van mening dat een dergelijk controleverslag ook 
bijzonder nuttig zou zijn op het einde van de wetgevingsperiode 2007-2013, aangezien dat 
nieuwe conclusies mogelijk zou maken over de prestaties van door het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO) gecofinancierde financiële instrumenten voor het 
midden- en kleinbedrijf;

2. erkent dat de Europese steun voor het midden- en kleinbedrijf in tijden van 
begrotingsbezuinigingen en verminderde kredietverleningscapaciteit van de privésector 
moet worden versterkt om voor werkgelegenheid, innovatie en de groei te blijven zorgen; 
merkt op dat het cohesiebeleid het grootste investeringsinstrument is voor convergentie en 
duurzame ontwikkeling in de gehele Europese Unie, alsook een van de twee belangrijkste 
kanalen ter ondersteuning van het mkb; benadrukt daarom dat het gebruik van financiële 
instrumenten van het cohesiebeleid ten aanzien van het mkb in de toekomst dient te 
worden versterkt, aangezien dit kan zorgen voor revolverende fondsen, voor meer 
publiek-private samenwerking en voor een multiplicatoreffect op de EU-begroting;

3. erkent dat de controle van de Rekenkamer een reeks projecten betrof waarin gebruik werd 
gemaakt van door het EFRO gecofinancierde financiële instrumenten gedurende de 
programmeringsperiodes 2000-2006 en 2007-2013, en wijst erop dat het beperkte aantal 
onderzochte projecten en lidstaten kan betekenen dat het geschetste beeld van het gebruik 
van EFRO-fondsen in de EU onvolledig en niet representatief is; 

4. neemt kennis van de algemene bevinding van de Rekenkamer dat de ongeschiktheid van 
het huidige regelgevingskader voor structuurfondsen de belangrijkste oorzaak is van het 
feit dat de maatregelen hun doel soms voorbijschieten; wijst erop dat ook de Europese 
Commissie dit probleem heeft onderkend, met name in hoofdstuk IV ("Financiële 
instrumenten") van haar voorstel voor gemeenschappelijke bepalingen inzake Europese 
fondsen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 en in haar mededeling 
inzake EU-platforms voor eigen en vreemd vermogen; herinnert er voorts aan dat REGI in 
haar advies inzake innovatie financiële instrumenten in het kader van het volgende 
meerjarig financieel kader (2012/2027(INI)) heeft aangedrongen op de snelle 
totstandbrenging van een duidelijk, eenvoudig en transparant rechtskader voor financiële 
instrumenten op basis van eenduidige juridische definities van deze instrumenten;

5. is verheugd over de bevindingen en de aanbevelingen van de Rekenkamer betreffende de 
evaluatie van financieringstekorten; merkt op dat een dergelijke evaluatie, meer bepaald 
een evaluatie vooraf, op grond van het wetgevingsvoorstel voor de volgende 
programmeringsperiode verplicht zou worden; dringt er bij de Commissie op aan om in de 
basishandeling van de betrokken verordening relevante vereisten, met inbegrip van 
gekwantificeerde referentiedoelen, op te nemen inzake de rol en de uitvoering van de 
evaluatie vooraf; is van mening dat in het wetgevingsvoorstel voor de volgende 
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programmeringsperiode ook moet worden ingegaan op het element revolverende fondsen;

6. herinnert eraan dat in de mededeling van de Commissie inzake EU-platforms voor eigen 
en vreemd vermogen werd geopperd om gebruiksklare financiële instrumenten te 
verschaffen; onderschrijft de aanbeveling van de Rekenkamer om dit idee verder uit te 
werken en verzoekt de Commissie tijdig en voor aanvang van de volgende 
programmeringsperiode concrete voorstellen ten aanzien van gebruiksklare financiële 
instrumenten te formuleren;

7. ondersteunt de vraag van de Rekenkamer om het hefboomeffect van financiële 
instrumenten beter te definiëren; onderstreept evenwel dat, in het licht van de roep om een 
sterker hefboomeffect, niet mag worden vergeten dat de financiële instrumenten van het 
cohesiebeleid veelal projecten financieren in regio's met een ontwikkelingsachterstand of 
met economische moeilijkheden, waarbij het de bedoeling is falende markt- en 
suboptimale investeringssituaties recht te trekken; de financiële instrumenten van het 
cohesiebeleid beogen dus niet uitsluitend kortetermijnwinst, maar ook sociaaleconomische 
voordelen; stelt dat meerlagig bestuur en gedeeld beheer bij het ontwerp en de uitvoering 
van de programma's essentiële concepten zijn binnen het cohesiebeleid, die regionale en 
nationale autoriteiten in staat stellen deel te nemen aan de planning en de toepassing van 
de programma's; benadrukt daarom dat in het wetgevingskader ook een zekere flexibiliteit 
moet worden behouden op het gebied van de definitie van en vereisten voor 
hefboomeffecten;

8. sluit zich aan bij de aanbeveling van de Rekenkamer dat de Commissie specifiek voor 
financiële instrumenten een betrouwbaar en in technisch opzicht degelijk toezicht- en 
beoordelingssysteem moet instellen; verzoekt de Commissie ook gevolg te geven aan de 
aanbeveling van de Rekenkamer om overeenstemming te bereiken met de lidstaten over 
een klein aantal meetbare, relevante, specifieke en uniforme resultaatindicatoren voor 
financiële instrumenten, wat de toezicht- en controleprocedures zou verbeteren;

9. herinnert eraan dat REGI zich in haar advies inzake innovatieve financiële instrumenten in 
het kader van het volgende meerjarig financieel kader positief heeft uitgelaten over het feit 
dat het gebruik van financiële instrumenten van het cohesiebeleid wordt uitgebreid tot alle 
thematische doelstellingen en alle GSK-fondsen in de volgende programmeringsperiode; 
erkent dat de Commissie al heeft bevestigd dat de prioritaire as mogelijk volledig zal 
worden uitgevoerd door middel van financieringsinstrumenten; is daarom van mening dat 
de onderbrenging van alle door het EFRO gecofinancierde financiële instrumenten voor 
het midden- en kleinbedrijf in één enkel operationeel programma per lidstaat misschien 
niet haalbaar is en dat het streven naar een rationeler planningsproces en minder 
vertragingen gepaard kan gaan met andere maatregelen, zoals de invoering van de 
verplichte beoordeling vooraf of de beschikbaarstelling van gebruiksklare financiële 
instrumenten.


