
PA\942749NL.doc PE514.867v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie regionale ontwikkeling

2013/2145(BUD)

5.7.2013

ONTWERPADVIES
van de Commissie regionale ontwikkeling

aan de Begrotingscommissie

inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 
2014 - alle afdelingen
(2013/2145(BUD))

Rapporteur voor advies: Georgios Stavrakakis



PE514.867v01-00 2/7 PA\942749NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\942749NL.doc 3/7 PE514.867v01-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

INLEIDING

Het gaat weliswaar langzaam maar zeker beter met de economie van de Unie en er zijn 
positieve trends te zien, maar het zal nog enige tijd duren voordat er sprake is van volledig
herstel. In deze context beveelt de Commissie aan de aandacht te richten op de vijf prioriteiten 
die in de jaarlijkse groeianalyse 2013 worden genoemd, namelijk "een gedifferentieerd, 
groeivriendelijk beleid van begrotingsconsolidatie voeren", "de kredietverschaffing aan de 
economie normaliseren", "groei en concurrentievermogen bevorderen, nu en voor de 
toekomst", "de werkloosheid en de sociale gevolgen van de crisis aanpakken" en "het 
overheidsapparaat moderniseren".
De Commissie streeft ernaar de beleidsmaatregelen van de Unie, met name die van het 
cohesiebeleid, op één lijn te brengen met de EU-2020-strategie, en benadrukt daarbij dat dit 
beleidsterrein kan bijdragen tot het verwezenlijken van de EU-2020-strategie, waarbij zij 
herhaalt dat de algemene doelstelling van het cohesiebeleid het verminderen van de 
verschillen tussen regio's is, alsmede het totstandbrengen van economische, sociale en 
territoriale cohesie.
Ook herinnert de Commissie eraan dat een adequaat niveau van betalingskredieten nodig is 
om de huidige programma's met succes af te ronden, zodat verplichtingen aan begunstigden 
van EU-subsidie kunnen worden nagekomen.
De rapporteur benadrukt de onomstreden toegevoegde waarde van het cohesiebeleid, dat een 
essentieel investeringsinstrument van de Unie vormt, bijdraagt aan structurele ontwikkeling 
op de lange termijn, en als katalysator fungeert voor groei en werkgelegenheid, hetgeen de 
lidstaten en regio's van de Unie kan helpen om de huidige financiële en economische crisis 
het hoofd te bieden. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat er voldoende middelen 
beschikbaar worden gesteld om het niveau van de uitstaande betalingen, dat zeer hoog is, met 
name in rubriek 1b, te kunnen terugdringen.

ONTWERPBEGROTING

Bij het ontwerpen van de begroting heeft de Commissie een beoordeling gemaakt van de 
budgettaire behoeften, rekening houdend met de bepalingen en kredieten van het meerjarig 
financieel kader 2014-2020 zoals dit is voorgesteld op basis van de conclusies van de 
Europese Raad van 7-8 februari 2013 en waarover de instellingen op 27 juni 2013 een politiek 
akkoord hebben bereikt.
De rapporteur is van mening dat, ondanks de bijzondere omstandigheden waarin de 
ontwerpbegroting 2014 is goedgekeurd, de Commissie de enige instelling is die over 
voldoende informatie beschikt om een overzicht van de werkelijke budgettaire behoeften van 
alle regio's te geven. Hij vraagt zich evenwel af of de Commissie wel berekend heeft wat de 
impact is van de overeengekomen vroegtijdige betaling (frontloading) van specifieke 
middelen die opgenomen zijn in het akkoord over het MFK en van de voorgestelde verhoging 
van de cofinancieringspercentages op de lidstaten die nu of mogelijk in de toekomst ernstige 
moeilijkheden ondervinden wat betreft hun financiële stabiliteit, en wat de impact is van de 
voorgestelde verlenging met een jaar van de automatische annuleringsperiode voor bepaalde 
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lidstaten. 

VERDELING VAN DE MIDDELEN OVER DE FONDSEN

De voorgestelde verdeling over de verschillende kredieten en fondsen is als volgt:
Binnen het voorgestelde totale bedrag aan vastleggingskredieten van EUR 47 560,6 miljoen 
voor rubriek 1b (-13,5% ten opzichte van 2013), bedraagt het totaal aan vastleggingskredieten 
voor de structuurfondsen (EFRO en ESF) EUR 38 088,2 miljoen, waarvan EUR 1 804,1 
miljoen als aanvulling voor het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), EUR 8 922,4 miljoen 
voor het Cohesiefonds en EUR 365,1 miljoen voor het Fonds voor Europese hulp aan de 
meest behoeftigen. 
Het voorgestelde bedrag aan betalingskredieten is aanzienlijk lager, namelijk -9,3% ten 
opzichte van 2013, en beloopt nu EUR 51 093,7 miljoen, vastgesteld op basis van de 
ramingen voor de ontwikkeling van de tussentijdse betalingen voor 2007-2013 (EUR 46 765,5 
miljoen, d.w.z. 91,4% van de totale geraamde betalingen voor 2014 onder rubriek 1b) en op 
basis van een verlaging met 83% van de betalingskredieten voor de afronding van de periode 
2000-2006, alsmede van het nieuwe initiële voorfinancieringsbedrag in 2014 van 1% van het 
EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (of 1,5% voor lidstaten met financiële steun).
De rapporteur betreurt het dat de Commissie als uitgangspunt voor de voorfinanciering het 
niveau heeft genomen dat in de conclusies van de Europese Raad van februari 2013 
overeengekomen is, gezien het feit dat dit een van de onderwerpen van de lopende 
interinstitutionele sectorale onderhandelingen over het toekomstige cohesiebeleid is, dat onder 
de medebeslissingsprocedure valt, waardoor wellicht vooruitgelopen wordt op de uitkomst 
van deze onderhandelingen. 
Tevens spreekt hij zijn verbazing uit over het feit dat meer dan de helft van de 
betalingskredieten (52%) bedoeld is om de EU-verplichtingen na te komen door vroegere 
vastleggingen te honoreren, maar dat de uitstaande betalingen (RALs) blijven toenemen. 
Er zij op gewezen dat de Commissie haar algemene ramingen baseert op de veronderstelling 
dat het extra bedrag van EUR 11,2 miljard aan betalingskredieten dat is aangevraagd via OGB 
2/2013 in de loop van 2013 zal worden goedgekeurd, hetgeen met name voor rubriek 1b van 
buitengewoon belang is.

BELANGRIJKSTE BELEIDSRESULTATEN VOOR 2014

De Commissie heeft voor de uitvoering van de begroting 2014 vier essentiële prioriteiten 
vastgesteld: meer maatregelen voor jongeren en voor kmo's; uitvoering van de nieuwe 
programma's die in het MFK 2014-2020 zijn opgenomen, nakomen van de verplichtingen van 
de EU, en in bedwang houden van de administratieve uitgaven. Een van de meest 
representatieve acties in de context van het volgende financiële kader is het nieuwe initiatief 
voor jongerenwerkgelegenheid (YEI), met betrekking waartoe de Commissie voorgesteld 
heeft een totaal van EUR 6 miljard aan vastleggingskredieten binnen de eerste twee jaar 
vroegtijdig te financieren (frontloading), te beginnen met een vastlegging van EUR 3,4 
miljoen in 2014.

Op basis van de aanpassing van het cohesiebeleid aan de EU-2020-strategie concentreert de 
Commissie haar inspanningen op een spoedige goedkeuring en lancering van de nieuwe 
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programma's, op het maximaliseren van de impact van het beleid en op versterking van het 
strategische programmeringsproces door waarborging van de Europese toegevoegde waarde 
en verbetering van de kwaliteit van de uitgaven.
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SUGGESTIES

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

1. vraagt zich af of de bedragen in de ontwerpbegroting (OB) 2014 voor rubriek 1b volstaan 
om de minimumbehoeften en –doelstellingen van het regionaal beleid zoals dit door de 
Unie in het Verdrag is neergelegd, te dekken;

2. neemt met verontrusting kennis van de verlaging van de vastleggingskredieten in rubriek 
1b met 13,5% naar EUR 47 560,6 miljoen en de verlaging van de betalingskredieten met 
9,3% naar EUR 51 093,7 miljoen ten opzichte van 2013, waarbij dit laatste bedrag een 
bedrag van EUR 46 765,5 miljoen omvat voor de tussentijdse betalingen voor de periode 
2007-2013, alsmede een vermindering met 83% naar EUR 592,0 miljoen aan betalingen 
voor de afronding van de periode 2000-2006;

3. stelt vast dat de OB 2014 volgens de Commissie een overgangsbegroting is, waarbij meer 
dan de helft van de betalingskredieten (52%) bestemd is ter dekking van nog uitstaande 
vastleggingen en voor de afronding van oude programma's; spreekt niettemin zijn 
verbazing uit over het feit dat het niveau van de RALs verder blijft stijgen;

4. verzoekt om nadere toelichting op de vraag of de Commissie wel berekend heeft wat de 
impact is van de overeengekomen frontloading van specifieke middelen die opgenomen 
zijn in het akkoord over het MFK en van de voorgestelde verhoging van de 
cofinancieringspercentages op de lidstaten die nu of mogelijk in de toekomst ernstige 
moeilijkheden ondervinden wat betreft hun financiële stabiliteit, en wat de impact is van 
de voorgestelde verlenging met een jaar van de automatische annuleringsperiode voor 
bepaalde lidstaten;

5. betreurt het dat de Commissie als uitgangspunt voor de voorfinanciering het niveau heeft 
genomen dat de Europese Raad in februari 2013 overeengekomen is, een kwestie die een 
van de onderwerpen van de lopende interinstitutionele sectorale onderhandelingen over 
het toekomstige cohesiebeleid vormt, waarbij het Europees Parlement 
medebeslissingsrecht heeft, zodat wellicht vooruitgelopen wordt op de uitkomst van deze 
onderhandelingen. herinnert eraan dat voorfinanciering van essentieel belang is omdat 
lidstaten en regio's aan het begin van de periode voldoende financiering nodig hebben om 
te kunnen investeren in projecten die zullen bijdragen aan de inspanningen om de huidige 
economische en financiële crisis te boven te komen; bekrachtigt in dit verband het 
standpunt van de Commissie regionale ontwikkeling dat voor dezelfde 
voorfinancieringspercentages moet worden gekozen als in de huidige periode, daar de 
crisis nog steeds voortduurt;

6. herhaalt het standpunt van het Europees Parlement dat het de MFK-verordening niet kan 
goedkeuren als het niet de absolute garantie krijgt dat de nog niet gehonoreerde 
betalingsaanvragen voor 2013 volledig worden gedekt; benadrukt dat de Raad zich aan 
zijn politieke verbintenis dient te houden om onverwijld een andere gewijzigde begroting 
aan te nemen om een tekort aan betalingskredieten, met als eventueel gevolg een 
structureel tekort op de EU-begroting eind 2013, te voorkomen; verklaart dat het Europees 
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Parlement de MFK-verordening niet zal goedkeuren, noch de begroting 2014 zal 
vaststellen, totdat de Raad deze nieuwe gewijzigde begroting, ter dekking van het 
resterende tekort zoals bepaald door de Commissie, heeft goedgekeurd;

7. 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.


