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PR_COD_1app

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft sommige 
bepalingen in verband met het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien 
van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of daardoor worden 
bedreigd
(COM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0482),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 177 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0221/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2011),

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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TOELICHTING

De Europese Unie kampt met een aanhoudende economische en financiële crisis die een 
onrustbarend negatieve invloed heeft op de macro-economische en budgettaire stabiliteit van 
de lidstaten. De vermindering van de financiële middelen die voor het financieren van 
overheidsinvesteringen beschikbaar zijn, is een duidelijk probleem geworden voor de 
uitvoering van het cohesiebeleid en het absorberen van de structuurfondsen in sommige 
landen.
De rapporteur verwelkomt het voorstel van de Europese Commissie (COM (2011)0482) tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1083 van de Raad (algemene verordening) en merkt op 
dat het doel is extra financiële middelen te verstrekken aan lidstaten die bijzondere 
moeilijkheden ondervinden bij het beheer van hun overheidsschuld / deficit en te zorgen voor 
financiële stabiliteit, zodat de uitvoering van de programma's kan worden voortgezet.

Voor deze maatregel komen in aanmerking (1) de lidstaten die financiële bijstand hebben 
ontvangen in het kader van een programma van het Europees financieel 
stabilisatiemechanisme (EFSM) of (2) voor de landen die de euro niet hebben ingevoerd en 
die financiële bijstand hebben ontvangen uit hoofde van het betalingsbalansmechanisme.

De extra financiële bijstand via het cohesiebeleid wordt verleend via een aanvulling op het 
medefinancieringspercentage, waardoor de betalingskredieten voor de begunstigde landen 
toenemen. De Commissie stelt voor de voor de prioritaire as van de programma's geldende 
medefinancieringspercentages te verhogen met 10 procentpunten.

Bij de huidige stand van zaken zouden Hongarije, Roemenië, Letland, Portugal, Griekenland 
en Ierland betroffen zijn door deze verordening. Opgemerkt zij dat Griekenland financiële 
bijstand buiten het EFSM om heeft ontvangen en dat Hongarije het 
betalingsbalansmechanisme alweer heeft verlaten.

De voorgestelde maatregelen zouden van tijdelijke aard zijn en lopen af zodra de lidstaten het 
financiële-bijstandmechanisme verlaten, en de Commissie stelt voor dat de verordening met 
terugwerkende kracht geldt.
Toen de Commissie regionale ontwikkeling dit voorstel ontving, benoemde zij haar voorzitter 
tot rapporteur en gaf zij haar het mandaat om de onderhandelingen snel af te ronden, zo 
mogelijk via een overeenkomst in eerste lezing, in de overweging dat de voorgestelde 
aanvulling het doeltreffendst zal zijn als de maatregelen snel worden goedgekeurd, zodat de 
lidstaten onmiddellijk liquiditeit verkrijgen.

De urgentie van het voorstel en het krappe tijdschema voor het commissieverslag nopen tot 
nauwe samenwerking tussen de rapporteur en het Poolse voorzitterschap, dat de 
onderhandelingen in de Raad leidt. Het unanieme doel is de onderhandelingen in de herfst van 
2011 af te ronden, zodat het Parlement zijn standpunt begin december 2011 kan vaststellen 
(stemming in de plenaire).
Gezien het rooster voor de commissievergaderingen moet er begin oktober 2011 een 
ontwerpverslag worden ingediend. In dit stadium is de uitkomst van de debatten in de Raad 
helaas nog niet bekend.

De rapporteur steunt het voornemen van de Commissie om aanvullende bijstand te verlenen 
aan lidstaten die bijzonder hard zijn getroffen door de financiële crisis. Om gelijke 
behandeling van lidstaten die onder de bovengenoemde subsidiabiliteitscriteria vallen of 
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vielen te verzekeren, acht uw rapporteur het absoluut noodzakelijk dat de verordening met 
terugwerkende kracht wordt toegepast.

Hoewel zij instemt met de grote lijnen van het Commissievoorstel, acht uw rapporteur het 
toch noodzakelijk een aantal wijzigingen aan te brengen om het voorstel uitvoerbaarder te 
maken. Gezien het krappe tijdschema voor het verslag in de commissie en de noodzaak over 
meer details te beschikken om de amendementen exact te kunnen formuleren is echter 
besloten een ontwerpverslag zonder concrete amendementen in te dienen en de 
amendementen in een later stadium van de periode waarin de tekst geamendeerd kan worden, 
in te dienen, zodat er meer tijd is om goed over de inhoud ervan na te denken.
De rapporteur is van mening dat de procedure voor het toekennen van de aanvullende 
steunmaatregelen aan lidstaten duidelijk moet zijn en dat moet worden gezorgd voor passende 
verslaglegging over het gebruik van de verhoogde tussentijdse betalingen. De procedure voor 
het aanvragen van die maatregelen noch de verslagleggingsverplichtingen mogen echter tot 
meer administratieve lasten leiden , mede om snelle beleidsbijsturing mogelijk te maken om 
te kunnen inspelen op de behoeften van de landen die het zwaarst door de crisis zijn getroffen. 
De verslaglegging zou bijvoorbeeld kunnen worden ingepast in de bestaande strategische 
verslaglegging.
Afgezien van deze aanpassingen in het Commissievoorstel, zouden er nog andere 
amendementen kunnen worden ingediend om de tijdelijke aard van het voorstel te 
benadrukken (door te vermelden dat het geen afbreuk doet aan de onderhandelingen over het 
toekomstige wetgevingspakket) en de begrotingsimpact ervan te verduidelijken.


