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PR_COD_1amCom

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 dreigen te 
ondervinden, en wat betreft de bepalingen inzake doorhaling voor bepaalde lidstaten
(COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0301),

– 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 (C7-0143/2013),

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

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 
Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie vervoer en 
toerisme en de Commissie visserij (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

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.



PE514.735v03-00 6/17 PR\941491NL.doc

NL

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 dreigen te ondervinden, en 
wat betreft de bepalingen inzake 
doorhaling voor bepaalde lidstaten

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 dreigen te ondervinden, en 
wat betreft de bepalingen inzake 
doorhaling

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Volgens Verordening (EU) nr .../... 
[gemeenschappelijke verordening] mogen 
de toewijzingen per lidstaat niet hoger zijn 
dan 110 % van het niveau ervan in reële 
termen voor de periode 2007-2013. De
lidstaten die door deze plafonnering 
worden geraakt, moeten beter worden 
beschermd tegen het gevaar van 
ambtshalve te verrichten doorhaling van 
toewijzingen in de periode 2007-2013.

(6) Volgens Verordening (EU) nr .../... 
[gemeenschappelijke verordening] mogen 
de toewijzingen per lidstaat niet hoger zijn 
dan 110 % van het niveau ervan in reële 
termen voor de periode 2007-2013. Twee
lidstaten zullen ernstig door deze 
plafonnering worden geraakt. Daarom is 
betere bescherming nodig tegen het gevaar 
van ambtshalve te verrichten doorhaling 
van toewijzingen in de periode 2007-2013.

Or. en

Motivering

Twee lidstaten, Slowakije en Roemenië, zullen worden geraakt door de zogenoemde dubbele 
plafonnering.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In zijn conclusies van 7 en 8 
februari 2013 verklaarde de Europese 
Raad dat alle programma's worden 
onderworpen aan een 
vrijmakingsprocedure, op basis van het 
beginsel dat de aan een vastlegging 
verbonden bedragen die niet binnen een 
periode van n+3 onder een 
voorfinanciering of betalingsverzoek 
vallen, worden vrijgemaakt.

Or. en

Motivering

In de conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari 2013 wordt in paragraaf 87 niet 
alleen verklaard dat de twee door de dubbele plafonnering geraakte lidstaten (Roemenië en 
Slowakije) geholpen moeten worden bij het zoeken naar een praktische oplossing om het 
gevaar van ambtshalve te verrichten doorhaling van de vastgelegde kredieten uit het 
nationale totaalbedrag voor de periode 2007-2013 in te perken, maar werd bovenal bepaald 
dat volgens het volgende Europees meerjarig financieel kader vanaf 2014 voor alle 
programma's van alle lidstaten een n+3-bepaling inzake doorhaling zal gelden.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In zijn conclusies van 8 februari 2013
heeft de Europese Raad de Commissie 
verzocht praktische oplossingen te zoeken 
om het gevaar van ambtshalve te verrichten 
doorhaling van de vastgelegde kredieten uit 
het nationale totaalbedrag voor de periode 
2007-2013 voor Roemenië en Slowakije in 
te perken, onder meer door wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006.

(7) Daarnaast heeft de Europese Raad de 
Commissie verzocht praktische 
oplossingen te zoeken om het gevaar van 
ambtshalve te verrichten doorhaling van de 
vastgelegde kredieten uit het nationale 
totaalbedrag voor de periode 2007-2013 
voor Roemenië en Slowakije in te perken, 
onder meer door wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006.
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Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De Europese Raad heeft tevens met 
nadruk gewezen op de noodzaak om te 
zorgen voor een beheersbaar niveau en 
profiel voor de betalingen in alle rubrieken 
teneinde de niet-afgewikkelde 
begrotingsvastleggingen te beperken, met 
name door de toepassing van de bepalingen 
inzake ambtshalve te verrichten 
doorhalingen in alle rubrieken. Bijgevolg
dienen de voorschriften tot versoepeling 
van de bepalingen inzake doorhaling voor 
de lidstaten die worden geraakt door de 
plafonnering als vastgesteld in 
Verordening (EU) nr ..../... 
[gemeenschappelijke verordening] te 
worden afgewogen tegen de gevolgen 
ervan voor de niet-afgewikkelde 
begrotingsvastleggingen.

(8) De Europese Raad heeft tevens met 
nadruk gewezen op de noodzaak om te 
zorgen voor een beheersbaar niveau en 
profiel voor de betalingen in alle rubrieken 
teneinde de niet-afgewikkelde 
begrotingsvastleggingen te beperken, met 
name door de toepassing van de bepalingen 
inzake ambtshalve te verrichten 
doorhalingen in alle rubrieken. Met het oog 
op paragraaf 87 van de conclusies van de 
Europese Raad van 7 en 8 februari 2013 
en gezien de ongekende crisis dienen de 
voorschriften tot versoepeling van de 
bepalingen inzake doorhaling voor de 
lidstaten te worden afgewogen.

Or. en

Motivering

Met het oog op het feit dat de Europese Raad de bepaling inzake doorhaling vanaf 2014 heeft 
verlengd, stelt de rapporteur voor om de bepaling te systematiseren en vanaf 2011 op alle 
lidstaten toe te passen. Dit houdt verband met het eerste deel van het voorstel van de 
Commissie over aanvulling dat ten doel heeft de bepaling te systematiseren en te zorgen dat 
door geen enkele lidstaat die tot het Europese aanpassingsprogramma toetreedt, het 
verhoogde medefinancieringspercentage wordt beperkt.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De termijn voor berekening van de 
ambtshalve te verrichten doorhaling van de 
jaarlijkse begrotingsvastleggingen voor de 
jaren 2011 en 2012 moet met één jaar 
worden verlengd, maar de 
begrotingsvastlegging voor 2012 die op 31 
december 2015 nog openstaat, moet 
uiterlijk op die dag worden verantwoord. 
Dit moet bijdragen tot een betere absorptie 
van de middelen die zijn vastgelegd voor 
de operationele programma's in de lidstaten 
die worden geraakt door de plafonnering 
van hun toekomstige toewijzingen in het 
kader van het cohesiebeleid op 110 % van 
het niveau ervan in reële termen voor de 
periode 2007-2013. Die flexibiliteit is 
noodzakelijk met het oog op het feit dat de 
programma's die met name voor die
lidstaten gevolgen hebben, minder snel dan 
verwacht worden uitgevoerd.

(9) De termijn voor berekening van de 
ambtshalve te verrichten doorhaling van de 
jaarlijkse begrotingsvastleggingen voor de 
jaren 2011, 2012 en 2013 moet met één 
jaar worden verlengd. Dit moet bijdragen 
tot een betere absorptie van de middelen 
die zijn vastgelegd voor de operationele 
programma's in de lidstaten. Die 
flexibiliteit is noodzakelijk met het oog op 
het feit dat de programma's die voor 
bepaalde lidstaten gevolgen hebben, 
minder snel dan verwacht worden 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Gezien het feit dat de Europese Raad de bepaling inzake doorhaling vanaf 2014 heeft 
verlengd, stelt de rapporteur voor om de bepaling te systematiseren en vanaf 2011 op alle 
lidstaten toe te passen. Dit houdt verband met het eerste deel van het voorstel van de 
Commissie over aanvulling dat ten doel heeft de bepaling te systematiseren en te zorgen dat 
door geen enkele lidstaat die tot het Europese aanpassingsprogramma toetreedt, het 
verhoogde medefinancieringspercentage wordt beperkt tot het einde van de 
programmeringsperiode.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 62 – lid 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis) Artikel 62, lid 1, letter e, wordt als 
volgt gewijzigd:
"e) uiterlijk op 31 maart 2018 bij de 
Commissie een verklaring van afsluiting 
af te geven met een beoordeling van de 
geldigheid van de aanvraag voor de 
betaling van het eindsaldo, alsmede van 
de wettigheid en de regelmatigheid van 
de onderliggende transacties die zijn 
vermeld in de definitieve uitgavenstaat, 
waarbij deze verklaring vergezeld gaat 
van het laatste controleverslag."

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het voorstel van de rapporteur om de ambtshalve te verrichten doorhaling 
met één jaar te verlengen, moet de verklaring van afsluiting uiterlijk op 31 maart 2018 bij de 
Commissie worden afgegeven.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt -1 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 67 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 ter) Artikel 67, lid 1, wordt als volgt 
gewijzigd:
"1. Voor het eerst in 2008 en uiterlijk op 
30 juni van elk jaar doet de 
beheersautoriteit de Commissie een 
jaarverslag en uiterlijk op 31 maart 
2018 een eindverslag over de uitvoering 
van het operationele programma 
toekomen."

Or. en
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Motivering

Overeenkomstig het voorstel van de rapporteur om de ambtshalve te verrichten doorhaling 
met één jaar te verlengen, moet het eindverslag uiterlijk op 31 maart 2018 bij de Commissie 
worden afgegeven.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – inleidende formule en letter a (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 77 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Artikel 77, lid 6, wordt geschrapt. 1) Artikel 77 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 6 wordt geschrapt.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter b (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 77 – lid 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Het volgende lid 11 bis wordt 
ingevoegd:
"11 bis. In afwijking van lid 10 en 
teneinde een goede afsluiting van het 
programma te waarborgen, wijkt de 
bijdrage van de Unie, middels 
saldobetalingen, op prioriteitsniveau niet 
meer dan 10 % af van het 
maximumbedrag aan bijstand uit de 
fondsen zoals vermeld in het 
financieringsplan van het laatste door de 
Commissie goedgekeurde besluit. Een 
afwijking op prioriteitsniveau is niet van 
invloed op het maximumbedrag aan 
bijstand op programmaniveau."
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Or. en

Motivering

Teneinde grote programmawijzigingen aan het einde van de programmeringsperiode te 
vermijden en om een efficiënte absorptie van fondsen mogelijk te maken, wordt een 
flexibiliteit tussen prioriteiten van 10 % voorgesteld (zoals ook het geval was in de periode 
2000-2006).

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 89 – lid 1 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) Artikel 89, lid 1, letter a, wordt als 
volgt gewijzigd:
"a) de lidstaat uiterlijk op 31 maart 2018
een betalingsaanvraag heeft toegezonden 
die de volgende documenten omvat:"

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het voorstel van de rapporteur om de ambtshalve te verrichten doorhaling 
met één jaar te verlengen, dient het eindsaldo te worden betaald op voorwaarde dat de 
lidstaat uiterlijk op 31 maart 2018 een betalingsaanvraag heeft toegezonden.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 93 – lid 2 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2 ter. In afwijking van lid 1, eerste alinea, 
en lid 2, is voor lidstaten waarvan de 
toewijzingen in het kader van het 
cohesiebeleid in de 
programmeringsperiode 2014-2020 

"2 ter. In afwijking van lid 1, eerste alinea, 
en lid 2, is de in lid 1 bedoelde termijn 31 
december van het derde jaar na het jaar 
waarin de jaarlijkse vastlegging voor hun 
operationele programma is verricht in de 
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worden geplafonneerd op 110 % van het 
niveau ervan in reële termen voor de 
periode 2007-2013, de in lid 1 bedoelde 
termijn 31 december van het derde jaar na 
het jaar waarin de jaarlijkse vastlegging 
voor hun operationele programma is 
verricht in de periode van 2007 tot en met 
2012."

periode van 2011 tot en met 2013."

Or. en

Motivering

Gezien het feit dat de Europese Raad de bepaling inzake doorhaling vanaf 2014 heeft 
verlengd, stelt de rapporteur voor om de bepaling te systematiseren en vanaf 2011 op alle 
lidstaten toe te passen. Dit houdt verband met het eerste deel van het voorstel van de 
Commissie over aanvulling dat ten doel heeft de bepaling te systematiseren en te zorgen dat 
door geen enkele lidstaat die tot het Europese aanpassingsprogramma toetreedt, het 
verhoogde medefinancieringspercentage wordt beperkt tot het einde van de 
programmeringsperiode. Langere termijnen dragen bij aan een betere absorptie in de 
lidstaten (zoals de Commissie in overweging 9 aangeeft) en maken het mogelijk 
kwaliteitsvolle projecten te selecteren. Daarnaast vormen langere termijnen een oplossing 
waardoor de lidstaten de gevolgen van de crisis op efficiëntere wijze kunnen aanpakken. Deze 
wijziging is niet van invloed op de totale financiële toewijzing voor de periode van de fondsen 
aan de lidstaten, en het effect op de begroting van het voorstel om de ambtshalve te verrichten 
doorhaling met één jaar te verlengen, is niet van invloed op het totaalbedrag aan 
vastleggingskredieten.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 93 – lid 3 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) In lid 3 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:

Schrappen

"De eerste alinea laat de toepassing van 
de in artikel 93, lid 2 ter, vastgestelde 
termijn op de begrotingsvastlegging voor 
2012 voor de in dat lid bedoelde lidstaat 
onverlet."

Or. en
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TOELICHTING

Inleiding

De Europese Commissie heeft als reactie op de financiële crisis een wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 voorgesteld. Hiermee wordt beoogd:

 Verlenging van de periode waarin de medefinanciering voor lidstaten die ten aanzien 
van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden dreigen te ondervinden, kan 
stijgen. De lidstaten die toetreden tot een aanpassingsprogramma en in de toekomst 
financiële bijstand krijgen, zouden hogere betalingen kunnen ontvangen voor de 
periode waarin zij onder de steunmechanismen vallen, zonder dat de totale middelen 
die hun in het kader van het cohesiebeleid voor de periode 2007-2013 toekomen, 
wijzigingen ondergaan.

 Toepassing van het politiek akkoord van de Europese Raad van 7 en 8 februari 2013, 
d.w.z. nakoming van paragraaf 87 van de conclusies van de Raad. Het voorstel van de 
Commissie beoogt een mechanisme waardoor twee lidstaten, Roemenië en Slowakije, 
een uitzondering van n+3 wordt toegestaan op de doorhalingsbepaling voor de jaren 
2011 en 2012.

Volgens de Commissie zal de totale financiële toewijzing voor de periode van de fondsen aan 
de landen en de programma's in kwestie niet veranderen en hoeven de maximumbedragen van 
de structuurfondsen en de cohesiefondsen niet te worden gewijzigd.

De besluitvorming inzake dit voorstel voor een verordening is onderworpen aan de gewone 
wetgevingsprocedure1 en het definitieve akkoord is afhankelijk van de uitkomst van de 
onderhandelingen van het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie. Dit houdt 
verband met de goedkeuring van het meerjarig financieel kader en de gemeenschappelijke 
verordening.
Voorstel van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie en is het er in beginsel mee 
eens dat de lidstaten moeten worden geholpen, met name in deze tijden van crisis en zware 
besparingen. 
1) Voorstel inzake de verhoging van het medefinancieringspercentage voor bepaalde lidstaten

In het voorstel voor aanvulling wordt het medefinancieringspercentage met tien 
procentpunten verhoogd. De verhoging moet worden toegepast voor de prioritaire as van de 
programma's voor de nieuwe gecertificeerde uitgaven die in de betrokken periode worden 
ingediend en is gericht op de lidstaten die het meest door de crisis worden geraakt en onder 
een aanpassingsprogramma vallen. De verhoging werd ingevoerd middels een wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 van 2011 en moest uitsluitend worden toegestaan voor de 
vóór eind 2013 ingediende aanvragen. Aangezien bepaalde lidstaten evenwel nog steeds te 
maken hebben met ernstige moeilijkheden ten aanzien van hun financiële stabiliteit, heeft de 
Commissie voorgesteld dat de duur van de toepassing van een hoger 
medefinancieringspercentage niet moet worden beperkt tot en met 31 december 2013. De 
rapporteur steunt dit voorstel, omdat het voorziet in de toekomstige situatie zoals 

                                               
1 Artikel .... VWEU
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overeengekomen in de gemeenschappelijke verordening.
2) Voorstel om het gevaar van ambtshalve te verrichten doorhaling van vastgelegde kredieten 
voor Roemenië en Slowakije in te perken
Het voorstel om het gevaar van ambtshalve te verrichten doorhaling van vastgelegde 
kredieten uit de totaalbedragen voor de periode 2007-2013 voor Roemenië en Slowakije in te 
perken is begrijpelijk, aangezien de in februari in de Europese Raad geïntroduceerde 
plafonnering van de toewijzingen voor de periode 2014-2020 op 110 % van de toewijzingen, 
gevolgen heeft voor deze twee landen.

Het Europees Parlement en de Commissie REGI hebben echter altijd regelingen op basis van 
beginselen en systeemoplossingen voorgestaan. De Europese Raad heeft al een besluit 
genomen over een dergelijke systeemoplossing door de invoering van de n+3-bepaling inzake 
doorhaling in het meerjarig financieel kader 2014-2020. Dit betekent onder andere dat de 
noodzaak om de bepaling inzake doorhaling te verlengen en de lidstaten meer tijd te geven 
voor de voorbereiding van gezonde en kwaliteitsvolle projecten, algemeen wordt erkend. 

De rapporteur stelt voor de bepaling inzake doorhaling voor de rest van de huidige 
programmeringsperiode en de toekomstige programmeringsperiode gelijk te schakelen, omdat 
er een verandering in het algemene cohesiebeleidsconcept na 2013 plaatsvindt die moet leiden 
tot een op oriëntatie en prestaties gebaseerd systeem. Deze flexibiliteit kan mogelijk de 
uitvoering van programma's in moeilijke tijden bespoedigen en bijdragen tot een betere 
absorptie van de middelen die zijn vastgelegd voor de operationele programma's aan het eind
van de periode. Alle lidstaten zouden hierdoor in staat zijn uitgavendeclaraties voor de 
vastleggingen tot 2011 tot eind 2014 in te dienen, uitgavendeclaraties voor de vastleggingen 
voor 2012 tot eind 2015 en uitgavendeclaraties voor vastleggingen voor 2013 tot eind 2016. 
Dit zou het gevaar van ambtshalve te verrichten doorhaling van de vastleggingen voor 2011, 
2012 en 2013 verkleinen en een soepel overgangsmechanisme vormen voor de volgende 
programmeringsperiode. 

Een ander voorstel om de betalingen aan de lidstaten te bespoedigen, is het vergroten van de 
flexibiliteit van de programma's. Teneinde veel programmawijzigingen aan het eind van de 
programmeringsperiode te vermijden en om een efficiënte absorptie van fondsen mogelijk te 
maken, stelt de rapporteur een flexibiliteit van 10 % tussen prioriteiten/prioritaire assen voor 
(zoals ook het geval was in de programmeringsperiode 2000-2006). Hij ondersteunt dat omdat 
het een flexibelere benadering van wijzigingen van operationele programma's zou bieden dan 
de huidige richtsnoeren voor de afsluiting.  

Doorslaggevende grondgedachte
Het voorstel zou de voorwaarden van de huidige en toekomstige programmeringsperiode 
gelijkschakelen en de landen helpen om geld efficiënter te besteden. In de lidstaten moeten de 
projecten worden uitgevoerd en de middelen worden gebruikt ten behoeve van hun groei en 
concurrentievermogen. 
De langdurige financiële en economische crisis heeft economische verliezen en stilstand 
veroorzaakt en al vele negatieve gevolgen gehad. De lidstaten moesten strenge 
begrotingsbeleidsmaatregelen en beleidsmaatregelen op het vlak van begrotingsconsolidatie 
nemen, waardoor de investeringsactiviteiten in de publieke en private sector zijn 
teruggelopen. De omstandigheden voor investeringen en ontwikkelingsbeleid zijn duidelijk 
moeilijker geweest dan vóór de crisis werd verwacht. Gezien de ongekende gevolgen van de 
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crisis moet het beheer van de EU-financiering worden vergemakkelijkt, om bij te dragen tot 
snellere investeringen in de lidstaten en de regio's en om de beschikbaarheid van financiering 
voor de economieën te verbeteren.
De bijdrage aan een soepele overgang tussen de huidige en toekomstige 
programmeringsperiode is een andere meerwaarde van het voorstel. Het zou resulteren in een 
afname van het grote aantal onbetaalde betalingsaanvragen en voorkomen dat te snel moet 
worden gehandeld en onder druk besluiten moeten worden genomen. 
Het huidige systeem voor doorhaling is onzeker, met name in het licht van de status van de 
onderhandelingen over het volgende meerjarig financieel kader. De voorgestelde verandering 
zou bijdragen aan de gelijkmatigheid, continuïteit en voorspelbaarheid van investeringen en 
ontwikkelingsbeleid.


