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BEKNOPTE MOTIVERING

In juli 2009 heeft de Commissie een voorstel ingediend tot wijziging van de basisverordening 
over structuurfondsen, Verordening (EG) nr. 1083/2003. Het doel van het voorstel was om de 
economieën van een aantal lidstaten, die zwaar te lijden hadden gehad onder de economische 
crises, extra te stimuleren. Het voorstel volgde op het Europees economisch herstelplan, in het 
kader waarvan de uitvoeringsbepalingen van de basisverordening 1083/2006 reeds waren 
gewijzigd in 2009 om meer flexibiliteit bij voorschotten mogelijk te maken.

Het hoofddoel van het voorstel van de Commissie was om de gevolgen van de financiële 
crisis te bestrijden, d.w.z. de verscherping van het kredietbeleid en de beperkingen van het 
begrotingsbeleid. De voorgestelde oplossing was de invoering van een tijdelijke mogelijkheid 
voor de lidstaten met ernstige cashflow-moeilijkheden om een terugbetaling van 100% aan te 
vragen voor de financiering van arbeidsmarktmaatregelen op grond van het Europees Sociaal 
Fonds, hetgeen neerkomt op een afwijking van het beginsel van medefinanciering. Deze 
uitzondering zou in 2009 en in 2010 van toepassing zijn en naar verwachting een extra impuls 
geven aan opleiding, bijscholing en hoogwaardige stageplaatsen. Verder heeft de Commissie 
een aantal maatregelen voorgesteld om de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1083/2006 
verder te vereenvoudigen.

De Raad heeft het voorstel in herfst 2009 behandeld en op 20 november een unaniem 
standpunt bepaald. De Raad heeft het idee van tijdelijke terugbetalingen van 100% 
verworpen, maar heeft met andere voorstellen van de Commissie ingestemd.

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is de 
wetgevingsprocedure in het voordeel van het Parlement veranderd: in tegenstelling tot de 
instemmingsprocedure, waarin het Parlement uitsluitend ja of nee kon zeggen, heeft het 
Parlement volledige zeggenschap verkregen over de inhoud van de tekst in de gewone 
wetgevingsprocedure.

Behandeling van de begrotingsaspecten van het voorstel

De Commissie heeft een aantal wijzigingen voorgesteld met als doel de regels betreffende de 
uitvoering van de structuurfondsen te vereenvoudigen. De meest concrete veranderingen 
hebben betrekking op grote projecten, met inbegrip van de toegepaste drempel. Als het 
voorstel wordt aangenomen, is voortaan een enkele drempel van 50 miljoen EUR van 
toepassing op alle grote projecten (op dit moment bestaat er een aparte drempel voor 
milieuprojecten, namelijk 25 miljoen EUR). Bovendien moeten grote projecten ook tegen 
ambtshalve doorgevoerde doorhalingen worden beschermd. De overige wijzigingen zijn voor 
het merendeel redelijk klein, maar beantwoorden wel aan de verzoeken om vereenvoudiging 
van het Parlement, die het onder andere heeft gedaan tijdens het begrotingsoverleg in 
november 2009. Het Parlement en de Raad hebben toen een gezamenlijke verklaring 
aangenomen over de vereenvoudiging en het meer gerichte gebruik van de structuurfondsen. 
Om deze reden kunnen de door de Commissie voorgestelde vereenvoudigingsmaatregelen 
worden ondersteund.
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Het voorstel om tijdelijk de verplichting van medefinanciering voor operationele programma's 
gefinancierd door het ESF op te schorten, ligt gecompliceerder. Het zou geen invloed hebben 
op de vastleggingskredieten in 2010, maar het zou de betalingskredieten tijdelijk verhogen, 
indien lidstaten besluiten om gebruik te maken van de mogelijkheid van 100% terugbetaling 
van de tussentijdse betalingen. Het voorstel heeft geen wijziging van het meerjarig financieel 
kader tot gevolg, omdat de EU de "bijkomende" betalingen in 2010 terug zou krijgen bij de 
berekening van de betaling van het eindsaldo.

Hoewel het algemene doel (het gebruik van de structuurfondsen om versterkt de strijd aan te 
gaan tegen de economische en financiële crisis) volledig verenigbaar is met het standpunt van 
het Parlement, is de door de Commissie voorgestelde methode betwistbaar. Uit de statistieken 
over de ontwikkeling van de betalingen bij de structuurfondsen blijkt dat er aanzienlijke 
verschillen bestaan tussen de lidstaten, in het bijzonder wat betreft het ESF (zie bijlage 1). 
Hetzelfde geldt voor de indiening van beschrijvingen voor beheers- en controlesystemen. De 
beschikbare gegevens tonen aan dat het probleem niet bij het vinden van medefinanciering 
ligt, maar in het vermogen van de lidstaten om de fondsen op nationaal niveau te beheren. Een 
tijdelijke volledige financiering door de EU zou in strijd zijn met het beginsel van 
medefinanciering en zou het risico op onregelmatigheden kunnen verhogen. De bijkomende 
kosten van het voorstel van de Commissie zouden in 2010 op 4,1 miljard EUR uitkomen. Dat 
betekent een stijging van 50% van de begrote ESF-betalingen in 2010.

Helaas bevat het voorstel van de Commissie geen effectbeoordeling. Het is niet duidelijk wat 
de verwachte gevolgen zijn, noch wat de werkelijke toegevoegde waarde is.

De Raad heeft reeds het beginsel van 100% financiering verworpen. Het heeft daarentegen 
voorgesteld de termijn voor berekening van de ambtshalve doorhaling van de jaarlijkse 
vastlegging met betrekking tot de totale jaarlijkse bijdrage over 2007 te verlengen om de 
absorptie van middelen bestemd voor bepaalde operationele programma's te verbeteren. 
Volgens de Raad is een dergelijke flexibiliteit nodig vanwege een trager dan geplande start en 
een late goedkeuring van de operationele programma's.

Bovendien stelt de Raad eveneens voor om de voorschotten aan operationele programma's 
van het ESF en voor het Cohesiefonds te vergroten, om de economische situatie te verbeteren 
in de landen die het zwaarst door de economische crises zijn getroffen. Lidstaten waaraan 
financiële ondersteuning op middellange termijn werd verstrekt overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 332/2002 en lidstaten waarvan het bbp in 2009 met meer dan 10% is gedaald ten 
opzichte van 2008, zouden in aanmerking komen voor een bijkomende voorfinanciering van 
2% uit het Cohesiefonds en van 4% uit het ESF. Dit voorstel komt neer op de verlenging van 
de voorschotten in 2010, onder de bovengenoemde voorwaarden. Op grond van de huidige 
verordening waren geen voorschotten in 2010 voorzien.

De rapporteur voor advies merkt op dat vijf landen profijt zouden hebben van het voorstel van 
de Raad betreffende voorschotten (zie bijlage 2). De totale kosten van deze maatregel zouden 
uitkomen op 0,776 miljard EUR (0,4 miljard voor het Cohesiefonds en 0,3776 miljard voor 
het ESF).

De rapporteur voor advies is van mening dat de aanpak van de Raad beantwoordt aan de 
verzoeken van het Parlement om vereenvoudiging en flexibiliteit. Alle landen kunnen profijt 



AD\809301NL.doc 5/16 PE438.465v02-00

NL

trekken van het uitstellen van doorhalingen en de landen in de moeilijkste situatie kunnen 
profijt trekken van bijkomende voorschotten. In de amendementen van de rapporteur voor 
advies komt dit standpunt naar voren. Het spreekt echter voor zich dat na de goedkeuring van 
de rechtsgrond, de Commissie een overeenkomstig voorstel voor een gewijzigde begroting 
moet indienen dat door de begrotingsautoriteit moet worden behandeld en goedgekeurd.
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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. brengt de verklaring van de Raad 
van 10 juli 2009 over betalingskredieten 
in herinnering en verzoekt de Commissie 
indien noodzakelijk een gewijzigde 
begroting voor te leggen waarin wordt 
voorzien in de behoeften aan bijkomende 
betalingskredieten voor 2010;

Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 ter. ondersteunt de voorgestelde 
"frontloading" van betalingen, maar 
benadrukt dat de algemene financiële 
programmering moet worden nageleefd; 
brengt in herinnering dat de uiteindelijke 
bedragen voor betalingen tijdens de 
resterende programmeringsperiode 
moeten worden vastgesteld tijdens de 
jaarlijkse begrotingsprocedure;

Amendement 3

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)
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Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 quater. benadrukt dat een eventuele 
afwijking van de N+2-regel een 
uitzondering moet blijven en alleen van 
toepassing moet zijn op de 
betalingskredieten van 2007;

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Zoals aangegeven in de mededeling 
van de Commissie van 3 juni 2009 over 
"Een gezamenlijke inzet voor de 
werkgelegenheid" is het om de cash-
flowproblemen in de lidstaten als gevolg 
van financiële beperkingen tijdens het 
hoogtepunt van de crisis tegen te gaan en 
om de uitvoering van actieve 
arbeidsmarktmaatregelen ter 
ondersteuning van de burgers, met name 
werklozen en degenen die werkloos 
dreigen te worden, te versnellen, nodig dat 
de bepalingen betreffende de berekening 
van tussentijdse betalingen voor een 
beperkte periode worden gewijzigd. 
Daarom is het dienstig dat de Commissie, 
onverminderd de nationale 
medefinancieringsverplichingen die 
tijdens de gehele programmeringsperiode 
voor de operationele programma's gelden, 
op verzoek van de lidstaten de aanvragen 
tot tussentijdse betaling honoreert voor 
100% van de overheidsbijdrage voor elke 
prioritaire as van de door de ESF 
medegefinancierde operationele 
programma's.

Schrappen

Motivering

Het voorstel om de verplichting van medefinanciering (tijdelijk) in te trekken is niet 
aanvaardbaar, aangezien hierdoor het risico op onregelmatigheden toeneemt en dit in strijd 
is met een basisbeginsel van het structuurbeleid. 
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 77

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Artikel 77 wordt vervangen door: Schrappen

"Artikel 77

Gemeenschappelijke bepalingen 
betreffende de berekening van de 

tussentijdse betalingen en de 
saldobetalingen

1. De tussentijdse betalingen en de 
saldobetalingen worden berekend door 
het in de beschikking tot goedkeuring van 
het operationele programma bepaalde 
medefinancieringspercentage voor elke 
prioritaire as toe te passen op de 
subsidiabele uitgaven die in het kader van 
die prioritaire as zijn vermeld op basis van 
een door de certificeringsautoriteit 
gecertificeerde uitgavenstaat.
De bijdrage van de Gemeenschap in de 
vorm van tussentijdse betalingen en 
saldobetalingen is evenwel niet hoger dan 
de overheidsbijdrage en het maximale 
bedrag aan bijstand uit de fondsen voor 
elke prioritaire as zoals bepaald in de 
beschikking van de Commissie tot 
goedkeuring van het operationele 
programma.
2. In afwijking van lid 1, eerste alinea, 
kunnen voor door het ESF 
medegefinancierde operationele 
programma's tussentijdse betalingen door 
de Commissie voor uitgavenstaten die 
vóór 31 december 2010 door de lidstaten 
zijn verstuurd, als een lidstaat daarom 
vraagt om de uitvoering van de 
anticrisismaatregelen te 
vergemakkelijken, worden verricht voor 
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100% van de overheidsbijdrage voor elke 
prioritaire as als vermeld in het kader van 
die prioritaire as in de door de 
certificeringsautoriteit gecertificeerde 
uitgavenstaat. Wanneer de lidstaat voor 
deze mogelijkheid kiest, past de 
Commissie dit systeem toe op alle 
aanvragen om tussentijdse betalingen die 
vóór 31 december 2010 voor het 
betrokken operationele programma 
worden ingediend.
Het verschil tussen het krachtens het 
bepaalde in de eerste alinea betaalde 
totale bedrag en het krachtens de eerste 
alinea van lid 1 berekende bedrag mag 
niet in aanmerking worden genomen voor 
de berekening van tussentijdse betalingen 
voor uitgavenstaten die na 31 december 
2010 zijn verstuurd. Met dit verschil wordt 
echter rekening gehouden voor de 
uitvoering van artikel 79, lid 1, en voor de 
berekening van de betaling van het 
eindsaldo."

Motivering

Het voorstel om de verplichting van medefinanciering (tijdelijk) in te trekken is niet 
aanvaardbaar, aangezien hierdoor het risico op onregelmatigheden toeneemt en dit in strijd 
is met een basisbeginsel van het structuurbeleid.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 82 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In artikel 82, lid 1, tweede alinea, 
wordt de volgende letter toegevoegd:

"e bis) voor lidstaten waaraan in 2009 
leningen werden verstrekt overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 332/2002 van de 
Raad van 18 februari 2002 houdende 
instelling van een mechanisme voor 
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financiële ondersteuning op middellange 
termĳn van de betalingsbalansen van de 
lidstaten*, of lidstaten waarvan het bbp in 
2009 in reële termen met meer dan 10% is 
gedaald ten opzichte van 2008: in 2010, 
2% van de bijdrage uit het Cohesiefonds 
en 4% van de bijdrage uit het Europees 
Sociaal Fonds aan het operationele 
programma.
* PB L 53 van 23.2.2002, blz. 1.";

Motivering

In een tijd van een ernstige financiële crisis is het gerechtvaardigd om voorschotten in het 
Cohesiefonds en het Sociaal Fonds te blijven verstrekken aan landen die economisch het 
meest kwetsbaar zijn.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 82 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Aan artikel 82, lid 1, wordt de 
volgende alinea toegevoegd: 

"Bij toepassing van de criteria als 
genoemd in punt f van de tweede alinea 
worden de bbp-cijfers bepaald aan de 
hand van de in november 2009 
gepubliceerde communautaire 
statistiek**." 
** Europese Economische Vooruitzichten, najaar 
2009 (EUROPEAN ECONOMY. nr. 10. 2009. 
Officieel Publicatiebureau van de EG. 
Luxemburg)."
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 93 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Artikel 93 wordt als volgt 
gewijzigd: 

a) lid 1 wordt vervangen door:

"1. Het gedeelte van het overeenkomstig 
de tweede alinea berekende bedrag voor 
een operationeel programma dat 
uiterlijk op 31 december van het tweede 
jaar na het jaar waarin de vastlegging 
voor het programma is verricht, niet 
voor een voorfinanciering of tussentijdse 
betalingen is gebruikt, of waarvoor geen 
betalingsaanvraag overeenkomstig 
artikel 86 aan de Commissie is 
toegezonden, wordt door de Commissie 
ambtshalve doorgehaald, met 
uitzondering van het bepaalde in lid 2.
De Commissie berekent het bedrag voor 
de ambtshalve te verrichten doorhaling 
door één zesde van de jaarlijkse 
vastlegging met betrekking tot de totale 
jaarlijkse bijdrage over 2007 bij ieder van 
de vastleggingen voor de periode 2008 tot 
en met 2013 op te tellen."

Motivering

Door de ambtshalve te verrichten doorhaling met betrekking tot in 2007 gedane 
vastleggingen uit te stellen, ontstaat er enige flexibiliteit in een situatie waarin de 
goedkeuring van operationele programma's langzamer is verlopen dan verwacht.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 93 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Na lid 2 wordt het volgende lid 
toegevoegd:

"2 bis. In afwijking van lid 1, eerste 
alinea, en lid 2, zijn de termijnen voor 
ambtshalve te verrichten doorhaling niet 
van toepassing op de jaarlijkse 
vastlegging in verband met de totale 
jaarlijkse bijdrage over 2007."

Motivering

Door de ambtshalve te verrichten doorhaling met betrekking tot in 2007 gedane 
vastleggingen uit te stellen, ontstaat er enige flexibiliteit in een situatie waarin de 
goedkeuring van operationele programma's langzamer is verlopen dan verwacht.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Overgangsmaatregelen

Om tegemoet te komen aan de 
buitengewone omstandigheden met 
betrekking tot de overgang naar de regels 
inzake doorhaling zoals die in 
onderhavige verordening worden 
vastgelegd, worden doorhalingen door de 
Commissie van vastleggingen over het 
begrotingsjaar 2007, ter uitvoering van 
artikel 93, lid 1, eerste alinea en artikel 97 
van Verordening (EG) nr. 1083/2006 
overeenkomstig artikel 11 van het 
Financieel Reglement, ongedaan gemaakt 
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voor zover dat noodzakelijk is in verband 
met de uitvoering van artikel 93, lid 1, 
tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 
1083/2006.

Motivering

Door de ambtshalve te verrichten doorhaling met betrekking tot in 2007 gedane 
vastleggingen uit te stellen, ontstaat er enige flexibiliteit in een situatie waarin de 
goedkeuring van operationele programma's langzamer is verlopen dan verwacht.
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BIJLAGE 1

Ireland 0,375 1,357 239,704049 107,25864 44,75 28,60 -7,5 -12,5
Austria 0,52 1,07 219,311877 135,605042 61,83 26,08 -3,7 -4,3
Portugal 6,5 9,2 2736,7585 1337,786947 48,88 20,58 -2,9 -8
Estonia 0,4 0,5 111,547437 74,599859 66,88 18,65 -13,7 -3
Belgium 1,1 2,3 460,081845 202,621213 44,04 18,42 -2,9 -5,9
Germany 9,4 11,7 3936,061738 1623,748625 41,25 17,27 -5 -3,4
Finland 0,6 1,4 287,946526 100,566102 34,93 16,76 -6,9 -2,8
Slovakia 1,03 2,04 620,470241 161,539025 26,03 15,68 -5,8 -6,3
France 5,4 10,3 2220,721732 830,789639 37,41 15,38 -2,2 -8,3
UK 5,2 8,8 1984,038687 772,319065 38,93 14,85 -4,6 -2,1
Denmark 0,255 0,51 104,886382 36,585631 34,88 14,35 -4,5 -2
Poland 10 12 4177,842571 1426,862629 34,15 14,27 1,2 -6,4
Italy 6,9 15,2 2835,654787 980,54229 34,58 14,21 -4,7 -5,3
Sweden 0,7 1,4 284,68422 98,078803 34,45 14,01 -4,6 -2,1
Luxemburg 0,025 0,05 10,391817 3,217154 30,96 12,87 -3,6 -2,2
Lithuania 1 1,2 393,418438 128,725163 32,72 12,87 -18,1 -9,8
Hungary 3,7 4,3 1632,694387 441,791478 27,06 11,94 -6,5 -4,1
Latvia 0,6 0,7 198,074632 69,426462 35,05 11,57 -18 -9
Cyprus 0,12 0,15 79,923551 10,944799 13,69 9,12 -0,7 -3,5
Malta 0,112 0,132 30 10,151429 33,84 9,06 -2,2 -4,5
Romania 3,7 4,4 1084,857624 333,089837 30,70 9,00 -8 -7,8
Czech 3,8 4,5 1477,341995 341,023034 23,08 8,97 -4,8 -6,6
Slovenia 0,8 0,9 361,979278 71,256188 19,69 8,91 -7,4 -6,3
Bulgaria 1,2 1,4 384,262014 106,691388 27,77 8,89 -5,9 -0,8
Greece 4,4 5,7 1924,202595 355,354149 18,47 8,08 -1,1 -12,2
Netherlands 0,85 2 341,657375 65,573361 19,19 7,71 -4,5 -4,7

Total 76,687 114,209 30875,2728 10888,90097
 Average :35,26 Average :14,2

Difference between best and worse Difference between best and worse MS under average MS under average
Payment rate : 2,48 times (248%) Payment rate: 2,69 times (269%) Payment rate level: Payment rate level:
Best Payment rate: 66,8% Best Payment rate : 28,6% 18/27=66% 18/27=66%

Payments rate 1: 
accumul. payments / 

accumul. 
commitments, 
2009/12/31, %

Member 
States

Accumulated 
payments till 

2009/12/31, million 
EUR

Accumulated 
Commitments till 

2009/12/31, 
million EUR

Total ESF 
fund billion 

EUR

EU financing 
ESF fund 

billion EUR

Budget deficit, 
general 

government 
balance, 

2009/2008, % 
GDP

 GDP 
change 

2009/2008 
%

Payments rate 2: 
accumul. payments 

/ EU financing, 
2009/12/31, %
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BIJLAGE 2

2007-2013

Cohesion Fund European Social Fund
EU 
financing,
billion EUR

National
co financing, 
billion EUR

Total 
funds, 
billion 
EUR

2% of EU 
financing, 
billion EUR

EU 
financi
ng,
billion 
EUR

National
co financing, 
billion EUR

Total funds, 
billion EUR

4% of EU
financing,
billion 
EUR

Countries

Estonia 1,1 0,2 1,3 0,022 0,4 0,05 0,5 0,016

Hungary 8,6 1,5 10,1 0,172 3,7 0,6 4,3 0,148

Latvia 1,5 0,5 2 0,03 0,6 0,12 0,7 0,024

Lithuania 2,3 0,5 2,8 0,046 1 0,2 1,2 0,04

Romania 6,5 1,3 7,8 0,13 3,7 0,7 4,4 0,148

Total 20 4 24 0,4 9,4 1,67 11,1 0,376
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