
AD\649837NL.doc PE 382.429v02-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Begrotingscommissie

2006/2107(INI)

25.1.2007

ADVIES
van de Begrotingscommissie

aan de Commissie regionale ontwikkeling

over de gevolgen van toekomstige uitbreidingen voor de doeltreffendheid van 
het cohesiebeleid
(2006/2107 (INI))

Rapporteur voor advies: Nathalie Griesbeck



PE 382.429v02-00 2/4 AD\649837NL.doc

NL

PA_NonLeg



AD\649837NL.doc 3/4 PE 382.429v02-00

NL

SUGGESTIES

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

1. merkt op dat de Europese Unie zich bij toekomstige uitbreidingen in het kader van het 
cohesiebeleid voor drie belangrijke uitdagingen geplaatst ziet, te weten: de toenemende 
ongelijkheden in ontwikkeling, de verplaatsing van het zwaartepunt van het cohesiebeleid 
naar het oosten, en de ongelijkheden die er binnen het Europa van de Vijftien nog steeds 
bestaan;

2. herinnert eraan dat de Commissie in de financiële vooruitzichten 2007-2013 een bedrag 
van EUR 16,5 miljard heeft gereserveerd voor het regionale beleid in Bulgarije en
Roemenië (waarvan EUR 11,858 miljard voor de structuurfondsen en EUR 4,643 miljard 
voor het Cohesiefonds) voor de periode 2010-20131;

3. is van mening dat de Commissie en de Raad voorlopige financiële scenario's voor het 
cohesiebeleid moeten voorleggen voordat zij een besluit nemen over het openen van 
onderhandelingen met een kandidaat-lidstaat, en dat zij gedurende het 
onderhandelingsproces met een kandidaat-lidstaat gedetailleerde financiële scenario's
dienen voor te leggen;

4. benadrukt het belang van een zeer strenge aanpak op het stuk van de kwantitatieve en 
kwalitatieve evaluatie van het gebruik van de structuurfondsen, hetgeen onder meer 
deugdelijk beheer en passend toezicht omvat, teneinde de kosten-batenverhouding van de 
cohesie-uitgaven van de EU te optimaliseren in het belang van de Europese burgers;

5. onderstreept het belang van de verslagen van de Rekenkamer en de activiteitenverslagen 
van de Commissie als instrumenten die bijdragen tot de evaluatie van een goed beheer van 
de structuurfondsen; is voornemens om, in voorkomende gevallen, de noodzakelijke 
maatregelen te nemen in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure;

6. is van mening dat het gezien de huidige staat van het stelsel van eigen middelen van de 
EU moeilijk zal zijn toekomstige uitbreidingen te financieren zonder dat de effectiviteit 
van het huidige cohesiebeleid in gevaar komt;  

7. onderstreept dat bij de tussentijdse heronderhandelingen rekening moet worden gehouden 
met eventuele nieuwe uitbreidingen en dat de economische en budgettaire gevolgen 
daarvan moeten worden becijferd.

  
1 Europese Commissie, fiche nr. 43 REV over de financiële vooruitzichten 2007-2013.
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