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BEKNOPTE MOTIVERING

De ernstige schokken die de Europese economie ondergaat, zullen het potentiële 
groeipercentage op de middellange termijn doen dalen en ook de reële groei in 2009 en 2010 
fors afremmen. Deze slechte economische perspectieven zullen een sterke negatieve 
uitwerking hebben op de overheidsfinanciën van de lidstaten. Daardoor zal het ook moeilijk 
worden te voldoen aan de voorwaarden voor de uitvoering van het cohesiebeleid, waarvoor
bij bijstandsverlening door de structuurfondsen nationale medefinanciering vereist is.

In die context zouden bepaalde geldende voorschriften aangepast moeten worden teneinde de 
uitvoering van de investeringsprojecten en de vastlegging van communautaire kredieten ten 
behoeve van de economie van de lidstaten en van de regio's van de EU te versnellen.

Daarbij valt te denken aan de bepalingen betreffende voorfinanciering, de bepalingen 
betreffende de uitgavenstaat, alsmede de bepalingen met betrekking tot de subsidiabiliteit van 
de uitgaven en de financiële instrumentering.

De Commissie beoogt met haar voorstel te waarborgen dat de lidstaten volledig gebruik 
kunnen maken van de bestaande mogelijkheden voor flexibiliteit, met inbegrip van de 
mogelijkheid om indien noodzakelijk programma's aan te passen en te vereenvoudigen om ze 
optimaal aan de nieuwe behoeften aan te passen.

De door de Commissie voorgestelde wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 
houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds zijn bedoeld om de negatieve effecten van de 
economische crisis tegen te gaan en op de korte termijn de uitvoering van de 
bijstandsverlening door de fondsen te versnellen, ten gunste van de reële economie, met name 
door meer steun voor het mkb.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken omvat het voorstel van de Commissie:

- een uitbreiding van de werkingssfeer van artikel 44 betreffende financiële 
instrumentering tot steunverlening door de Europese investeringsbank (EIB) en het 
Europees investeringsfonds (EIF), ter ondersteuning van de lidstaten voor de 
voorbereiding en uitvoering van operationele programma's;

- een wijziging van artikel 56 betreffende de subsidiabiliteit van de uitgaven, met het 
oog op verduidelijking van de mogelijkheid de betalingen van de overheadkosten op 
vaste bedragen te baseren, en invoering van de mogelijkheid de bijdragen in natura te 
beschouwen als subsidiabele uitgaven voor de oprichting van of het bijdragen aan 
fondsen;

- een wijziging van de bepalingen betreffende de uitgavenstaten: i) voor de grote 
projecten, schrapping van het verbod om uitgaven voor grote projecten op te nemen in 
de aanvragen voor tussentijdse betalingen voordat het grote project door de 
Commissie is goedgekeurd, en ii) voor de overheidssteun in de zin van artikel 87 van 
het Verdrag, schrapping van de limiet van 35% van het voorschot dat aan de 
begunstigden kan worden uitbetaald door het orgaan dat de steun toekent, zodat 
voorschotten tot 100% kunnen worden uitbetaald, met inachtneming van de overige 
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voorwaarden;

- een verhoging van de derde tranche van de voorfinanciering (2009) met 2% voor de 
structuurfondsen voor de lidstaten die op 1 mei 2004 of daarna tot de Europese Unie 
zijn toegetreden, de invoering van een derde tranche (2009) van 2,5% voor de 
structuurfondsen voor de lidstaten die vóór 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn 
toegetreden; voor wat de doelstelling van Europese territoriale samenwerking betreft, 
wordt als het programma ten minste één lidstaat omvat die op 1 mei 2004 of daarna is 
toegetreden in 2009 een aanvullend percentage van 2% toegekend.

******

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling het Parlement voor te stellen zijn instemming te geven.
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