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BEKNOPTE MOTIVERING

1. Inhoud van het voorstel
Het voorstel van de Commissie wijzigt Verordening (EG) nr. 1083/2006 inzake de algemene 
bepalingen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds en het Cohesiefonds met betrekking tot het financieel beheer. De voorgestelde 
maatregelen zijn in het kader van een instemmingsprocedure bedoeld om het hoofd te bieden 
aan de financiële crisis en haar sociaaleconomische gevolgen door de tenuitvoerlegging van 
de Structuurfondsen te versnellen en aldus met het cohesiebeleid een impuls te geven aan de 
groei en de werkgelegenheid.

Het voorstel bevat met name de volgende wijzigingen:

 de uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 44 inzake de financiële 
instrumentering tot de bijdrage van de EIB en het EIF ter ondersteuning van de lidstaten bij 
de voorbereiding en de tenuitvoerlegging van de operationele programma’s;

 een wijziging van artikel 56 inzake de subsidiabiliteit van de uitgaven, waardoor enerzijds
wordt toegelicht dat de algemene kosten kunnen worden gefinancierd op basis van vaste
percentages, en anderzijds wordt toegestaan dat de bijdragen in natura worden beschouwd 
als subsidiabele uitgaven; deze wijziging zou kunnen worden toegepast met terugwerkende 
kracht met ingang van 1 augustus 2006.

 bepalingen inzake de uitgavenstaat:

- (i) enerzijds de mogelijkheid om voor de grote projecten betaalde uitgaven al voor de 
goedkeuring door de Commissie van het grote project op te nemen in de aanvragen om
tussentijdse betalingen,

- (ii) anderzijds, wat betreft staatssteun in de zin van artikel 87 van het Verdrag, de 
verhoging van het plafond van 35% voor het voorschot dat nu aan de begunstigde kan 
worden betaald door de instantie die 100% van de steun verleent.

 een verhoging van de derde tranche van de voorfinanciering (2009) van 2% voor de 
Structuurfondsen bestemd voor de lidstaten die op of na 1 mei 2004 zijn toegetreden tot de 
Europese Unie, en de vastlegging van een derde tranche (2009) van 2,5% voor de 
Structuurfondsen bestemd voor lidstaten die voor 1 mei 2004 zijn toegetreden tot de 
Europese Unie; wanneer aan het programma wordt deelgenomen door ten minste één 
lidstaat die op of na 1 mei 2004 is toegetreden tot de Europese Unie wordt met het oog op 
de doelstelling van de territoriale samenwerking in Europa in 2009 een bijkomend 
percentage van 2% toegekend. Die bijkomende middelen die aan het begin van het jaar ter 
beschikking worden gesteld moeten snel aan de begunstigden worden overgemaakt, 
waarbij de regels van goed financieel beheer moeten worden nageleefd.

2. Opmerkingen van de rapporteur
De rapporteur voor advies stemt in met het voorstel van de Commissie en met de andere 
voorgestelde maatregelen voor het structuurbeleid op basis van het herstelplan dat de 
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Commissie heeft voorgesteld om het hoofd te bieden aan de crisis waarmee de financiële en 
sociaaleconomische wereld te kampen heeft, en waarvoor een bedrag van 6,3 miljard euro is 
uitgetrokken.

De rapporteur staat achter de voorstellen van de Commissie, inclusief de deelneming van de 
EIB aan het Europees economisch herstelplan door de toekenning van kredieten of nieuwe 
leningen en fondsen, en door maatregelen om de bestaande subsidiabiliteitsregels te 
versoepelen in verband met de financiering uit de begroting van de Europese Unie. Ze
betreurt echter dat tussen de lidstaten tot nu toe geen enkele overeenkomst kon worden 
gesloten inzake de herziening van het financieel kader voor de periode 2007-2013, om 
5 miljard euro vrij te maken voor de financiering van de trans-Europese energienetwerken en 
de breedbandnetwerken als bijkomend onderdeel van het herstelplan.

De rapporteur wijst erop dat 36% van het financieel kader voor de periode 2007-2013 naar het 
cohesiebeleid gaat, dat is een bedrag van 347 miljard euro tegen prijzen van vandaag, en dat 
dit beleid dus een belangrijk financieel instrument is dat een hefboomeffect kan hebben voor 
het economisch herstel.

De rapporteur is van mening dat de door de Commissie voorziene maatregelen voor de 
voorfinanciering een goed instrument zijn om de lidstaten te helpen om hun operationele 
programma’s snel op te starten. Ze benadrukt echter dat dit investeringsbeleid door alle 
lidstaten op een homogene en gecoördineerde manier moet worden uitgevoerd om te 
vermijden dat deze faciliteiten voor het beheer van de fondsen de cohesie niet bevorderen, 
maar de bestaande verschillen juist vergroten, of nieuwe verschillen veroorzaken.

In dit verband betreurt de rapporteur het dat deze samenwerking onvoldoende heeft 
bijgedragen tot de totstandkoming van een echt gemeenschappelijk economisch beleid.

De rapporteur betreurt dat de Commissie haar ramingen over de gevolgen van deze 
wetswijziging voor de operationele programma’s (OP’s) niet heeft meegedeeld, en vraagt zich 
af of het wel nodig is om de OP’s te wijzigen, en welke gevolgen dit zou kunnen hebben voor 
de datum van uitvoering ervan.

Bovendien onderstreept de rapporteur dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het goed 
beheer van de fondsen, onder controle door de Commissie. De rapporteur herinnert er ook aan 
dat het Europees Parlement meerdere malen heeft geëist dat op het juiste politieke niveau een 
nationaal overzicht moet worden gegeven over de uitvoering van de communautaire fondsen
in gedeeld beheer (zie punt 44 IIA, 17 mei 2006).

De rapporteur herhaalt dat ze zich zorgen maakt over de vertraging bij de betalingen voor de 
beleidsvormen van de rubriek 1B (cohesie) – die in het financieel kader 2007-2013 toch een 
politieke prioriteit van de Europese Unie zijn – en is van mening dat het voorstel van de 
Commissie deze vertragingen door een snellere financiering kan verminderen.

In dit verband herinnert ze ook aan de verklaringen die het Europees Parlement tijdens de 
bemiddeling op 21 november 2008 heeft afgelegd over de betalingen en de tenuitvoerlegging 
van het cohesiebeleid. Daarin heeft het Europees Parlement onder andere nogmaals geëist dat 
de lidstaten alle nodige maatregelen moeten nemen om te garanderen dat het cohesiebeleid op 
gepaste wijze wordt uitgevoerd.
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Bovendien benadrukt de rapporteur dat de voorziene maatregelen ertoe zouden moeten leiden 
dat de nog betaalbaar te stellen bedragen (RAL) in het lopende en in het komende jaar kleiner 
worden, en verzoekt de Commissie daarover nadere informatie te verstrekken. Ze wenst met 
name dat de Commissie nader toelicht welke gevolgen het onderhavige voorstel zal hebben 
voor de begroting voor 2009, en voor de voorbereiding van de begroting voor 2010.

Ten slotte verwelkomt de rapporteur het feit dat het voorstel leidt tot een vereenvoudiging, 
aangezien algemeen bekend is dat de vertragingen die ontstaan bij de tenuitvoerlegging van 
het structuurbeleid onder andere te wijten zijn aan te strenge procedures, die zo snel mogelijk 
moeten worden vereenvoudigd.

Derhalve, en gezien het feit dat in de huidige crisis een snelle reactie nodig is, pleit de 
rapporteur voor de goedkeuring van dit voorstel.

******

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling het Parlement voor te stellen zijn instemming met het voorstel te verlenen.
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