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 PROCEDUREVERLOOP  

De Commissie regionale ontwikkeling benoemde op haar vergadering van 22 juli 2004 ... tot 
rapporteur voor advies. 

De commissie behandelde het ontwerpadvies op haar vergadering(en) van ... . 

Op dezelfde/laatstgenoemde vergadering hechtte zij met ... stemmen voor en ... tegen bij ... 
onthouding(en)/met algemene stemmen haar goedkeuring aan de hierna volgende suggesties. 

Bij de stemming waren aanwezig: ... (voorzitter/waarnemend voorzitter), ... (ondervoorzitter), 
... (rapporteur voor advies), ... (verving ...), ... (verving ... overeenkomstig artikel 153, lid 2 
van het Reglement), ... en ... . 
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BEKNOPTE MOTIVERING  

Inleiding en overzicht 
 
Wat de structuurfondsen en het regionaal beleid betreft, wordt de begrotingsprocedure voor 
2005 gekenmerkt door drie opmerkelijke aspecten. In de eerste plaats is 2005 het eerste volle 
begrotingsjaar van de Unie met 25 leden. In de tweede plaats zijn - als gevolg hiervan - de in 
het VOB1 opgevoerde totaalbedragen voor het regionaal beleid verhoogd. De verhoging van 
de betalingskredieten is groter dan de meer bescheiden verhoging van de 
vastleggingskredieten. In de derde plaats blijkt uit de toewijzing van de kredieten dat in het 
geval van acht nieuwe lidstaten wordt voortgegaan met het vervangen van de pre-
toetredingsinstrumenten door de subsidieregeling van het Cohesiefonds.  
 
De wijzigingen in het patroon van de uitgaven voor het regionaal beleid en het Cohesiefonds 
moeten gezien worden in het licht van de evolutie van de totale omvang van de voorgestelde 
begrotingsuitgaven. In de ontwerpbegroting zijn de betalingskredieten globaal gezien met 
9,7% verhoogd tot een totaalbedrag van 109,5 miljard euro aan uitgaven. De 
vastleggingskredieten zijn in totaal tot 117,2 miljard euro verhoogd, d.w.z. een verhoging van 
5,2%. De betalingskredieten voor de structuurfondsen in de EU-25 stijgen met 14,8% tot 35,4 
miljard euro en de vastleggingskredieten met 3,3% tot 42,4 miljard euro. Binnen dit 
totaalbedrag voor de structuurfondsen zijn de betalingskredieten voor het Cohesiefonds met 
7,3% verhoogd tot iets meer dan 3 miljard euro, terwijl de vastleggingskredieten voor het 
Cohesiefonds met 9,7% zijn verlaagd tot 5,1 miljard euro. De verlaging van de voor het 
Cohesiefonds bestemde vastleggingskredieten is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat 
Ierland niet langer in aanmerking komt voor steun uit dit fonds. 
 
In eerste instantie moet worden opgemerkt dat het langzamere groeitempo, of in het geval van 
het Cohesiefonds de verlaging van de vastleggings kredieten ten opzichte van de verhoging 
van de betalingskredieten, zou moeten bijdragen tot het beperken van de toename van de 
"RAL" (ongebruikte vastleggingskredieten). 
 
De effecten van de uitbreiding  
 
De verhoging met 14,8 % van de uitgaven voor structuurmaatregelen is grotendeels toe te 
schrijven aan de verdubbeling van het bedrag aan betalingskredieten ten behoeve van de 
nieuwe lidstaten. De uitgaven voor de structuurfondsen in de tien nieuwe lidstaten (EU-10) 
zijn met 82% gestegen en de uitgaven voor het Cohesiefonds met 330%, hoewel de uitgaven 
voor de structurele pre-toetredingssteun in de nieuwe lidstaten uiteraard geleidelijk worden 
geschrapt. De betalingskredieten uit hoofde van de structuurfondsen ten behoeve van de 
nieuwe lidstaten zullen 3,09 miljard euro bedragen, terwijl de vastleggingskredieten 5,3 
miljard euro zullen belopen. 
 
Uit hoofde van het Cohesiefonds zijn 0,7 miljard euro aan betalingskredieten en 2,39 miljard 
aan vastleggingskredieten  uitgetrokken ten behoeve van de EU-10. 
 

                                                 
1 Voorontwerp van begroting 
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Kredieten voor de EU-15 
 
Wat de structuurfondsen voor de EU-15 betreft, zijn in het voorontwerp van begroting zowel 
de vastleggings- als de betalingskredieten verhoogd. De betalingskredieten stijgen met 11,3% 
tot 29,3 miljard euro en de vastleggingskredieten stijgen tot bijna 33 miljard euro. Deze 
verhoging lijkt weliswaar adequaat, maar het hoge bestedingspercentage van het Regionaal 
Fonds  in 2004 en de werking van de N+2-regel maken duidelijk dat een grotere verhoging 
van de betalingskredieten nodig kan blijken. Anderzijds is nog niet duidelijk hoe groot het 
bestedingspercentage van de kredieten van de structuurfondsen in de nieuwe lidstaten zal zijn. 
Derhalve is het van groot belang dat de Commissie het Parlement actuele informatie verstrekt 
over de geraamde begrotingsuitgaven in 2004. 
 
Evaluatie en het derde verslag over de economische en sociale samenhang 
 
De Commissie is verplicht de uitgaven van de structuurfondsen voor elke 
programmeringsperiode te evalueren. De evaluaties van  de programmeringsperiode 1994-
1999 zullen in 2004 beschikbaar zijn. Deze evaluaties, die over het algemeen gunstig uitvallen 
voor de structuurfondsen, worden verwerkt in een tussentijdse evaluatie van de 
programmeringsperiode 2000-2006 en in het derde verslag over de economische en sociale 
samenhang. Het valt te betreuren dat de inadequate vaststelling van de doelstellingen in 1994 
met zich heeft gebracht dat geen grondige kosten/baten-analyse kon worden gemaakt. 
Niettemin is uw rapporteur zich ervan bewust dat de ontwerpbegroting voor 2005 ook gezien 
moet worden tegen de achtergrond van de kaderverordening inzake de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds (2007-2013) die  - zodra beschikbaar - verordening 1260/1999 zal vervangen. 
Vooral ten aanzien van het Cohesiefonds valt te betreuren dat de evaluatie achteraf niet vóór 
november 2004 voltooid zal zijn. 
 
"RAL" - ongebruikte vastleggingskredieten 
 
Zoals boven reeds gezegd, is de voorgestelde verhoging van de betalingskredieten voor het 
structuurbeleid groter dan de voorgestelde verhoging van de vastleggingskredieten, waardoor 
de toename van de RAL afgeremd zou moeten worden. Het blijft echter een feit dat de RAL 
op grond van het VOB zullen toenemen. De "abnormale" RAL  die betrekking hebben op de 
programma's van vóór 1999, moeten in 2004 worden geschrapt. 
 
Bijzondere kwesties en ontwerpamendementen 
 
Uw rapporteur wil hierbij wijzen op bijzondere aspecten van het voorontwerp van begroting, 
waarop volgens hem door deze commissie amendementen zouden kunnen worden ingediend. 
Deze voorlopige indicatie is voor verandering vatbaar. De commissie heeft uiteraard het 
recht, gezien de eerste lezing van de begroting door de Raad en de aanneming van de 
ontwerpbegroting op vrijdag 16 juli, om amendementen voor te stellen of in te trekken, 
met name met het doel om die bedragen te herstellen die door de Raad zijn verlaagd ten 
opzichte van de in het voorontwerp van begroting voorgestelde bedragen. 
 
Gezien de hoge bestedingspercentages van de betalingskredieten in de EU-15 stelt uw 
rapporteur een verhoging voor van de oorspronkelijk in het VOB aan doelstelling 1 van het 
regionaal beleid toegewezen kredieten (begrotingslijn 13-03-01). Een verhoging via 
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amendering met 250 miljoen euro of met een bescheiden percentage van 0,2% boven het peil 
van 2004 zou de verhoging van de betalingskredieten voor deze begrotingslijn op hetzelfde 
niveau brengen als de gemiddelde verhoging van de niet-verplichte uitgaven in het VOB. 
 
Wat de vastleggingskredieten betreft, is uw rapporteur van mening dat de in het VOB 
voorgestelde verlaging van de voor doelstelling 2 van het regionaal beleid bestemde kredieten 
(begrotingslijn 13-304) niet plaats mag vinden indien deze verlaging niet duidelijk wordt 
gemotiveerd. Een dergelijke motivering is in de toelichting bij het VOB echter niet te vinden. 
Daarom stelt hij voor dit bedrag weer te verhogen tot het peil van 2004 met behulp van een 
amendement dat 78,8 miljoen euro of 2% toevoegt aan de desbetreffende begrotingslijn. 
 
Meer in het bijzonder wordt een verlaging voorgesteld van de bedragen die zijn toegewezen 
aan het speciale programma voor vrede en verzoening in Noord-Ierland en de grensgebieden 
in Ierland (begrotingslijn 13-03-02).  In afwachting van overtuigende argumenten ter 
verdediging van deze verlaging stelt uw rapporteur voor om de kredieten voor dit programma 
weer op het niveau van 2004 te brengen. Dit betekent dat er amendementen moeten worden 
ingediend om de betalingskredieten met 6,87 miljoen euro te verhogen. 
 
Al deze amendementen liggen binnen de grenzen die opgelegd worden door de Financiële 
Vooruitzichten voor 2005. 
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