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SUGGESTIES

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

1. overwegende dat het regionale beleid van de EU gedurende vele jaren zijn bij uitstek 
Europese toegevoegde waarde heeft bewezen aan het Europese publiek door op 
doeltreffende wijze de economische en sociale cohesie in de gehele EU te bevorderen en 
tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan het bereiken van de doelstellingen van de 
Lissabon-strategie voor groei en werkgelegenheid; maakt om die reden bezwaar tegen 
elke poging om dit communautaire beleid opnieuw te nationaliseren; herhaalt het lang 
gekoesterde standpunt dat het cohesiebeleid betrekking moet hebben op het totale 
grondgebied van de EU en dat het merendeel van de beschikbare financiële middelen 
moet worden besteed aan de behoeften van de minder ontwikkelde regio's;

2. overwegende dat het absoluut noodzakelijk is dat toereikende financiële middelen voor de 
periode na 2013 worden gegarandeerd, zodat het cohesiebeleid niet alleen kan doorgaan 
met de succesvolle uitvoering van zijn traditionele taken, maar zich ook kan richten op 
een aantal nieuwe, wereldwijde uitdagingen met een aanzienlijke regionale uitwerking 
zoals klimaatverandering, demografische veranderingen, energie-efficiëntie en stedelijke 
concentratie, zoals uiteengezet in het Vierde verslag over de economische en sociale 
cohesie van de Commissie (COM/2007/0273); is daarom van mening dat de toewijzing 
van 0,35% van het BBP van de EU niet voldoende zal zijn om dit beleid te financieren;

3. onderstreept de noodzaak om de procedures voor de uitvoering van structuurfondsen te 
vereenvoudigen, met name de beheers- en controlesystemen; merkt op dat de complexiteit 
van het systeem in zekere mate verantwoordelijk is voor de ondermaatse benutting van de 
beschikbare middelen door de lidstaten; dringt er bij de Commissie op aan om onverwijld 
concrete voorstellen in te dienen ter vereenvoudiging van relevante procedures, die 
onmiddellijk zou moeten worden uitgevoerd; 

4. merkt op dat de Commissie zich voor het eerst heeft beziggehouden met een 
systematische evaluatie van de effectiviteit van de operationele programma's van de 
periode 2000-2006; ziet met veel belangstelling uit naar de resultaten van deze evaluatie, 
die een serieuze poging vormt om de effectiviteit van maatregelen onder het cohesiebeleid 
te meten; tekent daarbij echter aan dat het zeer moeilijk is om de positieve effecten die het 
cohesiebeleid daadwerkelijk heeft bewerkstelligd volledig op hun waarde te schatten, 
aangezien deze effecten niet gemeten kunnen worden in puur economische termen;

5. erkent dat de huidige financiële crisis de economische en financiële situatie in vele 
lidstaten ingrijpend heeft veranderd; merkt op dat nationale investeringsprioriteiten ten 
gevolge van de crisis kunnen wijzigen en dat om die reden meerdere operationele 
programma's wellicht moeten worden aangepast; onderstreept het feit dat lidstaten 
mogelijk ook te maken hebben met liquiditeitsproblemen waardoor ze de betaling van 
nationale bijdragen aan de uitvoering van structurele acties en programma's niet kunnen 
garanderen; dringt er bij de Commissie op aan om nauw samen te werken met de lidstaten 
in een gezamenlijke poging om de Europese economie te stimuleren; roept de Commissie 
verder op om, waar nodig, voorstellen in te dienen voor wijziging van het bestaande 
wetgevingskader voor de structuurfondsen 2007-2013;
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6. beveelt aan, binnen de context van de territoriale samenhang, dat de Europese doelstelling 
van territoriale samenwerking aanzienlijk wordt versterkt, zowel in beleidsmatig als 
financieel opzicht, en stelt voor extra financiële middelen voor de komende 
programmaperiode vrij te maken; is verheugd over de recente inspanningen van de 
Commissie om territoriale samenwerking te bevorderen door transnationale 
samenwerkingsstructuren te creëren voor landen die met dezelfde soorten problemen te 
maken hebben; heeft met belangstelling kennis genomen van de strategie voor het 
Baltische Zeegebied, die laat zien dat soortgelijke strategieën in de toekomst wellicht ook 
overwogen zouden kunnen worden voor andere regio's; 

7. roept in herinnering dat, tijdens de onderhandelingen over de verordeningen betreffende 
de structuurfondsen 2007-2013, het Parlement in de context van een informele trialoog 
een voorstel heeft ingediend voor de herverdeling van onbenutte middelen die verloren 
gaan vanwege de N+2 / N+3-regel voor de door de Gemeenschap uitgetrokken 
begrotingsmiddelen voor cohesie (rubriek 1b) en voor andere operationele programma's 
met een hogere benuttingsgraad; betreurt ten zeerste dat dit voorstel destijds niet door de 
Raad is overwogen; roept de Commissie op om in haar aanstaande tussentijdse evaluatie 
te reageren op het voorstel van het Parlement en om specifieke voorstellen uit te werken 
voor de herverdeling van deze middelen.


