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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is zeer ingenomen met de goedkeuring van het Europees economisch herstelplan en het
daarin uitgestippelde gecoördineerde optreden door de lidstaten en de Commissie om de 
economische crisis het hoofd te bieden. Het plan is gebaseerd op het principe van 
solidariteit en sociale rechtvaardigheid en is in overeenstemming met de 
Lissabonstrategie. De voorgestelde maatregelen zullen bijdragen aan grondiger en 
structurele langetermijnhervormingen;

2. benadrukt dat de structuurfondsen krachtige instrumenten zijn, ontworpen om regio's te 
steunen bij hun economische en sociale herstructurering en dus ook bij de uitvoering van 
de maatregelen genoemd onder de vier prioritaire gebieden van het plan; beaamt dat het 
gebruik van de structuurfondsen de voorkeur geniet boven het overhaast ontwerpen van 
nieuwe economische instrumenten; merkt op dat deze maatregelen een goede aanvulling 
zijn op de op nationaal niveau getroffen maatregelen;

3. ondersteunt de voorgestelde wijzigingen van de uitvoeringsvoorschriften om de 
flexibiliteit van de structuurfondsen te vergroten en om ze af te stemmen op de 
buitengewone economische omstandigheden en de daaruit voortvloeiende behoeften. 
Desalniettemin moedigt zij de Commissie aan om te bestuderen of de bestaande 
instrumenten kunnen worden vereenvoudigd; 

4. is van mening dat maatregelen zoals versnelde betalingen, het gebruik van forfaitaire 
betalingen en vaste bedragen een stimulans zullen zijn voor de uitvoering van projecten, 
met name in de infrastructuur en de energie- en milieusector;

5. onderstreept het belang van bedrijfsondersteunende initiatieven en 
werkgelegenheidsmaatregelen voor een succesvol economisch herstel; roept lidstaten op 
om de structuurfondsen op grote schaal in te zetten voor de bevordering van 
werkgelegenheid en de ondersteuning van KMO's en het ondernemerschap;

6. moedigt de lidstaten aan meer gebruik te maken van de mogelijkheden die de Europese 
Investeringsbank beschikbaar stelt en met name de financiële instrumenten JESSICA en 
JEREMIE. Onderstreept het belang van JASPERS voor projectvoorbereiding;

7. moedigt de Commissie aan om de lidstaten meer technische bijstand te verlenen met het 
oog op de verbetering van de kwaliteit van de projecten en van de efficiëntie van de 
projectuitvoering;

8. vraagt de Commissie toezicht te houden op de uitwerking van de wijzigingen in de
uitvoering van de structuurfondsen en om haar observaties mee te laten wegen bij de 
tussentijdse herziening van de communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie.


	761640nl.doc

