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´BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese Commissie heeft aan de lidstaten een Europees economisch herstelplan 
voorgesteld, als reactie op de internationale financiële crisis. De Europese Raad had gewezen 
op de dringende behoefte aan een gecoördineerde respons en op 26 november 2008 heeft de 
Commissie haar Mededeling betreffende een Europees economisch herstelplan
gepubliceerd, waarin staat dat het cohesiebeleid een aanzienlijke bijdrage levert aan de 
overheidsinvesteringen van de lidstaten en de regio's en zou moeten dienen als middel op de 
huidige crisis op te vangen.

Meer in het bijzonder worden in het Europees economisch herstelplan maatregelen 
voorgesteld op de prioritaire gebieden van de Lissabon-strategie, met als doel de groei en de 
werkgelegenheid aan te zwengelen. Alle instrumenten zijn op dat doel gericht en moeten de 
verwezenlijking ervan bespoedigen. In dat opzicht hebben de uitbreiding van de 
werkingssfeer van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering en de 
versoepeling van het Europees Sociaal Fonds (ESF) de specifieke taak om in te spelen op de 
veelvuldige sociale en economische noodtoestanden die bijstand vereisen. Wij zijn er nu 
zowel als vroeger van overtuigd dat deze fondsen veel doeltreffender ingezet kunnen worden 
naarmate hun acties en hun actiegebieden complementair zijn.

Het Europees Sociaal Fonds ondersteunt beleidsmaatregelen en prioriteiten die gericht zijn op 
de verwezenlijking van volledige werkgelegenheid, de verbetering van de arbeidskwaliteit en 
-productiviteit, de bevordering van de maatschappelijke integratie en de cohesie, en speelt een 
sleutelrol in de uitvoering van de maatregelen waarin dit Europees economisch herstelplan 
voorziet.

Aangezien er geen plannen zijn om nieuwe middelen vrij te maken of nieuwe acties op het 
terrein op te zetten, is het van het grootste belang dat het volle potentieel van het Europees 
Sociaal Fonds wordt benut om een oplossing te vinden voor de problemen in verband met de 
bestrijding van de werkloosheid en de snelle verbetering van het concurrentievermogen van 
de Europese economie, problemen die het gevolg zijn van de huidige financiële crisis en de 
economische verzwakking.

Tegen deze achtergrond wil het Commissievoorstel het beheer en het gebruik van de door het 
Europees Sociaal Fonds medegefinancierde subsidies verbeteren met als doel de beschikbare 
middelen die de lidstaten en de regio's die lijden onder de economische crisis kunnen helpen, 
efficiënter, effectiever en sneller te gebruiken.

Er zij nogmaals op gewezen dat het Europees Parlement en zijn Commissie regionale 
ontwikkeling (REGI) herhaaldelijk hebben onderstreept dat vereenvoudiging conditio sine 
qua non is voor een verbetering van het beheer en de uitvoering van de Structuurfondsen.
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Bovendien heeft ook de Rekenkamer in haar jaarverslag over de uitvoering van de begroting 
2007 aanbevolen "de nodige aandacht te besteden aan het volgende: vereenvoudigen van de 
grondslag voor de berekening van de subsidiabele kosten en meer werken met betalingen van 
vaste of forfaitaire bedragen in plaats van terugbetaling van „werkelijke kosten"1.

Wat de betaling van forfaitaire bedragen uit het ESF betreft, is vanaf 2007 de mogelijkheid 
gecreëerd voor de betaling van de indirecte kosten, maar de ESF-regels voorzien nog niet in 
de betaling van vaste bedragen.

In dat opzicht beoogt het voorstel van de Commissie de financiering van forfaitaire bedragen 
ook voor directe kosten mogelijk te maken, de toepassing ervan uit te breiden tot 
standaardschalen van eenheidskosten, en systemen voor de betaling van vaste bedragen toe te 
staan.

Voorts volgt het voorstel van de Europese Commissie de lijn van de eerder geformuleerde 
suggesties van de Commissie regionale ontwikkeling als het er om gaat rekening te houden 
met de belangen van de diverse actoren in de lidstaten.

Omdat het dringend is de voorstellen van de Commissie te implementeren, was het Europees 
Parlement verzocht zijn standpunt zo spoedig mogelijk vast te stellen. Zoals bekend heeft het 
Parlement nooit geaarzeld om zijn politieke verantwoordelijkheden op te nemen. Ondanks het 
feit dat de bijzondere omstandigheden van vandaag de dag tal van reacties opwekken, acht het 
Parlement het beter voor de snelle omzetting van de maatregelen en dus in het voordeel van 
de burgers, waar overigens in het voorstel op wordt aangedrongen, momenteel geen nieuwe 
voorstellen en wijzigingen in te dienen. Het Parlement dringt er echter op aan dat in nauwe 
samenwerking met de Europese Commissie onmiddellijk wordt gestart met een evaluatie van 
het Fonds met als doel zo spoedig mogelijk een aanvullende hervorming door te voeren.

In het licht van wat voorafgaat, stemt de Commissie regionale ontwikkeling in met het 
onderhavige Commissievoorstel.

*   *   *   *   *

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken voor te stellen het voorstel van de Commissie goed te 
keuren.

                                               
1 PB C 286, nr. 51, van 10 november 2008, Jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting 
betreffende het begrotingsjaar 2007, tezamen met de antwoorden van de instellingen, hoofdstuk 2, punt 42.
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