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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1083/2006 inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, wat bepaalde inkomstengenererende projecten 
betreft
(COM(2008)0558 – C6-0000/2008 – 2008/0186(AVC))

(Instemmingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een verordening van de Raad (COM(2008)0558),

– gezien het verzoek van de Raad om instemming overeenkomstig artikel 161 van het 
EG-Verdrag (C6-0000/2008),

– gelet op artikel 75, lid 1 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2008),

1. stemt in met het voorstel voor een verordening van de Raad;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.
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TOELICHTING

De bepalingen van artikel 33 van Verordening nr. 1083/2006 verwijzen naar 
'inkomstengenererende projecten', maar de toepassing hiervan brengt problemen met zich mee
die een efficiënte uitvoering in de weg staan.

In geval van kleine projecten die gecofinancierd worden uit het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds, of projecten die gecofinancierd worden 
uit het Europees Sociaal fonds (ESF) betekenen de begeleidende procedures waaraan moet 
worden voldaan -  de inkomsten kunnen tot drie jaar na de afsluiting van het operationele 
programma in aanmerking worden genomen - een onevenredige administratieve last in 
verhouding tot de betrokken bedragen, en een belangrijke risicofactor in de uitvoering van het 
programma..

De Commissie heeft deze problemen die de lidstaten aan het licht hebben gebracht niet 
kunnen oplossen met een interpretatie van artikel 55, daar dit juridisch niet mogelijk bleek.

Na overleg met de lidstaten acht de Commissie het noodzakelijk om Verordening nr.
1083/2006 te herzien, een herziening die zich beperkt tot artikel 55, lid 5, en twee punten 
omvat: uitsluiting van het toepassingsgebied van artikel 55 van operaties die gecofinancierd 
worden uit het ESF, en invoering van een drempel waaronder uit het EFRO of het 
Cohesiefonds gecofinancierde projecten eveneens worden uitgesloten van het 
toepassingsgebied van artikel 55, zowel voor de berekening van de maximum subsidieerbare 
uitgaven als voor de controle op de uitvoering. De overige bepalingen van artikel 55 blijven 
ongewijzigd.

Daar het van essentieel belang is gemeenschappelijke uitvoer8ngsvoorschriften voor de 
betreffende projecten te waarborgen is voorts is een clausule met terugwerkende kracht 
opgenomen dat de inwerkingtreding van het herziene artikel vaststelt op 1 augustus 2006 .

Met deze technische herziening wordt het beheer van 'inkomstengenererende projecten' zoveel 
mogelijk vereenvoudigd, door een verlichting van de administratieve last, die in verhouding 
moet staan tot de bedragen die met de financiering gemoeid zijn.

De wijziging in artikel 55 zal bovendien de uitvoering en de controle vergemakkelijken van 
belangrijke middelgrote projecten op gevoelige terreinen als het milieu, sociale integratie, 
onderzoek, concurrentievermogen, innovatie en energie, waardoor het gebruik en de 
doeltreffendheid van de structuurfondsen worden verbeterd.

Aangezien de wijziging geen effect heeft op de begroting kan er snel een besluit worden 
gnomen, zodat de periode van juridische onzekerheid en uiteenlopende interpretaties door de 
lidstaten en de eindbegunstigden, die de indiening van projecten en derhalve de uitvoering
van operationele programma's kunnen vertragen, zoveel mogelijk wordt beperkt .

Tot slot kan gezegd worden dat de huidige positieve samenwerking tussen de instellingen een 
goed voorbeeld vormt van hoe efficiënte vereenvoudiging kan worden toegepast op de 
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bestaande verordeningen inzake de structuurfondsen, in het belang van de Europese burgers. 
Deze nieuwe bepaling zal er zeker toe bijdragen dat de prioriteiten voor de lopende 
programmeringsperiode worden nagekomen.                   
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