
PR\765779NL.doc PE419.927v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie regionale ontwikkeling

2009/2009(INI)

3.2.2009

ONTWERPVERSLAG
over Cohesiebeleid: investeren in de reële economie
(2009/2009(INI))

Commissie regionale ontwikkeling

Rapporteur: Evgeni Kirilov



PE419.927v01-00 2/4 PR\765779NL.doc

NL

PR_INI

INHOUD

Blz.

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT .........................................3



PR\765779NL.doc 3/4 PE419.927v01-00

NL

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over Cohesiebeleid: investeren in de reële economie
(2009/2009(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie "Een Europees economisch herstelplan" 
(COM(2008)0800),

– gezien de mededeling van de Commissie "Cohesiebeleid: investeren in de reële economie" 
(COM(2008)0876),

– gezien de conclusies van het Voorzitterschap van de Europese Raad van december 2008,

– gezien het voorstel van de Commissie 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 een aantal bepalingen 
met betrekking tot het financieel beheer betreft,

– gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1081/2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds met het oog op 
de uitbreiding van de soorten kosten die voor een bijdrage uit het ESF in aanmerking 
komen,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 
Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie industrie, onderzoek en 
energie(A6-0000/2009),

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; constateer dat het plan gebaseerd is op het 
principe van solidariteit en sociale rechtvaardigheid en in overeenstemming is met de 
Lissabonstrategie; meent dat 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; 
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moedigt desalniettemin 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;

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de lidstaten.
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