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BEKNOPTE MOTIVERING 

De rapporteur neemt kennis van het voorstel van de Commissie om de lidstaten de 

mogelijkheid te bieden om de in de verordening vastgestelde prestatiereserve volledig of deels 

toe te wijzen aan de ondersteuning van door de lidstaten gedane structurele 

hervormingstoezeggingen. Het zou volledig aan de lidstaten zijn om te besluiten om de 

prestatiereserve te gebruiken voor structurele hervormingen. De lidstaten zouden worden 

verzocht om voor deze nieuwe toewijzing een officieel voorstel in te dienen, met inbegrip van 

maatregelen voor de uitvoering van de hervorming, mijlpalen, streefdoelen en een tijdschema. 

De Commissie zou het voorstel beoordelen en een besluit vaststellen in de vorm van een 

uitvoeringshandeling. 

De mogelijkheid om de prestatiereserve aan te wenden voor structurele hervormingen 

ondermijnt duidelijk het oorspronkelijke doel van de prestatiereserve en het doel van het 

cohesiebeleid, daar de prestatiereserve is ingesteld om middelen toe te wijzen aan 

ESIF‑ programma's die hun mijlpalen hebben bereikt. Aangezien de Commissie deze 

programma's in 2019 zal evalueren, hebben de programma's zich gericht op het halen van hun 

mijlpalen en zijn hun berekeningen doorgevoerd op basis van de middelen uit de 

prestatiereserve. Indien de lidstaten van nu af aan de mogelijkheid krijgen om te besluiten de 

reserve voor een ander doeleinde aan te wenden, zouden de cohesieprogramma's te maken 

kunnen krijgen met financiële onzekerheid en vertragingen bij de tenuitvoerlegging. De 

stimulans om de ESIF‑ programma's te laten slagen zou wegvallen. 

Bovendien maakt de wijzigingsverordening het cohesiebeleid ondergeschikt aan het Europees 

Semester, hoewel dat zijn eigen doelstellingen heeft die zijn vastgelegd in het Verdrag. 

Het besluit om de ondersteuning van structurele hervormingen onder direct beheer te doen 

vallen met geld dat bedoeld was voor het cohesiebeleid zou ook in strijd zijn met het 

medefinancieringsbeginsel van het cohesiebeleid. 

Voorts wordt in het voorstel het begrip structurele hervormingen niet duidelijk afgebakend 

door de Commissie, wat de herschikking van middelen uit de prestatiereserve nog 

onduidelijker maakt. 

Ten slotte wordt het voorstel door de Commissie gerechtvaardigd door te stellen dat het als 

proefproject zal fungeren voor het volgende MFK. De resultaten van deze proeffase zullen 

echter niet kunnen worden verwerkt in het ontwerp van het volgende MFK. 

Dit alles in ogenschouw genomen, stelt de rapporteur voor om het voorstel van de Commissie 

te verwerpen, aangezien dat de beste manier is om een efficiënt, autonoom en succesvol 

cohesiebeleid te waarborgen. 
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****** 

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie regionale ontwikkeling voor te 

stellen het voorstel van de Commissie te verwerpen. 
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