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SUGGESTIES 

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 

ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is bezorgd over de traagheid bij de vaststelling van operationele programma's en de 

aanwijzing van beheers-, betalings- en certificeringsinstanties uit hoofde van het 

cohesiebeleid, die heeft geleid tot een trage opstart van de projecten en een zeer laag 

absorptieniveau in het cohesiebeleid in de eerste drie jaar van de lopende 

programmeringsperiode; is van mening dat alles in het werk moet worden gesteld om 

ervoor te zorgen dat de nieuwe programma's aan het begin van elke 

programmeringsperiode zonder vertraging van start gaan en roept in dit verband op tot een 

tijdige overeenkomst over het volgende meerjarig financieel kader (MFK); 

2. onderstreept het hoge risico dat de betalingsverzoeken uit hoofde van rubriek 1b zich in de 

tweede helft van het lopende MFK ophopen en roept ertoe op jaarlijks voldoende 

betalingskredieten beschikbaar te stellen tot het eind van de programmeringsperiode om 

een nieuwe betalingsachterstand te voorkomen; benadrukt dat de drie EU-instellingen 

hiertoe een nieuw gezamenlijk betalingsplan voor 2016-2020 moeten ontwikkelen en 

overeenkomen, dat moet voorzien in een duidelijke strategie om aan alle 

betalingsbehoeften te voldoen tot aan het eind van het lopende MFK; 

3. heeft oog voor de bijdrage die de Europese structuur- en investeringsfondsen leveren ter 

ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de landenspecifieke aanbevelingen; 

onderstreept dat artikel 23 van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen 

alleen in laatste instantie mag worden aangewend en dat het Parlement hierbij reeds vanaf 

het vroegste stadium dient te worden betrokken; wijst in dit verband op het voorstel van 

de Commissie tot vaststelling van een steunprogramma voor structurele hervormingen dat 

voor een deel zal worden gefinancierd middels overdracht van middelen voor technische 

bijstand uit hoofde van het cohesiebeleid naar dit programma; 

4. onderstreept dat het huidige MFK sterker gericht is op prestatie van de ESI-fondsen; 

gelooft dat het toekomstige prestatiekader in de volgende programmeringsperiode moet 

worden gestoeld op de resultaten van de grondige evaluatie van de werking van de huidige 

regeling; 

5. concludeert dat de EU-begrotingsprestaties en de efficiëntie aanzienlijk kunnen worden 

verbeterd door de ESI-fondsen voor begunstigden en beheersinstanties te vereenvoudigen, 

met inbegrip van de aanvraag (openbare aanbesteding), de tenuitvoerlegging 

(projectbeheer) en de controle (audits tijdens en na afloop van het project); vraagt de 

Commissie de deskundigengroep op hoog niveau ertoe aan te sporen om in pioniersgeest 

naar onconventionele oplossingen te zoeken en zich geen beperkingen te laten opleggen; 

6. merkt op dat financiële instrumenten in het huidige MFK een steeds belangrijker rol 

vervullen als aanvullende vorm van financiering naast subsidies; meent evenwel dat deze 

niet in de plaats mogen komen van subsidies als belangrijkste instrument van de ESI-

fondsen; benadrukt dat de uitvoering ervan effectief moet zijn, transparant en steeds 

volledig onderworpen aan parlementaire toetsing, zonder afbreuk te doen aan de eenheid 

van de EU-begroting; 
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7. rekent erop dat de Commissie bij eerste gelegenheid het Parlement een gedetailleerde 

beoordeling voorlegt van de complementariteit, additionaliteit en de synergiën die tot 

dusver zijn gerealiseerd tussen de ESI-fondsen en het EFSI, en dringt aan op maatregelen 

die moeten zorgen voor volledige samenhang en synergie tussen de ESI-fondsen en 

andere EU-instrumenten; 

8. is ingenomen met de aanzienlijke vooruitgang en de goede resultaten van de bestaande 

EFSI-operaties; meent dat herziening van de EFSI-verordening een gelegenheid biedt 

voor verdere verbetering van het presteren van de EFSI, onder meer door: niet-

deelnemende regio's aan de hand van technische bijstand ter plaatse in staat te stellen om 

regionaal evenwichtige verrichtingen aan de vraagzijde en op projectbasis te stimuleren; 

beheersinstanties uitgebreide begeleiding te bieden bij het combineren van het EFSI met 

gedeelde en rechtstreekse beheersinstrumenten; de oprichting van investeringsplatforms in 

de lidstaten te versnellen, waarin publieke middelen en particuliere financiering worden 

samengebracht; de investeringen in de sector weer in evenwicht te brengen, met name 

gelet op de terreinen met het grootste gebrek aan investeringen; het risicoprofiel van 

goedgekeurde investeringsprojecten te verhogen; te zorgen voor omvangrijke gegevens en 

informatie over de vooruitgang bij kmo's, met inbegrip van het gebruik van 

financieringsproducten door kmo's; 

9. benadrukt dat een adequate respons op de migratiecrisis een van de voornaamste 

uitdagingen voor Europa is geworden; wijst op het potentieel van de door de ESI-fondsen 

in dit verband te leveren bijdrage, met name gelet op de schaarse financiële middelen van 

de EU-begroting in het algemeen; moedigt de lidstaten aan om de financiering uit hoofde 

van het cohesiebeleid te gebruiken om de integratie van asielzoekers en vluchtelingen in 

de maatschappij te bevorderen; roept de Commissie op een spoedige wijziging van de 

operationele programma's voor dit doel mogelijk te maken indien nodig; 

10. vraagt de Commissie om de begrotingsautoriteit op de hoogte te houden van de mogelijke 

budgettaire gevolgen die Brexit in de huidige programmeringsperiode voor de ESI-

fondsen in de EU-27 zal hebben. 
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