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SUGGESTIES 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. onderstreept het belang van het cohesiebeleid als het belangrijkste beleid van de Unie 

inzake overheidsinvesteringen waarmee op basis van solidariteit ernaar wordt gestreefd 

de in het Verdrag beoogde doelstelling te verwezenlijken de economische, sociale en 

territoriale ongelijkheden in en tussen de Europese regio's te verkleinen; erkent de 

belangrijke bijdrage van de Uniebegroting als het fundamentele instrument dat 

middelen levert voor de verwezenlijking van de prioriteiten en doelstellingen van het 

cohesiebeleid, en herinnert eraan dat de begroting moet bijdragen aan de 

verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen; onderstreept in dit verband de rol 

van het cohesiebeleid bij het creëren van groei en banen in de gehele Unie, alsmede bij 

de verwezenlijking van de voornaamste doelstellingen en prioriteiten van de Unie, met 

inbegrip van zijn klimaat- en energiestreefcijfers en sociale doelstellingen, en 

onderstreept dat het noodzakelijk is het cohesiebeleid te handhaven, te verbeteren en te 

vereenvoudigen om de Unie opnieuw op de goede weg te brengen in de richting van 

convergentie en verdere integratie;  begrijpt dat het momenteel noodzakelijk is de 

uitgaven voor veiligheid te verhogen, omdat veiligheid een noodzakelijke voorwaarde 

vormt voor het verwezenlijken van de doelstellingen van het cohesiebeleid en van 

andere beleidsterreinen van de Unie; 

2. stelt vast dat het cohesiebeleid door enkele vertragingen in de eerste jaren van de 

periode 2014-2020 te kampen had met een ontoereikende tenuitvoerlegging en dat er, 

volgens de gegevens van het directoraat-generaal Begroting van de Commissie, tot 30 

juni 2017 slechts ongeveer 60 miljard EUR van de gecumuleerde betalingen in de Unie 

voor alle Europese structuur- en investeringsfondsen (de ESI-fondsen) werd verricht, 

met een gemiddeld gecumuleerd betalingspercentage van 23,72 % (en 19,76 % in 

minder ontwikkelde gebieden); wijst op de onaanvaardbare vertragingen bij de 

tenuitvoerlegging van de huidige programma's, die tot dusverre de doeltreffendheid 

ervan hebben ondermijnd en de beheersinstanties en begunstigden onder druk zetten 

waardoor het risico van fouten en minder goede prestaties wordt verhoogd; dringt er 

derhalve bij alle belanghebbenden die bij het proces betrokken zijn, op aan hun 

samenwerking te vergroten om de vertragingen bij de tenuitvoerlegging van de huidige 

programma's aan te pakken; doet een beroep op de Commissie doorlopend advies aan de 

lidstaten te verstrekken om de vertragingen bij het aanwijzen van de respectieve 

beheers-, certificerings- en controle-instanties aan te pakken teneinde hun aanwijzing zo 

spoedig mogelijk af te ronden, en actief samen te werken teneinde de tenuitvoerlegging 

te bespoedigen en ambtshalve te verrichten doorhaling te vermijden; roept de 

Commissie en de lidstaten op samen te werken om de tenuitvoerlegging van de 

programma's tussen 2014 en 2020 in real time te monitoren en ervoor te zorgen dat de 

betalingen in overeenstemming blijven met de toegestane vastleggingskredieten, om zo 

de ophoping van onbetaalde rekeningen te vermijden; dringt er bij de lidstaten op aan de 

programmeerhulpmiddelen die in de huidige financiële periode beschikbaar zijn, 

volledig te benutten en de vlotte uitvoering van de operationele programma's verder te 

waarborgen;  

3. herinnert de Commissie eraan dat zij verder moet gaan met de taskforce, die in 2014 
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werd ingesteld voor de periode 2007-2013, om de tenuitvoerlegging van de 

programma's 2014-2020 te ondersteunen en te versnellen; 

4. erkent de inspanningen van de Commissie om de achterstand bij de openstaande 

betalingsverzoeken weg te werken; is bezorgd over het geringe aantal 

betalingsaanvragen voor de programma's 2014-2020 hetgeen kan leiden tot een nieuwe 

ophoping van onbetaalde rekeningen; spoort de Commissie in dit verband aan rekening 

te houden met de mogelijkheid van verdere achterstand bij betalingsverzoeken, hetgeen 

extra vertragingen veroorzaakt; is ingenomen met de betalingsprognose tot 2020 die in 

het kader van de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader is 

gepresenteerd, en dringt aan op een regelmatige jaarlijkse actualisering ervan; benadrukt 

dat het noodzakelijk is de verschillen tussen de lidstaten betreffende de 

werkelijkheidsprognoses weg te werken door gestandaardiseerde computersystemen 

voor die prognoses te gaan gebruiken; 

5. neemt kennis van de stijging met 25,7 % van de betalingskredieten onder rubriek 1b in 

de ontwerpbegroting 2018 en van de toename met 2,4 % van de totale 

vastleggingskredieten ten opzichte van de begroting 2017; vraagt zich af of deze 

bedragen volstaan om te voldoen aan de betalingen onder deze rubriek, aangezien het 

selectiepercentage voor acties stijgt en de tenuitvoerlegging naar verwachting tegen 

2018 op kruissnelheid zal zijn; onderstreept dat de Uniebegroting van toereikende 

kredieten moet worden voorzien ter dekking van de betalingen voor het cohesiebeleid, 

zodat blijkt dat de Unie in staat is aan haar verplichtingen te voldoen en haar 

geloofwaardigheid te versterken; 

6. dringt aan op grotere synergieën tussen de programma's van de ESI-fondsen en andere 

programma's van de Unie; is van mening dat subsidies de basis moeten blijven vormen 

van de financiering van het cohesiebeleid; wijst erop dat financiële instrumenten 

subsidies kunnen aanvullen, maar dat zij slechts mogen worden ingezet als hun 

toegevoegde waarde zorgvuldig werd aangetoond op basis van ex ante-beoordelingen 

van hun hefboomwerking en van hun bijdrage aan beleidsprincipes en -doelstellingen; is 

van oordeel dat de combinatie van financieringsinstrumenten goed moet worden 

opgevolgd, met de nadruk op de bereikte resultaten en doelstellingen; is van mening dat 

de beste aanpak om tot synergie te komen, het faseren van de projecten en het 

financieren van de verschillende fasen met behulp van verschillende instrumenten is in 

plaats van het met elkaar combineren van de instrumenten; waarschuwt ervoor dat het 

gebruik van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) of van andere 

financiële instrumenten de ESI-fondsen niet mag ondermijnen; 

7. is ingenomen met het feit dat de ontwerpbegroting 2018 de onderdelen van het 

tussentijdse herzieningspakket omvat, hetgeen meer flexibiliteit mogelijk maakt; dringt 

er bij de Commissie op aan geen herverdelingen of bezuinigingen onder rubriek 1b van 

het MFK 2014-2020 meer voor te stellen; verzoekt de Commissie bij de uitvoering van 

de Uniebegroting het accent te blijven leggen op de resultaten, en ondersteunt alle 

stappen in de richting van een prestatiegerichte benadering; wijst erop dat bij de 

uitvoering van de begroting 2018 rekening moet worden gehouden met het toegenomen 

potentieel van de voorgestelde vereenvoudiging en flexibiliteit in het kader van het 

omnibuspakket; benadrukt dat er actie moet worden ondernomen om de burgers bewust 

te maken van de voordelen van de Uniebegroting en van de behaalde resultaten, en dat 
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er maatregelen moeten worden genomen om de communicatie te verbeteren en de 

zichtbaarheid van Uniefondsen te vergroten; 

8. is ingenomen met de 140 miljoen EUR aan nieuwe financiële middelen die werden 

vrijgemaakt om de tenuitvoerlegging van het steunprogramma voor structurele 

hervormingen (SRSP) tussen 2017-2020 te vergemakkelijken; onderstreept opnieuw het 

belang van de complementariteit van het SRSP en de programma's voor technische 

bijstand; merkt op dat het SRSP gefinancierd wordt met ongebruikte toewijzingen voor 

technische bijstand en roept de Commissie daarom op haar ambitie voor specifieke 

technische ondersteuning met een sterk thematisch doel niet terug te schroeven; 

9. roept de Commissie op met de lidstaten samen te werken om het publiek bewuster te 

maken van de prioriteiten van de Unie en om te zorgen voor een transparant, eerlijk en 

verantwoord gebruik van de middelen van de Unie, een algemeen beginsel om de 

burgers van de Unie nauwer te betrekken bij het Europees project. 

10. merkt op dat de Commissie het bij de tussentijdse herziening niet nodig heeft geacht de 

algemene betalingsplafonds te verhogen, nadat zij had geconcludeerd dat de bestaande 

flexibiliteit volstond; is van mening dat de Commissie bij het monitoren van de 

tenuitvoerlegging van het programma voor ESI-fondsen moet blijven zorgen voor een 

open dialoog met het Europees Parlement over deze kwestie; 

11. merkt op dat de Commissie meent dat het risico op ambtshalve te verrichten doorhaling 

voor de programmeringsperiode 2014-2020 momenteel laag is; merkt daarnaast op dat 

de regeling voor het ambtshalve doorhalen voor de periode 2014-2020 (n+3) eind 2017 

voor het eerst zal worden toegepast; roept de Commissie op om, gelet op de trage 

tenuitvoerlegging, ervoor te zorgen dat het Europees Parlement tijdig over de gepaste 

informatie over de verhoging van het risico op doorhaling beschikt, vooral omdat de 

lidstaten eind 2018 vastleggingstranches willen rechtvaardigen. 
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