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SUGGESTIES 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. merkt op dat zoals vermeld in het jaarverslag van de Europese Rekenkamer het 

geschatte foutenpercentage voor de uitgaven voor "Economische, sociale en territoriale 

cohesie" van 5,2 % in 2015 tot 4,8 % in 2016 is gedaald; wijst op de voortdurende 

verbetering in de laatste drie jaren; juicht het toe dat de Rekenkamer een verklaring met 

beperking heeft afgegeven over de regelmatigheid van de ten grondslag liggende 

verrichtingen in 2016; onderkent dat het foutenpercentage voor de 

programmeringsperiode 2007-2013 aanzienlijk lager ligt dan het percentage dat voor de 

vorige periode werd gerapporteerd, wat wijst op de globale positieve impact van de 

corrigerende maatregelen die zijn getroffen; verzoekt de Commissie met de lidstaten te 

blijven samenwerken om hun beheers- en controlesystemen te verbeteren en gebruik te 

blijven maken van de beschikbare wettelijke toezichtinstrumenten om te waarborgen dat 

alle materiële fouten worden gecorrigeerd; houdt rekening met de aanvullende 

betrouwbaarheidsvereisten voor de programma's voor 2014-2020 die een jaarlijkse 

aanvaardingsprocedure van gecertificeerde rekeningen omvatten, met het oog op een 

permanente vermindering van de hoeveelheid restfouten; benadrukt dat een verdere 

vereenvoudiging van de regels en vermindering van de administratieve last het 

foutenpercentage nog verder zou kunnen doen dalen; 

2. merkt op dat de lidstaten, net als in de voorgaande jaren, over voldoende informatie 

beschikten om een aanzienlijk aantal fouten te voorkomen of op te sporen en te 

corrigeren alvorens om terugbetaling te vragen en dat het geschatte foutenpercentage tot 

onder de materialiteitsdrempel verlaagd had kunnen worden; neemt kennis van de 

conclusie van de Rekenkamer dat extra controles van de EU-uitgaven niet nodig zijn, 

maar dat de bestaande controles naar behoren moeten worden uitgevoerd; doet derhalve 

een beroep op de lidstaten om hun beheers- en controlesystemen naar behoren te 

handhaven om onregelmatigheden op te sporen en te corrigeren op basis van hun eigen 

controles en audits; benadrukt dat het totale corrigerend vermogen voor de nieuwe 

periode 2014-2020 verder is versterkt door de mogelijkheid die de Commissie heeft om 

financiële nettocorrecties op te leggen wanneer er ernstige tekorten worden opgespoord 

en dat dit een belangrijke prikkel voor de lidstaten zal zijn om ernstige 

onregelmatigheden op te sporen en te corrigeren voordat de gecertificeerde 

jaarrekeningen aan de Commissie worden voorgelegd; verzoekt de Commissie om alle 

instrumenten die tot haar beschikking staan, met inbegrip van technische bijstand, op 

een doeltreffende manier te gebruiken om steun te verlenen aan de autoriteiten van de 

lidstaten; 

3. verzoekt de lidstaten in samenwerking met hun nationale, regionale en lokale 

autoriteiten te blijven strijden tegen fraude en ambitieus te blijven inzake het vermijden 

van onregelmatigheden, het voorkomen en opsporen van fraude en het verder 

terugdringen van de foutenpercentages; is van mening dat de capaciteitsopbouw hiertoe 

moet worden voortgezet, ook in samenwerking met de relevante belanghebbenden en de 

tenuitvoerlegging van integriteitspacten; benadrukt dat er constante, duidelijke 

communicatie met het publiek nodig is met betrekking tot het verschil tussen fraude en 

fouten; herinnert eraan dat onregelmatigheden niet noodzakelijk allemaal op fraude 
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wijzen en dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen frauduleuze en niet-

frauduleuze onregelmatigheden; merkt op dat de opschorting van betalingen in geval 

van onregelmatigheden deels om deze reden slechts als laatste redmiddel mag worden 

ingezet; 

4. vestigt de aandacht op de rol die de bestuurlijke capaciteit speelt bij het regelmatige 

gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) en is van 

mening dat een uitwisseling van goede praktijken op een effectieve manier kan 

bijdragen tot de versterking van de capaciteit van de lidstaten op dit gebied; 

5. merkt op dat de voornaamste bronnen van fouten de opname van niet-subsidiabele 

kosten in de declaraties van de begunstigden waren (de opname van niet-subsidiabele 

kosten in de uitgavenstaten is goed voor 42 % van het door de Rekenkamer geschatte 

foutenpercentage), naast inbreuken op de regels inzake overheidsopdrachten (30 % van 

het geschatte foutenpercentage); verzoekt de Commissie in deze context de gepaste 

preventieve en corrigerende maatregelen te treffen; vindt het zeer zorgwekkend dat de 

lidstaten volgens het jaarverslag van de Rekenkamer drie jaar na de start van de periode 

2014-2020 nog maar 77 % van de programma-autoriteiten hebben aangewezen en dringt 

er bij de lidstaten en de Commissie op aan nauw samen te werken om het proces af te 

ronden; verzoekt de Commissie de wetgeving inzake staatssteun te herzien en 

wijzigingen voor te stellen die de administratieve last voor de nationale autoriteiten en 

de begunstigden zouden verminderen en belemmeringen zouden wegnemen die EU-

bedrijven en -organisaties benadelen in vergelijking met hun concurrenten uit derde 

landen; 

6. stelt met bezorgdheid de vertragingen bij de uitvoering van de programma's van de ESI-

fondsen voor 2014-2020 en de gevolgen hiervan voor de regio's vast met betrekking tot 

de beschikbaarstelling en het gebruik van middelen uit de EU-fondsen en dus met 

betrekking tot overheidsinvesteringen, die meer dan ooit nodig zijn in de nasleep van de 

vele crisissen van de afgelopen tien jaar; wijst erop dat de vanaf eind 2016 aan 

geselecteerde projecten toegewezen begrotingsvastleggingen in totaal ongeveer 

186,6 miljard EUR bedragen en dat daarvan slechts 41,9 miljard EUR werd uitbetaald, 

waardoor er dus meer dan 77 % aan niet-afgewikkelde, niet-betaalde vastleggingen is 

geaccumuleerd (144,6 miljard EUR), voornamelijk als gevolg van die vertragingen bij 

de uitvoering; onderstreept dat dit bedrag tot 2020 naar verwachting nog zal stijgen; 

benadrukt dat het wegwerken van deze achterstand een prioriteit moet zijn bij de 

planning van het volgende meerjarig financieel kader (MFK); benadrukt dat 

vertragingen bij de uitvoering in geen geval mogen worden geïnterpreteerd als een 

afnemende behoefte aan EU-financiering; 

7. herinnert eraan dat fouten in het kader van het "economische, sociale en territoriale 

cohesiebeleid" voornamelijk te wijten zijn aan niet-subsidiabele begunstigden, 

activiteiten, projecten of uitgaven (kostenvergoedingen); benadrukt dat het 

begrotingsjaar 2016 het laatste is waarin alle gecontroleerde uitgaven gekoppeld zijn 

aan de MFK-periode 2007-2013 en wij de komende jaren een groeiend aandeel 

middelen van het MFK 2014-2020 verwachten; 

8. vindt het zeer zorgwekkend dat de grote vertraging bij de uitvoering van het beleid 

inzake economische, sociale en territoriale cohesie de vele ongelijkheden heeft 
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verergerd, zowel in de gehele Unie als binnen de lidstaten en regio's, waardoor de 

integriteit van de Unie in gevaar komt; 

9. neemt kennis van het strategisch verslag 2017 over de uitvoering van de ESI-fondsen1, 

waarin wordt beklemtoond dat in het kader van de ESI-fondsen nu in totaal voor 

278 miljard EUR aan projecten is geselecteerd, ofwel 44 % van de totale investering die 

gepland is voor 2014-2020, een bedrag dat sinds het begin van de financieringsperiode 

in de reële economie van Europa is geïnvesteerd; is van mening dat de uitvoering van de 

programma's voor 2014-2020 nu op kruissnelheid is en dat de meerwaarde van de 

investeringen in het kader van het cohesiebeleid voor alle regio's in de Unie hieruit 

blijkt, maar ook bewijst dat er meer inspanningen moeten worden geleverd om de 

bestuurlijke capaciteit van de nationale, regionale en lokale autoriteiten te versterken; 

10. benadrukt dat er medio 2017 sprake was van grotere vertragingen bij de uitvoering van 

de begroting dan op hetzelfde moment in de periode 2007-2013; 

11. stelt vast dat het gemiddelde uitbetalingspercentage voor financieringsinstrumenten eind 

2015 slechts 75 % bedroeg; stelt evenwel vast dat het uitbetalingspercentage voor 

financieringsinstrumenten aan de uiteindelijk begunstigden op 31 maart 2017 93 % 

bedroeg en dat de Commissie bij afsluiting een aanzienlijke vooruitgang inzake het 

gemiddelde uitbetalingspercentage heeft gemeld, waaruit het praktische nut van deze 

instrumenten blijkt; is evenwel van mening dat subsidies de voornaamste vorm van 

steun in het kader van het cohesiebeleid zijn doordat niet alle investeringen bankabel 

zijn of kwantificeerbare resultaten op korte termijn hebben; wijst erop dat de herziening 

van het Financieel Reglement, dat in 2018 in werking moet treden, aanzienlijk kan 

bijdragen tot de vereenvoudiging, verbetering en optimalisering van het gebruik van die 

instrumenten in de huidige programmeringsperiode; benadrukt dat er verdere 

verbeteringen nodig zijn met betrekking tot het absorptiepercentage; 

12. is ingenomen met Speciaal verslag nr. 5/2017 van de Rekenkamer en dringt er bij de 

Commissie en de lidstaten op aan om volledig uitvoering te geven aan de aanbevelingen 

van de Rekenkamer, om de dekking en de doeltreffendheid van de 

jongerengarantieregelingen te vergroten; 

13. dringt er bij de Commissie op aan om rekening te houden met de aanbevelingen van de 

Rekenkamer in het jaarverslag van 2016 met betrekking tot het kader voor de 

verslaglegging over prestaties, en internationale goede werkwijzen toe te passen 

wanneer zij de doeltreffendheid toetst van de gebruikte indicatoren in het kader van het 

initiatief voor een resultaatgerichte EU-begroting (BFOR) om het huidige systeem voor 

prestatiemeting te verbeteren, alsook wanneer zij het uitvoeringsmechanisme voor de 

periode na 2020 heroverweegt; benadrukt daarom dat de Commissie de prestatiemeting 

zou moeten vereenvoudigen; doet een beroep op de Commissie om de programma's 

meer te richten op resultaten en om de uitvoering van de ESI-fondsen te 

vereenvoudigen. 

 

  

                                                 
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report/ 
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