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SUGGESTIES 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. onderstreept het belang van het cohesiebeleid als het belangrijkste investeringsbeleid 

van de Unie dat bijdraagt aan de vermindering van de economische, sociale en 

territoriale verschillen tussen en binnen de EU-regio's en voorkomt dat regio's achter 

raken, slimme, duurzame en inclusieve economische groei bevordert, nieuwe banen 

creëert en werkloosheid vermindert, het concurrentievermogen van kmo's vergroot en 

hun toegang tot de wereldmarkten verbetert, innovatie in stedelijke en 

plattelandsgebieden stimuleert en lokale en regionale overheden aanmoedigt om de 

overstap naar een koolstofneutrale economie te maken; wijst erop dat elke 1 EUR die in 

het cohesiebeleid is geïnvesteerd, 174 %1 rendement op investeringen heeft opgeleverd 

en dat minder investeringen minder groei en banen voor de burgers zouden betekenen; 

onderstreept dat het cohesiebeleid gunstig is voor alle lidstaten; dringt erop aan dat de 

cohesiefondsen hun rol als belangrijkste vorm van investeringsbeleid van de Europese 

Unie behouden met een begroting die is afgestemd op de ambitieuze 

beleidsdoelstellingen van het cohesiebeleid;  

2. herinnert eraan dat het cohesiebeleid een van de belangrijkste instrumenten is om de 

hoofdprioriteiten uit de ontwerpbegroting van de Commissie voor 2019 aan te pakken, 

namelijk het opbouwen van een sterkere en veerkrachtigere Europese economie, het 

verminderen van verschillen binnen de EU, het scheppen van banen, het bevorderen van 

solidariteit en zekerheid binnen en buiten de EU-grenzen en het waarborgen van een 

juiste uitvoering van de EU-begroting; benadrukt in dat verband de doelstellingen van 

de Overeenkomst van Parijs en het behalen van de streefdoelen van de EU op het gebied 

van klimaat en energie; wijst erop dat de zichtbaarheid van de EU-fondsen moet worden 

vergroot en dat de communicatie over de resultaten van het cohesiebeleid moet worden 

verbeterd; dringt er bij de Commissie op aan om samen met de lidstaten meer 

ruchtbaarheid te geven aan de uiteenlopende investeringsmogelijkheden van de EU, de 

aandacht te vestigen op innovatieve projecten en goede werkwijzen uit te wisselen; 

3. stelt met tevredenheid vast dat de uitvoering van de huidige programma's, na een 

onderbesteding in de eerste jaren van de periode 2014-2020, eindelijk op kruissnelheid 

komt met een betere uitvoering van de betalingen en een betere projectselectie; vestigt 

de aandacht op het feit dat vertragingen aan het begin van de programmeringsperiode 

kunnen leiden tot een achterstand bij de betalingsaanvragen in 2019; erkent de 

inspanningen van de Commissie om het ontstaan van een onnodige achterstand te 

voorkomen; dringt er in dit verband op aan dat er voldoende betalingskredieten 

beschikbaar worden gesteld, om een soepele uitvoering mogelijk te maken; verzoekt de 

Commissie, aangezien sommige lidstaten volgens de recentste verslagen over de 

uitbetalingen uitgesplitst per lidstaat een grote achterstand hebben wat betreft de 

uitbetaling van middelen, na te gaan wat eraan schort en maatregelen te treffen om 

ervoor te zorgen dat de ESI-fondsen beter worden benut; 

                                                 
1 Werkdocument van de diensten van de Commissie van 19 september 2016 getiteld "Ex post evaluation of the 

ERDF and Cohesion Fund 2007‑ 13" (SWD(2016)0318). 



 

PE623.795v02-00 4/6 AD\1161841NL.docx 

NL 

4. neemt kennis van de voorgestelde stijging van 1,1 % van het niveau van de 

betalingskredieten, met dalingen van respectievelijk 8,9 % en 3,6 % voor het 

Cohesiefonds en Europese territoriale samenwerking, alsmede de verhoging met 2,8 % 

van de vastleggingskredieten onder rubriek 1b in de ontwerpbegroting 2019 ten 

opzichte van de vorige begroting; is bezorgd over het feit dat deze bedragen misschien 

niet voldoende zijn om gelijke tred te houden met het tempo van de tenuitvoerlegging 

van de programma's onder deze rubriek en om een nieuwe ophoping van onbetaalde 

vorderingen voorkomen, hetgeen schadelijk zou zijn voor de geloofwaardigheid van het 

cohesiebeleid; benadrukt daarom dat de betalingskredieten verhoogd moeten worden 

om te laten zien dat de EU haar toezeggingen kan nakomen en daarmee haar 

geloofwaardigheid te vergroten; 

5. herinnert de Commissie aan de vertragingen bij de aanwijzing van nationale 

beheersautoriteiten; wijst op het feit dat op 31 mei 2018 nog voor 16 programma's 

nationale autoriteiten moeten worden aangewezen; roept de Commissie en de lidstaten 

op actief samen te werken om het aanwijzingsproces zo snel mogelijk af te ronden, 

zodat de huidige programma's soepel kunnen worden uitgevoerd; vraagt de lidstaten 

alles op alles te zetten om hun absorptiecapaciteit te vergroten en de uitvoering van 

projecten te bespoedigen om de vertragingen als gevolg van onafgeronde 

cohesiefinanciering tijdens het lopende begrotingsjaar te beperken; benadrukt nogmaals 

dat de uitvoering van de financiering moet worden verbeterd en de administratieve 

lasten moeten worden verminderd, en roept de lidstaten op nauwer samen te werken met 

de werkgroep van de Commissie om een betere uitvoering te waarborgen en daarmee de 

beheerscapaciteiten voor de cohesiefinanciering te verstevigen; 

6. wijst op het voorstel om de begroting van het steunprogramma voor structurele 

hervormingen (SRSP) voor 2019‑ 2020 met 80 miljoen EUR te verhogen, en met 

40 miljoen EUR voor de ontwerpbegroting 2019, waardoor de totale begroting van het 

SRSP 222,8 miljoen EUR wordt; waarschuwt dat elke verhoging moet worden 

gefinancierd middels de mobilisering van het speciale instrument en mag niet ten koste 

gaan van het cohesiebeleid; verzoekt de Commissie te zoeken naar verdere synergieën 

en complementariteit met de ESIF- en andere EU-programma's op het gebied van 

onderzoek, innovatie en concurrentievermogen, zoals Horizon, ter bevordering van 

innovatie en digitalisering van plattelandsgebieden en plattelandseconomieën; 

7. merkt op dat de cohesiefondsen in conflictgebieden een overwegend positief effect 

hebben; met inbegrip van het vredesprogramma voor Noord-Ierland; roept de 

Commissie en de lidstaten op het vredesproces te blijven steunen door bepaalde 

specifieke programma's, zoals het Peace-programma, onder vast te stellen voorwaarden 

en onder voorbehoud van de lopende onderhandelingen te blijven financieren; wijst 

erop dat financiering uit de programma's voor Europese territoriale samenwerking, met 

name ten behoeve van grensoverschrijdende samenwerking aan de buitengrenzen van 

de EU, ook positief kan zijn voor het uitbreidingsbeleid. 
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