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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 hoewel de EU niet rechtstreeks bevoegd is voor de administratieve sector, ze 
toch een positieve invloed uitoefent op het openbaar bestuur van de lidstaten en meer 
bepaald onrechtstreeks een rol speelt door middel van de definitie van administratieve 
normen in het acquis communautaire, de uitwisseling van beste praktijken in de hele Unie, 
alsook via begrotingsinstrumenten ter ondersteuning en intensivering van de hervorming 
van het openbaar bestuur door de capaciteit en de efficiëntie van de administratie te 
versterken en de innovatie in de openbare sector aan te moedigen;

2. wijst erop dat hoewel de middelen van de ESI-fondsen voor het regionaal uitvoeringsplan 
de laatste programmeringsperiode kwantitatief zijn gestegen, het toezicht kan worden 
verbeterd om de effecten van deze financiering op het regionaal uitvoeringsplan te 
evalueren;

3. is verheugd over het feit dat in het komende MFK voorstellen worden gedaan om 
overlappingen van programma's te voorkomen en verdere vereenvoudiging aan te 
moedigen;

4. benadrukt dat er vaak vele overlappingen worden vastgesteld tussen de specifieke 
operationele programma's en andere financieringsbronnen van de EU en vraagt dat 
voorstellen worden ingediend; verwacht op dit vlak een verbetering van de acties die 
gericht zijn op de bevordering van coördinatie, complementariteit en vereenvoudiging;

5. onderstreept het feit dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat de operationele programma's 
op zo doeltreffend en gebruiksvriendelijk mogelijke wijze worden uitgevoerd; acht het 
van essentieel belang dat de lidstaten zich onthouden van het opleggen van regels die het 
gebruik van middelen voor de begunstigde bemoeilijken;

6. is van mening dat continu beoordeeld moet worden of de beginselen van additionaliteit en 
complementariteit van het cohesiebeleid ten aanzien van de met gewone middelen 
gefinancierde acties nageleefd worden om zeker te vermijden dat het cohesiebeleid 
gewone nationale middelen vervangt;

7. pleit voor meer coördinatie van alle programma's voor technische bijstand teneinde 
overlappingen en gebrekkige efficiëntie te vermijden, waardoor de inspanningen van de 
Commissie ter bevordering van de combinatie van fondsen met het oog op synergieën 
effectiever zullen zijn;

8. benadrukt dat voor elke lidstaat de kritische punten moeten worden beoordeeld en dat 
binnen de voorziene middelen maatregelen moeten worden bevorderd om de autoriteiten 
te ondersteunen die de verantwoordelijkheid hebben om deze kritische punten te boven te 
komen door het criterium van de randvoorwaarden te versterken en de gestelde doelen te 
halen;

9. vraagt de Commissie om op voorhand de administratieve capaciteit van de voor de 
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uitvoering van het ontwikkelingsbeleid bevoegde structuren te beoordelen en voor 
projecten van bijzonder strategisch belang de voorkeur te geven aan nationale structuren 
en agentschappen die de verwezenlijking van programma's en individuele activiteiten 
kunnen kwalificeren en versnellen;

10. wijst erop dat het, vooral voor regio's met een ontwikkelingsachterstand, vaak moeilijk is 
om toegang te vinden tot financiering of deze te gebruiken, ten gevolge van problemen 
van administratief-bureaucratische aard, een beperkte administratieve capaciteit of 
onregelmatigheden; hoopt in dit verband dat binnen de lidstaten hervormingen worden 
bevorderd die de toepassing van het beginsel van behoorlijk bestuur concreet maken en de 
snelheid van gerechtelijke procedures bevorderen;

11. verzoekt de Commissie de samenwerking met de lidstaten te intensiveren om regio's met 
een ontwikkelingsachterstand te ondersteunen, door de administratieve capaciteiten en 
governance te verbeteren;

12. is van mening dat binnen de overheidsdiensten innovatieve processen ter bevordering van 
een betere connectiviteit, digitalisering en digitale diensten van hoge kwaliteit voor 
burgers, bedrijven en overheden moeten worden gepromoot, maar daarbij wel gelijke tred 
moet worden gehouden met de snelle ontwikkelingen van nieuwe technologieën op de 
terreinen in kwestie; is ingenomen met het feit dat het nieuwe GBV-voorstel voorziet in 
de financiering van acties in toekomstige programmering voor de verspreiding van e-
overheid in samenhang met de in het EU-actieplan inzake e-overheid vermelde beginselen 
en prioriteiten, en dat tegelijkertijd toekomstige begunstigden worden voorzien van de 
informatie die ze nodig hebben om de systemen zo snel mogelijk te kunnen gebruiken;

13. acht het nuttig de uitvoering te bevorderen van programma's voor de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van politieke strategieën met betrekking tot menselijke hulpbronnen, 
onder meer door de uitwisseling van beste praktijken tussen de lidstaten, waarbij ook 
leidinggevenden en personen aan de top betrokken moet worden;

14. dringt aan op de voortzetting van de werkzaamheden van de werkgroepen van de 
Commissie, die belast zijn met de steun aan nationale autoriteiten in de lidstaten om de 
middelen van het cohesiebeleid beter te kunnen inzetten in de lidstaten die achterlopen 
met de opname van middelen uit de ESI-fondsen;

15. benadrukt het belang van het programma ter ondersteuning van hervormingen en hoopt 
dat het in de volgende programmeringsperiode zal worden versterkt door zijn faciliterende 
rol (veeleer dan de rol van technische bijstand) goed te definiëren, en dat het wordt 
verbeterd op het vlak van effectiviteit en efficiëntie, zonder de cohesiebegroting te 
verlagen met de bedragen die momenteel door de Commissie voorgesteld worden voor het 
MFK 2021-2027.
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