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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

A. overwegende dat met het cohesiebeleid aantoonbaar goede resultaten zijn behaald met 
betrekking tot werkgelegenheid, groei en concurrentievermogen, zoals blijkt uit het 
zevende cohesieverslag, en dat hiermee 2,74 EUR extra bbp wordt gegenereerd voor elke
geïnvesteerde euro aan belastinggeld;

B. overwegende dat de Commissie in haar voorstel voor het meerjarig financieel kader 
(MFK) voor de jaren 2021-2027 een begroting van 330,6 miljard EUR, in prijzen van 
2018, heeft voorgesteld voor het cohesiebeleid; overwegende dat dit financieringsniveau 
een verlaging van 10 % betekent ten opzichte van het huidige MFK;

C. overwegende dat het aandeel van het cohesiebeleid in de totale EU-begroting vanwege 
nieuwe uitdagingen en de vaststelling van nieuwe prioriteiten waarop de Europese Unie 
zich moet richten ook aanzienlijk is verlaagd, van 34 % naar 29 %;

D. overwegende dat de begroting van het Cohesiefonds in het voorstel van de Commissie 
wordt verlaagd met 45 % van de toegekende middelen voor de periode 2021-2027;

1. betreurt dat het voorstel van de Commissie voor het MFK 2021-2027 niet ambitieus 
genoeg is; dringt erop aan dat de EU-begroting voor 2021-2027 op 1,3 % van het bni 
wordt vastgesteld om toereikende aanvullende financiering te kunnen verstrekken en 
traditioneel beleid waarmee positieve resultaten zijn geboekt te kunnen voortzetten en 
tegelijkertijd te verzekeren dat de EU in staat zal zijn om in te spelen op nieuwe 
vraagstukken;

2. is van mening dat de voorgestelde bezuiniging van 10 % op de aan het cohesiebeleid 
toegewezen middelen onacceptabel is; herhaalt zijn standpunt dat in het MFK 2021-2027 
minstens hetzelfde financieringsniveau moet worden gewaarborgd voor het cohesiebeleid, 
in constante prijzen, als in het huidige MFK;

3. merkt op dat de verdeling van de verschillende middelen van het cohesiebeleid het gevolg 
is van de toewijzingsmethode die is vastgelegd in de ontwerpverordening 
gemeenschappelijke bepalingen en die voorziet in een evenwichtige verdeling, met 61,6 % 
van de middelen voor de minder ontwikkelde regio's, 14,3 % voor overgangsregio's, 
10,8 % voor de meest ontwikkelde regio's, 12,8 % voor de lidstaten die begunstigden zijn 
van het Cohesiefonds en 0,4 % aanvullende financiering voor de ultraperifere regio's;

4. betreurt de zware bezuiniging op de begroting van het Cohesiefonds; benadrukt dat 
investeringen via het Cohesiefonds belangrijk zijn voor het verminderen van territoriale 
ongelijkheden en het bewerkstelligen van meer territoriale cohesie in de EU; beveelt aan 
toereikende financiering voor het Cohesiefonds te handhaven, echter zonder afbreuk te 
doen aan de totaalbedragen en de middelen die binnen het cohesiebeleid voorzien zijn voor 
de andere ESI-fondsen, waarmee ook wordt ingesprongen op essentiële Europese 
prioriteiten; benadrukt dat de synergie tussen en de complementariteit van de fondsen voor 
het cohesiebeleid, InvestEU en de andere financieringsinstrumenten en centraal beheerde 
EU-programma's en -initiatieven verder moeten worden onderzocht en optimaal moeten 
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worden benut;

5. pleit voor een toereikende begroting voor het EFRO en het Cohesiefonds voor 2021-2027: 
ten minste 272 411 miljoen EUR, in prijzen van 2018, met 226 078 miljoen EUR voor het 
EFRO en 46 333 miljoen EUR voor het Cohesiefonds (12,8 % van de toewijzing voor de 
doelstelling "investeren in werkgelegenheid en groei"); pleit voor ten minste 
100 861 miljoen EUR, in prijzen van 2018, voor het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+);

6. zet vraagtekens bij de bezuiniging op de begroting van het Cohesiefonds door de bijdrage 
uit het Cohesiefonds van 10 miljard EUR, in 2018 prijzen, aan de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen;

7. is ingenomen met het feit dat het voor 2021-2027 voorgestelde cohesiebeleid in de 
voorstellen van de Commissie een beleid blijft voor alle regio's, en verzoekt om bij het 
ontwikkelen van dit beleid rekening te houden met de territoriale hervormingen die zijn 
doorgevoerd tussen 2016 en 2018; onderstreept de belangrijke territoriale dimensie van het 
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en de bijdrage ervan aan 
de cohesie, met name in plattelandsgebieden; is dan ook fel gekant tegen het voorstel van 
de Commissie om de Elfpo-uitgaven los te koppelen van het cohesiebeleid, terwijl er juist 
een sterker verband nodig is om de financiering beter te kunnen integreren in en te laten 
aansluiten op projecten op regionaal en lokaal niveau, zodat de kloof tussen de stad en het 
platteland kan worden verkleind; daarnaast kan op deze manier de procedure die 
begunstigden moeten doorlopen vereenvoudigd worden;

8. onderstreept dat het cohesiebeleid positieve effecten teweeg kan brengen in andere regio's 
van de Unie maar dat die effecten aanzienlijk verschillen per gebied, afhankelijk van de 
geografische nabijheid en de economische structuur van de lidstaten;

9. herinnert eraan dat in het zevende cohesieverslag werd gewezen op de moeilijkheden 
waarmee middeninkomensregio's kampen, en daarnaast werd benadrukt hoe belangrijk het 
is om deze regio's financiële steun en toereikende medefinancieringspercentages te bieden; 
is in dit verband verheugd over het voorstel van de Commissie om de categorie 
"overgangsregio's" te behouden en de reikwijdte daarvan te vergroten;

10. herhaalt zijn vaste overtuiging dat grensoverschrijdende initiatieven belangrijk zijn voor 
duurzame groei, welvaart in de grensregio's en gelijkwaardige ontwikkeling; constateert 
dat de programma's voor grensoverschrijdende samenwerking behoren tot de meest 
succesvolle financieringsinstrumenten van de EU; betreurt dat er in de voorstellen van de 
Commissie aanzienlijk wordt bezuinigd op de begroting van Interreg nu de bijdrage 
daarvan uit de structuurfondsen omlaaggaat van 2,75 % naar 2,5 %, en pleit in plaats 
daarvan voor een bijdrage van 3 %; is van mening dat het financieringsniveau in het MFK 
2021-2027 minstens gelijk moet zijn aan de toegewezen middelen in 2014-2020, in 
constante prijzen, om toereikende financiering te waarborgen voor bestaande programma's 
en voor het nieuwe initiatief "Interregionale innovatieve investeringen" binnen Interreg;

11. dringt erop aan in plaats daarvan een aanzienlijk deel van de voorgestelde financiële 
toewijzing aan het hervormingsinstrument ter ondersteuning van structurele hervormingen 
te gebruiken om de financiële toewijzing aan het cohesiebeleid, met zijn doelstelling voor 
economische, sociale en territoriale cohesie, te verhogen, en daarmee de middelen voor 
Interreg; dringt erop aan een gedeelte van dit bedrag te gebruiken om de begroting van het 
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programma van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) te verhogen;

12. merkt op dat het door de lagere EU-medefinancieringspercentages moeilijker wordt voor 
begunstigden in bepaalde regio's en kleinere of minder ontwikkelde lidstaten om 
medefinanciering te garanderen voor EU-investeringen, dat de ESI-fondsen minder 
aantrekkelijk dreigen te worden, vooral op plaatsen waar de medefinancieringspercentages 
van de Unie het laagst zijn, en dat lagere percentages moeilijkheden kunnen opleveren 
voor de overheidsbegrotingen van de lidstaten die gebonden zijn aan het stabiliteits- en 
groeipact, vooral in de regio's die in het nieuwe MFK op een hoger ontwikkelingsniveau 
worden ingeschaald dan in het huidige MFK; pleit dan ook voor een 
medefinancieringspercentage van 85 % voor minder ontwikkelde regio's, 60 % voor 
overgangsregio's, 50 % voor meer ontwikkelde regio's, 85 % voor het Cohesiefonds en 
85 % voor Europese territoriale samenwerking/Interreg;

13. is van mening dat deze percentages een goed evenwicht tussen de nationale 
financieringsniveaus moeten garanderen, of dat, als alternatief, de mogelijkheid moet 
worden geboden om de fondsen waar dat nodig is ruimer te benutten;

14. is ingenomen met de betere koppeling tussen enerzijds het MFK en de EU-begroting en 
anderzijds het proces van het Europees semester en vooral het behoorlijk economisch 
bestuur en de in overeenstemming met de landenspecifieke aanbevelingen uitgevoerde 
structurele hervormingen in de lidstaten; wijst in dit verband op het belang van het 
steunprogramma voor hervormingen om passende steun te verlenen die is afgestemd op de 
specifieke behoeften van de lidstaten in kwestie waardoor hun economische en 
investeringsklimaat gestimuleerd worden;

15. is ingenomen met de voorgestelde invoering van het rechtsstaatmechanisme als 
opgenomen in het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten (COM(2018)0324);

16. benadrukt dat de procedures op zowel nationaal als EU-niveau vereenvoudigd moeten 
worden, teneinde gehoor te kunnen geven aan de nieuwe bepalingen voor de doorhaling 
van vastleggingen en zo een doeltreffende tenuitvoerlegging van de begroting te 
garanderen;

17. is van mening dat de nieuwe investeringen en bepalingen over thematische concentratie 
moeten worden afgestemd op de lokale en regionale behoeften in de lidstaten, rekening 
houdend met de uiteenlopende ontwikkelingsniveaus van territoriale eenheden op zowel 
NUTS 2- als NUTS 3-niveau en hun inherente kenmerken of geografische belemmeringen, 
en dat daarmee werkelijke economische, sociale en territoriale cohesie moet worden 
bevorderd;

18. benadrukt dat de beschikbaarstelling van een aanzienlijke hoeveelheid middelen van het 
EU-Solidariteitsfonds in geval van natuurrampen belangrijke gevolgen zal hebben voor de 
begroting;

19. is van mening dat op grond van het Akkoord van Parijs de klimaatgerelateerde uitgaven 
aanzienlijk moeten worden opgetrokken; is ingenomen met het voorstel van de Commissie 
om het gedeelte van de uitgaven van de EU dat bestemd is voor de verwezenlijking van de 
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klimaatdoelstellingen te verhogen tot 25 %, en roept op tot inspanningen om deze bijdrage 
zo spoedig mogelijk tot 30 % op te schroeven.
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