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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 Rekenkamer het geschatte 
foutenpercentage voor de uitgaven voor "Economische, sociale en territoriale 
samenhang" van 4,8 % in 2016 tot 3 % in 2017 is gedaald; stelt met tevredenheid de 
voortdurende verbetering in de laatste vier jaren vast;

2. merkt op dat dit het eerste jaar binnen het herziene controle- en zekerheidskader is voor 
de periode 2014-2020 en dat slechts een gering aantal zekerheidspakketten is ingediend;
beklemtoont dat het jaarverslag 2017 betrekking heeft op zowel de goedgekeurde 
uitgaven voor de periode 2014-2020 als op de afsluiting van de periode 2007-2013;

3. stelt vast dat fouten in financieringsinstrumenten, niet-subsidiabele kosten en declaraties
van niet-subsidiabele btw het meest hebben bijgedragen aan het geschatte 
foutenpercentage voor cohesiebeleid; merkt op dat een aantal van de door de 
Rekenkamer vastgestelde fouten verband hield met specifieke gevallen waarvoor reeds 
beperkende maatregelen zijn genomen; verzoekt de Commissie waar nodig verdere 
preventieve en corrigerende maatregelen te treffen;

4. benadrukt dat de Rekenkamer een aantal meer of minder belangrijke tekortkomingen 
heeft vastgesteld in het werk van enkele auditautoriteiten met betrekking tot de 
regelmatigheid van de uitgaven, die de betrouwbaarheid van de gerapporteerde 
restfoutenpercentages kunnen beperken; dringt er bij de Commissie en de 
auditautoriteiten op aan nauw samen te blijven werken om die tekortkomingen aan te 
pakken;

5. is van oordeel dat de tenuitvoerlegging van de programma's van 2014-2020 na een heel 
trage start nu haar kruissnelheid heeft bereikt, aangezien in 2017 betalingen ten bedrage 
van 41 miljard EUR zijn verricht, anderhalf maal het bedrag van 2016, maar merkt op 
dat het niveau van de betalingen 124,7 miljard EUR bedraagt en aanzienlijk lager is dan 
begroot;

6. roept de lidstaten op de nauwkeurigheid te verbeteren van hun betalingsprognoses, die 
essentieel zijn om abnormale achterstand te voorkomen; stelt vast dat het gemiddelde 
uitvoeringspercentage van de betalingsprognoses van 52 % in 2016 tot het niveau van 
80 % in 2017 is verbeterd; merkt op dat er tegelijkertijd aanzienlijke vooruitgang is 
geboekt bij de selectie van projecten op het terrein (55 % aan het eind van 2017 ten 
opzichte van 20 % in 2016);

7. spreekt zijn bezorgdheid erover uit dat het totale gemiddelde absorptiepercentage voor 
het huidige MFK zelfs lager was dan in het overeenkomstige jaar van het vorige MFK 
(16 % in plaats van 22 %), hetgeen voornamelijk te wijten was aan de late afsluiting van 
het vorige MFK, de vertraagde vaststelling van rechtshandelingen, moeilijkheden bij de 
tenuitvoerlegging van de nieuwe vereisten voor het huidige MFK en de wijziging van 
de vrijmakingsregels van n+2 naar n+3, en de administratieve lasten in verband met de 
overlappingen tussen MFK-perioden;
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8. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie en de lidstaten om meer inspanningen te 
leveren voor een tijdige en snelle goedkeuring en uitvoering van de nieuwe operationele 
programma’s voor de jaren 2021-2027, teneinde problemen met de absorptie van de 
middelen in de toekomst te voorkomen;

9. is ingenomen met de toegenomen begrotingsflexibiliteit die is ingevoerd tijdens de 
tussentijdse herziening van het MFK, maar merkt daarbij op dat verdere flexibiliteit en 
vereenvoudigingsmaatregelen noodzakelijk kunnen blijken om in de toekomstige 
behoeften te voorzien;

10. merkt op dat een aantal tekortkomingen zijn vastgesteld in de prestatiemetingssystemen 
van de autoriteiten van de lidstaten, die grotendeels verband hielden met projecten die 
zijn afgerond in de periode 2007-2013; verzoekt de Commissie het algemene systeem 
voor prestatiemeting te verbeteren, onder meer door de aanwezigheid van 
resultaatindicatoren op projectniveau, zodat het mogelijk wordt de bijdrage van een 
bepaald project aan specifieke operationele programmadoelstellingen te beoordelen; 
merkt op dat de wetgeving voor de programmeringsperiode 2014-2020 de 
interventielogica en de nadruk op resultaten heeft versterkt.
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