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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 voor het 
begrotingsjaar 2018, het geschatte foutenpercentage voor de uitgaven voor 
“Economische, sociale en territoriale cohesie” is gestegen van 3 % in 2017 tot 5 % in 
2018; betreurt dat de positieve trend van de laatste jaren is omgeslagen, ook al lag het 
gecontroleerde bedrag op dit gebied in 2018 (23,8 miljard EUR) aanzienlijk hoger dan 
in 2017 (8,0 miljard EUR); waarschuwt voor een groter risico op fouten aan het einde 
van het huidige meerjarig financieel kader (MFK) als gevolg van de druk om middelen 
snel op te nemen gezien de kans dat er minder EU-financiering beschikbaar zal zijn;

2. benadrukt dat onregelmatigheden bij de uitvoering van de begroting van de Europese 
Unie niet automatisch fraude inhouden en dat een grondige analyse van de 
controleresultaten vereist is alvorens financiële correcties toe te passen op de 
begunstigden; verzoekt de Commissie haar fraudebestrijdingsstrategie uit te voeren en 
de lidstaten te blijven steunen en bijstaan bij de uitvoering van 
fraudebestrijdingsmaatregelen, met inbegrip van het analyseren van door de lidstaten 
gemelde onregelmatigheden in het kader van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen);

3. neemt er kennis van dat deze onregelmatigheden, zowel op het gebied van subsidies als 
op het gebied van de veel minder gecontroleerde financieringsinstrumenten, 
voornamelijk te wijten zijn aan terugbetalingen van niet-subsidiabele projecten, 
begunstigden, activiteiten en kosten (44 %), alsook aan inbreuken op de regels inzake 
de interne markt en staatssteun (40 %) en het ontbreken van ondersteunende 
documentatie (11 %), maar ook aan de lage totale niveaus van vergoedingen en 
betalingen van het voorgaande jaar en aan het feit dat er minder 
financieringsinstrumenten in de controle waren opgenomen; benadrukt dat fouten met 
betrekking tot openbare aanbestedingen, regels inzake staatssteun en procedures voor de 
toekenning van subsidies in 2018 een grotere bijdrage leverden aan het door de 
Rekenkamer geschatte foutenpercentage voor uitgaven met een hoog risico; wijst erop 
dat de vergoeding van btw, zoals aangegeven in het jaarverslag van de Rekenkamer 
voor 2018, foutgevoelig is en niet altijd leidt tot een optimale benutting van middelen 
van de Unie, die kan worden bereikt door de regels verder te vereenvoudigen; merkt op 
dat sommige lidstaten niet voldoen aan de verplichting om begunstigden uiterlijk 
negentig dagen na het betalingsverzoek de volledige overheidsbijdrage te betalen;

4. wijst erop dat risicovolle uitgaven vaak onderworpen zijn aan complexe regels en 
subsidiabiliteitsvoorwaarden; betreurt dat sommige lidstaten en regio’s moeilijkheden 
ondervinden bij de aanwending van de middelen; is het met de Rekenkamer eens dat 
eenvoudiger nationale subsidiabiliteitsregels deze oorzaak van fouten en de 
administratieve lasten voor de begunstigden kunnen helpen verkleinen; stipt aan dat een 
vereenvoudiging van de regels niet alleen een hoge mate van transparantie oplevert, 
maar ook een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan een doeltreffender gebruik van de 
middelen; dringt aan op een doeltreffender betrokkenheid van lokale en regionale 
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overheden bij het opstellen van specifieke nationale regels voor de uitvoering van de 
cohesiefondsen; verzoekt de Rekenkamer en de nationale auditautoriteiten 
aanbevelingen inzake de vereenvoudiging van de regels te doen en 
vereenvoudigingscontroles uit te voeren;

5. benadrukt de belangrijke rol die nationale auditautoriteiten, samen met de Rekenkamer, 
spelen bij het toezicht op de benutting van de ESI-fondsen; pleit voor een verbetering 
van de controlemethoden op nationaal niveau; verzoekt de Commissie te zorgen voor 
minder afwijkende interpretaties van de nationale of Unievoorschriften die van 
toepassing zijn wanneer men het oneens is met de evaluatie in het jaarverslag van de 
Rekenkamer betreffende de aard van de fouten, om in de toekomst dergelijke situaties 
en verschillende interpretaties van de geldende voorschriften te voorkomen;

6. benadrukt dat het absorptiepercentage van de ESI-fondsen nog steeds lager ligt dan 
gepland en eind 2018 slechts 27,3 % bedroeg, wat zelfs lager is dan het 
absorptiepercentage van 33,4 % eind 2011, zijnde het overeenkomstige jaar van het 
vorige MFK; waarschuwt dat deze situatie zou kunnen leiden tot gehaaste uitgaven aan 
het einde van de programmeringsperiode, wat de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het cohesiebeleid in gevaar dreigt te brengen;

7. verzoekt de Commissie de redenen voor de lage benuttingspercentages in bepaalde 
regio’s grondig te analyseren, specifieke oplossingen te zoeken voor de structurele 
problemen die aan deze onevenwichtigheden ten grondslag liggen, en meer technische 
bijstand ter plekke te bieden; benadrukt dat flexibiliteit en eenvoudiger regels de ESI-
fondsen efficiënter en doeltreffender kunnen maken;

8. stipt aan dat het lage absorptiepercentage niet alleen te wijten is aan de methode van 
annulering van kredieten (de “n+3-regel”), maar ook aan de late goedkeuring van het 
noodzakelijke wetgevingskader voor de uitvoering van het cohesiebeleid; onderstreept 
hoe belangrijk het is spoedig tot een politiek akkoord tussen de instellingen te komen 
met betrekking tot het MFK voor de periode 2021-2027 en de verordeningen inzake het 
cohesiebeleid, om te voorkomen dat de uitvoering van de ESI-fondsen andermaal 
vertraging oploopt en er achterstand bij toekomstige betalingsaanvragen ontstaat; 
verzoekt de Commissie en de Raad in de eerste helft van 2020 te komen met een 
actieplan om de uitvoering van de ESI-fondsen tijdens de huidige 
programmeringsperiode te versnellen, met duidelijke stimulansen voor een 
doeltreffende absorptie van de beschikbare middelen, teneinde de strategische 
doelstellingen van de Unie kracht bij te zetten, met name de economische, sociale en 
territoriale samenhang en, overeenkomstig de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs, de strijd tegen klimaatverandering;

9. wijst andermaal op het belang van betrouwbare, op kwalitatief hoogwaardige gegevens 
gebaseerde prestatiemeetsystemen om het besluitvormingsproces te verbeteren, en 
verzoekt de Commissie te werken aan de verdere ontwikkeling en harmonisering van 
controlemethoden om de verschillende prestatiemeetsystemen van de nationale 
autoriteiten beter op elkaar af te stemmen; dringt erop aan een bredere reeks indicatoren 
in te zetten om zicht te krijgen op het partnerschapsbeginsel, waarop de uitgaven voor 
het cohesiebeleid zijn gebaseerd, alsook op de relevante horizontale dimensies ervan, 
zoals financiële prestaties, gendergelijkheid, non-discriminatie en duurzame 
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ontwikkeling, zonder nieuwe administratieve lasten te veroorzaken; wijst erop dat de 
gegevensverzameling onverwijld moet worden aangepast aan elke wijziging van de 
administratieve stelsels (zoals de NUTS-nomenclatuur);

10. meent dat de Unie steeds meer gebruik is gaan maken van financieringsinstrumenten en 
begrotingsgaranties aan de Europese Investeringsbankgroep (EIB), wat geholpen heeft 
om extra financiering aan te trekken om de investeringskloof op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau te dichten; herhaalt derhalve zijn steun voor doelmatigheidscontroles door 
de Rekenkamer met betrekking tot financieringsinstrumenten en de EIB.
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