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SUGGESTIES

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

1. wijst erop dat cohesie een EU-doelstelling is die werd geïntroduceerd in artikel 3 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie, staat gedefinieerd in artikel 174 VWEU en 
een gedeelde bevoegdheid is van de EU en de lidstaten; onderstreept dat het 
cohesiebeleid een van de belangrijkste beleidsterreinen van de EU is en ook haar 
voornaamste beleid is voor overheidsinvesteringen, met een begroting van 351,8 
miljard EUR voor de periode 2014-2020: een derde van het MFK;

2. onderstreept dat het uitgangspunt van het cohesiebeleid solidariteit is, waarmee de 
doelstelling uit het Verdrag om de algehele harmonieuze ontwikkeling van lidstaten en 
regio’s te bevorderen en te ondersteunen wordt nagestreefd, en dat er met dit beleid 
wordt beoogd om de economische, sociale en territoriale ongelijkheid tussen en binnen 
EU-regio’s terug te dringen en ervoor te zorgen dat geen enkele regio achteropraakt; is 
van mening dat dit beleid zorgt voor groei en banen in de hele Unie en belangrijke 
doelstellingen en prioriteiten van de Unie verwezenlijkt, waaronder klimaat- en 
energiedoelen en slimme, duurzame en inclusieve economische groei;

3. herinnert eraan dat het cohesiebeleid een van de belangrijkste instrumenten is om 
prioriteiten uit de ontwerpbegroting van de Commissie voor 2020 aan te pakken;

4. vindt het verheugend dat er geen betalingen meer uitstaan voor de periode 2007-2013 
en dat de verbeterde uitvoering van betalingen en het hogere percentage geselecteerde 
projecten nu op kruissnelheid is gekomen en eindelijk het niveau van de vorige 
programmeringsperiode heeft bereikt, namelijk 75 % in januari 2019;

5. wijst op de verhoging van vastleggingskredieten met 2,5 % voor subrubriek 1b in de 
ontwerpbegroting voor 2020 ten opzichte van de begroting voor 2019, terwijl de 
betalingskredieten als geheel met 6,4 % zijn gestegen;

6. verzoekt de Commissie en de Raad lering te trekken uit deze programmeringsperiode 
en nieuwe betalingscrises in het vervolg te voorkomen;

7. merkt op dat 2020 het tweede jaar wordt waarin voor overdrachten naar de Connecting 
Europe Facility aanvullende voorfinanciering kan worden aangevraagd voor acties die 
zijn begonnen in 2014, 2015 of 2016, en het laatste jaar voor de toewijzing van 
middelen die nog niet aangesproken zijn;

8. merkt op dat het steunprogramma voor structurele hervormingen zal worden 
gefinancierd uit de overkoepelende marge voor vastleggingen; waarschuwt dat 
verhogingen niet ten koste mogen gaan van het cohesiebeleid;

9. pleit voor een herprogrammering van het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief, na het 
akkoord in de begrotingsprocedure van 2019 om het niveau van vastleggingskredieten 
te verhogen;
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10. verzoekt de Commissie het transparante, eerlijke en verantwoordelijke gebruik van 
Uniemiddelen te waarborgen.


