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SUGGESTIES

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

1. verwelkomt het politiek akkoord dat op 27 juni jl. is bereikt over het MFK 2014-2020; 
onderstreept dat het van essentieel belang is de onderhandelingen over het 
wetgevingspakket, de partnerschapsovereenkomsten en de operationele programma’s zo 
snel mogelijk af te ronden, wil de nieuwe programmeringsperiode van het cohesiebeleid 
snel en doeltreffend van start kunnen gaan; onderstreept dat elke vertraging budgettair 
gezien zal leiden tot een opeenhoping van betalingsaanvragen aan het einde van de 
periode;

2. herinnert eraan dat het niveau van de nog betaalbaar te stellen bedragen ("reste à liquider" 
– RAL) aan het eind van het MFK 2007-2013 voor twee derde betrekking heeft op het 
cohesiebeleid1; wijst op de noodzaak om een stabiele oplossing te vinden die helpt 
voorkomen dat de tenuitvoerlegging van programma's van de Europese Unie stokt wegens 
gebrek aan betalingen; wijst erop dat de regel N+3 weliswaar van wezenlijk belang is ter 
waarborging van de uitvoering van de via het cohesiebeleid gesteunde projecten, maar 
gevolgen zal hebben voor de accumulatie van RAL voor de komende jaren, met name in 
geval van vertraging bij de lancering van nieuwe programma’s;

3. is van mening dat het beginsel van multi-level governance onontbeerlijk is voor een 
doeltreffend beheer van het nieuwe cohesiebeleid; onderstreept dan ook dat de lokale en 
regionale overheden naar gelang van hun respectieve bevoegdheden volledig bij dit beleid 
moeten worden betrokken, zowel in de voorbereidingsfase als bij de uitvoering en 
evaluatie van de programma's en overeenkomsten; benadrukt het belang van waarborging 
van een afdoende informatievoorziening en technische ondersteuning van deze 
autoriteiten, teneinde hun bijdrage in alle stadia van dit proces te vergemakkelijken en te 
optimaliseren;

4. onderstreept dat er synergie tot stand moet worden gebracht tussen de begroting van de 
Unie en de begrotingen van de lidstaten en de regionale en lokale overheden, wil het 
streven naar nog doeltreffendere overheidsinvesteringen van de Unie vrucht afwerpen; 
herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om aan te geven op welke manier de rol van de 
begroting van de Unie in dit opzicht kan worden versterkt;

5. onderstreept andermaal dat een geïntegreerde benadering en coördinatie tussen de 
verschillende financieringsmogelijkheden alsmede coherentie tussen bestaande 
beleidsmaatregelen en voorschriften absoluut noodzakelijk zijn voor een maximale impact 
van de Europese steun waarmee de negatieve gevolgen van het beleid ten behoeve van 
begrotingsconsolidering kunnen worden opgevangen;

6. herinnert aan zijn standpunt met betrekking tot het belang van een verplichte herziening 

                                               
1 1Eind 2013, en indien gewijzigde begroting nr. 2/2013 wordt goedgekeurd voor het volledige bedrag van 11,2 miljard EUR, zou het totale 
geraamde bedrag aan RAL kunnen oplopen tot 224 miljard EUR, terwijl de oorspronkelijke ramingen van de Commissie uitgingen van een 
bedrag van 180 miljard EUR aan RAL aan het eind van 2013.
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en een verdere revisie van het komende MFK vóór eind 2016, om de volgende Commissie 
en het volgende Parlement in staat te stellen de politieke prioriteiten van de Unie opnieuw 
te beoordelen, het MFK zo nodig aan nieuwe uitdagingen aan te passen en ten volle 
rekening te houden met de meest recente macro-economische voorspellingen;

7. verwelkomt de positieve stappen in de richting van vereenvoudiging en grotere 
transparantie ten aanzien van het beheer van de middelen van de Unie; benadrukt dat 
vereenvoudiging van de procedures zou kunnen zorgen voor een beperking van de 
tekortkomingen en daarmee voor een beter gebruik van Europese fondsen; wijst erop dat 
de Commissie en de lidstaten zich meer moeite moeten getroosten om de toegang tot de 
procedures voor het verkrijgen van middelen, de regels inzake overheidsopdrachten en de 
controlemechanismen te vereenvoudigen, en moeten zorgen voor duidelijke en 
laagdrempelige informatie over de vraag wie voor subsidie in aanmerking komt en wat de 
financieringsmogelijkheden zijn.
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