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SUGGESTIES

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

1 onderstreept het feit dat, terwijl er projecten zijn geselecteerd ter waarde van 27% van het 
totale financiële volume, de betalingsgraad op het moment van het verslag beduidend 
lager lag (ongeveer 13%) en eind 2010 nog steeds ongeveer 22% bedroeg, d.w.z. ongeveer 
60% van het cijfer voor de financieringsperiode 2000-2006 na vier jaar uitvoering;

2. herinnert eraan dat, uit begrotingsoogpunt, minder dan een zesde van de betalingen pas is 
verricht op 1 juli 2010, het midden van de programmeringsperiode 2007-2013;

3. is tevreden met de versnelling wat de opslorpingscapaciteit en de begrotingsuitvoering van 
het cohesiebeleid betreft (stijgingen met 79% en 62% van de totale uitvoering van de 
financiële enveloppen voor de periode 2007-2013 in 2010 voor respectievelijk het 
EFRO/Cohesiefonds en het ESF), onder andere als gevolg van recente wijzigingen van de 
wetgeving en van het feit dat de operationele programma's eindelijk op kruissnelheid 
komen, nu de laatste beheers- en controlesystemen eindelijk door de Commissie zijn 
goedgekeurd; benadrukt het feit dat deze versnelling is weerspiegeld in de globale 
overschrijving 2010, waarmee voor 2010 1 miljard EUR extra betalingen aan het 
cohesiebeleid is toegewezen;

4. benadrukt evenwel het feit dat de uitvoeringsgraden allesbehalve homogeen zijn voor de 
verschillende lidstaten, actiegebieden en fondsen; herinnert eraan dat eind 2010 het 
maximumverschil tussen de betalingsgraden van de lidstaten 247% bedroeg voor het 
EFRO en het Cohesiefonds samen en 303% voor het ESF;

5. onderstreept het feit dat de moeilijkheid die is vastgesteld om de kredieten te benutten, 
deels het gevolg is van de moeilijkheid om aan bepaalde criteria van de strategie van 
Lissabon, met name op het gebied van innovatie, te voldoen in de regio's, met name 
regio's met een ontwikkelingsachterstand, in een periode van economische en financiële 
crisis;

6. vraagt daarom dat specifieke aandacht wordt besteed aan de verdere bevordering van leren 
van elkaar, de uitwisseling van beste praktijken en een versterking van de administratieve 
capaciteit in sommige lidstaten en vraagt dat verder wordt gereflecteerd over een manier 
om de diverse regels en controleregelingen die gelden, te stroomlijnen.
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