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SUGGESTIES

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

1. is verheugd over het voorstel van de Commissie voor een gemeenschappelijk strategisch 
kader voor het EFRO, het Cohesiefonds, het ESF, het EVF en het ELFPO, dat van 
essentieel belang is om een betere strategische coördinatie en een betere verwezenlijking 
van de EU2020-doelstellingen te waarborgen;

2. is een grote voorstander van een Europees Sociaal Fonds dat in het cohesiebeleid wordt 
geïntegreerd als middel om een geïntegreerde aanpak te waarborgen en een te sterke 
opdeling in sectoren te voorkomen; beveelt aan dat, terwijl het fonds zijn huidige structuur 
behoudt, de werking en de prioriteiten ervan opnieuw worden beoordeeld om de integratie 
tussen economische en sociale samenhang te waarborgen;

3. erkent dat een geïntegreerde planning zal leiden tot een zekere harmonisering van de 
regels voor de programma's van de structuurfondsen en bijgevolg tot eenvoudigere 
procedures; is ervan overtuigd dat dit proces de deelname van partners in projecten op 
basis van cofinanciering zal vergemakkelijken en overdreven administratieve rompslomp 
en ondoeltreffende spreiding van financiering zal voorkomen;

4. benadrukt dat vereenvoudiging, die van cruciaal belang is voor een succesvol 
cohesiebeleid, zowel op nationaal als regionaal niveau moet plaatsvinden, waardoor de 
resultaten zullen verbeteren; verzoekt de Commissie een eenvoudigere architectuur voor 
het toekomstige beleid voor te stellen, die gebaseerd is op meer flexibiliteit, evenredigheid 
en zichtbaarheid van het gebruik van de fondsen, om de volledige en snelle opname ervan 
te bevorderen;

5. pleit voor een meer resultaatgericht cohesiebeleid, dat zich minder toespitst op de 
regelmatigheid van de uitgaven en de procedures maar een doeltreffend evenwicht instelt 
tussen de kwaliteit van de interventies en de financiële en administratieve controle; 
beveelt aan dat degelijke beoordelingsmechanismen worden ingevoerd om de 
institutionele en administratieve capaciteit te verbeteren van de organen die met het 
beheer van de programma's belast zijn, wat zal bijdragen aan de kwaliteit van de uitgaven 
en het aantal fouten zal reduceren;

6. dringt aan op meer complementariteit tussen de EU-fondsen en de financiering op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau, wat een voorwaarde is voor een betere coördinatie 
en een doeltreffender gebruik van de beschikbare middelen.
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