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SUGGESTIES

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

1. herinnert eraan dat de Europese begroting hoofdzakelijk een investeringsbegroting is, 
waarbij 94 % van het totale bedrag opnieuw in de lidstaten wordt geïnvesteerd, en dat de 
lokale en regionale autoriteiten verantwoordelijk zijn voor een zeer groot deel van de 
overheidsuitgaven in Europa;

2. benadrukt dat het cohesiebeleid een cruciale rol speelt bij de bevordering van 
economische, sociale en territoriale cohesie, de stimulering van werkgelegenheid en groei 
en de vermindering van macro-economische onevenwichtigheden;

3. roept ertoe op prioriteit te verlenen aan het bewerkstelligen van synergieën tussen de 
begroting van de EU en de nationale, lokale en regionale begrotingen; vraagt de 
Commissie concreet feitenmateriaal te verschaffen over de wijze waarop de rol van de 
EU-begroting als hefboom voor investeringen op verschillende niveaus kan worden 
versterkt; verzoekt de lidstaten op alle niveaus ten volle gebruik te maken van de 
bijkomende financieringsmogelijkheden waarin de Europese Investeringsbank en het 
nieuwe instrument inzake projectobligaties voorzien; is bovendien ingenomen met het feit 
dat de toepassing van financiële instrumenten in het kader van het cohesiebeleid wordt 
uitgebreid tot alle thematische doelstellingen en alle GSK-fondsen;

4. is bezorgd dat bezuinigingen op de financiering van het cohesiebeleid in het volgende 
MFK de capaciteit van nationale, regionale en lokale autoriteiten zal aantasten om te 
investeren in intelligente, inclusieve en duurzame groei; benadrukt dat de financiering van 
het cohesiebeleid op zijn minst moet worden gehandhaafd op het huidige niveau;

5. verzoekt de instellingen de huidige bepalingen te verbeteren zodat regio's in bepaalde 
lidstaten die bijzonder zwaar getroffen zijn door de financiële crisis hun capaciteit kunnen 
vergroten om middelen van de structuur- en cohesiefondsen op te nemen en de verwachte 
zeer omvangrijke annuleringen te voorkomen;

6. benadrukt dat het stellen van macro-economische voorwaarden onaanvaardbaar is, omdat 
dit kan leiden tot problemen bij de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid en tot risico's 
voor de nakoming van langetermijnverplichtingen; herhaalt dat de invoering van macro-
economische voorwaarden nadelige gevolgen zou hebben voor de regio's met de meeste 
problemen, en benadrukt dat lokale en regionale autoriteiten niet gestraft mogen worden 
voor problemen op lidstaatniveau; onderstreept daarnaast tegenstander te zijn van de 
prestatiereserve, omdat regio's daarmee kunnen worden ontmoedigd om ambitieuze en 
innovatieve projecten te kiezen in plaats van projecten met makkelijker te bereiken 
doelen;

7. staat op het standpunt dat thematische concentratie op een klein aantal prioriteiten 
noodzakelijk is; benadrukt echter dat hierbij flexibiliteit vereist is, om lidstaten en regio's 
in staat te stellen op zo doeltreffend mogelijke wijze te handelen bij het nastreven van 
gezamenlijke doelen, en daarnaast rekening te kunnen houden met specifieke territoriale, 
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economische en sociale omstandigheden.
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