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SUGGESTIES

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

1. acht het noodzakelijk om onderscheid te maken tussen de besprekingen over het MFK en 
de besprekingen over één enkele rechtsgrondslag voor EU-beleidsterreinen, waaronder die 
voor het cohesiebeleid, gezien het bepaalde in de Verdragen en de rol van het Europees 
Parlement in beide processen; 

2. is van mening dat het werk aan het MFK in geen geval van invloed mag zijn op het werk 
aan de verordeningen waarmee de reikwijdte van de steunverlening uit en de regels ten 
aanzien van de implementatie van elk fonds worden vastgesteld, en dat derhalve de rol 
van het Europees Parlement in de onderhandelingen over de rechtsgrondslag voor het 
cohesiebeleid in acht moet worden genomen; betreurt ten zeerste dat dit beginsel niet is 
geëerbiedigd in de onderhandelingen over het MFK 2014-2020, hetgeen ertoe heeft geleid 
dat het werk aan het MFK aanzienlijke invloed heeft gehad op de onderhandelingen over 
de verordeningen inzake het cohesiebeleid, zowel inhoudelijk als wat betreft het 
tijdsbestek;

3. benadrukt dat de besprekingen over de middelen voor het cohesiebeleid gebaseerd moeten 
zijn op een analyse van de behoeften en dat daarbij rekening moet worden gehouden met 
de beoordeling van de uitvoering van het beleid in de vorige programmeringsperiode; 
herinnert eraan dat het cohesiebeleid een groeibevorderend investeringsbeleid is en 
dientengevolge aan belang wint als een Europees instrument tot het bevorderen van groei, 
het scheppen van werkgelegenheid, het stimuleren van overheidsinvesteringen en het 
verminderen van sociale ongelijkheid;

4. wijst erop dat er bij de toewijzing van de middelen aan afzonderlijke jaren van het MFK 
(definitie van de plafonds) rekening moet worden gehouden met de dynamiek van het 
cohesiebeleid, met name wat betreft de programmering, de implementatie en het tijdstip 
waarop de programma's definitief worden afgesloten, teneinde voor elk jaar het meest 
accurate betalingsniveau te waarborgen;

5. maakt zich ernstig zorgen over het feit dat de omvang van onbetaalde rekeningen aan het 
einde van het jaar alsmaar groter wordt en meent dat het cohesiebeleid het meest wordt 
getroffen door het gat in de Europese begroting; dringt derhalve aan op structurele 
hervormingen van de Europese begroting, waaronder een hervorming van de eigen 
middelen.


