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SUGGESTIES

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

1. is van mening dat de begrotingsconsolidatie in evenwicht moet zijn met de investeringen 
die nodig zijn om enerzijds de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken en 
anderzijds de negatieve gevolgen van de crisis op te vangen;

2. benadrukt dat het cohesiebeleid reeds lang zijn meerwaarde heeft bewezen als 
investeringsinstrument dat op doeltreffende wijze zorgt voor groei en nieuwe banen, dit 
door accuraat in te spelen op de investeringsbehoeften van de regio's en zo niet alleen bij 
te dragen tot het wegwerken van de verschillen tussen de regio's, maar ook tot het 
economisch herstel en de ontwikkeling van de gehele Unie;

3. stelt met bezorgdheid vast dat de snellere uitvoering van de meeste programma's in 
rubriek 1b eind 2011 een aanzienlijke betalingsachterstand met zich heeft gebracht, die zal 
moeten worden aangepakt met voldoende beschikbare betalingskredieten in 2012;

4. vreest verder dat deze achterstand in 2013 nog erger zal worden omdat de uitvoering in 
rubriek 1b naar verwachting nog sneller zal verlopen; verzoekt de Raad en de Commissie 
samen met het Parlement onmiddellijk de cijfers en de behoeften te analyseren en te 
beoordelen opdat de uitvoering voor 2013 niet in het gedrang komt; wijst erop dat een 
tekort aan betalingskredieten programma's kan bedreigen die momenteel goed 
functioneren;

5. verzoekt de Raad en de Commissie tevens de reële betalingsbehoeften in rubriek 1b voor 
2013 zorgvuldig te beoordelen, geen onrealistische of onvoldoende gerechtvaardigde 
besnoeiingen door te voeren en geen besluiten te nemen die ingaan tegen de ramingen van 
de lidstaten zelf en als basis dienen voor de ontwerpbegroting van de Commissie; 
benadrukt hierbij dat het zich zal verzetten tegen elke verlaging van de betalingskredieten 
die afwijkt van de daarop gebaseerde behoeftenraming door de Commissie.


