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SUGGESTIES

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

– gezien artikel 312, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU), waarin is bepaald dat de Raad met eenparigheid van stemmen een verordening tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader (MFK) vaststelt, na goedkeuring door het 
Europees Parlement, dat zich uitspreekt bij absolute meerderheid van zijn leden,

– gezien artikel 312, lid 3, VWEU, waarin duidelijk is bepaald dat in het MFK de jaarlijkse 
maximumbedragen aan vastleggingskredieten per uitgavencategorie worden vastgelegd, 
evenals de jaarlijkse maximumbedragen aan betalingskredieten, wat het noodzakelijk maakt 
dat het Parlement en de Raad bij de onderhandelingen over het MFK trouw blijven aan de 
hun in de Verdragen toebedeelde rol, en dat zij volgens de gewone wetgevingsprocedure, 
zoals omschreven in artikel 177 VWEU, beslissen over de vormgeving van het 
cohesiebeleid,

A. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 13 juni 2012 over het meerjarig 
financieel kader en eigen middelen1 heeft benadrukt dat de EU-begroting, en met name de 
uitgaven in het kader van het cohesiebeleid, een krachtig instrument vormen om een 
verhoging te bewerkstelligen van de strategische investeringen met Europese toegevoegde 
waarde en om de Europese economie weer op de rails te krijgen;

B. overwegende dat het MFK voor 2014-2020 moet worden gezien als het belangrijkste 
instrument waarmee vooraf kan worden vastgesteld of de Europa 2020-doelstellingen 
voldoende zullen worden verwezenlijkt, en dat daarom bij de lopende onderhandelingen de 
crisisgerichte mentaliteit moet worden losgelaten en gestreefd moet worden naar een 
degelijke en rationele begroting die borg staat voor groei en werkgelegenheid en uiteindelijk 
voor een hoge levensstandaard en veiligheid voor alle EU-burgers;

C. overwegende dat het EU-cohesiebeleid, als mechanisme dat alle EU-regio's op juiste wijze 
bij de interne markt betrekt, de voornaamste pijler van de Europese solidariteit moet blijven;

D. overwegende echter dat het cohesiebeleid moet worden hervormd, zodat het meer 
resultaatgericht, gebruiksvriendelijker voor de begunstigden en dus kostenefficiënter wordt;

E. overwegende dat het cohesiebeleid eerlijke toegang moet bieden tot hulpmiddelen en aan de 
reële ontwikkelingsbehoeften van alle EU-regio's moet voldoen, wat vraagt om flexibiliteit 
bij de vaststelling van doelstellingen en investeringsprioriteiten, ongeacht de noodzaak te 
investeren in bijvoorbeeld O&O en innovatie als een belangrijk instrument voor de 
verwezenlijking van de Europa 2020-strategie, die op de juiste manier aan het cohesiebeleid 
moet worden gekoppeld, namelijk in de vorm van een "weg naar topkwaliteit";

F. overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 8 juni 2011 getiteld 
"Investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een 
concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa"2 bevestigt dat het blijft streven naar een 
sterker EU-cohesiebeleid, en benadrukt dat hiervoor voldoende middelen moeten worden 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0245.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0266.
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toegewezen;

i. het bedrag van 376 miljard EUR voor het cohesiebeleid, zoals voorgesteld door de 
Commissie in haar voorstel voor een verordening tot bepaling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2014-2020, moet worden beschouwd als een minimumbedrag voor een 
adequate financiering, en het Parlement zou bij de toekomstige onderhandelingen niet van dit 
standpunt mogen afwijken.


