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SUGGESTIES 

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie regionale ontwikkeling 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. beklemtoont de cruciale rol van het cohesiebeleid voor de totstandbrenging van 

economische, sociale en territoriale convergentie in de EU en de verwezenlijking van 

de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, maar is tegelijkertijd verontrust 

door de aanhoudende ongelijkheid tussen de rijke en arme regio's en de toenemende 

sociaal-economische ongelijkheid tussen de verschillende sociale categorieën van 

burgers op het vlak van inkomen en toegang tot gezondheidszorg; toont zich bezorgd 

over de algemene verarming van een aantal regio's, waaronder overgangsregio's, sinds 

de financiële crisis van 2008; benadrukt het potentieel van het cohesiebeleid om de 

Europese economieën aan te passen aan de technologische revolutie, zodat zij beter 

bestand zijn tegen de vergrijzing van de bevolking en de openstelling van Europese en 

mondiale markten; wijst er daarom op dat investeringen in nieuwe technologieën, 

modernisering, nieuwe vaardigheden en kennis, innovatie en onderzoek en 

ontwikkeling, die minder ontwikkelde regio's zullen helpen om hun positie in de 

waardeketen te verbeteren, sterk moeten worden ondersteund door het cohesiebeleid; 

onderstreept dat de doelstellingen en de financiering uit de begroting van de Unie van 

het cohesiebeleid in geen geval mogen worden afgezwakt; benadrukt dat het 

cohesiebeleid alle regio's ten goede moet blijven komen;  

2. stelt vast dat er tekortkomingen zijn in het systeem van financiële planning en 

uitvoering, met vertragingen op het gebied van betalingsverzoeken en betalingen en 

een opeenstapeling van onbetaalde rekeningen tot gevolg, hetgeen ingaat tegen de 

geest van de Verdragen; is verontrust door de grote vertragingen bij de goedkeuring 

van de operationele programma's en bij de aanwijzing van de management-, betalings- 

en certificeringsautoriteiten voor het cohesiebeleid, hetgeen nog is verergerd door de 

late afronding van de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (MFK) 

voor de periode 2014-2020 en de late vaststelling van de verordeningen inzake de 

Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), en bovendien heeft geleid 

tot een uiterst povere absorptiegraad van het cohesiebeleid in de huidige 

programmeringsperiode, waarvoor in de eerste plaats de bedenkers van de projecten 

zelf het gelag moeten betalen; vraagt in dit verband dat de vereenvoudiging die op 

touw is gezet in het kader van de herziening van het financieel reglement1 die sinds 

1 januari 2016 van kracht is nog verder wordt doorgetrokken, met name door de 

aandacht toe te spitsen op controles achteraf, door procedures te harmoniseren en een 

grotere flexibiliteit te hanteren in het volgende MFK; beklemtoont dat het niveau van 

de betalingskredieten ten minste moet overeenstemmen met de verbintenissen die in 

het verleden zijn aangegaan; wijst bovendien op de aanbevelingen van de 

deskundigengroep op hoog niveau voor toezicht op vereenvoudiging voor 

begunstigden van de Europese structuur- en investeringsfondsen; 

3. stelt vast dat er elk jaar een enorm verschil is tussen de geraamde en feitelijke 

betalingen uit de EU-begroting voor het cohesiebeleid en verzoekt de Commissie om 

in nauwe samenwerking met de lidstaten een methodologie vast te stellen om de 

uitvoering van de EU-begroting beter te kunnen plannen; benadrukt dat de 

                                                 
1 PB L 286 van 30.10.2015, blz. 1. 



 

PE616.664v02-00 4/7 AD\1148668NL.docx 

NL 

totstandbrenging van e-Cohesie, een systeem waarin de lidstaten gegevens kunnen 

invoeren over projectontwerpen, aanbestedingsplannen met geplande en feitelijke data 

voor inschrijving, aanbesteding en uitvoering, alsook alle financiële en 

boekhoudkundige gegevens met betrekking tot facturen, medefinanciering, 

subsidiabiliteit van uitgaven en dergelijke, in belangrijke mate zou bijdragen aan een 

beter beheer en een betere monitoring van de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid 

in de lidstaten, en ook een hulpmiddel kan zijn om nauwkeurigere ramingen te maken 

van de betalingen uit de EU-begroting; 

4. onderstreept dat financiële instrumenten in het EU-cohesiebeleid niet in de plaats 

mogen komen van rechtstreekse subsidies en steun en moeten worden beschouwd als 

aanvullende instrumenten die verder reiken dan het toepassingsgebied van een project 

of het gebied waar een project inkomsten genereert; benadrukt in dit verband dat bij 

het beheer van de ESI-fondsen en het EFSI een verschillende benadering wordt 

gehanteerd en dat de samenwerking tussen beide fondsen vruchten zou kunnen 

afwerpen bij grootschalige projecten, maar dat deze koppeling in geen geval ten koste 

mag gaan van de strategische samenhang, de territoriale concentratie en de 

langetermijnperspectieven van de programma's van het cohesiebeleid; 

5. dringt erop aan dat de wetgevingsvoorstellen voor het toekomstig MFK zo spoedig 

mogelijk worden voorgesteld om te voorkomen dat er vertragingen ontstaan bij de 

programmering voor de volgende periode; is van mening dat de maximale bedragen 

voor het cohesiebeleid in de volgende programmeringsperiode op hetzelfde niveau 

moeten liggen voor de EU-27, waarbij wordt gezorgd voor een steeds grotere 

doeltreffendheid en een verdere vereenvoudiging van de bijbehorende procedures, 

zodat de EU eindelijk over alle financiële middelen beschikt die ze overeenkomstig 

haar doelstellingen en prioriteiten uit hoofde van de Verdragen nodig heeft; wijst erop 

dat het cohesiebeleid de EU-burger beschermt tegen bepaalde negatieve effecten van 

de mondialisering en dat het kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) financiële 

steun biedt, onderzoeks- en samenwerkingsprojecten bevordert en aanzet tot deelname 

aan initiatieven om menselijk kapitaal te ontwikkelen, en dat het cohesiebeleid daarom 

sterk en doeltreffend moet blijven, met een grote zichtbaarheid voor de burger; 

6. benadrukt het verband tussen bestuurskwaliteit en succesvolle openbare en particuliere 

investeringen, innovatie en groei; is blij met de holistische aanpak die in het zevende 

verslag van de Commissie over de economische, sociale en territoriale cohesie wordt 

gehanteerd en dringt erop aan dat er bij de toekomstige toekenning van steun uit het 

Cohesiefonds volledig rekening wordt gehouden met deze punten; 

7. is van mening dat het beleid inzake economische, sociale en territoriale cohesie alle 

EU-regio's ten goede moet blijven komen, met name de regio's met de grootste 

ontwikkelingsachterstand en de ultraperifere gebieden, en dat het binnen de meest 

ontwikkelde regio's ten goede moet komen aan de perifere gebieden, die het meest 

door armoede zijn getroffen en op vlak van ontwikkeling en werkgelegenheid het 

minst aantrekkelijk zijn, met name ter ondersteuning van infrastructuurprojecten die 

het isolement kunnen helpen doorbreken; 

8. verzoekt om een betere samenhang tussen het cohesiebeleid en ander EU-beleid dat – 

zoals in het geval van handelsovereenkomsten – ten koste gaat van inspanningen die 
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worden geleverd via het regionaal beleid om de doelstelling van convergentie binnen 

de EU te verwezenlijken; 

9. benadrukt dat het cohesiebeleid moet worden voortgezet en versterkt in de volgende 

MFK-programmeringsperiode; verzet zich tegen pogingen om de desbetreffende 

begroting drastisch te verlagen en tegen pogingen om het regionaal beleid, dat nog 

steeds het enige belangrijke solidariteitsbeleid van de EU is, te vervormen. 
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