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KORTE TOELICHTING 

Als gevolg van de late goedkeuring van de verordeningen inzake het cohesiebeleid voor de 

periode 2014-2020 konden niet alle operationele programma's op tijd worden goedgekeurd. 

De voorspelling van de Commissie bleek te optimistisch, daar eind 2014 slechts een klein 

percentage van de programma's1 (39 % oftewel 252 Unieprogramma's) was goedgekeurd. De 

goedkeuring van de overige programma's werd uitgesteld, hetzij via de overdrachtsprocedure 

van artikel 13, lid 2, onder a), van het Financieel Reglement, of op basis van een herziening 

van het meerjarig financieel kader (MFK). 

Voor "over te dragen" programma's (14 % oftewel 93 Unieprogramma's) is geen herziening 

van het MFK nodig, daar zij vóór eind 2014 klaar waren voor goedkeuring en alleen door 

tijdgebrek niet werden goedgekeurd. Wat deze programma's betreft kunnen de vastleggingen 

van 2014 nog steeds worden gebruikt, ook al is de goedkeuring uitgesteld tot begin 2015. 

Voor alle overige programma's (47 % oftewel 300 Unieprogramma's) is – om de 

vastleggingen van 2014 niet verloren te laten gaan – een herziening van het MFK nodig 

krachtens artikel 19 van de MFK-verordening, waarbij de vastleggingen van 2014 naar 

volgende jaren worden overgeheveld. 

De rapporteur spreekt dan ook zijn voldoening uit over het voorstel voor een verordening van 

de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van 

het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020. Hij beveelt aan dat het Parlement 

hiermee instemt, daar dit een onontbeerlijke stap is naar de voltooiing van de startfase van de 

nieuwe programmaperiode voor het cohesiebeleid en op deze manier negatieve gevolgen voor 

regio's en steden, en dus voor de Europese burgers, worden vermeden. De Europese structuur- 

en investeringsfondsen vormen de belangrijkste pijlers van het investeringsbeleid van de Unie 

en het is dan ook essentieel dat alle middelen zo tijdig en doeltreffend mogelijke worden 

ingezet, met het doel groei en banen te genereren. De nieuwe programmaperiode heeft reeds 

aanzienlijke vertraging opgelopen en er moet voor worden gezorgd dat zich geen verdere 

vertraging noch verliezen voordoen. 

Het voorstel heeft ten doel vrijwel alle ongebruikte vastleggingen van 2014 voor rubriek 1b 

"Economische, sociale en territoriale samenhang" naar 2015 over te hevelen, met uitzondering 

van de bijdragen uit het EFRO aan de grensoverschrijdende programma's in het kader van het 

instrument voor pretoetredingssteun (IPA) en het Europees nabuurschapsinstrument (ENI), 

die naar 2017 worden overgeheveld. De rapporteur erkent het beginsel van gelijkheid tussen 

lidstaten en programma's dat ten grondslag ligt aan het voorstel, maar benadrukt dat de 

Commissie met lidstaten en regio's moet samenwerken om niet alleen alle resterende 

programma's snel goed te keuren, maar ook de programma's zelf zorgvuldig ten uitvoer te 

leggen, met het doel de beschikbare middelen volledig en doeltreffend te gebruiken. Hij acht 

het dan ook een goede zaak dat de Commissie verklaart dat zij "een actieve partner in het 

programmeringsproces voor de desbetreffende programma’s wordt, volledig zal 

samenwerken met de nationale en regionale autoriteiten, en alle beschikbare maatregelen zal 

nemen om ervoor te zorgen dat de programma’s zo spoedig mogelijk na de aanneming van de 

                                                 
1 Dit geldt onder meer voor de Europese structuur- en investeringsfondsen, het Fonds voor asiel, migratie en 

integratie en het Fonds voor interne veiligheid. 
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gewijzigde verordening van de Raad tot vaststelling van het MFK voor de jaren 2014-2020, 

en in ieder geval vóór eind 2015, worden goedgekeurd, conform het bepaalde in de 

verordening gemeenschappelijke bepalingen". 

Wat betreft de overheveling naar 2017 van de hele EFRO-bijdrage van 2014 aan 

grensoverschrijdende programma's in het kader van het instrument voor pretoetredingssteun 

(IPA) en het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) erkent de rapporteur dat er vertraging 

optreedt bij de goedkeuring van dergelijke programma's en dat zij uitermate complex zijn. 

Niettemin is hij van oordeel dat het omwille van de coherentie en een snellere uitvoering van 

de programma's wenselijk zou zijn geweest om dezelfde redenering te volgen als voor de 

overige toewijzingen. 

Het voorstel bevat geen wijzigingen van de betalingskredieten, uitgaande van de 

veronderstelling dat de overheveling van vastleggingskredieten van 2014 naar 2015 geen 

hindernissen voor betalingen in de komende jaren met zich zal meebrengen. De rapporteur 

spreekt in dit opzicht zijn twijfels uit en hoopt dat de berekeningen van de diensten van de 

Commissie realistisch zullen blijken en dat de bestaande flexibiliteitsvoorzieningen van de 

MFK-verordening volstaan om een toename van de aanvragen voor tussentijdse betalingen in 

2017 en 2018 te kunnen opvangen. Hij benadrukt dat het vraagstuk van de achterstallige 

betalingen – zoals reeds herhaaldelijk door het Europees Parlement aan de orde is gesteld – 

onhoudbaar is en eens en voor altijd moet worden opgelost, en dat bijkomende problemen met 

betalingen tegen elke prijs moeten worden voorkomen. 

****** 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het 

voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, 

Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-

2020 
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