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SUGGESTIES 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. steunt het voorstel van de Commissie inzake OGB 2/2015 in verband met het voorstel 

voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU, EURATOM) nr. 

1311/2013 van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 

2014-2020 (MFK-verordening), waarin de overdracht wordt gevraagd van 

vastleggingskredieten die niet in 2014 zijn gebruikt als gevolg van de te late vaststelling 

van programma’s onder gedeeld beheer, onder meer voor de Europese structuur- en 

investeringsfondsen; 

2. acht het van wezenlijk belang dat OGB 2/2015 zo snel mogelijk wordt vastgesteld, omdat 

het een noodzakelijke voorwaarde is voor de goedkeuring van de programma's, waaronder 

die van het cohesiebeleid, waarvan de toewijzingen voor 2014 niet gebruikt konden 

worden; herinnert in dit verband aan het belang van de Europese structurele en 

investeringsfondsen en van de bijbehorende programma's, als essentiële bron van 

investeringen, groei en werkgelegenheid in de lidstaten; 

3. verwelkomt de algehele opzet van het voorstel, dat tot doel heeft ongebruikte toewijzingen 

van 2014 in rubriek 1b (economische, sociale en territoriale cohesie) over te dragen naar 

2015, om gelijke behandeling te waarborgen tussen programma's die zijn vastgesteld via 

de overdrachtsprocedure en programma's die in 2015 moeten worden vastgesteld op basis 

van de herziening van het MFK en het voorstel inzake OGB 2/2015; 

4. betreurt dat de bijdragen van 2014 van het EFRO aan de grensoverschrijdende 

programma's uit hoofde van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA) en het 

Europees nabuurschapsinstrument (ENI) worden overgedragen naar 2017; is van mening 

dat deze programma's weliswaar een bescheiden financiële omvang hebben, maar 

niettemin van groot belang zijn voor zowel de lidstaten als de betrokken kandidaat-landen 

dan wel buurlanden; benadrukt dat deze overdracht problemen en vertragingen kan 

veroorzaken op operationeel niveau, ondanks de vastleggingen die zijn voorzien voor 

2015 en 2016; benadrukt dat de continuïteit van het door deze twee instrumenten 

ondersteunde beleid moet worden gewaarborgd; 

5. is bezorgd over het feit dat een groot aantal programma's nog altijd goedgekeurd moet 

worden, en acht het van groot belang dat alle programma's zo snel mogelijk, en uiterlijk 

medio 2015, worden goedgekeurd en gestart, zodat de tenuitvoerlegging van het beleid 

zonder verdere vertragingen kan plaatsvinden; dringt er in dit verband bij de Commissie 

op aan haar inspanningen te versterken; benadrukt echter dat ook bij een versnelde 

uitvoering van het goedkeuringsproces de kwaliteit op de voorgrond moet blijven; 

6. wijst erop dat, aangezien de start van het MFK 2014-2020 met aanzienlijke vertragingen 

op het gebied van de betalingen gepaard ging, met onbetaalde rekeningen aan het einde 

van 2014 ter hoogte van ongeveer 24 771 miljoen EUR voor de programma's van het ESF, 

het EFRO en het Cohesiefonds in de periode 2007-2013, de overdracht van kredieten 

zoals voorgesteld in OGB 2/2015 aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de betalingen 
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van rubriek 1b, met name vanaf 2017, en is van mening dat hier aandacht aan moet 

worden besteed; 

7. is van mening dat in OGB 2/2015 onvoldoende aandacht wordt besteed aan dit probleem 

op het gebied van de betalingen en verwacht dat de Commissie nog voor begin april 

volledige en tijdige informatie en gegevens over de beoordeling van de betalingsramingen 

verstrekt, zodat in een vroeg genoeg stadium alle maatregelen en instrumenten kunnen 

worden ingezet om te voldoen aan de betalingsbehoeften in rubriek 1b en te voorkomen 

dat de achterstand met de betalingen nog groter wordt; 

8. wijst er in dit verband nogmaals op dat de achterstand met de betalingen in rubriek 1b een 

kwestie van structureel en politiek belang is waarvoor een langetermijnoplossing moet 

worden gevonden, zo mogelijk in het kader van de tussentijdse evaluatie/herziening van 

het MFK uit hoofde van artikel 2 van de MFK-verordening. 

9. wijst erop dat de overdracht van ongebruikte toewijzingen van 2014 naar 2015 kan leiden 

tot hoge druk op sommige lidstaten, met als gevolg problemen met de absorptie van de 

middelen en een hoger risico op annuleringen; verzoekt de Commissie daarom de lidstaten 

alle steun te geven die nodig is en om passende maatregelen voor te stellen om problemen 

te overwinnen. 
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