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SUGGESTIES

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

1. merkt op dat volgens het jaarverslag van de Europese Rekenkamer (ERK) over het 
begrotingsjaar 20191 de ontvangsten en uitgaven voor 2019 wettig en regelmatig waren, 
en dat meer dan de helft van de EU-uitgaven in 2019 als risicovol kan worden 
beschouwd, een stijging ten opzichte van 2018, met inbegrip van betalingen in het kader 
van vergoedingen voor investeringen op het gebied van cohesie en 
plattelandsontwikkeling; merkt bezorgd op dat het geschatte percentage materiële 
fouten is gestegen van 4,5 % in 2018 tot 4,9 % in 2019; herinnert er echter aan dat de 
afdeling voor cohesiebeleid en plattelandsontwikkeling in de EU-begroting voor de 
programmeringsperiode 2000-2006 nog een foutenpercentage in de dubbele cijfers liet 
zien; benadrukt dat uitgaven met een hoog risico goed waren voor meer dan de helft 
(53 %) van de gecontroleerde uitgaven in 2019, wat een stijging inhield ten opzichte 
van 2018; verzoekt de Commissie en de lidstaten zorgvuldig nota te nemen van dit hoge 
risiconiveau en het daaruit voortvloeiende potentieel voor een mogelijk later verlies van 
middelen, dat enigszins is toegenomen door de strikte termijnen die zijn vastgesteld in 
bepaalde wetgeving op het gebied van het cohesiebeleid die na het uitbreken van de 
huidige COVID-19-crisis is aangenomen;

2. is verheugd over de inspanningen om de eisen te vereenvoudigen die in het kader van de 
programmeringsperiode 2021-2027 van de verordening inzake gemeenschappelijke 
bepalingen en de MFK-gerelateerde middelen aan projectmanagers en 
beheersautoriteiten in de lidstaten worden gesteld, aangezien een verdere 
vereenvoudiging van de regels en procedures kan bijdragen tot een efficiënter gebruik 
van middelen en tot een lager foutenpercentage; benadrukt dat elke verhoging van de 
financiering extra oplettendheid vergt en dat de instellingen in geval van fouten het 
risico lopen aan geloofwaardigheid in te boeten;

3. is zich ervan bewust dat voor uitgaven met een hoog risico vaak complexe regels en 
subsidiabiliteitsvoorwaarden gelden, en dat dergelijke regels en voorwaarden vaak 
worden aangevuld met verdere eisen die door de nationale autoriteiten worden 
opgelegd, wat leidt tot een groter foutenrisico, hetgeen het verschil tussen fouten en 
fraude benadrukt; herinnert in dit verband aan de eerdere standpunten van de ERK 
aangaande fouten in de btw-teruggave en de noodzaak om de regels op dit gebied te 
vereenvoudigen zodat de lidstaten beter aan hun betaalverplichtingen jegens 
begunstigden kunnen voldoen; is van mening dat het door de ERK geschatte 
foutenniveau voor de ontvangsten van 2019 moet worden beoordeeld in de context van 
het meerjarige karakter van de programma’s, wat betekent dat in een later stadium 
correcties moeten worden doorgevoerd, waardoor het risico bij de beëindiging van een 
programma aanzienlijk kleiner kan uitvallen; verzoekt de ERK na beëindiging van de 
programma’s die onder het cohesiebeleid 2007-2013 vallen een verslag met een geschat 
foutenpercentage op te stellen;

4. neemt nota van de daling van het geschatte foutenpercentage in de uitgaven voor 

1 https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=53898 
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economische, sociale en territoriale samenhang van 5 % in 2018 tot 4,4 % in 2019; is 
verheugd over deze verbetering op jaarbasis, maar is teleurgesteld dat het ondanks de 
vereenvoudigingsmaatregelen in de Omnibusverordening niet mogelijk is gebleken het 
foutenpercentage terug te brengen tot het in 2017 geregistreerde niveau van 3 %;  is 
ervan overtuigd dat in dit verband tijdens de volgende programmeringsperiode 
inspanningen moeten worden geleverd;

5. merkt op dat de belangrijkste redenen voor dit foutenpercentage zijn: niet-
subsidiabiliteit van projecten, schending van de regels van de interne markt en niet-
subsidiabele uitgaven; herinnert eraan dat deze gebieden een hoog foutenrisico vertonen 
en dat de controles door de beheersautoriteiten en auditinstanties niet altijd doeltreffend 
zijn; herinnert er ook aan dat bij financiële fouten in de meeste gevallen geen sprake is 
van fraude; benadrukt dat de Europese Unie behoefte heeft aan samenhangende, 
efficiënte en betrouwbare mechanismen om de absorptie van Europese 
financieringsmiddelen door de lidstaten te stimuleren; is van mening dat de lidstaten 
adequate informatie moeten verstrekken met het oog op meer transparantie in het 
gebruik van overheidsopdrachten bij de uitvoering van de middelen van het 
cohesiebeleid en dat zij meer inspanningen moeten leveren om fraude te voorkomen en 
op te sporen in samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie (EOM) en het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF);

6. is verheugd over de inspanningen om de eisen die in het kader van de 
programmeringsperiode 2021-2027 van de verordening inzake gemeenschappelijke 
bepalingen en de aan het MFK gerelateerde middelen aan projectmanagers en 
beheersautoriteiten in de lidstaten worden gesteld, te vereenvoudigen; onderstreept dat 
dit probleem kan worden verholpen door de nationale subsidiabiliteitsregels te 
vereenvoudigen, waardoor de administratieve lasten en het risico op fouten worden 
verminderd, wat voor een hoge mate van transparantie zorgt; pleit voor een veelvuldiger 
gebruik van vereenvoudigde kostenopties, hetgeen de ERK ook als een uitkomst voor 
aanvragers beschouwt en controles vergemakkelijkt; onderschrijft de conclusies van de 
ERK die luiden dat de gewijzigde regels voor de uitvoering van de Europese structuur- 
en investeringsfondsen (ESI-fondsen) het uitvoeringsproces verder zouden moeten 
versnellen; wijst erop dat de nationale werkmethoden voor controles moeten worden 
verbeterd; verzoekt de Commissie om in een gestructureerde dialoog met de lidstaten 
administratieve praktijken en procedures te analyseren, teneinde inefficiënties weg te 
nemen en voorbeelden van effectieve administratieve praktijken en procedures onder 
alle bevoegde autoriteiten te verspreiden;

7. erkent dat de COVID-19-crisis voor een nieuwe en onverwachte uitdaging heeft 
gezorgd; dat de EU en haar lidstaten vastberaden moeten reageren en zowel op EU- als 
op nationaal niveau oplossingen moeten bieden; wijst erop dat het cohesiebeleid zijn 
meerwaarde al heeft bewezen en in de nasleep van de COVID-19-crisis nog essentiëler 
zal zijn; is verheugd over de grotere financiële flexibiliteit met betrekking tot uitgaven 
in het kader van het cohesiebeleid, die de lidstaten in staat stelt met deze middelen aan 
de crisis gerelateerde projecten te bekostigen; onderstreept dat de continuïteit van en 
nauwere samenwerking met alle belanghebbenden van het cohesiebeleid moeten 
worden bevorderd, voornamelijk met kleine en middelgrote ondernemingen, gemeenten 
en regio’s, aangezien werkloosheid en de gezondheidszorg de komende maanden voor 
hen problematisch zullen zijn; onderstreept dat het wegnemen van de onderliggende 
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oorzaken van onregelmatigheden door stroomlijning en versterking van de 
administratieve capaciteit de begunstigden en de autoriteiten zou helpen zich te 
concentreren op resultaten en zou bijdragen tot het terugdringen van het 
foutenpercentage; merkt op dat de dringende flexibiliteitsmaatregelen die zijn genomen 
als antwoord op de COVID-19-crisis onmiddellijk effect hebben gehad en dat veel van 
deze maatregelen, die uitstekende resultaten hebben opgeleverd, moeten worden 
voortgezet; is ervan overtuigd dat de conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat 
ook zal bijdragen tot een grotere regelmatigheid van EU-financiering;

8. stelt met bezorgdheid vast dat de absorptiepercentages voor het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CF) aan het eind van het zesde 
uitvoeringsjaar 6,6 % lager zijn dan in dezelfde fase van de vorige 
programmeringsperiode; benadrukt dat dit deels te wijten is aan de vertragingen in het 
begin van de programmeringsperiode; benadrukt echter dat het absorptiepercentage van 
de ESI-fondsen in 2019 hoger was dan in alle andere jaren van de MFK-periode 2014-
2020; vestigt de aandacht op het risico dat de lidstaten, naarmate het einde 
subsidiabiliteitsperiode dichterbij komt en gezien de omstandigheden van de COVID-
19-crisis, hogere prioriteit geven aan absorptiepercentages dan aan de doelstellingen, 
prestaties en regelmatigheid van het cohesiebeleid; onderstreept dat een verschuiving 
van prestaties naar naleving de cohesiedoelstellingen zou belemmeren en tot onnodige 
uitgaven zou leiden; verzoekt de Commissie daarom maatregelen uit te werken om de 
procedures te vereenvoudigen, hetgeen in de bovengenoemde omstandigheden zou 
bijdragen tot een verantwoord en adequaat gebruik van middelen, en dus tot herstel in 
de lidstaten, rekening houdend met het feit dat de doelstellingen van de lidstaten voor de 
programmeringsperiode 2021-2027 veel ambitieuzer moeten zijn als antwoord op de 
economische en sociale gevolgen van de COVID-19-crisis, met het oog op de 
bescherming van de burgers, het redden van banen en het verbeteren van de 
investeringsklimaat, waarbij alle overheidsniveaus bij de ontwikkeling en de uitvoering 
van de herstelplannen moeten worden betrokken;

9. wijst erop dat de Unie haar toevlucht neemt tot financiële instrumenten en garanties 
voor de EIB-groep, waardoor de begroting van de Unie aan een groter risico wordt 
blootgesteld, zoals de ERK al heeft aangegeven;

10. neemt ook bezorgd kennis van het jaarverslag van de ERK over het begrotingsjaar 
2019, waarin wordt gewezen op het feit dat de meeste fouten in de uitgaven van 
programma’s onder gedeeld beheer voortkomen uit fouten in de controles door 
nationale controleautoriteiten; is daarom verheugd over de nieuwe programma’s voor 
technische bijstand van de Europese Commissie ten behoeve van de samenwerking met 
beheersorganen, opleidingsprogramma’s en het uitdiepen van de gegevens van de 
programma’s voor nationale deskundigen als middel om de kennis van de instrumenten 
te vergroten en voornoemde fouten te voorkomen; wijst in dit verband op de 
noodzakelijke monitoring in het kader van de fraudebestrijdingsstrategie van de 
Europese Commissie en op het bieden van steun en bijstand aan de lidstaten bij de 
uitvoering van fraudebestrijdingsmaatregelen, met inbegrip van het analyseren van door 
de lidstaten gemelde onregelmatigheden in verband met de ESI-fondsen, omdat er een 
einde moet worden gemaakt aan elke vorm van fraude met betrekking tot EU-
financiering om het vertrouwen van de burgers in de EU-uitgaven en de instellingen van 
de EU te versterken;
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11. verzoekt de Commissie te inventariseren welke regio’s een laag absorptiepercentage 
hebben en hen te helpen dit te verbeteren door te onderzoeken welke regels de 
efficiëntie en doelmatigheid van het Cohesiefonds kunnen verbeteren;

12. maakt zich zorgen over de gevolgen van de relatief lage uitvoeringsgraad binnen het 
cohesiebeleid in vergelijking met de rest van de EU-begroting; onderschrijft de 
zienswijze van de ERK dat de komende jaren adequate middelen voor betalingen in het 
kader van de EU-begroting moeten worden gewaarborgd.
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