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Betreft: Richtsnoeren voor de begroting 2021 – Afdeling III (2019/2213 (BUD))

Geachte heer Van Overtveldt,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie regionale ontwikkeling ermee 
belast een advies uit te brengen aan uw commissie. Via een schriftelijke procedure van de 
coördinatoren op 23 maart 2020 heeft de commissie besloten dat advies in briefvorm uit te 
brengen.

Daarbij heeft de Commissie regionale ontwikkeling besloten om de bevoegde 
Begrotingscommissie te verzoeken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen.

Hoogachtend, 

Younous Omarjee
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SUGGESTIES

A. overwegende dat, overeenkomstig artikel 174 VWEU, economische, sociale en 
territoriale samenhang worden erkend als belangrijke elementen voor de harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie, en dat het MFK deze doelstelling van de EU ten volle dient 
te ondersteunen;

1. benadrukt dat de begroting van de EU voor 2021 de eerste zal zijn tijdens het MFK 
2021-2027, en dat deze begroting het standpunt van het Parlement inzake de komende 
zeven jaar duidelijk moet weergeven, de politieke prioriteiten van de Unie moet 
weerspiegelen en moet waarborgen dat de EU-programma’s voor de ondersteuning en 
versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie worden uitgevoerd; 
herinnert eraan dat deze programma’s en beleidsmaatregelen duurzame oplossingen 
voor economische groei, investeringen en concurrentievermogen, alsmede veilige en 
zekere werk- en leefomstandigheden voor de burgers, met inbegrip van gelijke kansen 
en non-discriminatie, ondersteunen en er in belangrijke mate toe bijdragen;

2. is van mening dat investeringen gedaan in het kader van het cohesie- en het regionale 
ontwikkelingsbeleid zorgen voor een zeer grote meerwaarde door de financiering in de 
hele Europese Unie te delen; tevens draagt het bij aan het verwezenlijken van de 
prioriteiten en doelstellingen van de EU, zoals de Green Deal, innovatie en de digitale 
economie; benadrukt dat duurzame ontwikkeling, economische groei en het blijven 
nastreven van algemene en inclusieve cohesie door het verkleinen van de verschillen en 
ongelijkheden in de lidstaten en de regio’s in Europa, universele en fundamentele 
doelstellingen zijn voor de Europese Unie;

3. wijst er nogmaals op dat afdoende middelen nodig zijn om deze doelen te bereiken, 
naast een ambitieuze, eerlijke, soepele en inclusieve transitie en een klimaatneutraal 
Europa; herinnert in dit verband aan de bijdrage die het cohesiebeleid levert aan 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten ten behoeve van de verspreiding van moderne 
technologieën;  wijst erop dat het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) verhoogd 
moet worden met afdoende financiële middelen, zodat niemand buiten de boot valt en 
het fonds doeltreffend kan worden toegepast in de lidstaten, ter bescherming van 
burgers in gebieden met kolenindustrie en vervuiling, alsmede burgers in eiland- en 
afgelegen regio’s, die het meest kwetsbaar zijn wanneer de klimaattransitie wordt 
doorgevoerd; benadrukt in dit verband dat reeds voor het jaar 2021 de nodige financiële 
middelen gereserveerd moeten worden, om te waarborgen dat “traditioneel” en centraal 
beleid zoals het cohesiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid niet worden 
ondermijnd; herhaalt daarnaast zijn verzoek om een noodplan vast te stellen om de 
continuïteit van de financiering te waarborgen voor het geval het huidige MFK na 2020 
moet worden verlengd, en vraagt de Commissie een dergelijk plan zo spoedig mogelijk 
te presenteren, om vertragingen bij de start van de nieuwe programma’s te voorkomen 
en een soepele ononderbroken ondersteuning van begunstigden te waarborgen;

4. wijst erop dat de economische gevolgen van de wereldwijde verspreiding van COVID-
19 in 2020 waarschijnlijk zal leiden tot perioden van recessie in meerdere lidstaten, en 
dat daarom op de EU-begroting voor 2021 buitengewone financiële middelen moeten 
worden uitgetrokken om de gevolgen daarvan op te vangen.


