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Geachte heer Van Overtveldt,

Tijdens hun vergadering van 24 februari hebben de REGI-coördinatoren besloten het advies 
van de commissie inzake de resolutie over de richtsnoeren 2022 in briefvorm uit te brengen.  Ik 
zou het op prijs stellen als uw medewerkers de volgende suggesties in de stemlijst van BUDG 
zouden willen opnemen: 

* * *

Algemene opmerkingen

1. Artikel 174 VWEU bepaalt dat de economische, sociale en territoriale samenhang moet 
worden versterkt om de harmonische ontwikkeling van de Unie in haar geheel te 
bevorderen: de Unie stelt zich in het bijzonder ten doel, de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio’s en de achterstand van de minst 
begunstigde regio’s te verkleinen;

2 gebleken is dat investeringen in het kader van het cohesiebeleid en het regionaal 
ontwikkelingsbeleid een aanzienlijke Europese meerwaarde hebben en bijdragen tot de 
verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de EU, zoals de Green Deal en de 
Europese pijler van sociale rechten, alsook tot de bevordering van innovatie en de 
ondersteuning van de overgang naar de digitale economie;

3. herinnert eraan dat het cohesiebeleid van de EU aanzienlijk bijdraagt tot duurzame 
economische groei, investeringen en mededinging, alsook tot veilige en zekere arbeids- 
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en levensomstandigheden, met inbegrip van gelijke kansen en non-discriminatie;

4. steunt volmondig het regionaal en cohesiebeleid als het belangrijkste 
investeringsinstrument van de EU-begroting voor het tot stand brengen van 
economische, sociale en territoriale cohesie, en als een van de hoekstenen van het herstel 
van de COVID-19-pandemie;

Een late start van het cohesiebeleid 2021-2027

5. erkent dat als gevolg van de zeer late goedkeuring van de standpunten van de Raad over 
wetgevingsvoorstellen in verband met het MFK een vertraagde start van het nieuwe 
cohesiebeleid voor de periode 2021-2027 onvermijdelijk is; 

6. verzoekt de begrotingsautoriteit in het licht van de twee overlappende 
programmeringsperioden (2014-2020/n + 3 & 2021-2027) en gezien de noodzaak om 
de economie na de COVID-19-pandemie weer op gang te brengen, te zorgen voor 
voldoende liquiditeit in de jaarlijkse begroting 2022 om de inkomende 
betalingsaanvragen te kunnen honoreren; 

7. roept op tot meer middelen voor Europese territoriale samenwerking (ETS, Interreg) 
om beter te kunnen reageren op COVID-19 en ervoor te zorgen dat de noodzakelijke 
interregionale samenwerking op lokaal en regionaal niveau wordt voortgezet;

De noodzaak van begrotingscoördinatie

8. neemt nota van de toename van EU-instrumenten met beleidsdoelstellingen die verwant 
zijn met en complementair zijn aan die van het cohesiebeleid, zoals React-EU, JTF, 
RRF, CRII en CRII+;  benadrukt de noodzaak van een zorgvuldige coördinatie van de 
begrotingsaspecten van de uitrol van deze nieuwe instrumenten om het effect ervan te 
maximaliseren; en verzoekt de Commissie na te gaan of daartoe extra administratieve 
middelen nodig zijn;   

9. onderstreept dat bestuur op verschillende niveaus en de betrokkenheid van regionale en 
lokale overheden en andere actoren voorwaarden zijn voor doeltreffende, transparante 
en gerichte investeringen.

Hoogachtend, 

Younous Omarjee


