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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, zoals vermeld in het jaarverslag van de Rekenkamer voor het 
begrotingsjaar 2018, het geschatte foutenpercentage voor de uitgaven voor 
"Economische, sociale en territoriale cohesie" is gestegen van 3 % in 2017 tot 5 % in 
2018; betreurt dat de positieve trend van de laatste jaren is omgeslagen, al moet worden 
benadrukt dat fouten bij de uitvoering van de begroting niet automatisch fraude 
inhouden; 

2. neemt er kennis van dat deze fouten voornamelijk te wijten zijn aan terugbetalingen van 
niet-subsidiabele kosten, inbreuken op de internemarktregels en het ontbreken van 
ondersteunende documentatie, maar ook aan de lage totale niveaus van vergoedingen en 
betalingen van het voorgaande jaar en aan het feit dat er minder 
financieringsinstrumenten in de controle waren opgenomen;

3. wijst erop dat risicovolle uitgaven vaak onderworpen zijn aan complexe regels en 
subsidiabiliteitsvoorwaarden die tot fouten leiden, en dat een aantal van deze fouten nog 
worden verergerd doordat de nationale autoriteiten een extra laag toevoegen; stipt aan 
dat eenvoudiger nationale subsidiabiliteitsregels deze oorzaak van fouten kunnen helpen 
verkleinen en de administratieve lasten voor de begunstigden kunnen verminderen;

4. benadrukt dat de absorptie van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-
fondsen) nog steeds trager verloopt dan gepland – eind 2018 slechts 27,3 % –, en merkt 
op dat dit cijfer nog lager ligt dan het absorptiepercentage van 2011, het 
overeenkomstige jaar van het vorige meerjarig financieel kader; 

5. stipt aan dat dit lage absorptiepercentage niet alleen te wijten is aan de methode van 
annulering van kredieten (de “n + 3-regel”), maar ook aan de late goedkeuring van het 
noodzakelijke wetgevingskader voor de uitvoering van het cohesiebeleid; verzoekt de 
Commissie en de Raad daarom in de volgende programmeringsperiode 2021-2027 
passende maatregelen te nemen om een herhaling van de vertraagde uitvoering van de 
ESI-fondsen en het domino-effect daarvan te voorkomen.


