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SUGGESTIES

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

1. merkt op dat de EU-begroting steun moet blijven bieden voor het herstel, de 
convergentie, de eerlijke en inclusieve duurzame groei en het concurrentievermogen 
van de Europese economie en andere EU-prioriteiten zoals sociale, economische en 
territoriale cohesie en regionale ontwikkeling, klimaatmaatregelen, digitalisering en 
innovatie, veiligheid en het beheer van de migratie, maar wijst er ook op dat de COVID-
19-pandemie een nieuwe en onverwachte uitdaging is die de EU en haar lidstaten 
vastberaden moeten aanpakken, ook door middel van oplossingen op EU-niveau;

2. herinnert eraan dat cohesie een gedeelde bevoegdheid is van de EU en de lidstaten en 
dat het als voornaamste overheidsinvesteringsbeleid een belangrijke rol zal spelen bij 
het herstel na de COVID-19-pandemie; benadrukt dat het cohesiebeleid gebaseerd is op 
solidariteit en tot doel heeft de economische, sociale en territoriale verschillen tussen de 
lidstaten en binnen de EU en de regio’s te verkleinen; benadrukt in dat verband dat de 
programma’s die in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI) 
worden beheerd, ondersteuning bieden voor en in belangrijke mate bijdragen aan 
duurzame oplossingen voor eerlijke en inclusieve economische groei, investeringen en 
concurrentievermogen, alsmede hoogwaardige, veilige en zekere arbeids- en 
levensomstandigheden van de burgers, met inbegrip van gelijke kansen, sociale 
rechtvaardigheid en non-discriminatie;

3. merkt op dat de begroting voor het jaar 2021 de eerste is van de nieuwe 
programmeringsperiode 2021-2027 en dat zij de beginselen en prioriteiten van een 
geactualiseerd en geheroriënteerd meerjarig financieel kader (MFK) moet 
weerspiegelen en moet bijdragen tot de beperking van de sociale en economische 
gevolgen van de COVID-19-pandemie, waarbij zorgvuldig rekening moet worden 
gehouden met de beschikbare middelen en de begrotingsregels en -beginselen die een 
realistische, onmiddellijke en bevredigende uitvoering zullen waarborgen;

4. onderstreept de noodzaak om in de begroting voor het jaar 2021 voldoende 
betalingskredieten op te nemen om de opeenstapeling van onbetaalde vorderingen uit 
het MFK 2014-2020 te voorkomen; merkt op dat als gevolg van de vertragingen bij de 
uitvoering van de programmeringsperiode 2014-2020 de meeste restituties in de jaren 
2021-2022 zullen plaatsvinden;

5. is verheugd over de grotere flexibiliteit van het cohesiebeleid - meer cofinanciering, 
gebruik van EU-fondsen voor de bestrijding van crises - die in maart en april 2020 is 
ingevoerd, en is van mening dat deze flexibiliteit ook in het MFK 2021-2027 moet 
worden gehandhaafd;

6. is verheugd over de maatregelen die het Europees Parlement al heeft goedgekeurd, zoals 
de uitbreiding van het EU-Solidariteitsfonds tot noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid, waarvoor in 2020 bijna 800 miljoen EUR beschikbaar zal zijn, en het 
Corona Response Investment Initiative (CRII en CRII+), dat tot doel heeft 
8 miljard EUR aan liquiditeiten te verstrekken, met als uiteindelijk doel een bedrag aan 
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Europese overheidsinvesteringen tot 37 miljard EUR, ter ondersteuning van burgers, 
regio’s en landen die zwaar door de COVID-19-pandemie zijn getroffen;

7. is ingenomen met de wetgevingsresolutie van 17 april 2020 waarin specifieke 
maatregelen worden goedgekeurd om uitzonderlijke flexibiliteit te bieden voor het 
gebruik van de ESI-fondsen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak; merkt op dat 
dit zal leiden tot een snellere uitvoering ervan en dus tot een grotere behoefte aan 
betalingskredieten, die in de begroting voor het jaar 2021 moet worden weerspiegeld;

8. verwelkomt het voorstel van de Commissie om van de lidstaten geen terugbetaling te 
eisen van de niet-bestede voorfinanciering die aan het begin van het jaar is betaald, 
d.w.z. dat de lidstaten de resterende middelen van de geplande uitgaven niet aan de 
Commissie hoeven terug te betalen, maar erkent dat kan leiden dit een financieel gat in 
de begroting voor 2020 (voorfinanciering vormt de bestemmingsontvangsten voor de 
EU-begroting) en bijgevolg kan leiden tot een grotere behoefte aan betalingskredieten in 
de begroting voor het jaar 2021;

9. roept de lidstaten op om hun plannen, ambities en verwachtingen voor de periode na de 
crisis duidelijk en doelgericht te delen en hun gezamenlijke rol bij de voorbereiding van 
een gecoördineerde EU-aanpak te erkennen.


