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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 meer dan de helft van de EU-uitgaven in 2019 als risicovol kan worden 
beschouwd, met inbegrip van betalingen op basis van vergoedingen voor investeringen 
op het gebied van cohesie en plattelandsontwikkeling; merkt op dat de verhoging van 
het geschatte percentage materiële fouten van 4,5 % in 2018 tot 4,9 % in 2019 ertoe kan 
leiden dat controleurs een afkeurend oordeel over de EU-uitgaven geven;

2. 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 dat het verschil tussen fouten en fraude 
benadrukt;

3. neemt nota van de daling van het geschatte foutenpercentage in de uitgaven voor 
“economische, sociale en territoriale samenhang” van 5 % in 2018 tot 4,4 % in 2019; is 
verheugd over deze verbetering, maar is teleurgesteld dat het niet mogelijk is gebleken 
het foutenpercentage terug te brengen tot het in 2017 geregistreerde niveau van 3 %;

4. 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 inherent foutenrisico 
hebben en dat de controles door de beheersautoriteiten niet altijd doeltreffend zijn;

5. is verheugd over de inspanningen om de eisen die in het kader van de 
programmeringsperiode 2021-2027 van de verordening inzake gemeenschappelijke 
bepalingen aan projectmanagers en beheersautoriteiten in de lidstaten worden gesteld, te 
vereenvoudigen;

6. wijst erop dat het cohesiebeleid zijn toegevoegde waarde al heeft bewezen en in de 
nasleep van de COVID-19-crisis nog essentiëler zal zijn; onderstreept dat het 
wegnemen van de onderliggende 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 aan het terugdringen van het 
foutenpercentage;

7. 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; vestigt de aandacht op het risico dat de lidstaten, naarmate de 
subsidiabiliteitsperiode afloopt en gezien de omstandigheden van de COVID-19-crisis, 
voorrang geven aan uitgaven boven prestaties en regelmatigheid.


