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SUGGESTIES

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

1. neemt nota van de daling van het geschatte foutenpercentage in de uitgaven voor 
“economische, sociale en territoriale samenhang” van 4,4 % in 2019 tot 3,5 % in 2020; 
verheugt zich over de aanhoudende verbetering maar is teleurgesteld dat het niet 
mogelijk is gebleken het foutenpercentage terug te brengen tot minder dan 2 %;

2. erkent dat voor uitgaven met een hoog risico vaak complexe regels en 
subsidiabiliteitsvoorwaarden gelden; merkt op dat het geschatte foutenpercentage is 
gedaald van 4,9 % in 2019 tot 4,0 % in 2020 en dat er zes mogelijke fraudegevallen aan 
OLAF zijn gemeld, terwijl dat er in 2019 negen waren; herinnert eraan dat de wijze 
waarop middelen worden uitbetaald van invloed is op het foutenrisico, en is ingenomen 
met de inspanningen om de vereisten voor projectbeheerders en beheersautoriteiten in 
de programmeringsperiode 2021-2027 te vereenvoudigen;

3. wijst erop dat het werk van de auditautoriteiten in de lidstaten een cruciale rol speelt bij 
het beperken van restfoutenpercentages en maakt zich zorgen over de zwakke punten 
van meerdere auditautoriteiten; dringt er bij de Commissie op aan steun en technische 
bijstand te verlenen aan auditautoriteiten om een eind te maken aan inefficiëntie en 
goede praktijken te verspreiden;

4. betreurt dat het absorptiepercentage van de Europese structuur- en investeringsfondsen, 
dat is gestegen van 12 % in 2019 tot 15 % in 2020, zich trager concretiseert dan 
verwacht, en stelt in dit verband vast dat 45 % ervan (209 miljard EUR) nog moet 
worden opgenomen;

5. neemt kennis van het feit dat de EU aanzienlijk meer zal kunnen uitgeven dan in de 
vorige programmeringsperiode, gezien toewijzingen van in totaal 1 824 miljard EUR uit 
NextGenerationEU en het MFK; dringt er bij de Commissie op aan het risico van een 
vertraagde start van de uitvoering van fondsen onder gedeeld beheer te beperken en toe 
te zien op goed financieel beheer bij het gebruik van middelen, met inbegrip van de 
eerbiediging van de rechtsstaat en de grondrechten.


