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SUGGESTIES

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

1. stelt vast dat de nog uitstaande verplichtingen (RAL) voor de vorige programmeringsperiode 
op 5 juli 2007 92 693 miljoen euro bedroegen en dat het grootste deel daarvan (ruim 65 
miljard euro) betrekking heeft op projecten voor doelstelling 1-regio's (ruim 70% van de 
vastleggingskredieten);

2. stelt vast dat het cohesiebeleid (EFRO, Cohesiefonds en ESF) voortaan 36% uitmaakt van het 
financieel kader 2007-2013, wat overeenkomt met een bedrag van 347 miljard euro tegen 
lopende prijzen;

3. vestigt de aandacht op de aanzienlijke vertragingen in de betalingen van de 
beleidsmaatregelen, opgenomen in rubriek 1B (Cohesie), hoewel het hier gaat om een 
beleidsprioriteit van de EU in het financieel kader 2007-2013;

4. betreurt dat de RAL inmiddels is gestegen tot een verontrustend hoog niveau dat kan worden 
gelijkgesteld met drie vastleggingsjaren, terwijl 2 jaar als de "normale" toegelaten drempel 
wordt beschouwd, en is van mening dat het voor de herziening van het financieel kader nuttig 
zou zijn deze tendens een halt toe te roepen;

5. stelt vast dat de Rekenkamer in zijn jaarverslag voor het begrotingsjaar 2006 (hoofdstuk 6, 
punt 6.39) een groot aantal kritische opmerkingen maakt over de tenuitvoerlegging van de 
structuurfondsen en meer bepaald over het hoge foutenpercentage, dat namelijk oploopt tot 
ten minste 12% van de toegekende cofinancieringen;

6. betreurt de aanzienlijke achterstand van de lidstaten en de Commissie in de validering van de 
NSR's en de operationele programma's (PO's) met betrekking tot het EFRO, het ESF en het 
Cohesiefonds voor de programmeringsperiode 2007-2013; is van mening dat deze achterstand 
voor de lidstaten geen verlies van middelen mag veroorzaken en verzoekt de Commissie 
daarom de lidstaten alle nodige steun te verlenen; wijst erop dat de daadwerkelijke uitvoering, 
eind september 2007, van rubriek 1B overeenkwam met 37% van het bedrag aan 
vastleggingen en 59% van het bedrag aan betalingen;

7. wijst erop dat de automatische annuleringsregel van essentieel belang is om beheersdiensten 
aan te zetten tot een snelle financiering en uitvoering van de projecten; benadrukt dat het 
principe van de N+2-regel (N+3-regel in de nieuwe lidstaten gedurende de eerste drie jaar van 
het financiële kader 2007-2013) nageleefd moet worden;

8. herhaalt dat de opgelopen vertragingen in de uitvoering van het structuurbeleid onder meer 
het gevolg zijn van overdreven starre procedures en dat bijgevolg moet worden overwogen 
deze procedures te vereenvoudigen en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de EU 
en de lidstaten duidelijk af te bakenen;

9. herinnert eraan dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het beheer van de middelen; wijst 
erop dat in het IIA van 17 mei 2006 een verklaring hierover is opgenomen en herhaalt dat het 
wenselijk zou zijn om op het passende politieke niveau een nationale verklaring op te stellen 
met betrekking tot alle communautaire middelen in gedeeld beheer;



PE396.762v03-00 4/5 AD\701000NL.doc

NL

10.verzoekt de Commissie en de lidstaten om een zo snel mogelijke afhandeling van de laatste 
nog niet goedgekeurde OP's;

11.verzoekt de Commissie om de dringende tenuitvoerlegging van de nieuwe programmering, 
rekening houdend met de beginselen van goed financieel beheer, de rentabiliteit van de 
investeringen en de werkelijke absorptiecapaciteit van de lidstaten; benadrukt eveneens de 
belangrijke rol van lidstaten en beheersdiensten wat de tijdige en correcte indiening van 
betalingsaanvragen betreft;

12.herinnert aan het gemeenschappelijke engagement van het Parlement en de Raad inzake het 
toezicht op het goedkeuringsproces van OP's en projecten, en herhaalt het in de 
gemeenschappelijke verklaring van 13 juli 2007 geformuleerde verzoek aan de Commissie 
om de terbeschikkingstelling van controlehulpmiddelen tijdens de begrotingsprocedure;

13. is van mening dat hiervoor in alle lidstaten identieke kwantitatieve en kwalitatieve prestatie-
indicatoren zouden moeten worden gebruikt en wijst erop dat het salaris van de werknemers, 
de indicator van armoede, de levenskwaliteit, de competitiviteit, de levensverwachting en het 
niveau van de langdurige werkloosheid en het regionale niveau van diensten van algemeen 
belang zouden kunnen meetellen als kwalitatieve indicatoren; verlangt dat de lidstaten en 
regio's die steun ontvangen van de Europese fondsen, duidelijker communiceren over de rol 
van de Europese Unie om hun inwoners te doen beseffen dat de Europese Unie op grote 
schaal bijdraagt tot de ontwikkeling van hun woongebied en tot de totstandkoming van 
cohesie;

14.verlangt dat de Commissie in haar volgende verslagen nagaat in welke mate de verschillende 
instrumenten en beleidsmaatregelen, het cohesiebeleid inbegrepen, hebben bijgedragen tot de 
geboekte vooruitgang op het vlak van economische en sociale cohesie, en daarbij ingaat op de 
successen en problemen op alle belangrijke terreinen, met name de Lissabon-strategie.
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