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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. stelt bezorgd vast dat het geraamde foutenpercentage op het beleidsgebied "Economische, 

sociale en territoriale samenhang" 5,2 % bedraagt, wat een kleine daling van 0,5 % ten 

opzichte van het voorgaande jaar inhoudt, maar nog steeds te hoog is en niet in de buurt 

zit van het doel van 2 %; 

2. merkt op dat de voornaamste bronnen van fouten op dit gebied de opname van niet-

subsidiabele uitgaven in de kostendeclaraties van de begunstigden, de selectie van niet-

subsidiabele projecten, activiteiten en begunstigden, en inbreuken op de regels inzake 

openbare aanbestedingen en staatssteun zijn, en dat deze niet altijd als administratieve 

fouten kunnen worden aangemerkt; benadrukt dat het noodzakelijk is onmiddellijk 

maatregelen te nemen om deze bronnen van fouten te beperken en wijst er voorts op dat in 

sommige gevallen niet-subsidiabele projecten en activiteiten van niet in aanmerking 

komende aanbieders worden geselecteerd; verzoekt de lidstaten aan deze praktijk een eind 

te maken; 

3. betreurt het feit dat de lidstaten, net als in de voorgaande jaren, over voldoende informatie 

beschikten om fouten te voorkomen en te corrigeren alvorens om terugbetaling te vragen, 

en beklemtoont dat indien de lidstaten deze informatie hadden gebruikt, zoals ze verplicht 

zijn te doen, het geraamde foutenpercentage 2,4 % lager zou zijn geweest, en dat de 

fouten op het niveau van de lidstaten bovendien nog eens 0,6 % aan het foutenpercentage 

hebben toegevoegd; benadrukt dat, bij elkaar, dit het geraamde foutenniveau onder de 

drempel van 2 % zou hebben gebracht; onderstreept dat het van cruciaal belang is de 

administratieve ondersteuning van de lidstaten door de Commissie te verbeteren; 

4. merkt bezorgd op dat eind 2015 nog geen 20 % van de voor de Europese structuur- en 

investeringsfondsen (ESIF) verantwoordelijke nationale autoriteiten was aangewezen en 

dat er bijgevolg een groot risico bestaat dat de achterstand bij de uitvoering van de 

begroting in de periode 2014-2020 groter wordt dan in de periode 2007-2013; benadrukt 

dat deze achterstand voor de begunstigden een groot probleem vormt en de stabiele 

financiering van projecten, bijvoorbeeld in het kader van het Europees Sociaal Fonds en 

het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, in gevaar brengt; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten die op dit gebied achterblijven snel de noodzakelijke maatregelen te nemen om 

ervoor te zorgen dat deze achterstand niet leidt tot dezelfde begrotingsproblemen als aan 

het eind van de programmeringsperiode 2007-2013; 

5. neemt nota van de aanbeveling van de Rekenkamer dat de Commissie het ontwerp en het 

verstrekkingsmechanisme van de ESIF grondig moet herzien wanneer zij haar 

wetgevingsvoorstel voor de programmeringsperiode na die voor 2014-2020 opstelt, en 

rekening moet houden met de suggesties van de groep op hoog niveau voor 

vereenvoudiging; 

6. neemt nota van de aanbeveling van de Rekenkamer dat de Commissie de ervaring moet 

benutten die in de programmeringsperiode 2007-2013 is opgedaan, verslag moet 

uitbrengen over een gerichte analyse van de nationale subsidiabiliteitsregels voor de 
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programmeringsperiode 2014-2020, en op grond daarvan de lidstaten richtsnoeren moet 

verstrekken over hoe zij kunnen vereenvoudigen en onnodig ingewikkelde of lastige 

regels kunnen vermijden; 

7. vraagt de Commissie te onderzoeken of het mogelijk is Unie-financieringsprogramma's in 

het jaarlijks lastenoverzicht op te nemen, zoals overeengekomen in het interinstitutioneel 

akkoord "Beter wetgeven" van 13 april 2016; wijst erop dat de invoering van jaarlijkse 

streefdoelen inzake vermindering van de last waarin de EU-financieringsprogramma's zijn 

opgenomen, zou leiden tot een betere naleving en zou bijdragen tot een vermindering van 

het foutenpercentage; 

8. neemt kennis van de bevindingen van de Rekenkamer over de "jongerengarantie"1. 

9. neemt kennis van het besluit van de Commissie om, in reactie op de toenemende 

administratieve lasten voor begunstigden als gevolg van de scherpere controles, een groep 

op hoog niveau voor vereenvoudiging in het leven te roepen; 

10. verwelkomt de aanbeveling van de Rekenkamer aan de Commissie over het 

verduidelijken van de verbanden tussen de Europa 2020-strategie, het meerjarig financieel 

kader en de prioriteiten van de Commissie, teneinde goed te kunnen rapporteren over de 

bijdrage van de EU-begroting aan de verwezenlijking van de doelstellingen van 

Europa 2020; 

11. vindt het goed dat er in de programmeringsperiode 2014-2020 meer aandacht is voor de 

resultaten; is niettemin van oordeel dat betere indicatoren inzake resultaten en betere 

monitoringsystemen zouden bijdragen tot doeltreffende financiële controles en meer 

doeltreffende toekomstige operationele programma's. 

                                                 
1 Zie ook speciaal verslag nr. 3/2015 van de Rekenkamer: De EU-jongerengarantie: eerste stappen genomen, 

maar uitvoeringsrisico's in het verschiet 
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