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SUGGESTIES 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. verwelkomt dit jaarverslag, dat het eerste van deze Commissie is en tegelijkertijd het 

eerste verslag is in de programmeringsperiode 2014-2020; onderstreept dat de financiële 

middelen van de EU goed beheerd en zo doeltreffend mogelijk gebruikt moeten worden, 

dat de bescherming van de financiële belangen van de EU een centrale plaats inneemt in 

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en dat zowel de Unie als de 

lidstaten verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de financiële belangen van de 

Unie en de bestrijding van fraude; constateert dat de Commissie en de lidstaten een aantal 

maatregelen hebben genomen die een doeltreffender bestrijding van fraude en niet-

frauduleuze onregelmatigheden mogelijk maken, om er aldus voor te zorgen dat EU-

gelden tegen fraude worden beschermd; 

2. constateert enerzijds dat het cohesiebeleid niet het beleidsgebied met de meeste als fraude 

gemelde onregelmatigheden is; constateert anderzijds dat de meeste onregelmatigheden op 

dit beleidsterrein betrekking hebben op het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling; 

uit echter zijn bezorgdheid over het feit dat in het cohesiebeleid 306 frauduleuze en 4 977 

niet-frauduleuze onregelmatigheden werden gemeld; is tevens bezorgd over het feit dat 

het aantal meldingen van frauduleuze onregelmatigheden in vergelijking met 2013 met 

5% gedaald is, maar dat de desbetreffende bedragen met 76% gestegen zijn, en dat het 

aantal meldingen van niet-frauduleuze gevallen met 7% gestegen is, en de desbetreffende 

bedragen met 33%; wijst erop dat niet alle onregelmatigheden bestempeld kunnen worden 

als fraude en dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen niet-frauduleuze en 

frauduleuze onregelmatigheden; 

3. merkt op dat de definitie, classificatie en opsporing van onregelmatigheden en de 

verslaglegging hierover in de lidstaten nog steeds sterk uiteenlopen, vooral omdat de term 

onregelmatigheden op verschillende manieren wordt gedefinieerd; is van mening dat meer 

onderlinge aanpassing wenselijk is en verwelkomt in deze context de gedelegeerde 

verordening van de Commissie van 8 juli 2015 over de melding van onregelmatigheden 

tot aanvulling van de verordening gemeenschappelijke bepalingen; vraagt de Commissie 

en de lidstaten coherente strategieën uit te werken voor het aanpakken van 

onregelmatigheden en voor de bestrijding van fraude in het cohesiebeleid; wijst op de 

preventieve en correctieve maatregelen die de Commissie heeft genomen om frauduleuze 

onregelmatigheden te voorkomen, waaronder de opschorting van 193 betalingen uit 

hoofde van het cohesiebeleid; 

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten om, op hun respectievelijk niveau, gekoppelde 

gegevensbanken met betrekking tot onregelmatigheden op het gebied van cohesiebeleid, 

met inbegrip van onregelmatigheden als gevolg van overheidsopdrachten, te ontwikkelen, 

aangezien deze als basis kunnen dienen voor zinvolle, ruim opgevatte analyses van de 

frequentie, de ernst en de oorzaken van onregelmatigheden, en de bij frauduleuze 

onregelmatigheden betrokken bedragen; wijst erop dat de lidstaten de Commissie tijdig en 

op passende wijze correcte en vergelijkbare gegevens moeten verstrekken, zonder de 

administratieve last te verhogen; 
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5. merkt op dat de Rekenkamer in haar Speciaal verslag nr. 10/2015 getiteld "Er moet meer 

worden gedaan om de problemen met openbare aanbesteding bij EU-cohesie-uitgaven aan 

te pakken" de procedures voor overheidsopdrachten analyseert; benadrukt dat niet-

naleving van de regels voor overheidsopdrachten een bron van fouten is, die kan leiden tot 

vertragingen bij de uitvoering en financiële correcties; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten te zorgen voor volledige naleving van de ex-antevoorwaarden met betrekking tot 

de daadwerkelijke toepassing van de regels voor overheidsopdrachten tegen eind 2016; 

verzoekt de lidstaten te zorgen voor een degelijke en snelle omzetting van het pakket 

richtlijnen van 2014 inzake overheidsopdrachten; 

6. onderstreept dat niet-frauduleuze onregelmatigheden dikwijls verband houden met een 

gebrekkige kennis van de complexe regels en vereisten; is van mening dat een 

vereenvoudiging van de regels en procedures door de lidstaten en de Commissie het aantal 

niet-frauduleuze onregelmatigheden zal doen dalen; is van mening dat de bestrijding van 

onregelmatigheden, inclusief fraude, bewustmaking vereist bij alle institutionele organen 

op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau, alsook bij het brede publiek; wijst erop 

dat het creëren van een cultuur van fraudepreventie en -bestrijding bij alle instellingen en 

organen die bij de tenuitvoerlegging van de fondsen zijn betrokken, van essentieel belang 

is, en verzoekt de lidstaten de uitwisseling van beproefde methoden aan te moedigen; 

7. herinnert eraan dat de verordening gemeenschappelijke bepalingen de beheersautoriteiten 

ertoe verplicht doeltreffende en evenredige fraudepreventiemaatregelen te nemen die 

verankerd moeten worden in de nationale strategieën ter bestrijding van fraude; verzoekt 

de Commissie haar preventieve actie voort te zetten; is in dit kader ingenomen met de 

invoering van het systeem voor een vroege opsporing van risico's, en dringt met name aan 

op het versterken van de technische en administratieve capaciteit van de 

beheersautoriteiten om te zorgen voor robuuster controlesystemen die het risico op fraude 

kunnen verminderen en de opsporing van fraude, ook in minder ontwikkelde regio's, 

kunnen verbeteren, zonder al te grote financiële en administratieve lasten op te leggen; 

benadrukt dat preventie constante training en ondersteuning van het met beheer en 

controle van middelen belaste personeel van de bevoegde autoriteiten vereist, alsook de 

uitwisseling van informatie en beste praktijken; wijst nogmaals op de cruciale rol van de 

lokale en regionale autoriteiten en partners bij de bestrijding van fraude, voor 

transparantie en ter preventie van belangenconflicten; 

8. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan ten volle gebruik te maken van de 

mogelijkheden die IT-instrumenten bieden voor overheidsopdrachten, met inbegrip van 

instrumenten voor elektronische overheidsopdrachten, uitwisseling van beproefde 

methoden en preventieve risicoscore; toont waardering voor het door de Commissie 

ontwikkelde online fraude-alarminstrument Arachne, dat gericht is op het identificeren 

van de meest riskante projecten op basis van een reeks risico-indicatoren, en verzoekt de 

lidstaten gebruik te maken van dit instrument; 

9. is ingenomen met het besluit van de Commissie om in 2018 een tussentijdse evaluatie te 

verrichten om na te gaan of het nieuwe regelgevingskader voor het cohesiebeleid verder 

bijdraagt tot preventie en het risico op onregelmatigheden, inclusief fraude, vermindert, en 

wacht op concrete informatie over de gevolgen van de nieuwe systemen voor beheer en 

controle, zowel wat het risico op onregelmatigheden en fraude als wat de algemene 

implementatie van het beleid betreft; verzoekt de Raad het voorstel voor een richtlijn 
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betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de 

Unie schaadt, te ondersteunen; 

10. verzoekt de Raad om de instelling van een onafhankelijk Europees Openbaar Ministerie 

(EPPO) te steunen, op voorwaarde dat de verhoudingen tussen het EPPO en andere 

bestaande EU-instellingen en organen verder gedefinieerd en duidelijk afgebakend 

worden, teneinde een ondoelmatige overlapping van bevoegdheden te voorkomen, 

aangezien fraudebestrijding een grensoverschrijdende aanpak vereist; 

11. merkt op dat er een discrepantie bestaat tussen de fraudegegevens die door het Europees 

Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) worden verzameld via openbare en particuliere 

bronnen in de lidstaten (OLAF, Verslag 2014) en de zeer grote ongelijkheid bij de 

terugvordering van middelen die OLAF de lidstaten aanbeveelt; verzoekt de Commissie 

steun te verlenen aan initiatieven gericht op een betere terugvordering bij fraudegevallen. 
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