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SUGGESTIES

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

1. wijst erop dat de Europese Rekenkamer al jaren bericht dat de uitgaven op het gebied van 
het cohesiebeleid een foutenpercentage van boven de 5% kennen, hetgeen zoals blijkt uit 
het jaarverslag van de Europese Rekenkamer een daling inhoudt ten opzichte van het 
cijfer voor het voorgaande jaar (11%), en dat de toezicht- en controlesystemen maar ten 
dele doeltreffend zijn; dringt voorts aan op verduidelijking van de methode voor de 
berekening van het foutenpercentage, omdat verschillen tussen de cijfers van de 
Rekenkamer en die van de Commissie aanleiding geven tot verwarring en tot scepsis over 
officiële cijfers;

2. is daarom van oordeel dat de toezicht- en controlesystemen voor de periode na 2013 
doelmatiger moeten worden en dat moet worden getracht een toename van de 
administratieve lastendruk te voorkomen;

3. dringt aan op versoepeling van de administratieve beperkingen wat betreft financieel 
beheer en toezicht; is verheugd over de discussies over doorlopende afsluiting van 
programma's en de n+2-regel, en dringt aan op een flexibele benadering teneinde de 
lidstaten in staat te stellen de middelen op correcte wijze te benutten, te voorkomen dat de 
lidstaten contraproductief optreden, en de controle meer in de richting van risico's te 
sturen en aldus de doelmatigheid ervan te verhogen;

4. wijst erop dat een hoog foutenpercentage bij het cohesiebeleid het gevolg is van 
ingewikkelde regels en procedures; dringt er bij de Commissie op aan dat zij deze 
vereenvoudigt, zodat het systeem efficiënter wordt; wijst er voorts op dat er meer 
aandacht moet worden geschonken aan preventieve controlemaatregelen en dat er een 
duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen fouten, onregelmatigheden en fraude;
   wijst er wel op dat de uiteindelijke cijfers alleen voor reeds afgesloten perioden kunnen 
worden vastgesteld en dat alleen de periode 1994-1999 als afgesloten kan worden 
beschouwd;

5. is van oordeel dat invoering van gemeenschappelijke regels voor beheer, subsidiabiliteit, 
controle en verslaglegging wat betreft projecten met financiering door EFRO, ESF en
Cohesiefonds en projecten voor economische diversifiëring van landbouw- en 
visserijregio's in het kader van ELFPO en EVF een essentiële rol kan spelen bij de 
vereenvoudiging van het beheer van de fondsen, verkleining van de kans op fouten, 
bevordering van deelname aan cohesieprogramma's door kleine belanghebbenden en 
bevordering van de opname van beschikbare middelen;

6. neemt ter kennis dat de Commissie voornemens is de nationale autoriteiten te vragen een 
beheersverklaring en een onafhankelijke accountantsverklaring ter zake over te leggen;
beschouwt dit als een goed idee, maar wijst erop dat een op ministersniveau ondertekende 
verklaring slechts een tussendoel vormt bij de aanpak van het huidige gebrek aan 
betrokkenheid; verlangt dat de Commissie met elke lidstaat een doeltreffend partnerschap 
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tot stand brengt om te bereiken dat beide partijen hun verantwoordelijkheid voor de hun 
toevertrouwde middelen nakomen; wijst erop dat de Commissie slechts over beperkte 
instrumenten beschikt en derhalve op de middelen van de lidstaten moet vertrouwen;
verzoekt de Commissie en de lidstaten de handen ineen te slaan bij de ontwikkeling van 
een doeltreffende controleopzet waarbij de middelen van beide zijden complementair 
worden ingezet teneinde maximale waarborgen met minimale bureaucratie te 
bewerkstelligen;

7. neemt ter kennis dat het de bedoeling is dat de nationale instanties aan een 
accrediteringsproces worden onderworpen; beklemtoont evenwel dat de Commissie 
overeenkomstig artikel 317 VWEU de begroting onder haar eigen verantwoordelijkheid 
dient uit te voeren;

8. dringt er daarom bij de Commissie op aan dat zij haar toezichthoudende rol gestalte geeft 
door het accrediteringsproces zelf ter hand te nemen en op gezette tijden gedurende de 
looptijd van het programma te verifiëren of de geaccrediteerde instanties correct te werk 
gaan;

9. verlangt voorts dat het toezicht van de Commissie verscherpt wordt door invoering van 
stelselmatige opschorting van de betalingen zodra er aanwijzingen zijn voor duidelijke 
tekortkomingen in het optreden van de geaccrediteerde instanties; verzoekt de Commissie 
voorts meer gedegen plannen in te zetten met het oog op een versterkte terugvordering 
van op incorrecte wijze verrichte betalingen;
  

10. is van mening dat er daarnaast een verzameling sancties moet komen waaraan de lidstaten 
en eindbegunstigden in geval van onregelmatigheden zullen worden onderworpen; is 
voorts van oordeel dat de toepassing van sancties gestoeld moet zijn op duidelijke 
voorschriften en regelingen;
   dringt erop aan dat bij onregelmatigheden sancties in de eerste plaats op de 
eindbegunstigden worden toegepast om te bereiken dat wie in gebreke is gebleven ook 
voor zijn fouten ter verantwoording wordt geroepen; is van oordeel dat sancties tegen 
lidstaten pas toegepast moeten worden als er sprake is van tekortschietend beheer of 
systematische gebreken waarvoor de lidstaten verantwoordelijk zijn, en niet als snelle, 
gemakkelijke oplossing om de eindbegunstigden niet ter verantwoording te hoeven 
roepen;

11.wijst erop dat 43% van de kwantificeerbare fouten bij de cohesie-uitgaven op het gebied 
van de overheidsopdrachten ligt; verzoekt de Commissie met duidelijke en transparante 
regels te komen voor de procedure voor overheidsopdrachten teneinde het 
foutenpercentage te verlagen;
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