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Amendement 1
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt dat het actieplan van de 
Commissie ter verbetering van het beheer 
van de structuurfondsen nog steeds niet 
beoordeeld kan worden; wijst erop dat 
82% van de financiële correcties bij het 
ESF in de periode 2000-2006 betrekking 
had op Italië en Spanje; acht doelgerichte 
inspanningen met de betrokken lidstaten 
noodzakelijk alsook een gestaffeld 
informatie- en sanctiesysteem om fouten 
sneller te elimineren en met "best and 
worst practice"-voorbeelden het juiste 
gebruik van de kredieten te steunen;

3. betreurt dat het actieplan van de 
Commissie ter verbetering van het beheer 
van de structuurfondsen nog steeds niet 
beoordeeld kan worden; acht doelgerichte 
inspanningen met de betrokken lidstaten 
noodzakelijk alsook een informatiesysteem
om fouten sneller te elimineren en met 
"best and worst practice"-voorbeelden het 
juiste gebruik van de kredieten te steunen; 

Or. fr

Amendement 2
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat het foutenniveau niet 
noodzakelijk op fraude wijst en verzoekt 
derhalve voortaan een duidelijk 
onderscheid te maken tussen fraude en 
foutenpercentages.

Or. en
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Amendement 3
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd dat de Commissie ernaar 
streeft dat alle lidstaten volledig 
rekenschap afleggen via jaarlijkse 
controleverslagen van de auditdiensten en 
samenvattende jaarverslagen; verzoekt om 
toetsing van de verantwoordingsplicht, 
zodat informatie niet twee keer wordt 
opgevraagd; is van mening dat ontbrekende 
of onvolledige verantwoordingsverslagen 
van nationale administratieve of 
controlerende instanties alsook de niet-
naleving van de minimale eisen van het 
Financieel Reglement onaanvaardbaar zijn 
en gestraft moeten worden; verzoekt de 
Commissie derhalve voorstellen te 
ontwikkelen ter verbetering en uitbreiding 
van de bestaande verslagleggingsplicht met 
een sanctiemechanisme;

5. is verheugd dat de Commissie ernaar 
streeft dat alle lidstaten volledig 
rekenschap afleggen via jaarlijkse 
controleverslagen van de auditdiensten en 
samenvattende jaarverslagen; verzoekt om 
toetsing van de verantwoordingsplicht, 
zodat informatie niet twee keer wordt 
opgevraagd; is van mening dat ontbrekende 
of onvolledige verantwoordingsverslagen 
van nationale administratieve of 
controlerende instanties alsook de niet-
naleving van de minimale eisen van het 
Financieel Reglement onaanvaardbaar zijn 
en gestraft moeten worden; verzoekt de 
Commissie derhalve voorstellen te 
ontwikkelen ter verbetering en uitbreiding 
van de bestaande verslagleggingsplicht;

Or. fr

Amendement 4
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. stelt vast dat dergelijke 
vereenvoudigingsprocedures essentieel 
zijn voor de vermindering van de 
administratieve lasten op nationaal, 
regionaal en plaatselijk niveau, en 
benadrukt dat het van belang is ervoor te 
zorgen dat dergelijke procedures in het 
vervolg niet tot een hoger 
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foutenpercentage leiden;

Or. en


