
AM\1015941NL.doc PE526.138v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie regionale ontwikkeling

2013/2195(DEC)

20.1.2014

AMENDEMENTEN
1 - 9

Ontwerpverslag
Georgios Stavrakakis
(PE524.560v01-00)

Kwijting 2012: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie
(2013/2159(DEC))



PE526.138v02-00 2/7 AM\1015941NL.doc

NL

AM_Com_NonLegReport



AM\1015941NL.doc 3/7 PE526.138v02-00

NL

Amendement 1
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat er belangrijk verschillen 
zijn tussen de soorten fouten en dat er 
onderscheid moet worden gemaakt tussen 
ernstige fouten, zoals te weinig of teveel 
betaalde bedragen, of fraude, en 
onbeduidende en administratieve fouten, 
aangezien de lidstaten rapporteerden dat 
slechts 0,42% van de fouten het resultaat 
was van fraude bij de programma's van 
EFRO, Cohesiefonds en ESF voor de 
programmaperiode 2007-2013;

2. herinnert de lidstaten aan het oordeel 
van de Rekenkamer dat de autoriteiten 
van de lidstaten bij 56 % van de 
verrichtingen voor regionaal beleid die 
(kwantificeerbare en/of niet-
kwantificeerbare) fouten vertoonden, over 
voldoende informatie beschikten om een 
of meer fouten te kunnen ontdekken en 
corrigeren voordat ze de uitgaven bij de 
Commissie certificeerden;

Or. en

Amendement 2
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt vast dat elke fout, ongeacht de 
omvang of ernst ervan, in een openbare-
aanbestedingsprocedure de Rekenkamer 
ertoe noopt het totaal aan uitgaven voor 
die procedure als fout aan te merken, zelfs 
al is er geen financieel verlies geleden en 
is het project opgeleverd zoals gepland;

Or. en

Amendement 3
Jan Olbrycht
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vestigt de aandacht op de 
uiteenlopende benaderingen van de 
Commissie en de Rekenkamer met 
betrekking tot transacties waarvoor de 
Commissie forfaitaire correcties heeft 
toegepast en dringt aan op 
standaardisering van de gebruikte 
methodes;

Or. en

Amendement 4
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de financiële correcties die 
tot eind 2012 voor de programma’s van 
EFRO, Cohesiefonds en ESF zijn 
uitgevoerd in de huidige 
programmaperiode in totaal 0,2% 
bedragen;

3. merkt op dat de financiële correcties en 
terugvorderingen die in 2012 zijn 
uitgevoerd voor de programma’s van 
EFRO, Cohesiefonds en ESF meer dan 3 
miljard EUR bedragen, en dat de 
individuele bedragen per beleidsterrein 
8,8% van de EFRO-betalingen, 2,2% van 
de Cohesiefondsbetalingen en 3,8% van 
de ESF-betalingen uitmaken;

Or. en

Amendement 5
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op het meerjarig karakter van 
het beheerssysteem voor het cohesiebeleid 
en onderstreept dat een eindbeoordeling 
van onregelmatigheden in verband met de 
beleidsuitvoering pas na afloop van de 
programmaperiode mogelijk is;

Or. en

Amendement 6
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de nieuwe regels voor 
de programmaperiode 2014-2020, die zijn 
vastgesteld volgens de 
medebeslissingsprocedure en maatregelen 
omvatten als de aanwijzing van audit- en 
certificeringsautoriteiten, erkenning van 
auditautoriteiten, auditonderzoek en 
goedkeuring van rekeningen, financiële 
correcties en netto financiële correcties, 
evenredige controle, alsmede voorafgaande 
voorwaarden die gericht zijn op verdere 
verlaging van het foutenpercentage.

5. is ingenomen met de nieuwe regels voor 
de programmaperiode 2014-2020, die zijn 
vastgesteld volgens de 
medebeslissingsprocedure en maatregelen 
omvatten als de aanwijzing van audit- en 
certificeringsautoriteiten, erkenning van 
auditautoriteiten, auditonderzoek en 
goedkeuring van rekeningen, financiële 
correcties en netto financiële correcties, 
evenredige controle, alsmede voorafgaande 
voorwaarden die gericht zijn op verdere 
verlaging van het foutenpercentage; is het 
in dit opzicht ook eens met de grotere 
resultaatgerichtheid en de thematische 
concentratie van het cohesiebeleid, die tot 
een grote meerwaarde van de 
medegefinancierde operaties zouden 
moeten leiden.

Or. en

Amendement 7
Jan Olbrycht
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de nieuwe regels voor 
de programmaperiode 2014-2020, die zijn 
vastgesteld volgens de 
medebeslissingsprocedure en maatregelen 
omvatten als de aanwijzing van audit- en 
certificeringsautoriteiten, erkenning van 
auditautoriteiten, auditonderzoek en 
goedkeuring van rekeningen, financiële 
correcties en netto financiële correcties, 
evenredige controle, alsmede voorafgaande 
voorwaarden die gericht zijn op verdere 
verlaging van het foutenpercentage.

5. is ingenomen met de nieuwe regels voor 
de programmaperiode 2014-2020, die zijn 
vastgesteld volgens de 
medebeslissingsprocedure en maatregelen 
omvatten als de aanwijzing van audit- en 
certificeringsautoriteiten, erkenning van 
auditautoriteiten, auditonderzoek en 
goedkeuring van rekeningen, financiële 
correcties en netto financiële correcties, 
evenredige controle, alsmede voorafgaande 
voorwaarden die gericht zijn op verdere 
verlaging van het foutenpercentage;
spreekt zijn voldoening uit over de 
definitie van ernstige tekortkoming en de 
verwachte toename van het aantal 
correcties voor herhaalde 
tekortkomingen;

Or. en

Amendement 8
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de nieuwe regels voor 
de programmaperiode 2014-2020, die zijn 
vastgesteld volgens de 
medebeslissingsprocedure en maatregelen 
omvatten als de aanwijzing van audit- en 
certificeringsautoriteiten, erkenning van 
auditautoriteiten, auditonderzoek en 
goedkeuring van rekeningen, financiële 
correcties en netto financiële correcties, 
evenredige controle, alsmede voorafgaande 
voorwaarden die gericht zijn op verdere 
verlaging van het foutenpercentage.

5. is ingenomen met de nieuwe regels voor 
de programmaperiode 2014-2020, die zijn 
vastgesteld volgens de 
medebeslissingsprocedure en maatregelen 
omvatten als de aanwijzing van audit- en 
certificeringsautoriteiten, erkenning van 
auditautoriteiten, auditonderzoek en 
goedkeuring van rekeningen, financiële 
correcties en netto financiële correcties, 
evenredige controle, alsmede voorafgaande 
voorwaarden die gericht zijn op verdere 
verlaging van het foutenpercentage;
herinnert eraan dat de audit gericht moet 
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zijn op prestatie.

Or. en

Amendement 9
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is ingenomen met de recente 
mededeling van de Commissie waarin 
deze de benadering uiteenzet ten aanzien 
van de toepassing van netto financiële 
correcties op het gebied van landbouw en 
cohesiebeleid in de volgende 
programmaperiode; is in afwachting van 
de gedelegeerde handeling tot vaststelling 
van gedetailleerde regels voor de criteria 
ter beoordeling van de werking van de 
beheers- en controlesystemen, ter 
vaststelling van het niveau van de toe te 
passen financiële correcties en tot 
toepassing van forfaitaire correcties.

Or. en


