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Amendement 1
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. constateert tot zijn spijt dat de aan de 
Commissie gemelde onregelmatigheden 
met betrekking tot de structuurfondsen in 
2008 met 6,7% zijn gestegen ten opzichte 
van 2007, waarbij evenals in voorgaande 
jaren het hoogste percentage voor rekening 
van het EFRO en het ESF kwam; stelt 
evenwel tot zijn genoegen vast dat de 
financiële impact daarvan met 27% 
gedaald is;

1. constateert dat de aan de Commissie 
gemelde onregelmatigheden met 
betrekking tot de structuurfondsen in 2008 
met 6,7% zijn gestegen ten opzichte van 
2007, waarbij evenals in voorgaande jaren 
het hoogste percentage voor rekening van 
het EFRO en het ESF kwam; stelt evenwel 
tot zijn genoegen vast dat de financiële 
impact daarvan met 27% gedaald is;

Or. es

Amendement 2
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de toename van het 
aantal onregelmatigheden erop wijst dat de 
lidstaten zich inspannen om hun 
controlesystemen te verbeteren, en 
vertrouwt erop dat de nieuwe voorschriften 
in de structuurfondsverordeningen voor de 
periode 2007-2013 zullen bijdragen tot 
vermindering van het aantal 
onregelmatigheden in de komende jaren;

2. is van mening dat de toename van het 
aantal onregelmatigheden erop wijst dat de 
lidstaten zich inspannen om hun 
controlesystemen te verbeteren, en 
vertrouwt erop dat de nieuwe voorschriften 
in de structuurfondsverordeningen voor de 
periode 2007-2013 zullen bijdragen tot 
vermindering van het aantal 
onregelmatigheden in de komende jaren; 
dringt andermaal aan op intensievere 
controle door de nationale rekenkamers 
en andere controlelichamen, waardoor 
een flinke stap in de richting van 
transparantie bij de inzet van de Europese 
fondsen kan worden gezet en het misbruik 



PE430.961v01-00 4/13 AM\799131NL.doc

NL

daarvan maximaal kan worden 
teruggedrongen;

Or. bg

Amendement 3
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de toename van het 
aantal onregelmatigheden erop wijst dat de 
lidstaten zich inspannen om hun 
controlesystemen te verbeteren, en 
vertrouwt erop dat de nieuwe voorschriften 
in de structuurfondsverordeningen voor de 
periode 2007-2013 zullen bijdragen tot 
vermindering van het aantal 
onregelmatigheden in de komende jaren;

2. is van mening dat de toename van het 
aantal onregelmatigheden erop wijst dat de 
lidstaten zich inspannen om hun 
controlesystemen te verbeteren, en 
vertrouwt erop dat de nieuwe voorschriften 
in de structuurfondsverordeningen voor de 
periode 2007-2013 zullen bijdragen tot 
vermindering van het aantal 
onregelmatigheden in de komende jaren; 
wijst er echter op dat de door DG 
Regionaal beleid en DG 
Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke 
kansen van de Commissie uitgevoerde 
evaluaties van het feitelijk functioneren 
van de beheers- en controlesystemen van 
545 operationele programma's tot de 
conclusie hebben geleid dat in 2008 
slechts 31% van deze systemen goed 
functioneerde en dat de lidstaten zich 
danig moeten inzetten voor verbetering 
van de prestaties van hun beheers- en 
controlesystemen;

Or. en

Amendement 4
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de toename van het 
aantal onregelmatigheden erop wijst dat de 
lidstaten zich inspannen om hun 
controlesystemen te verbeteren, en 
vertrouwt erop dat de nieuwe voorschriften 
in de structuurfondsverordeningen voor de 
periode 2007-2013 zullen bijdragen tot 
vermindering van het aantal 
onregelmatigheden in de komende jaren;

2. is van mening dat de toename van het 
aantal onregelmatigheden erop wijst dat de 
lidstaten zich inspannen om hun 
controlesystemen te verbeteren, en 
vertrouwt erop dat de nieuwe voorschriften 
in de structuurfondsverordeningen voor de 
periode 2007-2013 zullen bijdragen tot 
vermindering van het aantal 
onregelmatigheden in de komende jaren; 
wijst erop dat de Commissie omwille van 
een eerlijke vergelijking van gegevens 
over onregelmatigheden tussen de 
lidstaten heeft beklemtoond dat hoge niet-
verantwoorde bedragen niet 
noodzakelijkerwijs betekenen dat in het 
betrokken land meer fraude en 
onregelmatigheden plaatsvinden dan in 
andere landen maar dat de oorzaak 
daarvan ook in intensievere controles 
gelegen kan zijn.1

Or. it

Amendement 5
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. heeft kennisgenomen van het verslag 
van de Europese Rekenkamer over de 
uitvoering van de begroting 2008 en 
betreurt dat bij het cohesiebeleid naar 
schatting 11% van de vergoedingen niet 
terugbetaald had mogen worden; is van 
mening dat dit ten dele toe te schrijven is 
aan de omslachtige procedures en 
beklemtoont dat het communautaire en 
nationale regelgevingskader voor de 

3. heeft kennisgenomen van het verslag 
van de Europese Rekenkamer over de 
uitvoering van de begroting 2008 en 
betreurt het door de Rekenkamer 
geconstateerde foutenpercentage van 11% 
bij het cohesiebeleid; wijst erop dat de 
door de Rekenkamer geconstateerde 
onregelmatigheden in bepaalde situaties 
tot fraude kunnen leiden en acht het in dit 
verband noodzakelijk dat er consequent 

                                               
1 SEC(2009)1003, blz. 87.
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structuurfondsen, met name wat betreft de 
procedures voor beheer en toezicht, beslist 
moet worden vereenvoudigd om de 
prestaties te kunnen verbeteren;

naar verlaging van het foutenpercentage 
wordt gestreefd;

Or. pl

Amendement 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. heeft kennisgenomen van het verslag 
van de Europese Rekenkamer over de 
uitvoering van de begroting 2008 en 
betreurt dat bij het cohesiebeleid naar 
schatting 11% van de vergoedingen niet 
terugbetaald had mogen worden; is van 
mening dat dit ten dele toe te schrijven is 
aan de omslachtige procedures en 
beklemtoont dat het communautaire en 
nationale regelgevingskader voor de 
structuurfondsen, met name wat betreft de 
procedures voor beheer en toezicht, beslist 
moet worden vereenvoudigd om de 
prestaties te kunnen verbeteren;

3. heeft kennisgenomen van het verslag 
van de Europese Rekenkamer over de 
uitvoering van de begroting 2008, d.w.z. 
vóór de toetreding van Roemenië en 
Bulgarije zodat de recente ontwikkelingen 
rond de vereenvoudiging van regelgeving 
op EU-niveau niet zijn meegenomen, en 
betreurt dat bij het cohesiebeleid naar 
schatting 11% van de vergoedingen niet 
terugbetaald had mogen worden;

Or. ro

Amendement 7
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. heeft kennisgenomen van het verslag 
van de Europese Rekenkamer over de 
uitvoering van de begroting 2008 en 
betreurt dat bij het cohesiebeleid naar 
schatting 11% van de vergoedingen niet 

3. heeft kennisgenomen van het verslag 
van de Europese Rekenkamer over de 
uitvoering van de begroting 2008 en 
betreurt dat bij het cohesiebeleid naar 
schatting 11% van de vergoedingen niet 
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terugbetaald had mogen worden; is van 
mening dat dit ten dele toe te schrijven is 
aan de omslachtige procedures en 
beklemtoont dat het communautaire en 
nationale regelgevingskader voor de 
structuurfondsen, met name wat betreft de 
procedures voor beheer en toezicht, beslist 
moet worden vereenvoudigd om de 
prestaties te kunnen verbeteren;

terugbetaald had mogen worden; is van 
mening dat dit ten dele toe te schrijven is 
aan de omslachtige procedures en met 
name aan de aanbestedingsvoorwaarden
en beklemtoont dat het communautaire en 
nationale regelgevingskader voor de 
structuurfondsen, met name wat betreft de 
procedures voor beheer en toezicht, beslist 
moet worden vereenvoudigd om de 
prestaties te kunnen verbeteren;

Or. de

Amendement 8
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. heeft kennisgenomen van het verslag 
van de Europese Rekenkamer over de 
uitvoering van de begroting 2008 en 
betreurt dat bij het cohesiebeleid naar 
schatting 11% van de vergoedingen niet 
terugbetaald had mogen worden; is van 
mening dat dit ten dele toe te schrijven is 
aan de omslachtige procedures en 
beklemtoont dat het communautaire en 
nationale regelgevingskader voor de 
structuurfondsen, met name wat betreft de 
procedures voor beheer en toezicht, beslist 
moet worden vereenvoudigd om de 
prestaties te kunnen verbeteren;

3. heeft kennisgenomen van het verslag 
van de Europese Rekenkamer over de 
uitvoering van de begroting 2008 en 
betreurt dat bij het cohesiebeleid naar 
schatting 11% van de vergoedingen niet 
terugbetaald had mogen worden; is van 
mening dat dit ten dele toe te schrijven is 
aan de omslachtige procedures en 
beklemtoont dat het communautaire en 
nationale regelgevingskader voor de 
structuurfondsen, met name wat betreft de 
procedures voor beheer en toezicht, beslist 
moet worden vereenvoudigd om de 
prestaties te kunnen verbeteren; wijst er 
evenwel op dat in het verslag van de 
Europese Rekenkamer over de uitvoering 
van de begroting 2008 niet gekeken is 
naar de gehele periode 2007-2013, 
gedurende welke de controlemechanismen 
verbeterd zijn;

Or. es
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Amendement 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderkent dat de feitelijke inzet van 
de structuurfondsen aanzienlijke 
uitdagingen met zich mee brengt, vooral 
voor de nieuwe lidstaten, omdat deze aan 
strenge en veelal ingewikkelde vereisten 
moeten voldoen als ze van de middelen 
gebruik willen maken; is daarom 
ingenomen met de moeite die deze 
lidstaten zich getroosten om hun 
bestedingscapaciteit te vergroten en dringt 
erop aan dat ze dat streven intensiveren 
zodat er binnen redelijke tijd tastbare 
resultaten kunnen worden geboekt;

Or. en

Amendement 10
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. neemt voorts nota van het feit dat 
een belangrijk deel van het geschatte 
foutenpercentage volgens het verslag van 
de Europese Rekenkamer over de 
uitvoering van de begroting 2008 toe te 
schrijven is aan fouten inzake de 
subsidiabiliteit; wijst erop dat bepaalde 
foutenrisico's, zoals 
subsidiabiliteitskwesties en overtreding 
van de aanbestedingsregels, niet alleen 
moeten worden aangepakt met de 
auditactiviteiten van de Commissie zelf 
maar dat de Commissie daarnaast 
preventieve richtsnoeren voor de juiste 
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toepassing van deze regels door lidstaten 
en lagere overheden moet opstellen;

Or. en

Amendement 11
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. neemt nota van het antwoord op de 
opmerking in paragraaf 6.17 van het 
verslag van de Rekenkamer, waarin de 
Commissie stelt dat de meeste projecten 
met een groot aantal kwantificeerbare 
fouten in slechts drie lidstaten 
geconcentreerd zijn, en dringt er met klem 
bij de Commissie op aan dat zij jegens 
deze lidstaten passende maatregelen 
neemt;

Or. en

Amendement 12
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. wijst er met nadruk op dat de 
Commissie moet tegengaan dat lidstaten, 
zoals de Rekenkamer aangeeft, door de 
Commissie afgewezen niet-subsidiabele 
uitgaven zonder doeltreffende controle 
vooraf vervangen door nieuwe uitgaven 
die evenmin niet-subsidiabel zijn;

Or. en
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Amendement 13
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de mededeling van de 
Commissie getiteld "Naar een 
gemeenschappelijke visie op het begrip 
aanvaardbaar foutenrisico" 
(COM(2008)0866) en over de 
verbeteringen die bepaalde lidstaten 
dankzij een ruimer gebruik van het AFIS-
systeem hebben bereikt bij de 
harmonisatie van hun systeem voor het 
melden van onregelmatigheden;

5. is verheugd over de mededeling van de 
Commissie getiteld "Naar een 
gemeenschappelijke visie op het begrip 
aanvaardbaar foutenrisico" 
(COM(2008)0866) en deelt de opvatting 
dat er voor elke sector een aanvaardbare 
foutendrempel moet worden vastgesteld 
met inachtneming van de respectieve 
kenmerken en voorschriften; stemt in met 
een aanvaardbaar foutenpercentage van 
5% voor de structuurfondsen, maar 
bepleit dat voor innovatieve projecten, 
waar het foutenrisico in verband met het 
experimentele karakter hoger ligt, een 
hoger tolerantieniveau wordt toegestaan 
om geen afbreuk te doen aan het 
potentieel van dit soort projecten;

Or. it

Amendement 14
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is verheugd over de verbeteringen 
die bepaalde lidstaten dankzij een ruimer 
gebruik van het AFIS-systeem hebben 
bereikt bij de harmonisatie van hun 
systeem voor het melden van 
onregelmatigheden; spoort de lidstaten 
die nog niet over elektronische 
rapportagesystemen beschikken, ertoe aan 
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zo spoedig mogelijk een dergelijk systeem 
in gebruik te nemen, gezien de goede 
resultaten die tot dusver bereikt zijn met 
betrekking tot de kwaliteit van de 
gegevens en de naleving van de 
rapportagetermijnen;

Or. it

Amendement 15
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met maximaal verantwoordelijkheidsbesef 
te werk te gaan en zich sterker in te zetten 
voor voorkoming van onregelmatigheden 
en administratieve fouten en 
tekortkomingen, en dringt aan op een 
betere afbakening tussen de begrippen 
"onregelmatigheid" en "vermoede fraude".

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met maximaal verantwoordelijkheidsbesef
te werk te gaan en zich sterker in te zetten 
voor voorkoming van onregelmatigheden 
en administratieve fouten en 
tekortkomingen, en dringt aan op een 
betere afbakening tussen de begrippen 
"onregelmatigheid", "fout" en "vermoede 
fraude".

Or. pl

Amendement 16
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met maximaal verantwoordelijkheidsbesef 
te werk te gaan en zich sterker in te zetten 
voor voorkoming van onregelmatigheden 
en administratieve fouten en 
tekortkomingen, en dringt aan op een 
betere afbakening tussen de begrippen 

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met maximaal verantwoordelijkheidsbesef 
te werk te gaan en zich sterker in te zetten 
voor voorkoming van onregelmatigheden 
en administratieve fouten en 
tekortkomingen, en dringt aan op een 
betere afbakening tussen de begrippen 
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"onregelmatigheid" en "vermoede fraude". "onregelmatigheid" en "vermoede fraude"; 
dringt er bij de lidstaten op aan dat zij 
meer werk maken van justitiële 
hervorming en fraudebestrijding en 
verzoekt de Commissie corrigerend op te 
treden waar onregelmatigheden 
geconstateerd worden en ervoor te zorgen 
dat uit dit proces geen nieuwe fouten 
voortvloeien;

Or. en

Amendement 17
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. laakt dat de enkele daarbij bijzonder 
betrokken lidstaten niet eerder genoemd 
worden en aan scherpere sancties 
onderworpen worden; acht het voor 
lidstaten die geregeld de aandacht trekken 
dringend noodzakelijk dat er bijzondere, 
op de lidstaat gerichte toetsings- en 
controlemechanismen van Commissie, 
Rekenkamer, OLAF en Parlement worden 
ingezet;

Or. de

Amendement 18
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie en de 
Rekenkamer scherper toezicht uit te 
oefenen op de nationale verplichtingen 
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inzake openbaarmaking van 
steunverlening uit de structuurfondsen 
van de EU; verzoekt de Commissie in dat 
verband intensiever de rechtmatigheid 
van de steunverlening te toetsen, mede 
aan de hand van de fondsverordeningen;

Or. de


