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Amendement 1
Vasilica Viorica Dăncilă
Ontwerpadvies
Paragraaf 1
Ontwerpadvies

Amendement

1. stelt vast dat de in 2008 verrichte
tussentijdse betalingen voor de periode
2007-2013 slechts 32% van de uitgaven
uitmaken en dat de opmerkingen van de
Rekenkamer met name betrekking hebben
op de uitgaven tijdens de
programmeringsperiode 2000-2006, die
68% van de betalingen voor het
cohesiebeleid in 2008 vertegenwoordigen;
merkt bijgevolg op dat het effect van de
versterking van het rechtskader voor de
periode 2007-2013 en de in 2008 en 2009
vastgestelde vereenvoudigingsmaatregelen
nog niet zichtbaar kunnen zijn;

1. stelt vast dat de in 2008 verrichte
tussentijdse betalingen voor de periode
2007-2013 slechts 32% van de uitgaven
uitmaken, terwijl 68% van de betalingen
in 2008 voor het cohesiebeleid bestemd
was, en dat het verslag van de Rekenkamer
betrekking heeft op de uitgaven tijdens de
programmeringsperiode 2000-2006, d.w.z.
voor de EU met 25 lidstaten, zonder dat
rekening wordt gehouden met de recente
ontwikkelingen met betrekking tot de
vereenvoudiging van de geldende
regelgeving, hetgeen betekent dat het
effect van de versterking van het
rechtskader voor de periode 2007-2013 en
de in 2008 en 2009 vastgestelde
vereenvoudigingsmaatregelen nog niet
zichtbaar kunnen zijn;
Or. ro

Amendement 2
Jan Olbrycht
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2. ziet reikhalzend uit naar de voor
februari 2010 geplande publicatie van de
mededeling van de Commissie over het
effect van het actieplan, die ook de
resultaten zou moeten bevatten van de
eerste audit die de Commissie heeft
verricht op een steekproef van projecten
die in het kader van de
AM\807020NL.doc

2. is verheugd over de mededeling van de
Commissie aan het Europees Parlement,
de Raad en de Rekenkamer over het effect
van het actieplan ter versterking van de
toezichthoudende rol van de Commissie in
het kader van het gedeeld beheer van
structurele acties, die een aanzienlijke
stijging van de financiële correcties in
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programmeringsperiode 2007-2013 zijn
uitgevoerd;

2008 en 2009 laat zien en ook de
resultaten bevat van de eerste audit die de
Commissie heeft verricht op een steekproef
van projecten die in het kader van de
programmeringsperiode 2007-2013 zijn
uitgevoerd; neemt met tevredenheid nota
van de resultaten van de audit, met name
een preliminaire foutenmarge van 5%, die
aantoont dat de vereenvoudiging die voor
de programmeringsperiode 2007-2013 is
doorgevoerd, een positief resultaat heeft;
Or. en

Amendement 3
Franz Obermayr
Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
3 bis. wijst erop dat de Rekenkamer in
haar Speciaal Verslag nr. 16/2009 ook
kritiek uitte op de pretoetredingssteun aan
Turkije, en daarbij onder andere
tekortkomingen met betrekking tot de
tenuitvoerlegging, het toezicht en de
evaluatie vaststelde; wijst er voorts op dat
Turkije niet voldoet aan veel van de
voorwaarden voor het openen van nieuwe
onderhandelingshoofdstukken; stelt
daarom voor om de pretoetredingssteun
aan Turkije te herzien en eventueel te
verminderen of te beëindigen;
Or. de

Amendement 4
Vasilica Viorica Dăncilă
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies

Amendement

4. stelt vast dat inbreuken op de
aanbestedingsregels een van de meest
voorkomende oorzaken van
onregelmatigheden zijn; vraagt de
Commissie na te gaan hoe het komt dat de
communautaire aanbestedingsregels niet
worden nageleefd;

4. vraagt de Commissie naar aanleiding
van de opmerkingen over een aantal
inbreuken op de communautaire
aanbestedingsregels na te gaan wat de
oorzaken van deze onregelmatigheden
zijn;

Or. ro

Amendement 5
Georgios Stavrakakis
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
Ontwerpadvies

Amendement

4. stelt vast dat inbreuken op de
aanbestedingsregels een van de meest
voorkomende oorzaken van
onregelmatigheden zijn; vraagt de
Commissie na te gaan hoe het komt dat de
communautaire aanbestedingsregels niet
worden nageleefd;

4. stelt vast dat inbreuken op de
aanbestedingsregels een van de meest
voorkomende oorzaken van
onregelmatigheden zijn; vraagt de
Commissie na te gaan hoe het komt dat de
communautaire aanbestedingsregels niet
worden nageleefd; is in dit verband
verheugd over de bevindingen van de
Rekenkamer en de initiatieven die de
Commissie heeft genomen om het beheer
van de structuurfondsen te
vereenvoudigen, en denkt dat deze
initiatieven het aantal fouten aanzienlijk
zal helpen verminderen;
Or. el

Amendement 6
Vasilica Viorica Dăncilă
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies

Amendement

5. vestigt de aandacht op de specifieke
aard van de uitgaven voor cohesiebeleid,
die voortvloeit uit het meerjarige
beheersysteem, en benadrukt dat de
financiële correcties in volgende jaren
alsook bij de afsluiting van de
programmeringsperiode worden verricht,
zodat de Commissie globaal gezien een
groot aantal onregelmatigheden kan
detecteren en corrigeren;

5. vraagt de Commissie rekening te
houden met de specifieke aard van de
uitgaven voor cohesiebeleid, die
voortvloeit uit het meerjarige
beheersysteem, en rekening te houden met
het feit dat de financiële correcties in
volgende jaren alsook bij de afsluiting van
de programmeringsperiode worden
verricht, zodat de Commissie globaal
gezien een groot aantal onregelmatigheden
kan detecteren en corrigeren;
Or. ro

Amendement 7
Vasilica Viorica Dăncilă
Ontwerpadvies
Paragraaf 7
Ontwerpadvies

Amendement

7. stelt vast dat er met betrekking tot de
gecontroleerde projecten geen enkel geval
van fraude aan de Commissie is gemeld en
benadrukt dat het in het verslag van de
Rekenkamer vermelde aantal fouten niet
noodzakelijk betrekking heeft op fraude;

7. is van mening dat, aangezien er geen
enkel geval van fraude is vastgesteld bij de
audit die de Commissie heeft verricht, de
in het verslag van de Rekenkamer
vermelde fouten niet tot deze categorie
behoren;
Or. ro

Amendement 8
Franz Obermayr
Ontwerpadvies
Paragraaf 7
Ontwerpadvies

Amendement

7. stelt vast dat er met betrekking tot de
gecontroleerde projecten geen enkel geval
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7. stelt vast dat er met betrekking tot de
gecontroleerde projecten geen enkel geval
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van fraude aan de Commissie is gemeld en
benadrukt dat het in het verslag van de
Rekenkamer vermelde aantal fouten niet
noodzakelijk betrekking heeft op fraude;

van fraude aan de Commissie is gemeld en
benadrukt dat het in het verslag van de
Rekenkamer vermelde aantal fouten niet
noodzakelijk betrekking heeft op fraude;
merkt niettemin op dat het, met name wat
het cohesiebeleid betreft, belangrijk is
corruptie en fraude te bestrijden;
Or. de

Amendement 9
Vasilica Viorica Dăncilă
Ontwerpadvies
Paragraaf 10
Ontwerpadvies

Amendement

10. merkt op dat het actieplan van de
Commissie haar in staat heeft gesteld
maatregelen te nemen die in
overeenstemming zijn met alle
aanbevelingen van de Rekenkamer; is
verheugd dat de Commissie de
programma-autoriteiten opleidingen en
richtsnoeren verstrekt om het systeem van
gedeeld beheer van de uitgaven voor
cohesiebeleid beter te laten functioneren;
moedigt de Commissie aan haar
inspanningen verder op te drijven door de
lidstaten richtsnoeren te verstrekken en hen
aan te moedigen de
terugvorderingsprocedures en de
rapportering te versterken.

10. merkt op dat het actieplan van de
Commissie haar in staat heeft gesteld
maatregelen te nemen die in
overeenstemming zijn met alle
aanbevelingen van de Rekenkamer; is
verheugd dat de Commissie de
programma-autoriteiten opleidingen en
richtsnoeren verstrekt om het systeem van
gedeeld beheer van de uitgaven voor
cohesiebeleid beter te laten functioneren;
moedigt de Commissie aan haar
inspanningen verder op te drijven door de
lidstaten richtsnoeren te verstrekken en hen
aan te moedigen de
rapporteringssprocedures en de
procedures voor de terugvordering van
middelen in geval van oneigenlijk gebruik
te versterken.
Or. ro

Amendement 10
Ramona Nicole Mănescu
Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies

Amendement
10 bis. is verheugd over de beslissing van
de Rekenkamer om de audits van het ESF
en het EFRO op het gebied van toerisme,
beroepsopleiding voor vrouwen en
openbare drinkwatervoorziening, die van
bijzonder belang zijn voor de ontwikkeling
van lokale gemeenschappen, in het
werkprogramma voor 2010 op te nemen;
Or. en

Amendement 11
Ramona Nicole Mănescu
Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
10 ter. verzoekt de Rekenkamer
doelmatigheidscontroles uit te voeren om
het goede financiële beheer en met name
de efficiëntie en doeltreffendheid van de
programma's van de structuurfondsen en
het Cohesiefonds te beoordelen; is
daarom van mening dat de Rekenkamer
vooral aandacht moet besteden aan de
twaalf nieuwe lidstaten en de lidstaten die
het zwaarst onder de financiële crisis te
lijden hebben;
Or. en

Amendement 12
Ramona Nicole Mănescu
Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies

Amendement
10 quater. verzoekt de Rekenkamer te
beoordelen hoe de beheersautoriteiten de
externe evaluaties van de
structuurfondsen en het Cohesiefonds
uitvoeren, en bijzondere aandacht te
besteden aan de onafhankelijkheid van de
evaluatie indien deze door de
geëvalueerde instantie wordt betaald;
Or. en

Amendement 13
Ramona Nicole Mănescu
Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quinquies (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
10 quinquies. verzoekt de Rekenkamer te
beoordelen of de auditautoriteiten van de
lidstaten de nodige menselijke middelen
hebben om audits te verrichten en of zij
onafhankelijk zijn wanneer zij de
conformiteitsbeoordeling van het
beheercontrolesysteem uitvoeren;
Or. en
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