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Amendement 1
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de cohesiefondsen 
onderworpen zijn aan bijzonder complexe 
regels en niet op dezelfde wijze worden 
uitgevoerd als andere sectoren waar EU-
middelen worden besteed, waardoor ze 
gevoeliger zijn voor fouten; vestigt de 
aandacht op het feit dat het 
foutenpercentage voor cohesie-uitgaven 
het hoogste van alle EU-betalingen blijft, 
met name meer dan 5% in 2009; is zich 
bewust van de daling van het 
foutenpercentage ten opzichte van 2008;

1. wijst erop dat de cohesiefondsen 
onderworpen zijn aan bijzonder complexe 
regels en niet op dezelfde wijze worden 
uitgevoerd als andere sectoren waar EU-
middelen worden besteed, waardoor ze 
gevoeliger zijn voor fouten; vestigt de 
aandacht op het feit dat het 
foutenpercentage voor cohesie-uitgaven 
ten opzichte van 2008 met 11% is gedaald 
en uitkomt op iets meer dan 5% in 2009;

Or. en

Amendement 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de cohesiefondsen 
onderworpen zijn aan bijzonder complexe 
regels en niet op dezelfde wijze worden 
uitgevoerd als andere sectoren waar EU-
middelen worden besteed, waardoor ze 
gevoeliger zijn voor fouten; vestigt de 
aandacht op het feit dat het 
foutenpercentage voor cohesie-uitgaven het 
hoogste van alle EU-betalingen blijft, met 
name meer dan 5% in 2009; is zich bewust 
van de daling van het foutenpercentage ten 
opzichte van 2008;

1. wijst erop dat de cohesiefondsen 
onderworpen zijn aan bijzonder complexe 
regels en niet op dezelfde wijze worden 
uitgevoerd als andere sectoren waar EU-
middelen worden besteed, waardoor ze 
gevoeliger zijn voor fouten; vestigt de 
aandacht op het feit dat het 
foutenpercentage voor cohesie-uitgaven het 
hoogste van alle EU-betalingen blijft, met 
name meer dan 5% in 2009; wijst echter op 
de omvangrijke daling van dit 
foutenpercentage ten opzichte van 2008;

Or. fr
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Amendement 3
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de cohesiefondsen 
onderworpen zijn aan bijzonder complexe 
regels en niet op dezelfde wijze worden 
uitgevoerd als andere sectoren waar EU-
middelen worden besteed, waardoor ze 
gevoeliger zijn voor fouten; vestigt de 
aandacht op het feit dat het 
foutenpercentage voor cohesie-uitgaven het 
hoogste van alle EU-betalingen blijft, met 
name meer dan 5% in 2009; is zich bewust 
van de daling van het foutenpercentage ten 
opzichte van 2008;

1. wijst erop dat de cohesiefondsen 
onderworpen zijn aan bijzonder complexe 
regels en niet op dezelfde wijze worden 
uitgevoerd als andere sectoren waar EU-
middelen worden besteed, waardoor ze 
gevoeliger zijn voor fouten; vestigt de 
aandacht op het feit dat het 
foutenpercentage voor cohesie-uitgaven het 
hoogste van alle EU-betalingen blijft, met 
name meer dan 5% in 2009; is zich bewust 
van de daling van het foutenpercentage ten 
opzichte van 2008 en dringt in dit verband 
aan op meer vereenvoudiging en 
technische begeleiding om de lidstaten en 
regio’s in staat te stellen tot een 
doelmatiger tenuitvoerlegging; wijst er 
andermaal op dat de regionale overheden
moeten beschikken over technische 
kennis die hen in staat stelt de 
doelmatigheid op te voeren van de 
financiële middelen die hun ter 
beschikking worden gesteld;

Or. pt

Amendement 4
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. maakt zich zorgen over het feit dat het 
directoraat-generaal regionaal beleid (DG 
REGIO) in zijn 

Niet van toepassing op de NL-versie
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betrouwbaarheidsverklaring over het 
jaarlijkse activiteitenverslag 2009 stelt dat 
DG REGIO voor 38 van de 79 betrokken 
programma's niet kan spreken van een 
redelijke betrouwbaarheid van de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen ten aanzien 
van terugbetalingen in 2009 van 
gedeclareerde uitgaven; dringt aan op meer 
details over ontbrekende informatie ten 
aanzien van terugbetalingen in 2009; wijst 
erop dat de lidstaten verplicht zijn in hun 
jaarlijkse activiteitenverslagen voldoende 
informatie te verstrekken en verzoekt de 
Commissie een sanctiesysteem voor te 
stellen voor het geval de Commissie op 
grond van de verstrekte informatie de 
wettigheid en regelmatigheid niet kan 
garanderen;

Or. en

Amendement 5
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. maakt zich zorgen over het feit dat het 
directoraat-generaal regionaal beleid (DG 
REGIO) in zijn 
betrouwbaarheidsverklaring over het 
jaarlijkse activiteitenverslag 2009 stelt dat 
DG REGIO voor 38 van de 79 betrokken 
programma's niet kan spreken van een 
redelijke betrouwbaarheid van de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen ten aanzien 
van terugbetalingen in 2009 van 
gedeclareerde uitgaven; dringt aan op meer 
details over ontbrekende informatie ten 
aanzien van terugbetalingen in 2009; wijst 
erop dat de lidstaten verplicht zijn in hun 
jaarlijkse activiteitenverslagen voldoende 

3. maakt zich zorgen over het feit dat het 
directoraat-generaal regionaal beleid (DG 
REGIO) in zijn 
betrouwbaarheidsverklaring over het 
jaarlijkse activiteitenverslag 2009 stelt dat 
DG REGIO voor 38 van de 79 betrokken 
programma's niet kan spreken van een 
redelijke betrouwbaarheid van de 
wettigheid en regelmatigheid van de
onderliggende verrichtingen ten aanzien 
van terugbetalingen in 2009 van 
gedeclareerde uitgaven; dringt aan op meer 
details over ontbrekende informatie ten 
aanzien van terugbetalingen in 2009; wijst 
erop dat de lidstaten verplicht zijn in hun 
jaarlijkse activiteitenverslagen voldoende 
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informatie te verstrekken en verzoekt de 
Commissie een sanctiesysteem voor te 
stellen voor het geval de Commissie op 
grond van de verstrekte informatie de 
wettigheid en regelmatigheid niet kan 
garanderen;

informatie te verstrekken en verzoekt de 
Commissie een sanctiesysteem voor te 
stellen voor het geval de Commissie op 
grond van de verstrekte informatie de 
wettigheid en regelmatigheid niet kan 
vaststellen;

Or. pl

Amendement 6
Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt in het kader van de 
herziening van het Financieel Reglement 
dat het noodzakelijk is de regels en 
beheersschema's voor 
cohesieprogramma's onder gedeeld 
beheer te harmoniseren; wijst erop dat 
governanceproblemen tussen het 
Financieel Reglement en de 
cohesieverordeningen kunnen worden 
vermeden door de subsidiabiliteitsregels 
over de verschillende beleidsterreinen heen 
beter op elkaar af te stemmen;

5. wijst erop dat in het kader van de 
herziening van het financieel kader 
sommige governanceproblemen tussen het 
Financieel Reglement en de 
cohesieverordeningen kunnen worden 
vermeden door de subsidiabiliteitsregels 
over de verschillende beleidsterreinen heen 
beter op elkaar af te stemmen;

Or. en

Amendement 7
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt in het kader van de herziening 
van het Financieel Reglement dat het 
noodzakelijk is de regels en 
beheersschema's voor 

5. benadrukt in het kader van de herziening 
van het Financieel Reglement dat het 
noodzakelijk is de regels en 
beheersschema's onder gedeeld beheer te 
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cohesieprogramma's onder gedeeld beheer 
te harmoniseren; wijst erop dat 
governanceproblemen tussen het 
Financieel Reglement en de 
cohesieverordeningen kunnen worden 
vermeden door de subsidiabiliteitsregels 
over de verschillende beleidsterreinen heen 
beter op elkaar af te stemmen;

harmoniseren en wijst erop dat deze 
harmonisatie voor wat het cohesiebeleid 
betreft zo ver mogelijk moet worden 
doorgevoerd; wijst erop dat 
governanceproblemen tussen het 
Financieel Reglement en de 
cohesieverordeningen kunnen worden 
vermeden door de subsidiabiliteitsregels 
over de verschillende beleidsterreinen heen 
beter op elkaar af te stemmen;

Or. en

Amendement 8
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt in het kader van de herziening 
van het Financieel Reglement dat het 
noodzakelijk is de regels en 
beheersschema's voor cohesieprogramma's 
onder gedeeld beheer te harmoniseren;
wijst erop dat governanceproblemen tussen 
het Financieel Reglement en de 
cohesieverordeningen kunnen worden 
vermeden door de subsidiabiliteitsregels 
over de verschillende beleidsterreinen heen 
beter op elkaar af te stemmen;

5. benadrukt in het kader van de herziening 
van het Financieel Reglement dat het 
noodzakelijk is de regels en 
beheersschema's voor cohesieprogramma's 
onder gedeeld beheer te harmoniseren
indien is aangetoond dat hieruit 
verbeteringen kunnen voortvloeien, maar 
dat procedures die hun doelmatigheid 
hebben bewezen, gehandhaafd moeten 
worden; wijst erop dat 
governanceproblemen tussen het 
Financieel Reglement en de 
cohesieverordeningen kunnen worden 
vermeden door de subsidiabiliteitsregels 
over de verschillende beleidsterreinen heen 
beter op elkaar af te stemmen;

Or. fr
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Amendement 9
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt in het kader van de herziening 
van het Financieel Reglement dat het 
noodzakelijk is de regels en 
beheersschema's voor cohesieprogramma's 
onder gedeeld beheer te harmoniseren;
wijst erop dat governanceproblemen tussen 
het Financieel Reglement en de 
cohesieverordeningen kunnen worden 
vermeden door de subsidiabiliteitsregels 
over de verschillende beleidsterreinen heen 
beter op elkaar af te stemmen;

5. benadrukt in het kader van de herziening 
van het Financieel Reglement dat het 
noodzakelijk is de regels en 
beheersschema's voor cohesieprogramma's 
onder gedeeld beheer te harmoniseren; 
wijst erop dat governanceproblemen tussen 
het Financieel Reglement en de 
cohesieverordeningen kunnen worden 
vermeden door de subsidiabiliteitsregels 
over de verschillende beleidsterreinen heen 
beter op elkaar af te stemmen; is echter 
van mening dat een vereenvoudiging, met 
name in het kader van de herziening van 
het Financieel Reglement allereerst moet 
worden getoetst op stabiliteit van de 
voorschriften en beheerssystemen op 
lange termijn;

Or. fr

Amendement 10
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten na te denken over de 
mogelijkheid het beginsel van het 
"vertrouwenscontract" te ontwikkelen, 
waardoor het mogelijk wordt de controles 
te beperken die drukken op systemen die 
hun waarde hebben bewezen in de strijd 
tegen fouten en oplichterij;

Or. fr
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