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Amendement 1
François Alfonsi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het dat het regionaal beleid 
deel uitmaakte van een foutgevoelige 
groep en het meest foutgevoelige 
beleidsterrein was van de EU-uitgaven, 
aangezien in 49% van de 243 
uitbetalingen die waren geauditeerd door 
de Rekenkamer fouten voorkwamen; 
onderstreept dat dit foutenniveau is 
afgenomen vergeleken met de 
foutenpercentages die waren geconstateerd 
in de programmaperiode 2000-2006, en dat 
slechts een deel van de fouten een 
financiële impact heeft;

2. onderstreept dat het foutenniveau zeer 
significant is afgenomen vergeleken met 
de foutenpercentages die waren 
geconstateerd in de programmaperiode 
2000-2006, en dat slechts een deel van de 
fouten een financiële impact heeft;

Or. fr

Amendement 2
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het dat het regionaal beleid deel 
uitmaakte van een foutgevoelige groep en 
het meest foutgevoelige beleidsterrein was
van de EU-uitgaven, aangezien in 49% van 
de 243 uitbetalingen die waren geauditeerd 
door de Rekenkamer fouten voorkwamen; 
onderstreept dat dit foutenniveau is 
afgenomen vergeleken met de 
foutenpercentages die waren geconstateerd 
in de programmaperiode 2000-2006, en dat 
slechts een deel van de fouten een 
financiële impact heeft;

2. betreurt het dat het regionaal beleid deel 
uitmaakte van een foutgevoelige groep van 
de beleidsterreinen van de EU-uitgaven, 
aangezien in 49% van de 243 uitbetalingen 
die waren geauditeerd door de Rekenkamer 
fouten voorkwamen; merkt echter op dat 
slechts een deel van de fouten een 
financiële impact zal hebben, en dat het 
percentage van 49% lager is dan in de 
periode 2000-2006; onderstreept dat dit 
foutenpercentage is afgenomen vergeleken 
met de foutenpercentages die waren 
geconstateerd in de programmaperiode 
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2000-2006;

Or. en

Amendement 3
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het dat het regionaal beleid deel 
uitmaakte van een foutgevoelige groep en 
het meest foutgevoelige beleidsterrein was 
van de EU-uitgaven, aangezien in 49% van 
de 243 uitbetalingen die waren geauditeerd 
door de Rekenkamer fouten voorkwamen; 
onderstreept dat dit foutenniveau is 
afgenomen vergeleken met de 
foutenpercentages die waren geconstateerd 
in de programmaperiode 2000-2006, en dat 
slechts een deel van de fouten een 
financiële impact heeft;

2. betreurt het dat het regionaal beleid deel 
uitmaakte van een foutgevoelige groep en 
het meest foutgevoelige beleidsterrein was 
van de EU-uitgaven, aangezien in 49% van 
de 243 uitbetalingen die waren geauditeerd 
door de Rekenkamer fouten voorkwamen; 
onderstreept dat dit foutenniveau is 
afgenomen vergeleken met de 
foutenpercentages die waren geconstateerd 
in de programmaperiode 2000-2006, en dat 
slechts een deel van de fouten een 
financiële impact heeft; verzoekt de 
Commissie een tendens te bewerkstelligen 
die een consistente daling in het 
foutenpercentage laat zien;

Or. en

Amendement 4
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. brengt in herinnering dat een fout 
wordt geconstateerd als een transactie niet 
is uitgevoerd conform de wettelijke en 
regelgevende bepalingen, wat resulteert in 
de onregelmatigheid van gedeclareerde 
(en terugbetaalde) uitgaven;  merkt tevens 
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op dat een fout niet per definitie duidt op 
de omstandigheid dat er fondsen zijn 
verdwenen, verloren gegaan of verspild, 
of dat er fraude is gepleegd;

Or. en

Amendement 5
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op de verschillende 
benaderingen die zijn toegepast door de 
Europese Rekenkamer en de Commissie 
om fouten te berekenen; roept op tot 
harmonisatie van de methodologie om 
transparantie te garanderen;

Or. en

Amendement 6
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. wijst op het gebrek aan precisie in 
de mededeling van de Rekenkamer over 
het meest waarschijnlijke foutenniveau 
van de afgelopen jaren, en in de 
verwijzingen naar de ondergrens van de 
fouten en de gemiddelde foutenlimiet 
zoals berekend door de Rekenkamer; 
roept in dit verband op tot toepassing van 
een duidelijke en consistente 
methodologie om de ontwikkeling van de 
gegevens over de jaren te kunnen 
vergelijken en daar een betrouwbare 
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analyse van te kunnen maken; 

Or. en

Amendement 7
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat niet-naleving van de 
regels voor openbare aanbestedingen en 
subsidiabiliteit een groot deel van het 
geschatte foutenpercentage vormt (31% 
resp. 43%); wijst in deze context op de 
aanbeveling van de Rekenkamer om 
terreinen aan te wijzen voor verdere 
vereenvoudiging;

3. wijst erop dat niet-naleving van de 
regels voor openbare aanbestedingen en 
subsidiabiliteit een groot deel van het 
geschatte foutenpercentage vormt (31% 
resp. 43%); wijst in deze context op de 
aanbeveling van de Rekenkamer om 
terreinen aan te wijzen voor verdere 
vereenvoudiging; onderstreept dat de 
Commissie de regels moet vereenvoudigen 
om te zorgen voor gebruiksvriendelijkere 
procedures en om potentiële begunstigden 
niet te ontmoedigen deel te nemen aan 
projecten; verzoekt de lidstaten hun 
nationale bepalingen te vereenvoudigen 
die maar al te vaak meer administratieve 
lasten met zich meebrengen dan door de 
EU-regelgeving wordt voorgeschreven;

Or. en

Amendement 8
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat niet-naleving van de 
regels voor openbare aanbestedingen en 
subsidiabiliteit een groot deel van het 
geschatte foutenpercentage vormt (31% 

3. wijst erop dat niet-naleving van de 
regels voor openbare aanbestedingen en 
subsidiabiliteit een groot deel van het 
geschatte foutenpercentage vormt (31% 
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resp. 43%); wijst in deze context op de 
aanbeveling van de Rekenkamer om 
terreinen aan te wijzen voor verdere 
vereenvoudiging;

resp. 43%); wijst in deze context op de 
aanbeveling van de Rekenkamer om 
terreinen aan te wijzen voor verdere 
vereenvoudiging; vraagt daarom te 
analyseren of de technische 
ondersteuning moet worden 
geïntensiveerd, maar in ieder geval of bij 
het financieel toezicht de volledige 
operationele capaciteit moet worden 
gehandhaafd;

Or. es

Amendement 9
François Alfonsi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is daarom van mening dat er 
verregaande inspanningen moeten 
worden verricht om dit foutenpercentage 
verder terug te dringen;

Or. fr

Amendement 10
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt de tekortkomingen in de 
uitvoering van de financiële 
instrumentering, dat wil zeggen niet-
naleving van de vereisten in de regelgeving 
bij het leveren van een financiële bijdrage 
uit de operationele programma's aan de 
fondsen ter uitvoering van deze 
instrumenten, alsmede onvolledige 

4. betreurt de tekortkomingen in de 
uitvoering van de financiële 
instrumentering, dat wil zeggen niet-
naleving van de vereisten in de regelgeving 
bij het leveren van een financiële bijdrage 
uit de operationele programma's aan de 
fondsen ter uitvoering van deze 
instrumenten, alsmede onvolledige 
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vereisten op het gebied van verslaglegging 
en verificatie;

vereisten op het gebied van verslaglegging 
en verificatie; merkt op dat het potentieel 
van de financiële instrumentering verder 
moet worden ontwikkeld om de 
ontwikkeling van hoogwaardige 
strategische projecten en de participatie 
van particuliere partijen, met name het 
MKB, en particulier kapitaal in Europese 
projecten mogelijk te maken; verzoekt de 
Commissie de regels van deze 
instrumentering te vereenvoudigen, omdat 
het gebruik momenteel wordt beperkt door 
de complexiteit ervan;

Or. en

Amendement 11
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt de tekortkomingen in de 
uitvoering van de financiële 
instrumentering, dat wil zeggen niet-
naleving van de vereisten in de regelgeving 
bij het leveren van een financiële bijdrage 
uit de operationele programma's aan de 
fondsen ter uitvoering van deze 
instrumenten, alsmede onvolledige 
vereisten op het gebied van verslaglegging 
en verificatie;

4. betreurt de tekortkomingen in de 
uitvoering van de financiële 
instrumentering, dat wil zeggen niet-
naleving van de vereisten in de regelgeving 
bij het leveren van een financiële bijdrage 
uit de operationele programma's aan de 
fondsen ter uitvoering van deze 
instrumenten, alsmede onvolledige 
vereisten op het gebied van verslaglegging 
en verificatie; beveelt aan een grondigere 
analyse uit te voeren om het werkelijke 
effect van deze instrumentering en de 
richtsnoeren op de uitvoering te bepalen; 

Or. es

Amendement 12
Jens Geier, Georgios Stavrakakis



AM\891021NL.doc 9/11 PE480.806v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt de tekortkomingen in de 
uitvoering van de financiële 
instrumentering, dat wil zeggen niet-
naleving van de vereisten in de regelgeving 
bij het leveren van een financiële bijdrage 
uit de operationele programma's aan de 
fondsen ter uitvoering van deze 
instrumenten, alsmede onvolledige 
vereisten op het gebied van verslaglegging 
en verificatie;

4. betreurt de tekortkomingen in de 
uitvoering van de financiële 
instrumentering, dat wil zeggen niet-
naleving van de vereisten in de regelgeving 
bij het leveren van een financiële bijdrage 
uit de operationele programma's aan de 
fondsen ter uitvoering van deze 
instrumenten, alsmede onvolledige 
vereisten op het gebied van verslaglegging 
en verificatie; verzoekt de lidstaten hun 
verslagleggingsverplichtingen na te 
komen;

Or. en

Amendement 13
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat bij een groot aantal 
transacties waarin fouten voorkwamen, de 
instanties in de lidstaten over voldoende 
informatie beschikten om deze fouten vast 
te stellen en corrigerende maatregelen te 
treffen voorafgaand aan certificering.

5. merkt op dat bij een groot aantal 
transacties waarin fouten voorkwamen, de 
instanties in de lidstaten over voldoende 
informatie beschikten om deze fouten vast 
te stellen en corrigerende maatregelen te 
treffen voorafgaand aan certificering; 
verzoekt de Commissie meer steun uit te 
trekken voor de beheersautoriteiten 
(MA's) aangezien de meeste fouten 
worden gemaakt bij de controle op het 
eerste niveau, door middel van gerichte 
workshops, richtsnoeren, verspreiding van 
optimale werkmethoden en scholing van 
ambtenaren die voor het beheer 
verantwoordelijk zijn; merkt op dat er 
voortdurend toezicht moet worden 
gehouden op de daadwerkelijke 
overdracht van de op de MA's gerichte 
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opleidingsmaatregelen om te controleren 
of die kennis daadwerkelijk wordt 
overgedragen, met bijzondere aandacht 
voor het plaatselijk niveau;

Or. en

Amendement 14
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat bij een groot aantal 
transacties waarin fouten voorkwamen, de 
instanties in de lidstaten over voldoende 
informatie beschikten om deze fouten vast 
te stellen en corrigerende maatregelen te 
treffen voorafgaand aan certificering.

5. merkt op dat bij een groot aantal 
transacties waarin fouten voorkwamen, de 
instanties in de lidstaten over voldoende 
informatie beschikten om deze fouten vast 
te stellen en corrigerende maatregelen te 
treffen voorafgaand aan certificering; roept 
op tot de instelling van corrigerende 
mechanismen, inclusief het opleggen van 
sancties in duidelijke gevallen van 
nalatigheid.

Or. es

Amendement 15
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is verheugd over de uitleg van de 
Commissie waarin voor het eerst wordt 
gemeld dat het merendeel van de fouten is 
geconcentreerd in slechts drie lidstaten en 
alleen in een aantal operationele 
programma's.

Or. en
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