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Amendement 1
Derek Vaughan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat het foutenniveau bij de 
uitvoering van het cohesiebeleid de 
afgelopen jaren steeds verder is 
afgenomen; merkt evenwel op dat het 
regionaal beleid een van de 
beleidsterreinen blijft die uitermate 
gevoelig zijn voor fouten, hetgeen blijkt uit 
het feit dat 98 van de 168 EFRO- en 
Cohesiefondsbetalingen en 70 van de 160 
ESF-betalingen die door de Rekenkamer 
voor 2011 zijn gecontroleerd, verschillende 
soorten fouten vertoonden;

1. stelt vast dat het foutenniveau bij de 
uitvoering van het cohesiebeleid de 
afgelopen jaren steeds verder is 
afgenomen; onderstreept dat er een 
onderscheid moet worden gemaakt tussen 
fouten en fraude, en dat de lidstaten 
rapporteerden dat slechts 0,6% van de 
fouten het resultaat was van fraude bij de 
programma's van EFRO, Cohesiefonds 
en ESF voor de periode 2007-2013; merkt 
evenwel op dat het regionaal beleid een 
van de beleidsterreinen blijft die uitermate 
gevoelig zijn voor fouten, hetgeen blijkt uit 
het feit dat 98 van de 168 EFRO- en 
Cohesiefondsbetalingen en 70 van de 160 
ESF-betalingen die door de Rekenkamer 
voor 2011 zijn gecontroleerd, verschillende 
soorten fouten vertoonden; wijst er echter 
op dat deze fouten wellicht zijn te 
herleiden tot het feit dat als gevolg van de 
voltooiing van programma's in 2011 
tweemaal zoveel betalingen plaatsvonden 
als in 2010;

Or. en

Amendement 2
Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 3
Derek Vaughan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst er echter op dat er geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen 
geringe en grove fouten en dat sommige 
kleine fouten, zoals het niet correct 
invullen van een formulier, even zwaar 
wegen als ernstigere, zoals over- of 
onderbetaling;

Or. en

Amendement 4
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. 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; schaart 
zich achter het engagement van de 

2. 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; schaart 
zich achter het engagement van de 
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Commissie om haar inspanningen met 
name te richten op de programma's en 
lidstaten met de meeste risico's, en ziet uit 
naar de eindresultaten van de verbeterde 
controlevoorzieningen na afloop van de 
programmaperiode 2007-2013;

Commissie om haar inspanningen met 
name te richten op de programma's en 
lidstaten met de meeste risico's, en ziet uit 
naar de eindresultaten van de verbeterde 
controlevoorzieningen na afloop van de 
programmaperiode 2007-2013; stelt voor 
dat naast de controle of de uitgaven 
conform de wettelijke voorschriften 
hebben plaatsgevonden ook wordt 
gecontroleerd welk effect voor de 
regionale economie is vast te stellen;

Or. de

Amendement 5
Derek Vaughan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. 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; schaart 
zich achter het engagement van de 
Commissie om haar inspanningen met 
name te richten op de programma's en 
lidstaten met de meeste risico's, en ziet uit 
naar de eindresultaten van de verbeterde 
controlevoorzieningen na afloop van de 
programmaperiode 2007-2013;

2. 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; schaart 
zich achter het engagement van de 
Commissie om haar inspanningen met 
name te richten op de meest 
risicogevoelige programma's en lidstaten 
teneinde de administratieve capaciteit te 
versterken en waar nodig te kiezen voor 
een adequaat personeelsniveau; ziet uit 
naar de eindresultaten van de verbeterde 
controlevoorzieningen na afloop van de 
programmaperiode 2007 2013;

Or. en

Amendement 6
Derek Vaughan
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. constateert dat 80% van de 
financiering administratief verwerkt 
wordt op het niveau van de lidstaten en 
dat de Rekenkamer constateerde dat bij de 
overgrote meerderheid van de fouten die 
bij regionale beleidstransacties werden 
vastgesteld voldoende informatie 
beschikbaar was om de lidstaten deze 
fouten zelf te laten ontdekken; wijst er 
daarom op dat maatregelen als het 
verbeteren van de administratieve 
capaciteit, het stroomlijnen van 
voorschriften voor aanbestedingen en 
subsidiabiliteit en speciale aandacht voor 
vereenvoudiging en een op risico 
gebaseerde benadering op lidstaatniveau 
moeten worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 7
Derek Vaughan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. stelt vast dat overtreding van de regels 
voor openbare aanbestedingen de meest 
voorkomende reden is van 
onregelmatigheden, tezamen met de niet-
naleving van subsidiabiliteitsregels; wijst 
op de uiteenlopende benadering van de 
Commissie en de Rekenkamer met 
betrekking tot de toepassing van correcties 
bij fouten op het gebied van openbare 
aanbestedingen, en roept op tot 
standaardisering van de methodologie; 
neemt kennis van de inspanningen van de 
Commissie om opleiding en begeleiding te 

3. stelt vast dat overtreding van de regels 
voor openbare aanbestedingen de meest 
voorkomende reden is van 
onregelmatigheden, tezamen met de niet-
naleving van subsidiabiliteitsregels; wijst 
op de uiteenlopende benadering van de 
Commissie en de Rekenkamer met 
betrekking tot de toepassing van correcties 
bij onregelmatigheden op het gebied van 
openbare aanbestedingen, en roept op tot 
standaardisering van de methodologie; 
neemt kennis van de inspanningen van de 
Commissie om opleiding en begeleiding te 
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bieden teneinde de kennis van de 
subsidiabiliteitsregels in de praktijk te 
verbeteren;

bieden teneinde de kennis van de 
subsidiabiliteitsregels in de praktijk te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 8
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. stelt vast dat overtreding van de regels 
voor openbare aanbestedingen de meest 
voorkomende reden is van 
onregelmatigheden, tezamen met de niet-
naleving van subsidiabiliteitsregels; wijst 
op de uiteenlopende benadering van de 
Commissie en de Rekenkamer met 
betrekking tot de toepassing van correcties 
bij fouten op het gebied van openbare 
aanbestedingen, en roept op tot 
standaardisering van de methodologie; 
neemt kennis van de inspanningen van de 
Commissie om opleiding en begeleiding te 
bieden teneinde de kennis van de 
subsidiabiliteitsregels in de praktijk te 
verbeteren;

3. stelt vast dat overtreding van de regels 
voor openbare aanbestedingen de meest 
voorkomende reden is van 
onregelmatigheden, tezamen met de niet-
naleving van subsidiabiliteitsregels;
verzoekt de Commissie daadwerkelijk iets 
te ondernemen tegen de herhaaldelijk 
door de Rekenkamer aan de kaak gestelde 
ernstige fouten in verband met de 
naleving van de openbare 
aanbestedingsregels bij de uitvoering van 
EFRO- en Cohesiefondsprojecten; wijst 
op de uiteenlopende benadering van de 
Commissie en de Rekenkamer met 
betrekking tot de toepassing van correcties 
bij fouten op het gebied van openbare 
aanbestedingen, en roept op tot 
standaardisering van de methodologie; 
neemt kennis van de inspanningen van de 
Commissie om opleiding en begeleiding te 
bieden teneinde de kennis van de 
subsidiabiliteitsregels in de praktijk te 
verbeteren;

Or. ro

Amendement 9
Markus Pieper
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt erop aan dat ook in de 
structuurfondsen striktere voorwaarden 
worden gesteld en dat een cross-
compliancetoezicht plaatsvindt om te 
garanderen dat alle lidstaten zich houden 
aan de voorschriften voor de gunning bij 
aanbestedingen en aan andere 
voorschriften in verband met een correct 
gebruik van de financiële middelen van de 
structuurfondsen; wenst dat alleen bij een 
aantoonbare eerbiediging van de 
desbetreffende voorschriften financiële 
steunmiddelen aan de lidstaten mogen 
worden uitbetaald; 

Or. de

Amendement 10
Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt aan op een strenger 
opschortingsbeleid, zoals dat bij het ESF 
al met succes wordt toegepast, om een 
onrechtmatig gebruik van de middelen uit 
de structuurfondsen vroegtijdig te 
voorkomen en al a priori duidelijk te 
maken dat de Commissie een 
nultolerantiestandpunt inneemt; beveelt 
de Commissie aan te onderzoeken of een 
50/50-regel – of ook een 100 %-regel, 
zoals deze reeds in de landbouwsector 
gebruikelijk is – bij de structuurfondsen 
kan worden toegepast en die de lidstaten 
ertoe verplicht tot 100% van het op 
onjuiste wijze bestede bedrag uit de eigen 
middelen terug te betalen;
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Or. de

Amendement 11
François Alfonsi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. stelt vast dat de Commissie steeds vaker 
betalingen opschort of onderbreekt; stelt 
vast dat de Rekenkamer, ondanks het feit 
dat de Commissie garandeert dat er 
systematisch correcties plaatsvinden indien 
er tekortkomingen worden vastgesteld, van 
mening is dat niet vaststaat dat de 
financiëlecorrectiemechanismen de 
ontdekte fouten adequaat compenseren en 
evenmin dat zij herhaling van de ontdekte 
fouten zouden voorkomen;

5. stelt vast dat de Commissie steeds vaker 
betalingen opschort of onderbreekt; stelt 
vast dat de Rekenkamer, ondanks het feit 
dat de Commissie garandeert dat er 
systematisch correcties plaatsvinden indien 
er tekortkomingen worden vastgesteld, van 
mening is dat niet vaststaat dat de 
financiëlecorrectiemechanismen de 
ontdekte fouten adequaat compenseren en 
evenmin dat zij herhaling van de ontdekte 
fouten zouden voorkomen; wenst derhalve 
dat de procedures die leiden tot 
betalingsopschorting of –onderbreking 
beter omschreven en aangepast worden;

Or. fr

Amendement 12
Derek Vaughan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. stelt vast dat de Commissie steeds vaker 
betalingen opschort of onderbreekt; stelt 
vast dat de Rekenkamer, ondanks het feit 
dat de Commissie garandeert dat er 
systematisch correcties plaatsvinden indien 
er tekortkomingen worden vastgesteld, van 
mening is dat niet vaststaat dat de 
financiëlecorrectiemechanismen de 
ontdekte fouten adequaat compenseren en 
evenmin dat zij herhaling van de ontdekte 
fouten zouden voorkomen;

5. stelt vast dat de Commissie steeds vaker 
betalingen opschort of onderbreekt; stelt 
vast dat de Rekenkamer, ondanks het feit 
dat de Commissie garandeert dat er 
systematisch correcties plaatsvinden indien 
er tekortkomingen worden vastgesteld, van 
mening is dat niet vaststaat dat de 
financiëlecorrectiemechanismen de 
ontdekte fouten adequaat compenseren en 
evenmin dat zij herhaling van de ontdekte 
fouten zouden voorkomen; legt er de 
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nadruk op dat de lidstaten nauwer met de 
nationale controleautoriteiten moeten 
samenwerken om een betere coördinatie 
te waarborgen;

Or. en

Amendement 13
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. stelt vast dat de Commissie steeds vaker 
betalingen opschort of onderbreekt; stelt 
vast dat de Rekenkamer, ondanks het feit 
dat de Commissie garandeert dat er 
systematisch correcties plaatsvinden indien 
er tekortkomingen worden vastgesteld, van 
mening is dat niet vaststaat dat de 
financiëlecorrectiemechanismen de 
ontdekte fouten adequaat compenseren en 
evenmin dat zij herhaling van de ontdekte 
fouten zouden voorkomen;

5. stelt vast dat de Commissie steeds vaker 
betalingen opschort of onderbreekt; stelt 
vast dat de Rekenkamer, ondanks het feit 
dat de Commissie garandeert dat er 
systematisch correcties plaatsvinden indien 
er tekortkomingen worden vastgesteld, van 
mening is dat niet vaststaat dat de 
financiëlecorrectiemechanismen de 
ontdekte fouten adequaat compenseren en 
evenmin dat zij herhaling van de ontdekte 
fouten zouden voorkomen; is van oordeel 
dat de doeltreffendheid van 
controleprocedures in de lidstaten moet 
verbeteren, zodat fouten zelfs bij een 
inspectie op het eerste niveau zijn vast te 
stellen;

Or. ro

Amendement 14
Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. constateert dat de lidstaten 62% van 
de fouten bij de uitgaven van de middelen 
van de structuurfondsen zelf hadden 
kunnen vaststellen, waarbij vooral de 
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nationale onderzoekinstanties de zwakke 
punten vormden, en dat 42% van de 
gecontroleerde onderzoekinstanties 
gebreken vertoonden en slechts 
"gedeeltelijk doeltreffend" opereerden, 
vooral bij de gunning van openbare 
aanbestedingen;  dringt er derhalve bij de 
Commissie op aan meer 
verantwoordelijkheid bij certificering van 
onderzoekinstanties te nemen en dit niet 
alleen aan de lidstaten over te laten;

Or. de


