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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. stelt vast dat de Rekenkamer heeft geconcludeerd dat wat betreft het regionaal beleid 
het percentage getoetste verrichtingen dat geen fouten vertoont ten opzichte van 2011 is 
toegenomen, terwijl het percentage dat een of meer fouten bevat is afgenomen, en dat 
het meest waarschijnlijke foutenpercentage voor 2012 bij 6,8% ligt (tegenover 6% in 
2011); herinnert eraan dat fouten vaak van administratieve aard zijn en niet 
noodzakelijk betekenen dat er middelen zijn verdwenen, verloren gegaan of verspild, of 
dat er fraude is gepleegd;

2. benadrukt dat er belangrijk verschillen zijn tussen de soorten fouten en dat er 
onderscheid moet worden gemaakt tussen ernstige fouten, zoals te weinig of teveel 
betaalde bedragen, of fraude, en onbeduidende en administratieve fouten, aangezien de 
lidstaten rapporteerden dat slechts 0,42% van de fouten het resultaat was van fraude bij 
de programma's van EFRO, Cohesiefonds en ESF voor de programmaperiode 2007-
2013;

3. merkt op dat de financiële correcties die tot eind 2012 voor de programma’s van EFRO, 
Cohesiefonds en ESF zijn uitgevoerd in de huidige programmaperiode in totaal 0,2% 
bedragen;

4. stelt vast dat de Commissie steeds vaker betalingen opschort of onderbreekt, hetgeen 
waarborgt dat corrigerende maatregelen stelselmatig worden toegepast wanneer er 
tekortkomingen worden vastgesteld;

5. is ingenomen met de nieuwe regels voor de programmaperiode 2014-2020, die zijn 
vastgesteld volgens de medebeslissingsprocedure en maatregelen omvatten als de 
aanwijzing van audit- en certificeringsautoriteiten, erkenning van auditautoriteiten, 
auditonderzoek en goedkeuring van rekeningen, financiële correcties en netto financiële 
correcties, evenredige controle, alsmede voorafgaande voorwaarden die gericht zijn op 
verdere verlaging van het foutenpercentage.


