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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. constateert tot zijn spijt dat de aan de Commissie gemelde onregelmatigheden met 
betrekking tot de structuurfondsen in 2008 met 6,7% zijn gestegen ten opzichte van 2007, 
waarbij evenals in voorgaande jaren het hoogste percentage voor rekening van het EFRO 
en het ESF kwam; stelt evenwel tot zijn genoegen vast dat de financiële impact daarvan 
met 27% gedaald is;

2. is van mening dat de toename van het aantal onregelmatigheden erop wijst dat de lidstaten 
zich inspannen om hun controlesystemen te verbeteren, en vertrouwt erop dat de nieuwe 
voorschriften in de structuurfondsverordeningen voor de periode 2007-2013 zullen 
bijdragen tot vermindering van het aantal onregelmatigheden in de komende jaren;

3. heeft kennisgenomen van het verslag van de Europese Rekenkamer over de uitvoering van 
de begroting 2008 en betreurt dat bij het cohesiebeleid naar schatting 11% van de 
vergoedingen niet terugbetaald had mogen worden; is van mening dat dit ten dele toe te 
schrijven is aan de omslachtige procedures en beklemtoont dat het communautaire en 
nationale regelgevingskader voor de structuurfondsen, met name wat betreft de procedures 
voor beheer en toezicht, beslist moet worden vereenvoudigd om de prestaties te kunnen 
verbeteren;

4. betreurt dat in bijna 18% van de gevallen melding van onregelmatigheden pas na twee jaar 
of langer plaatsvindt; wijst erop dat de tijd die verloopt tussen ontdekking en melding 
teruggebracht moet worden zodat de Commissie tijdig een correcte analyse kan maken 
van de ontwikkelingen en veranderende patronen bij onregelmatigheden en fraude;

5. is verheugd over de mededeling van de Commissie getiteld "Naar een gemeenschappelijke 
visie op het begrip aanvaardbaar foutenrisico" (COM(2008)0866) en over de 
verbeteringen die bepaalde lidstaten dankzij een ruimer gebruik van het AFIS-systeem
hebben bereikt bij de harmonisatie van hun systeem voor het melden van 
onregelmatigheden;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten met maximaal verantwoordelijkheidsbesef te werk 
te gaan en zich sterker in te zetten voor voorkoming van onregelmatigheden en 
administratieve fouten en tekortkomingen, en dringt aan op een betere afbakening tussen 
de begrippen "onregelmatigheid" en "vermoede fraude".


