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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 in 2008 verrichte tussentijdse betalingen voor de periode 2007-2013 
slechts 32% van de uitgaven uitmaken en dat de opmerkingen van de Rekenkamer met 
name betrekking hebben op de uitgaven tijdens de programmeringsperiode 2000-2006, die 
68% van de betalingen voor het cohesiebeleid in 2008 vertegenwoordigen; merkt 
bijgevolg op dat het effect van de versterking van het rechtskader voor de periode 2007-
2013 en de in 2008 en 2009 vastgestelde vereenvoudigingsmaatregelen nog niet zichtbaar 
kunnen zijn;

2. ziet reikhalzend uit naar de voor februari 2010 geplande publicatie van de mededeling van 
de Commissie over het effect van het actieplan, die ook de resultaten zou moeten bevatten 
van de eerste audit die de Commissie heeft verricht op een steekproef van projecten die in 
het kader van de programmeringsperiode 2007-2013 zijn uitgevoerd;

3. neemt nota van de opmerking van de Rekenkamer dat bij 43% van de projecten in de 
representatieve statistische steekproef fouten voorkwamen en dat voor een groot aantal 
daarvan te hoge vergoedingen waren betaald; is echter van mening dat deze opmerking 
moet worden genuanceerd door de verklaring van de Commissie dat zij op de hoogte was 
van het bestaan van tekortkomingen in vijf van de zes betrokken programma's en dat zij 
corrigerende maatregelen had genomen; neemt nota van de tweede verklaring van de 
Commissie, die wordt gestaafd door de opmerking van de Rekenkamer in punt 6.20 van 
het jaarverslag, dat 58% van de fouten nalevingsfouten zijn en geen weerslag zullen 
hebben op de terugbetaling van uitgaven;

4. stelt vast dat inbreuken op de aanbestedingsregels een van de meest voorkomende 
oorzaken van onregelmatigheden zijn; vraagt de Commissie na te gaan hoe het komt dat 
de communautaire aanbestedingsregels niet worden nageleefd;

5. vestigt de aandacht op de specifieke aard van de uitgaven voor cohesiebeleid, die 
voortvloeit uit het meerjarige beheersysteem, en benadrukt dat de financiële correcties in 
volgende jaren alsook bij de afsluiting van de programmeringsperiode worden verricht, 
zodat de Commissie globaal gezien een groot aantal onregelmatigheden kan detecteren en 
corrigeren;

6. is verheugd over de merkbare verbetering van het aantal financiële correcties dat is 
verricht en het aantal formele opschortingen van betalingen dat is ingeleid;

7. stelt vast dat er met betrekking tot de gecontroleerde projecten geen enkel geval van 
fraude aan de Commissie is gemeld en benadrukt dat het in het verslag van de 
Rekenkamer vermelde aantal fouten niet noodzakelijk betrekking heeft op fraude;

8. neemt nota van de opmerking van de Rekenkamer dat, wat de programmeringsperiode 
2007-2013 betreft, de bepalingen betreffende de controle worden aangescherpt en de
respectieve verantwoordelijkheden van de Commissie en de lidstaten worden 
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verduidelijkt; apprecieert in dit verband de toegevoegde waarde van de auditautoriteit die 
voor elk van de programma's is ingesteld en deelt de verwachting van de Commissie dat 
het jaarlijkse controleverslag en het advies van de auditautoriteit de waarborg van de 
nationale controlesystemen aanzienlijk zullen versterken;

9. is, ondanks de duidelijke verbetering van de beheers- en controlesystemen dankzij het 
actieplan 2008, dat de toezichthoudende rol van de Commissie bij structurele acties heeft 
versterkt, niet tevreden over de opmerking van de Commissie dat slechts 31% van de 
systemen goed functioneert en meer dan 60% voor verbetering vatbaar is; verzoekt 
daarom de verantwoordelijke lidstaten, regionale overheden en beheersautoriteiten nauw 
met de Commissie samen te werken om deze statistieken om te buigen;

10. merkt op dat het actieplan van de Commissie haar in staat heeft gesteld maatregelen te 
nemen die in overeenstemming zijn met alle aanbevelingen van de Rekenkamer; is 
verheugd dat de Commissie de programma-autoriteiten opleidingen en richtsnoeren 
verstrekt om het systeem van gedeeld beheer van de uitgaven voor cohesiebeleid beter te 
laten functioneren; moedigt de Commissie aan haar inspanningen verder op te drijven 
door de lidstaten richtsnoeren te verstrekken en hen aan te moedigen de 
terugvorderingsprocedures en de rapportering te versterken.


