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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. wijst erop dat de cohesiefondsen onderworpen zijn aan bijzonder complexe regels en niet 
op dezelfde wijze worden uitgevoerd als andere sectoren waar EU-middelen worden 
besteed, waardoor ze gevoeliger zijn voor fouten; vestigt de aandacht op het feit dat het 
foutenpercentage voor cohesie-uitgaven het hoogste van alle EU-betalingen blijft, met 
name meer dan 5% in 2009; is zich bewust van de daling van het foutenpercentage ten 
opzichte van 2008;

2. wijst erop dat inbreuken op de openbare-aanbestedingsregels een van de meest 
voorkomende onregelmatigheden zijn, wat deels aan de complexiteit ervan te wijten is; 
beveelt aan de openbare-aanbestedingsregels te vereenvoudigen en in aantal te reduceren 
om het globale aantal fouten te verminderen;

3. maakt zich zorgen over het feit dat het directoraat-generaal regionaal beleid (DG REGIO) 
in zijn betrouwbaarheidsverklaring over het jaarlijkse activiteitenverslag 2009 stelt dat 
DG REGIO voor 38 van de 79 betrokken programma's niet kan spreken van een redelijke 
betrouwbaarheid van de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen 
ten aanzien van terugbetalingen in 2009 van gedeclareerde uitgaven; dringt aan op meer 
details over ontbrekende informatie ten aanzien van terugbetalingen in 2009; wijst erop 
dat de lidstaten verplicht zijn in hun jaarlijkse activiteitenverslagen voldoende informatie 
te verstrekken en verzoekt de Commissie een sanctiesysteem voor te stellen voor het geval 
de Commissie op grond van de verstrekte informatie de wettigheid en regelmatigheid niet 
kan garanderen;

4. is ingenomen met advies nr. 1/2010 van de Europese Rekenkamer "Naar een beter 
financieel beheer van de begroting van de Europese Unie: Risico's en uitdagingen", en 
vestigt de aandacht op de gedeeltelijke doelmatigheid van toezichts- en controlesystemen 
op een aantal gebieden met een hoog risico ten aanzien van het Europees economisch 
herstelplan, met name cohesie en plattelandsontwikkeling;

5. benadrukt in het kader van de herziening van het Financieel Reglement dat het 
noodzakelijk is de regels en beheersschema's voor cohesieprogramma's onder gedeeld 
beheer te harmoniseren; wijst erop dat governanceproblemen tussen het Financieel 
Reglement en de cohesieverordeningen kunnen worden vermeden door de 
subsidiabiliteitsregels over de verschillende beleidsterreinen heen beter op elkaar af te 
stemmen;

6. wijst erop dat er voor de controle- en auditsystemen voor Interreg-programma's deels geen 
uniforme aanpak bestaat die wordt erkend door de controle-organen van alle deelnemende 
lidstaten; dringt aan op wederzijdse erkenning van een gemeenschappelijke set regels en 
normen tussen de instanties van de lidstaten die betrokken zijn bij audits en controles van 
grensoverschrijdende programma's.


