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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 uitvoering van de begroting gunstig uitviel voor het regionaal beleid, met 
30 557 000 000 EUR aan uitbetalingen, en dat het grootste deel van de betalingen in 2010 
voornamelijk en voor het eerst betrekking had op de uitvoering van de programma's voor 
2007-2013 (25 550 000 000 EUR aan tussentijdse betalingen, ten opzichte van 
9 420 000 000 EUR in 2009);

2. betreurt het dat het regionaal beleid deel uitmaakte van een foutgevoelige groep en het 
meest foutgevoelige beleidsterrein was van de EU-uitgaven, aangezien in 49% van de 243 
uitbetalingen die waren geauditeerd door de Rekenkamer fouten voorkwamen; 
onderstreept dat dit foutenniveau is afgenomen vergeleken met de foutenpercentages die 
waren geconstateerd in de programmaperiode 2000-2006, en dat slechts een deel van de 
fouten een financiële impact heeft;

3. wijst erop dat niet-naleving van de regels voor openbare aanbestedingen en subsidiabiliteit 
een groot deel van het geschatte foutenpercentage vormt (31% resp. 43%); wijst in deze 
context op de aanbeveling van de Rekenkamer om terreinen aan te wijzen voor verdere 
vereenvoudiging;

4. betreurt de tekortkomingen in de uitvoering van de financiële instrumentering, dat wil 
zeggen niet-naleving van de vereisten in de regelgeving bij het leveren van een financiële 
bijdrage uit de operationele programma's aan de fondsen ter uitvoering van deze 
instrumenten, alsmede onvolledige vereisten op het gebied van verslaglegging en 
verificatie;

5. merkt op dat bij een groot aantal transacties waarin fouten voorkwamen, de instanties in 
de lidstaten over voldoende informatie beschikten om deze fouten vast te stellen en 
corrigerende maatregelen te treffen voorafgaand aan certificering.


