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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 het foutenniveau bij de uitvoering van het cohesiebeleid de afgelopen jaren 
steeds verder is afgenomen; merkt evenwel op dat het regionaal beleid een van de 
beleidsterreinen blijft die uitermate gevoelig zijn voor fouten, hetgeen blijkt uit het feit dat 
98 van de 168 EFRO- en Cohesiefondsbetalingen en 70 van de 160 ESF-betalingen die 
door de Rekenkamer voor 2011 zijn gecontroleerd, verschillende soorten fouten 
vertoonden; 

2. wijst op het meerjarig karakter van het beheerssysteem voor het cohesiebeleid en 
onderstreept dat een eindbeoordeling van onregelmatigheden in verband met de 
beleidsuitvoering pas na afloop van de programmaperiode mogelijk is; schaart zich achter 
het engagement van de Commissie om haar inspanningen met name te richten op de 
programma's en lidstaten met de meeste risico’s, en ziet uit naar de eindresultaten van de 
verbeterde controlevoorzieningen na afloop van de programmaperiode 2007-2013;

3. stelt vast dat overtreding van de regels voor openbare aanbestedingen de meest 
voorkomende reden is van onregelmatigheden, tezamen met de niet-naleving van 
subsidiabiliteitsregels; wijst op de uiteenlopende benadering van de Commissie en de 
Rekenkamer met betrekking tot de toepassing van correcties bij fouten op het gebied van 
openbare aanbestedingen, en roept op tot standaardisering van de methodologie; neemt 
kennis van de inspanningen van de Commissie om opleiding en begeleiding te bieden 
teneinde de kennis van de subsidiabiliteitsregels in de praktijk te verbeteren;

4. stelt vast dat de Commissie alle programma's met een vermoedelijk jaarlijks 
foutenpercentage boven 2% – en niet langer 5% – aan een grondige analyse heeft 
onderworpen om na te gaan of er kanttekeningen nodig zijn; verwelkomt de inschatting 
van de Commissie dat er in de meeste lidstaten verbeterde en aan de voorschriften 
beantwoordende controlesystemen zijn die steeds doeltreffender worden en in staat zijn 
onregelmatigheden op te sporen;

5. stelt vast dat de Commissie steeds vaker betalingen opschort of onderbreekt; stelt vast dat 
de Rekenkamer, ondanks het feit dat de Commissie garandeert dat er systematisch 
correcties plaatsvinden indien er tekortkomingen worden vastgesteld, van mening is dat 
niet vaststaat dat de financiëlecorrectiemechanismen de ontdekte fouten adequaat 
compenseren en evenmin dat zij herhaling van de ontdekte fouten zouden voorkomen; 

6. neemt met voldoening kennis van de aanhoudende inspanningen van de Commissie om de 
controlevoorzieningen voor het cohesiebeleid verder te verbeteren en tegelijk te 
vereenvoudigen; is van mening dat de voorgestelde maatregelen voor de 
programmaperiode 2014-2020, zoals specifieke ex-antevoorwaarden, jaarlijkse 
beheersverklaringen, certificering van jaarrekeningen, controleadviezen of strengere 
regels voor de vervanging van niet-subsidiabele uitgaven, verder moeten bijdragen tot 
verlaging van het foutenniveau; is het in dit opzicht ook eens met de grotere 
resultaatgerichtheid en de thematische concentratie van het cohesiebeleid, die tot een grote 
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meerwaarde van de medegefinancierde operaties zouden moeten leiden.


