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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 247 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

247. dringt aan op nadere uitleg in verband 

met een ernstig geval van fraude met ESF-

subsidie in Spanje; merkt op dat de fraude 

betrekking had op de organisatie van 

onderwijs- en opleidingsactiviteiten die 

naar verluidt volledig verzonnen waren, die 

via het internet werden georganiseerd met 

niet-bestaande deelnemers, en waarbij de 

omvang van de verleende subsidies 

afhankelijk was van het aantal 

ingeschreven deelnemers; constateert met 

bezorgdheid dat het hierbij om 

verschillende miljoenen euro's ging; 

verwacht van de Commissie dat zij met 

informatie komt die zou kunnen verklaren 

waarom deze zaak niet werd opgemerkt 

door een van de controle-instanties die 

hiervoor in de hiërarchie van 

controleverplichtingen zoals vastgesteld 

door de fondsverordening (de Rekenkamer 

van Madrid, de Spaanse Rekenkamer, de 

Europese Commissie – DG EMPL, de 

Europese Rekenkamer) verantwoordelijk 

waren, en wil graag weten of ook het 

OLAF hierin is betrokken; verlangt 

opheldering omtrent de vraag of de 

Europese Rekenkamer van deze zaak al 

dan niet op de hoogte was; wil graag weten 

hoeveel soortgelijke gevallen zich in het 

verleden hebben voorgedaan (in bv. 

Nederland en in andere lidstaten); 

247. dringt bijvoorbeeld aan op nadere 

uitleg in verband met een ernstig geval van 

fraude met ESF-subsidie in Spanje; merkt 

op dat de fraude betrekking had op de 

organisatie van onderwijs- en 

opleidingsactiviteiten die naar verluidt 

volledig verzonnen waren, die via het 

internet werden georganiseerd met niet-

bestaande deelnemers, en waarbij de 

omvang van de verleende subsidies 

afhankelijk was van het aantal 

ingeschreven deelnemers; constateert met 

bezorgdheid dat het hierbij om 

verschillende miljoenen euro's ging; 

verwacht van de Commissie dat zij met 

informatie komt die zou kunnen verklaren 

waarom deze zaak niet werd opgemerkt 

door een van de controle-instanties die 

hiervoor in de hiërarchie van 

controleverplichtingen zoals vastgesteld 

door de fondsverordening (de Rekenkamer 

van Madrid, de Spaanse Rekenkamer, de 

Europese Commissie – DG EMPL, de 

Europese Rekenkamer) verantwoordelijk 

waren, en wil graag weten of ook het 

OLAF hierin is betrokken; verlangt 

opheldering omtrent de vraag of de 

Europese Rekenkamer van deze zaak al 

dan niet op de hoogte was; wil graag weten 

hoeveel soortgelijke gevallen zich in het 

verleden hebben voorgedaan (in bv. 

Nederland en in andere lidstaten); 
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