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BEKNOPTE MOTIVERING

Wat betreft de verantwoordelijkheden van deze commissie voor de financiële controle vormt het 
onderhavige voorstel, samen met het voorstel over de financiering van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, het belangrijkste onderdeel van de wetgevingsvoorstellen voor de financiële 
vooruitzichten 2007-2013.

In de aanloop naar de nieuwe fv-periode acht de rapporteur een frisse benadering van horizontale 
kwesties aangaande financiële controle van essentieel belang. Grote verschillen zoals niet-
gedifferentieerde uitgaven in de landbouw en gedifferentieerde uitgaven in structurele 
maatregelen beperken uiteraard de vergelijkingen die getrokken kunnen worden. Toch meent de 
rapporteur dat bepaalde aspecten inzake het functioneren van het gedeeld beheer in de landbouw 
en de structuurmaatregelen horizontaal van toepassing zijn. Dit geldt met name voor het concept 
van jaarlijkse ex ante openbaarmakingsverklaring van de lidstaten. Het concept van de 
openbaarmakingsverklaring beoogt bepaalde problemen op te lossen die zich voordoen in 
verband met de verdeelde verantwoordelijkheden bij gedeeld beheer. Momenteel wordt het 
concept uitgewerkt in de discussies in de commissie over de kwijting 2003.

Volgens het voorstel van de Commissie zouden de lidstaten verplicht worden de Commissie een 
beschrijving van hun financieel beheer en systemen voor ex ante controle toe te sturen. 
Desalniettemin blijft de rapporteur, gezien de bevindingen van de Europese Rekenkamer over 
aanhoudende gebreken in de toezichts- en controlesystemen van de lidstaten1, bezorgd. De 
voorgestelde maatregelen zijn wellicht onvoldoende. Daarom stelt hij voor een extra politieke
verbintenis in te voeren, zoals bijvoorbeeld een jaarlijkse openbaarmakingsverklaring.

De rapporteur juicht de voorgestelde samenwerking van de Commissie met nationale 
auditorganen toe. Een grotere samenwerking en coördinatie tussen de Commissie en nationale 
auditinstellingen, alsook tussen nationale auditinstellingen onderling, zou een verdere stap zijn 
naar een communautair kader voor interne controle2.

AMENDEMENTEN

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst3 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Artikel 12, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Onverminderd de in lid 1 vastgelegde 
verplichtingen geeft elke lidstaat, alvorens 
communautaire middelen te ontvangen in 
jaar N, een jaarlijkse ex ante 
openbaarmakingsverklaring af, waarin 
verklaard wordt dat de in het 
Gemeenschapsrecht vereiste structuren 

  
1 Jaarverslag over het begrotingsjaar 2003 van de Rekenkamer, paragrafen 5.67-5.69.
2 Advies van de Europese Rekenkamer nr. 2/2004.
3 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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voor financiële controle bestaan en 
functioneren. De 
openbaarmakingsverklaring wordt 
ondertekend door de hoogste politieke en 
uitvoerende autoriteit van de lidstaat 
(minister van Financiën).

Amendement 2
Artikel 45, lid 1, alinea 2

De evaluaties hebben tot doel de kwaliteit, 
de doeltreffendheid en de samenhang van de 
bijstandsverlening uit de Fondsen en de 
tenuitvoerlegging van de operationele 
programma's te verbeteren. Voorts wordt bij 
de evaluaties de impact van die 
bijstandsverlening en die programma's 
beoordeeld in het licht van de strategische 
doelstellingen van de Gemeenschap, van 
artikel 158 van het Verdrag en van de 
specifieke structurele problemen waarmee 
de betrokken lidstaten en regio's te kampen 
hebben, waarbij rekening wordt gehouden 
met de behoefte aan duurzame ontwikkeling 
en met de van toepassing zijnde 
communautaire regelgeving inzake het 
milieueffect en de strategische 
milieueffectrapportage.

De evaluaties hebben tot doel de kwaliteit, 
de doeltreffendheid en de samenhang van de 
bijstandsverlening uit de Fondsen en de 
tenuitvoerlegging van de operationele 
programma's te verbeteren. Bij de evaluaties 
worden de lokale, nationale en 
communautaire kosten en baten 
geëvalueerd. Voorts wordt de impact van 
die programma's beoordeeld in het licht van 
de strategische doelstellingen van de 
Gemeenschap, van artikel 158 van het 
Verdrag en van de specifieke structurele 
problemen waarmee de betrokken lidstaten 
en regio's te kampen hebben, waarbij 
rekening wordt gehouden met de behoefte 
aan duurzame ontwikkeling en met de van 
toepassing zijnde communautaire 
regelgeving inzake het milieueffect en de 
strategische milieueffectrapportage.

Amendement 3
Artikel 46, lid 3, alinea 3

De voorafgaande evaluatie heeft tot doel tot 
een optimale toewijzing van de 
begrotingsmiddelen voor de operationele 
programma’s te komen en de kwaliteit van 
de programmering te verbeteren. Zij omvat 
de bepaling en beoordeling van: de 
behoeften op middellange en lange termijn, 
de te bereiken doelstellingen, de verwachte 
resultaten, de gekwantificeerde 
doelstellingen, indien nodig de coherentie 
van de voor de regio voorgestelde strategie, 
de toegevoegde waarde van het optreden van 
de Gemeenschap, de mate waarin rekening 
is gehouden met de communautaire 
prioriteiten, de uit de voorgaande 
programmering getrokken lessen en de 
kwaliteit van de procedures voor 

De voorafgaande evaluatie heeft tot doel tot 
een optimale toewijzing van de 
begrotingsmiddelen voor de operationele 
programma’s te komen en de kwaliteit van 
de programmering te verbeteren. Zij omvat 
de bepaling en beoordeling van: de 
behoeften op middellange en lange termijn, 
de te bereiken doelstellingen, de verwachte 
resultaten, de gekwantificeerde 
doelstellingen, de coherentie van de voor de 
regio voorgestelde strategie, een analyse 
van de lokale en communautaire kosten en 
baten, de toegevoegde waarde van het 
optreden van de Gemeenschap, de mate 
waarin rekening is gehouden met de 
communautaire prioriteiten, de uit de 
voorgaande programmering getrokken 
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tenuitvoerlegging, toezicht, evaluatie en 
financieel beheer.

lessen en de kwaliteit van de procedures 
voor tenuitvoerlegging, toezicht, evaluatie 
en financieel beheer.

Amendement 4
Artikel 75, lid 3

3. Elk jaar sturen de lidstaten de Commissie 
uiterlijk op 31 januari een bijgewerkte versie 
toe van de ramingen van de 
betalingsaanvragen voor het lopende 
begrotingsjaar en het daaropvolgende 
begrotingsjaar.

3. Elk jaar sturen de lidstaten de Commissie 
uiterlijk op 31 januari een bijgewerkte versie 
toe van de ramingen van de 
betalingsaanvragen voor het lopende 
begrotingsjaar en het daaropvolgende 
begrotingsjaar. De ramingen zijn gebaseerd 
op een realistische inschatting van de 
uitgavencapaciteit van de lidstaat in de 
betreffende periode.

Amendement 5
Artikel 92, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad met ingang van 2007 
om de drie jaar een analyse voor van de 
doeltreffendheid van de bepalingen inzake 
automatische annulering.
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