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SUGGESTIES

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat het structuurbeleid in de programmaperiode 2000-2006 het op één na 
grootste onderdeel van de EU-begroting vormde en dat dit in de periode 2007-2013 zelfs 
het belangrijkste beleidsonderdeel van de EU is;

2. brengt in herinnering dat de Europese Rekenkamer in zijn Jaarverslag over het
begrotingsjaar 2006 vaststelde dat ten minste 12% van het totale bedrag dat is vergoed in 
verband met projecten op het vlak van structuurbeleid, niet had moeten vergoed, dat 44% 
van de vergoedingen in de steekproef fouten bevatte en dat een aanzienlijk percentage 
van de projecten nalevingsfouten bevatte;

3. benadrukt dat de Europese Rekenkamer in datzelfde verslag de controlesystemen in de 
lidstaten omschreef als in het algemeen niet of slechts matig doeltreffend;

4. verwelkomt derhalve de poging om de doelstellingen van de structuur- en cohesiefondsen 
gedurende de programmaperiode 2007-2013 na te streven in het kader van bestuur en het 
partnerschapsbeginsel1;

5. roept de nationale rekenkamers op een belangrijkere rol te spelen ten aanzien van de 
controlemechanismen, om zo zeker te stellen dat de fondsen juist worden aangewend, en 
om hun verantwoordelijkheid te nemen en actiever aan het proces deel te nemen;

6. vraagt de lidstaten sturing en training te bieden aan de projectpromotoren en aan de 
beherende en betalende autoriteiten, en vraagt daarnaast de controle-instellingen te 
zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de vereisten van de communautaire 
verordening en deze goed uitvoeren;

7. verwelkomt de jaarlijkse overzichten van de lidstaten als een eerste stap in de richting 
van Verklaringen inzake nationaal beheer; vraagt de Commissie echter met klem om voor 
structuurbeleid de goedkeuring van dezelfde vereisten, richtsnoeren en toelichtingen voor 
te stellen als voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

8. betreurt dat de uitvoeringsbepalingen voor de projecten opnieuw zeer laat zijn 
goedgekeurd, en roept de verantwoordelijke beheervoerende, betalings- en controle-
instanties op om ervoor te zorgen dat er regels worden opgesteld en geïmplementeerd om
de administratie te vereenvoudigen (bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van 
forfaitaire betalingen).

                                               
1 Zoals omschreven in artikel 11, Verordening (EG) 1083/2006 van de Raad, PB L 210 van 31.07.2006, blz. 25.
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