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Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 1
Paragraaf 1

1. merkt (schrapping) op dat er nog altijd grote problemen op te lossen zijn met 
betrekking tot gedeeld beheer (schrapping); meent dat het vanwege het 
meerjarenkarakter van de uitgaven en terugvorderingen, en vanwege het kleine aantal 
steekproeven waarop de betrouwbaarheidsverklaring (DAS) is gebaseerd, nagenoeg 
onmogelijk is om een positieve DAS te krijgen voor de uitvoering van de 
structuurfondsen; meent dat de Rekenkamer duidelijker zou moeten onderscheiden 
waar de tekortkomingen liggen met betrekking tot de uitgaven van de 
structuurfondsen;

Or. en

Amendement ingediend door Konstantinos Hatzidakis

Amendement 2
Paragraaf 1

1. (schrapping) meent dat de Rekenkamer duidelijker zou moeten onderscheiden waar 
de tekortkomingen liggen met betrekking tot de uitgaven van de structuurfondsen;

Or. el
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Amendement ingediend door Konstantinos Hatzidakis

Amendement 3
Paragraaf 2

2. betreurt het dat bepaalde (schrapping) lidstaten niet in staat zijn het geld van de 
belastingbetaler waarvoor zij verantwoordelijk zijn, te controleren en te beheren, en 
wijst op de hypocriete houding van sommige lidstaten als zij de Commissie verwijten 
dat deze er niet in slaagt controle uit te oefenen op uitgaven waarvoor die lidstaten zelf 
verantwoordelijk zijn;

Or. el

Amendement ingediend door Konstantinos Hatzidakis

Amendement 4
Paragraaf 3

3. verklaart dat de verordeningen van de Structuurfondsen nauwgezet moeten worden 
toegepast door de lidstaten en dat deze daartoe betrouwbare controlesystemen 
moeten ontwikkelen; beklemtoont dat het Parlement niet werkloos zal blijven 
toekijken wanneer de lidstaten de bedoelde verordeningen niet juist toepassen;

Or. el

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 5
Paragraaf 3

3. verklaart dat het Parlement aan het einde van zijn geduld raakt met de lidstaten en niet 
zal instemmen met de toekomstige financiële vooruitzichten noch met de algemene 
verordeningen inzake de structuurfondsen voordat:

a) de lidstaten verklaren bereid te zijn een jaarlijkse verklaring van 
betrouwbaarheid voor te leggen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
structuurfondsmaatregelen en door hen beheerde uitgaven, die gecontroleerd 
kunnen worden, en

b) de lidstaten een gecontroleerd controlesysteem hebben opgezet, in 
overeenstemming met voor heel de Unie overeengekomen normen, die ex-ante 
geverifieerd zijn.

c) (schrapping)

Or. en
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Amendement ingediend door Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Amendement 6
Paragraaf 3

3. verklaart dat het Parlement aan het einde van zijn geduld raakt met de lidstaten en 
geen kwijting zal verlenen (schrapping) voordat:

a) de lidstaten verklaren bereid te zijn een jaarlijkse verklaring van 
betrouwbaarheid voor te leggen over de wettigheid en regelmatigheid van de 
structuurfondsmaatregelen en door hen beheerde uitgaven, die gecontroleerd 
kunnen worden, en

b) de lidstaten een gecontroleerd controlesysteem hebben opgezet, in 
overeenstemming met voor heel de Unie overeengekomen normen, die ex-ante 
geverifieerd zijn.

De uitvoering van het bepaalde in de letters a) en b) impliceert dat de lidstaten geld 
waarbij bij de betaling onregelmatigheden zijn geconstateerd, zullen teruggeven aan 
de Commissie;

Or. en

Amendement ingediend door Bastiaan Belder

Amendement 7
Paragraaf 6

6. is van mening dat de Commissie aan tussentijdse betalingen aan lidstaten moet 
opschorten of annuleren wanneer zich ernstige onregelmatigheden voordoen of 
wanneer er ernstige tekortkomingen in de systemen voor controle van het beheer zijn 
ontdekt.

Or. nl
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