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Amendement 1
Petru Filip

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de lidstaten in 2007 3 832 
onregelmatigheden hebben gemeld (een 
stijging van 19,2% ten opzichte van 2006), 
dat hiermee in 2007 in totaal een financieel 
bedrag van ongeveer 828 miljoen euro was 
gemoeid, dat in 2007 ongeveer 12-15% van 
het totale aantal gemelde 
onregelmatigheden verdenkingen van 
fraude betrof en dat het totale bedrag in 
verband met onregelmatigheden voor het 
Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds 
ten opzichte van 2006 met 48% is 
gestegen; benadrukt nogmaals dat de 
lidstaten moeten zorgen voor toereikende 
financiële controlemechanismen en 
onderstreept het belang van preventieve 
maatregelen door de lidstaten die ervoor 
moeten zorgen dat onregelmatigheden 
vaker worden opgespoord voordat de 
feitelijke betaling aan de begunstigde 
plaatsvindt;

1. erkent dat onregelmatigheden zoals 
slecht beheer van en soms zelfs fraude 
met EU-middelen in veel lidstaten 
voorkomen; merkt op dat de lidstaten in 
2007 3 832 onregelmatigheden hebben 
gemeld (een stijging van 19,2% ten 
opzichte van 2006), dat hiermee in 2007 in 
totaal een financieel bedrag van ongeveer 
828 miljoen euro was gemoeid, dat in 2007 
ongeveer 12-15% van het totale aantal 
gemelde onregelmatigheden verdenkingen 
van fraude betrof en dat het totale bedrag 
in verband met onregelmatigheden voor het 
Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds 
ten opzichte van 2006 met 48% is 
gestegen; benadrukt nogmaals dat de 
lidstaten moeten zorgen voor toereikende 
financiële controlemechanismen en 
onderstreept het belang van preventieve 
maatregelen door de lidstaten die ervoor 
moeten zorgen dat onregelmatigheden 
vaker worden opgespoord voordat de 
feitelijke betaling aan de begunstigde 
plaatsvindt; beklemtoont dat de strijd 
tegen fraude en corruptie een niet 
aflatende verantwoordelijkheid is van alle 
lidstaten en ook dat de inspanningen 
gecoördineerd moeten worden om de 
situatie echt te kunnen verbeteren;

Or. en

Amendement 2
Maria Petre

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de lidstaten in 2007 3 832 
onregelmatigheden hebben gemeld (een 
stijging van 19,2% ten opzichte van 2006), 
dat hiermee in 2007 in totaal een financieel 
bedrag van ongeveer 828 miljoen euro was 
gemoeid, dat in 2007 ongeveer 12-15% van 
het totale aantal gemelde 
onregelmatigheden verdenkingen van 
fraude betrof en dat het totale bedrag in 
verband met onregelmatigheden voor het 
Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds 
ten opzichte van 2006 met 48% is 
gestegen; benadrukt nogmaals dat de 
lidstaten moeten zorgen voor toereikende 
financiële controlemechanismen en 
onderstreept het belang van preventieve 
maatregelen door de lidstaten die ervoor 
moeten zorgen dat onregelmatigheden 
vaker worden opgespoord voordat de 
feitelijke betaling aan de begunstigde 
plaatsvindt;

1. merkt op dat de lidstaten in 2007 3 832 
onregelmatigheden hebben gemeld (een 
stijging van 19,2% ten opzichte van 2006), 
dat hiermee in 2007 in totaal een financieel 
bedrag van ongeveer 828 miljoen euro was 
gemoeid, dat in 2007 ongeveer 12-15% van 
het totale aantal gemelde 
onregelmatigheden verdenkingen van 
fraude betrof en dat het totale bedrag in 
verband met onregelmatigheden voor het 
Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds 
ten opzichte van 2006 met 48% is 
gestegen; verwelkomt de inspanningen die 
de lidstaten al geleverd hebben maar 
benadrukt nogmaals dat ze moeten zorgen 
voor toereikende financiële 
controlemechanismen en onderstreept het 
belang van preventieve maatregelen door 
de lidstaten die ervoor moeten zorgen dat 
onregelmatigheden vaker worden 
opgespoord voordat de feitelijke betaling 
aan de begunstigde plaatsvindt;

Or. fr

Amendement 3
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de lidstaten in 2007 3 832 
onregelmatigheden hebben gemeld (een 
stijging van 19,2% ten opzichte van 2006), 
dat hiermee in 2007 in totaal een financieel 
bedrag van ongeveer 828 miljoen euro was 
gemoeid, dat in 2007 ongeveer 12-15% van 
het totale aantal gemelde 
onregelmatigheden verdenkingen van 
fraude betrof en dat het totale bedrag in 
verband met onregelmatigheden voor het 

1. merkt op dat de lidstaten in 2007 3 832 
onregelmatigheden hebben gemeld (een 
stijging van 19,2% ten opzichte van 2006), 
dat hiermee in 2007 in totaal een financieel 
bedrag van ongeveer 828 miljoen euro was 
gemoeid (wat gelijk is aan iets minder dan 
1,83% van de vastleggingskredieten), dat 
in 2007 ongeveer 12-15% van het totale 
aantal gemelde onregelmatigheden 
verdenkingen van fraude betrof, waarvan 
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Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds
ten opzichte van 2006 met 48% is 
gestegen; benadrukt nogmaals dat de 
lidstaten moeten zorgen voor toereikende 
financiële controlemechanismen en 
onderstreept het belang van preventieve 
maatregelen door de lidstaten die ervoor 
moeten zorgen dat onregelmatigheden 
vaker worden opgespoord voordat de
feitelijke betaling aan de begunstigde 
plaatsvindt;

de financiële impact geraamd werd op 141 
miljoen euro (wat gelijk is aan 0,31% van 
het totaal van de vastleggingskredieten, 
dat wil zeggen een daling ten opzichte van 
de 157,56 miljoen euro, ofwel 0,41%, van 
2006); benadrukt nogmaals dat de lidstaten 
moeten zorgen voor toereikende financiële 
controlemechanismen en onderstreept het 
belang van preventieve maatregelen door 
de lidstaten die ervoor moeten zorgen dat 
onregelmatigheden vaker worden 
opgespoord voordat de feitelijke betaling 
aan de begunstigde plaatsvindt;

Or. es

Amendement 4
James Nicholson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt het belang van het 
actieplan, dat op 19 februari 2008 door de 
Commissie werd goedgekeurd, om het 
toezicht te versterken in het kader van het 
gedeeld beheer van structurele acties 
teneinde de problemen met de 
betalingsaanvragen van de lidstaten te 
beperken; is ervan overtuigd dat met dit 
nieuwe actieplan de situatie aanzienlijk 
kan verbeteren, niet in het minst omdat de 
capaciteit van de lidstaten om de 
subsidiabiliteit van de projectuitgaven te 
controleren, wordt versterkt; stelt vast dat 
volgens het eerste voortgangsrapport over 
dit actieplan de eerste resultaten positief 
zouden zijn;

Or. en
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Amendement 5
Maria Petre

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is 
om een onderscheid te maken tussen de 
begrippen fraude en slecht beheer, in die 
zin dat er in het eerste geval sprake is van 
voorbedachte rade en in het tweede van 
niet opzettelijke fouten. 

Or. fr

Amendement 6
Petru Filip

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de Commissie een reeks 
verslagen heeft gepubliceerd waarin de 
voortgang van de gerechtelijke hervorming 
en de corruptiebestrijding in Bulgarije en 
Roemenië op grond van de 
samenwerkings- en 
verificatiemechanismen wordt beoordeeld 
alsook een apart verslag over het beheer 
van EU-fondsen in Bulgarije, waarin 
wordt benadrukt dat alleen volledig aan 
de ten tijde van de toetreding vastgestelde 
criteria kan worden voldaan als sprake is 
van een langdurige politieke verbintenis 
en tenuitvoerlegging in het veld; merkt 
ook op dat de Commissie in het specifieke 
geval van Bulgarije de betaling van EU-
fondsen heeft opgeschort nadat haar 
beheers- en controlesysteem 
onregelmatigheden aan het licht had 
gebracht; dringt er derhalve bij deze 
lidstaten op aan met spoed stappen te 

2. merkt op dat de Commissie een reeks 
verslagen heeft gepubliceerd waarin de 
voortgang van de gerechtelijke hervorming 
en de corruptiebestrijding in Bulgarije en 
Roemenië op grond van de 
samenwerkings- en 
verificatiemechanismen wordt beoordeeld; 
spoort deze lidstaten daarom aan om
consequent stappen te ondernemen die 
leiden tot de tenuitvoerlegging van de 
concrete vervolgmaatregelen die in deze 
verslagen naar voren zijn gebracht;
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ondernemen die leiden tot de 
tenuitvoerlegging van de concrete 
vervolgmaatregelen die in deze verslagen 
naar voren zijn gebracht;

Or. en

Amendement 7
Rumiana Jeleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de Commissie een reeks 
verslagen heeft gepubliceerd waarin de
voortgang van de gerechtelijke hervorming 
en de corruptiebestrijding in Bulgarije en 
Roemenië op grond van de 
samenwerkings- en 
verificatiemechanismen wordt beoordeeld 
alsook een apart verslag over het beheer 
van EU-fondsen in Bulgarije, waarin wordt 
benadrukt dat alleen volledig aan de ten 
tijde van de toetreding vastgestelde criteria 
kan worden voldaan als sprake is van een 
langdurige politieke verbintenis en 
tenuitvoerlegging in het veld; merkt ook op 
dat de Commissie in het specifieke geval 
van Bulgarije de betaling van EU-fondsen 
heeft opgeschort nadat haar beheers- en 
controlesysteem onregelmatigheden aan 
het licht had gebracht; dringt er derhalve 
bij deze lidstaten op aan met spoed stappen 
te ondernemen die leiden tot de 
tenuitvoerlegging van de concrete 
vervolgmaatregelen die in deze verslagen 
naar voren zijn gebracht;

2. merkt op dat de Commissie een reeks 
gedetailleerde, grondige verslagen heeft 
gepubliceerd waarin de voortgang van de 
gerechtelijke hervorming en de 
corruptiebestrijding in Bulgarije en 
Roemenië op grond van de 
samenwerkings- en 
verificatiemechanismen kritisch wordt 
beoordeeld alsook een apart verslag over 
het beheer van EU-fondsen in Bulgarije, 
waarin wordt benadrukt dat alleen volledig 
aan de ten tijde van de toetreding 
vastgestelde criteria kan worden voldaan 
als sprake is van een langdurige politieke 
verbintenis en tenuitvoerlegging in het 
veld; merkt ook op dat de Commissie in 
het geval van Bulgarije de betaling van 
EU-fondsen heeft opgeschort nadat haar 
beheers- en controlesysteem 
onregelmatigheden aan het licht had 
gebracht; dringt er derhalve bij deze 
lidstaten op aan met spoed stappen te 
ondernemen die leiden tot de 
tenuitvoerlegging van de concrete 
vervolgmaatregelen die in deze verslagen 
naar voren zijn gebracht;

Or. en
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Amendement 8
Maria Petre

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de Commissie een reeks 
verslagen heeft gepubliceerd waarin de 
voortgang van de gerechtelijke 
hervorming en de corruptiebestrijding in 
Bulgarije en Roemenië op grond van de 
samenwerkings- en 
verificatiemechanismen wordt beoordeeld 
alsook een apart verslag over het beheer 
van EU-fondsen in Bulgarije, waarin wordt 
benadrukt dat alleen volledig aan de ten 
tijde van de toetreding vastgestelde criteria 
kan worden voldaan als sprake is van een 
langdurige politieke verbintenis en 
tenuitvoerlegging in het veld; merkt ook op 
dat de Commissie in het specifieke geval
van Bulgarije de betaling van EU-fondsen 
heeft opgeschort nadat haar beheers- en 
controlesysteem onregelmatigheden aan 
het licht had gebracht; dringt er derhalve 
bij deze lidstaten op aan met spoed stappen 
te ondernemen die leiden tot de 
tenuitvoerlegging van de concrete 
vervolgmaatregelen die in deze verslagen 
naar voren zijn gebracht;

2. merkt op dat de Commissie een reeks 
verslagen heeft gepubliceerd waarin de 
voortgang in Bulgarije en Roemenië wordt 
beoordeeld alsook een apart verslag over 
het beheer van EU-fondsen in Bulgarije, 
waarin wordt benadrukt dat alleen volledig 
aan de ten tijde van de toetreding 
vastgestelde criteria kan worden voldaan 
als sprake is van een langdurige politieke 
verbintenis en tenuitvoerlegging in het 
veld; dringt er derhalve bij deze lidstaten 
op aan met spoed stappen te ondernemen 
die leiden tot de tenuitvoerlegging van de 
concrete vervolgmaatregelen die in deze 
verslagen naar voren zijn gebracht;

Or. fr

Amendement 9
James Nicholson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de Commissie een reeks 
verslagen heeft gepubliceerd waarin de 
voortgang van de gerechtelijke hervorming 

2. merkt op dat de Commissie een reeks 
verslagen heeft gepubliceerd waarin de 
voortgang van de gerechtelijke hervorming 
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en de corruptiebestrijding in Bulgarije en 
Roemenië op grond van de 
samenwerkings- en 
verificatiemechanismen wordt beoordeeld 
alsook een apart verslag over het beheer 
van EU-fondsen in Bulgarije, waarin wordt 
benadrukt dat alleen volledig aan de ten 
tijde van de toetreding vastgestelde criteria 
kan worden voldaan als sprake is van een 
langdurige politieke verbintenis en 
tenuitvoerlegging in het veld; merkt ook op 
dat de Commissie in het specifieke geval 
van Bulgarije de betaling van EU-fondsen 
heeft opgeschort nadat haar beheers- en 
controlesysteem onregelmatigheden aan 
het licht had gebracht; dringt er derhalve 
bij deze lidstaten op aan met spoed stappen 
te ondernemen die leiden tot de 
tenuitvoerlegging van de concrete 
vervolgmaatregelen die in deze verslagen 
naar voren zijn gebracht;

en de corruptiebestrijding in Bulgarije en 
Roemenië op grond van de 
samenwerkings- en 
verificatiemechanismen wordt beoordeeld 
alsook een apart verslag over het beheer 
van EU-fondsen in Bulgarije, waarin wordt 
benadrukt dat alleen volledig aan de ten 
tijde van de toetreding vastgestelde criteria 
kan worden voldaan als sprake is van een 
langdurige politieke verbintenis en
tenuitvoerlegging in het veld; merkt ook op 
dat de Commissie in het specifieke geval 
van Bulgarije de betaling van EU-fondsen 
voor een operationeel programma heeft 
opgeschort nadat haar beheers- en 
controlesysteem onregelmatigheden aan 
het licht had gebracht; dringt er derhalve 
bij deze lidstaten op aan met spoed stappen 
te ondernemen die leiden tot de 
tenuitvoerlegging van de concrete 
vervolgmaatregelen die in deze verslagen 
naar voren zijn gebracht;

Or. en

Amendement 10
Emmanouil Angelakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de Commissie een reeks 
verslagen heeft gepubliceerd waarin de 
voortgang van de gerechtelijke hervorming 
en de corruptiebestrijding in Bulgarije en 
Roemenië op grond van de 
samenwerkings- en 
verificatiemechanismen wordt beoordeeld 
alsook een apart verslag over het beheer 
van EU-fondsen in Bulgarije, waarin wordt 
benadrukt dat alleen volledig aan de ten 
tijde van de toetreding vastgestelde criteria 
kan worden voldaan als sprake is van een 
langdurige politieke verbintenis en 

2. merkt op dat de Commissie een reeks 
verslagen heeft gepubliceerd waarin de 
voortgang van de gerechtelijke hervorming 
en de corruptiebestrijding in Bulgarije en 
Roemenië op grond van de 
samenwerkings- en 
verificatiemechanismen wordt beoordeeld 
alsook een apart verslag over het beheer 
van EU-fondsen in Bulgarije, waarin wordt 
benadrukt dat alleen volledig aan de ten 
tijde van de toetreding vastgestelde criteria 
kan worden voldaan als sprake is van een 
langdurige politieke verbintenis en 
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tenuitvoerlegging in het veld; merkt ook op 
dat de Commissie in het specifieke geval 
van Bulgarije de betaling van EU-fondsen 
heeft opgeschort nadat haar beheers- en 
controlesysteem onregelmatigheden aan 
het licht had gebracht; dringt er derhalve 
bij deze lidstaten op aan met spoed stappen 
te ondernemen die leiden tot de 
tenuitvoerlegging van de concrete 
vervolgmaatregelen die in deze verslagen 
naar voren zijn gebracht;

tenuitvoerlegging in het veld; merkt ook op 
dat de Commissie in het specifieke geval 
van Bulgarije de betaling van EU-fondsen 
heeft opgeschort nadat haar beheers- en 
controlesysteem onregelmatigheden aan 
het licht had gebracht; dringt er derhalve 
bij deze lidstaten op aan met spoed stappen 
te ondernemen die leiden tot de 
tenuitvoerlegging van de concrete 
vervolgmaatregelen die in deze verslagen 
naar voren zijn gebracht; moedigt tot slot 
de inspanningen aan die deze lidstaten 
ondernemen en vraagt hen alle 
noodzakelijke maatregelen te treffen;.

Or. el

Amendement 11
Miloš Koterec

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de Commissie een reeks 
verslagen heeft gepubliceerd waarin de 
voortgang van de gerechtelijke hervorming 
en de corruptiebestrijding in Bulgarije en 
Roemenië op grond van de 
samenwerkings- en 
verificatiemechanismen wordt beoordeeld 
alsook een apart verslag over het beheer 
van EU-fondsen in Bulgarije, waarin wordt 
benadrukt dat alleen volledig aan de ten 
tijde van de toetreding vastgestelde criteria 
kan worden voldaan als sprake is van een 
langdurige politieke verbintenis en 
tenuitvoerlegging in het veld; merkt ook op 
dat de Commissie in het specifieke geval 
van Bulgarije de betaling van EU-fondsen 
heeft opgeschort nadat haar beheers- en 
controlesysteem onregelmatigheden aan 
het licht had gebracht; dringt er derhalve 
bij deze lidstaten op aan met spoed stappen 
te ondernemen die leiden tot de 

2. merkt op dat de Commissie een reeks 
verslagen heeft gepubliceerd waarin de 
voortgang van de gerechtelijke hervorming 
en de corruptiebestrijding in Bulgarije en 
Roemenië op grond van de 
samenwerkings- en 
verificatiemechanismen wordt beoordeeld 
alsook een apart verslag over het beheer 
van EU-fondsen in Bulgarije, waarin wordt 
benadrukt dat alleen volledig aan de ten 
tijde van de toetreding vastgestelde criteria 
kan worden voldaan als sprake is van een 
langdurige politieke verbintenis en 
tenuitvoerlegging in het veld; merkt ook op 
dat de Commissie in het specifieke geval 
van Bulgarije de betaling van EU-fondsen 
heeft opgeschort nadat haar beheers- en 
controlesysteem onregelmatigheden aan 
het licht had gebracht; dringt er derhalve 
bij deze lidstaten, die dat nog niet hebben 
gedaan, op aan met spoed stappen te 
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tenuitvoerlegging van de concrete 
vervolgmaatregelen die in deze verslagen 
naar voren zijn gebracht;

ondernemen die leiden tot de 
tenuitvoerlegging van de concrete 
vervolgmaatregelen die in deze verslagen 
naar voren zijn gebracht;

Or. en

Amendement 12
James Nicholson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. erkent dat de effectieve absorptie 
van de structuurfondsen een aanzienlijke 
uitdaging is geweest, in het bijzonder voor 
de nieuwe lidstaten, omdat zij strenge en 
vaak complexe voorschriften voor het 
gebruik ervan moeten naleven; juicht 
derhalve de inspanningen toe die deze 
lidstaten hebben geleverd om hun 
tenuitvoerleggingscapaciteit te verbeteren 
en vraagt hen om daar versneld werk van 
te maken zodat ze binnen een 
aanvaardbare termijn tastbare resultaten 
kunnen voorleggen;

Or. en

Amendement 13
James Nicholson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de complexiteit 
van het wetgevingskader betreffende de 
structuurfondsprogramma’s, vooral voor 
wat betreft de beheer- en 
toezichtprocedures, in zekere mate de 
oorzaak is van de onregelmatigheden van 
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de lidstaten; dringt er derhalve bij de 
Commissie op aan om haar inspanningen 
om het systeem verder te vereenvoudigen 
op te drijven;

Or. en

Amendement 14
Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de acht lidstaten (Estland, 
Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, 
Letland, Spanje en Zweden) die nog steeds 
geen gebruik maken van de elektronische 
modules AFIS/ECR voor elektronische 
melding, op aan hier snel toe over te gaan 
zodat vóór eind 2009 de kwaliteit van de 
gegevens is verbeterd en een tijdige 
melding kan worden gegarandeerd;

4. dringt er bij de zeven lidstaten (Estland, 
Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Letland, 
Spanje en Zweden) die nog steeds geen 
gebruik maken van de elektronische 
modules AFIS/ECR voor elektronische 
melding, op aan hier snel toe over te gaan 
zodat vóór eind 2009 de kwaliteit van de 
gegevens is verbeterd en een tijdige 
melding kan worden gegarandeerd; 
verwelkomt in dit verband het feit dat 
Duitsland samen met OLAF met een 
proefproject bezig is om een 
verslagleggingssysteem via het internet in 
te voeren;

Or. en

Amendement 15
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de acht lidstaten (Estland, 
Frankrijk, Duitsland, Ierland, 
Luxemburg, Letland, Spanje en Zweden) 
die nog steeds geen gebruik maken van de 
elektronische modules AFIS/ECR voor 

4. dringt er bij de lidstaten die nog steeds 
geen gebruik maken van de elektronische 
modules AFIS/ECR voor elektronische 
melding, op aan hier snel toe over te gaan 
zodat vóór eind 2009 de kwaliteit van de 
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elektronische melding, op aan hier snel toe 
over te gaan zodat vóór eind 2009 de 
kwaliteit van de gegevens is verbeterd en 
een tijdige melding kan worden 
gegarandeerd;

gegevens is verbeterd en een tijdige 
melding kan worden gegarandeerd;

Or. es

Amendement 16
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat de classificatie van de 
onregelmatigheden (de aanduiding of al 
dan niet sprake is van een verdenking van 
fraude) een onderdeel van de melding door 
de lidstaten is, dat moet worden versterkt, 
gezien het feit dat vier lidstaten (Frankrijk, 
Ierland, Luxemburg en Spanje) nog 
steeds geen enkele kwalificatie hebben 
verstrekt en drie andere lidstaten 
(Denemarken, Duitsland en Zweden) de 
classificatie slechts voor een beperkt deel 
van de door hen gemelde 
onregelmatigheden konden verschaffen;

5. benadrukt dat de classificatie van de 
onregelmatigheden (de aanduiding of al 
dan niet sprake is van een verdenking van 
fraude) een onderdeel van de melding door 
de lidstaten is, dat moet worden versterkt, 
gezien het feit dat verschillende lidstaten 
nog steeds geen enkele kwalificatie hebben 
verstrekt en andere lidstaten de classificatie 
slechts voor een beperkt deel van de door 
hen gemelde onregelmatigheden konden
verschaffen;

Or. es

Amendement 17
Giovanni Robusti

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt het dat niettegenstaande het feit 
dat alle rechtstreekse begunstigden van het 
EU-cohesiebeleid krachtens de regels 
betreffende de tenuitvoerlegging van de 
fondsen 2007-2013 (Verordening (EG) nr.

6. betreurt het dat niettegenstaande het feit 
dat alle rechtstreekse begunstigden van het 
EU-cohesiebeleid krachtens de regels 
betreffende de tenuitvoerlegging van de 
fondsen 2007-2013 (Verordening (EG) nr.
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1828/2006 van de Commissie) door de 
beheersautoriteiten moeten worden 
bekendgemaakt, de databank op de website 
van de Commissie onvolledig is; dringt 
derhalve bij de lidstaten en de Commissie
aan op volledige en tijdige naleving van 
deze transparantieverplichting vóór juni 
2009, de in de verordening van het 
Parlement gestelde uiterste termijn;

1828/2006 van de Commissie) door de 
beheersautoriteiten moeten worden 
bekendgemaakt, de databank op de website 
van de Commissie onvolledig is; dringt 
derhalve bij de lidstaten aan op volledige 
en tijdige naleving van deze 
transparantieverplichting vóór juni 2009, 
de in de verordening van het Parlement 
gestelde uiterste termijn, en vraagt de 
Commissie om ook te voorzien in 
strafmaatregelen ten laste van de 
bevoegde autoriteiten indien zich 
vertragingen en nalatigheden voordoen 
bij de naleving van deze 
transparantieverplichting;

Or. it

Amendement 18
Emmanouil Angelakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt het dat niettegenstaande het feit 
dat alle rechtstreekse begunstigden van het 
EU-cohesiebeleid krachtens de regels 
betreffende de tenuitvoerlegging van de 
fondsen 2007-2013 (Verordening (EG) Nr. 
1828/2006 van de Commissie) door de
beheersautoriteiten moeten worden 
bekendgemaakt, de databank op de website 
van de Commissie onvolledig is; dringt 
derhalve bij de lidstaten en de Commissie 
aan op volledige en tijdige naleving van 
deze transparantieverplichting vóór juni 
2009, de in de verordening van het 
Parlement gestelde uiterste termijn;

6. betreurt het dat niettegenstaande het feit 
dat alle rechtstreekse begunstigden van het 
EU-cohesiebeleid krachtens de regels 
betreffende de tenuitvoerlegging van de 
fondsen 2007-2013 (Verordening (EG) Nr. 
1828/2006 van de Commissie) door de 
beheersautoriteiten moeten worden 
bekendgemaakt, de databank op de website 
van de Commissie onvolledig is; vraagt 
derhalve de Commissie om met de 
lidstaten samen te werken opdat de 
databank sneller kan wordt bijgewerkt en 
aldus efficiënter en in een transparant 
kader kan functioneren; dringt bovendien 
bij de lidstaten en de Commissie aan op
volledige en tijdige naleving van deze 
transparantieverplichting vóór juni 2009, 
de in de verordening van het Parlement 
gestelde uiterste termijn;
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Or. el

Amendement 19
James Nicholson

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderschrijft het standpunt van de 
Commissie dat, waar onregelmatigheden 
worden opgespoord, corrigerende 
maatregelen, waaronder het opschorten van 
betalingen en het terugvorderen van 
onterechte of onjuiste betalingen, zullen 
worden genomen en dat zij ten minste 
tweemaal per jaar aan het Parlement 
verslag zal doen van de maatregelen die 
zij in dit verband neemt; 

7. onderschrijft het standpunt van de 
Commissie dat, waar onregelmatigheden 
worden opgespoord, corrigerende 
maatregelen, waaronder het opschorten van 
betalingen en het terugvorderen van 
onterechte of onjuiste betalingen, zullen 
worden genomen; herinnert de Commissie 
eraan dat ze viermaal per jaar verslag 
moet uitbrengen over hoe ver zij 
gevorderd is met de uitvoering van haar 
actieplan;

Or. en

Amendement 20
Emmanouil Angelakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderschrijft het standpunt van de 
Commissie dat, waar onregelmatigheden 
worden opgespoord, corrigerende 
maatregelen, waaronder het opschorten van 
betalingen en het terugvorderen van 
onterechte of onjuiste betalingen, zullen 
worden genomen en dat zij ten minste 
tweemaal per jaar aan het Parlement 
verslag zal doen van de maatregelen die zij 
in dit verband neemt;

7. onderschrijft het standpunt van de 
Commissie dat, waar onregelmatigheden 
van ernstige aard worden opgespoord, 
corrigerende maatregelen, waaronder het 
opschorten van betalingen en het 
terugvorderen van onterechte of onjuiste 
betalingen, zullen worden genomen en dat 
zij ten minste tweemaal per jaar aan het 
Parlement verslag zal doen van de 
maatregelen die zij in dit verband neemt;
vraagt de Commissie evenwel om haar 
inspanningen ter ondersteuning van de 
lidstaten bij het voorkomen van 
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onregelmatigheden en bij de overdracht 
van de noodzakelijke knowhow aan de 
bevoegde nationale en regionale 
autoriteiten te intensiveren;

Or. el

Amendement 21
Emmanouil Angelakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vraagt de Commissie om rekening te 
houden met de beheerskosten die voor de 
nationale, regionale en lokale overheden 
in de lidstaten ontstaan bij de 
implementatie van de vaak ingewikkelde 
en kostenintensieve vereisten met 
betrekking tot het beheer van en de 
controle op de medegefinancierde 
activiteiten; 

Or. el

Amendement 22
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. juicht toe dat in bijna alle projecten 
goede resultaten zijn geboekt, en vestigt de 
aandacht erop dat het noodzakelijk is, 
teneinde de goede uitvoering van de 
structuurfondsen niet in het gedrang te 
brengen, dat er een onderscheid wordt 
gemaakt tussen:
- de administratieve onregelmatigheden 
die moeten worden rechtgezet,
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- de gevallen van fraude (0,16% van de 
door de Commissie uitgekeerde betalingen 
tussen 2000 en 2007) die bestraft moeten 
worden;

Or. fr

Amendement 23
Emmanouil Angelakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. wijst erop dat de noodzakelijke 
verbetering van de situatie met betrekking 
tot goed financieel beheer gegrondvest 
moet zijn op een meer algemene 
vereenvoudiging van de in de stelsels voor 
gebruikmaking van communautaire 
middelen opgenomen regels en 
procedures;

Or. el

Amendement 24
Emmanouil Angelakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. vraagt met het oog hierop 
zowel de Commissie als de lidstaten om 
stelselmatig te ijveren voor methoden om 
onregelmatigheden en administratieve 
fouten en vergissingen te vermijden; 

Or. el
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