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Amendement 1
Bart Staes

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. neemt geïnteresseerd  en met 
instemming kennis van de bevindingen van 
de Europese Rekenkamer en de 
aanbevelingen die zijn gericht op een 
correct gebruik van de structuurfondsen;

1. heeft met enige bezorgdheid kennis 
genomen van de bevindingen van de
Europese Rekenkamer en de aanbevelingen 
die zijn gericht op een correct gebruik van 
de structuurfondsen;

Or. en

Amendement 2
Bart Staes

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het cohesiebeleid tot het 
hoofdbeleid van de EU blijft behoren; 
onderstreept de belangrijke rol van dit 
beleid bij het optreden van de EU in 
antwoord op de financiële crisis en zijn 
sleutelfunctie in het Europese Economisch 
herstelplan; verwelkomt daarom de door de 
Commissie voorgestelde acties die de 
uitvoering van de cohesieprogramma's 
moeten vergemakkelijken en bespoedigen;

3. benadrukt dat het cohesiebeleid tot het 
hoofdbeleid van de EU blijft behoren; 
onderstreept de belangrijke rol van dit 
beleid - mits door de lidstaten correct 
toegepast - bij het optreden van de EU in 
antwoord op de financiële crisis en zijn 
sleutelfunctie in het Europese Economisch 
herstelplan; verwelkomt daarom de door de 
Commissie voorgestelde acties die de 
uitvoering van de cohesieprogramma's 
moeten vergemakkelijken en bespoedigen;

Or. en

Amendement 3
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat deze 
vereenvoudigingsprocedures van cruciaal 
belang zijn om de administratieve lasten 
op nationaal, regionaal en plaatselijk 
niveau terug te brengen; benadrukt 
evenwel dat zulke 
vereenvoudigingsprocedures niet mogen 
leiden tot een groter foutenniveau in de 
toekomst;

Or. en

Amendement 4
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van het actieplan 
voor strenger toezicht met gedeelde 
verantwoordelijkheid op de structurele 
beleidsvoering, dat op 19 februari 2008 
door de Commissie goedgekeurd is om het 
aantal fouten in de subsidieaanvragen van 
de lidstaten te beperken; vertrouwt erop dat 
het nieuw actieplan de situatie aanzienlijk 
kan verbeteren, niet op de laatste plaats 
omdat het de lidstaten helpt hun 
mogelijkheden om de subsidieerbaarheid 
van projectuitgaven na te gaan, uit te 
breiden ; stelt vast dat de eerste resultaten 
in het eerste voortgangsrapport over het 
actieplan een goede vooruitgang te zien 
geeft;

6. benadrukt het belang van het actieplan 
voor strenger toezicht met gedeelde 
verantwoordelijkheid op de structurele 
beleidsvoering, dat op 19 februari 2008 
door de Commissie goedgekeurd is om het 
aantal fouten in de subsidieaanvragen van 
de lidstaten te beperken; vertrouwt erop dat 
het nieuw actieplan de situatie aanzienlijk 
kan verbeteren, niet op de laatste plaats 
omdat het de lidstaten helpt hun 
mogelijkheden om de subsidieerbaarheid 
van projectuitgaven na te gaan, uit te 
breiden ; stelt vast dat de eerste resultaten 
in het eerste voortgangsrapport over het 
actieplan een goede vooruitgang te zien 
geven; benadrukt evenwel dat het zeker tot 
2010 zal duren voordat er eventuele
tastbare vooruitgang te meten zal zijn; 

Or. en
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Amendement 5
Bart Staes

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van het actieplan 
voor strenger toezicht met gedeelde 
verantwoordelijkheid op de structurele 
beleidsvoering, dat op 19 februari 2008 
door de Commissie goedgekeurd is om het 
aantal fouten in de subsidieaanvragen van 
de lidstaten te beperken; vertrouwt erop dat 
het nieuw actieplan de situatie aanzienlijk 
kan verbeteren, niet op de laatste plaats 
omdat het de lidstaten helpt hun 
mogelijkheden om de subsidieerbaarheid 
van projectuitgaven na te gaan, uit te 
breiden ; stelt vast dat de eerste resultaten 
in het eerste voortgangsrapport over het 
actieplan een goede vooruitgang te zien 
geven;

6. benadrukt het belang van het actieplan 
voor strenger toezicht met gedeelde 
verantwoordelijkheid op de structurele 
beleidsvoering, dat op 19 februari 2008 
door de Commissie goedgekeurd is om het 
aantal fouten - geschat op 11% - in de 
subsidieaanvragen van de lidstaten te 
beperken; vertrouwt erop dat het nieuw 
actieplan de situatie aanzienlijk kan 
verbeteren, niet op de laatste plaats omdat 
het de lidstaten helpt hun mogelijkheden 
om de subsidieerbaarheid van 
projectuitgaven na te gaan, uit te breiden ; 
stelt vast dat de eerste resultaten in het 
eerste voortgangsrapport over het actieplan 
een goede vooruitgang te zien geeft;

Or. en

Amendement 6
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt met name op dat er in de 
handleiding voor de beheerscontroles die 
de Commissie in juni 2008 in het kader 
van het actieplan heeft uitgevaardigd, op 
wordt gewezen dat de beherende instanties 
preventieve maatregelen moeten nemen in 
de vorm van effectieve communicatie met 
de begunstigden; beschouwt alle 
voorlichtingsactiviteiten ten behoeve van 
de begunstigden als onontbeerlijk voor het 
terugbrengen van de foutenmarge, met 
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name op het punt van de 
subsidieerbaarheid van uitgaven;

Or. en

Amendement 7
Bart Staes

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. vraagt de Commissie om een 
opsplitsing per lidstaat van alle ten 
onrechte uit hoofde van het cohesiebeleid 
terugbetaalde subsidies; 

Or. en

Amendement 8
Bart Staes

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stemt in met het standpunt dat de 
Commissie over de financiële correcties, 
namelijk dat onregelmatigheden dank zij 
het meerjarige correctiesysteem wel zullen 
worden ontdekt en gecorrigeerd; neemt ter 
kennis dat de Commissie de door de 
lidstaten aangeleverde gegevens 
voortdurend op volledigheid en 
nauwkeurigheid verifieert en dat er 
werkelijke vooruitgang is geboekt in het 
verschaffen van betrouwbare gegevens ten 
blijke van door de lidstaten uitgevoerde 
correcties;

7. neemt kennis van het standpunt dat de 
Commissie over de financiële correcties, 
namelijk dat onregelmatigheden dank zij 
het meerjarige correctiesysteem eerder 
zullen worden ontdekt en gecorrigeerd; 
neemt ter kennis dat de Commissie de door 
de lidstaten aangeleverde gegevens 
voortdurend op volledigheid en 
nauwkeurigheid verifieert en dat er 
vooruitgang is geboekt in het verschaffen 
van betrouwbare gegevens ten blijke van 
door de lidstaten uitgevoerde correcties;

Or. en



AM\764364NL.doc 7/8 PE418.376v01-00

NL

Amendement 9
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie voor transparantie, dat een 
belangrijker rol kan vervullen bij de 
uitbanning van fouten in de toekomst; 

Or. en

Amendement 10
Bart Staes

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. neemt kennis van de door de Europese 
Rekenkamer aangetroffen foutenmarge en 
wijst op de interpretatieverschillen tussen 
de Rekenkamer en de Commissie waar het 
gaat om het bedrag dat niet had mogen 
worden terugbetaald (met name de 
interpretatieverschillen met betrekking tot 
de regels omtrent de subsidieerbaarheid 
van uitgaven); wijst met nadruk op de 
behoefte aan nadere verduidelijking en 
verlangt dat de interpretatie van de regels 
voor toepassing van financiële correcties 
worden geharmoniseerd.

8. neemt kennis van de door de Europese 
Rekenkamer aangetroffen foutenmarge en 
wijst op de interpretatieverschillen tussen 
de Rekenkamer en de Commissie waar het 
gaat om het bedrag dat niet had mogen 
worden terugbetaald (met name de 
interpretatieverschillen met betrekking tot 
de regels omtrent de subsidieerbaarheid 
van uitgaven); wijst met nadruk op de 
behoefte aan nadere verduidelijking en 
verlangt dat de interpretatie van de regels 
voor toepassing van financiële correcties 
worden geharmoniseerd; vraagt ook de 
lidstaten die dit nog niet hebben gedaan, 
zo spoedig mogelijk over te gaan tot 
indiening van jaarlijkse nationale 
verklaringen over de uitgaven in gedeeld 
beheer.

Or. en
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Amendement 11
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is enigermate tevreden met de 
kennelijke statistische verbetering in de 
controlesystemen van de lidstaten, maar 
betreurt dat veel controlesystemen in de 
lidstaten nog steeds vatbaar zijn voor 
onregelmatigheden bij de 
terugbetalingen; beschouwt verdere 
verbetering van de doelmatigheid van de 
eerstelijnscontrole op nationaal en 
regionaal niveau als noodzakelijk; wijst in 
dit verband met nadruk op de belangrijke 
toezichthoudende taak van de Commissie; 

Or. en

Amendement 12
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. beklemtoont dat het in het verslag 
van de Rekenkamer gesignaleerde 
foutenniveau niet noodzakelijk wijst op 
fraude en vraagt de Commissie en de 
Rekenkamer daarom in het vervolg op dit 
punt een duidelijk onderscheid te maken 
in hun documenten;

Or. en
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