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SUGGESTIES

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

1. herinnert de Commissie eraan dat de bescherming van de financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen en fraudebestrijding in de huidige context van dreigende
begrotingsbeperkingen van het allergrootste belang zijn om ervoor te zorgen dat de financiële 
bijdragen van de lidstaten, die het grootste deel uitmaken van de totale EU-begroting, op een 
transparante, verantwoordelijke en efficiënte wijze worden gebruikt;

2. wijst de Commissie en alle lidstaten erop dat de bescherming van de financiële belangen van 
de Gemeenschappen en de bestrijding van fraude van het allergrootste belang zullen blijven en 
dat zij de verantwoordelijkheid hiervoor delen, ongeacht het resultaat van de 
ratificatieprocedure van de grondwet;

3. herinnert de Commissie eraan dat zij, als verantwoordelijke voor de uitvoering van de 
algemene begroting van de EU, als eerste taak heeft de strijd aan te binden met laks intern 
financieel beheer, door de tenuitvoerlegging van strenge controlemechanismen en de 
introductie van best practices in het financieel management en bij de teruginning van verloren 
of onterecht betaalde kredieten;

4. wijst de Commissie erop dat het weliswaar niet noodzakelijk is om de harmonisatie van het
strafrecht op EU-niveau te intensiveren door oprichting van nieuwe bestuurlijke organen, 
doch dat de lidstaten wel een veel efficiënter gebruik moeten gaan maken van hun eigen 
bestaande wettelijke en controlebepalingen, ter waarborging van een goed financieel 
management bij het gebruik van nationale of communautaire financiële middelen;

5. roept de Commissie op alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat alle EU-lidstaten, 
en in het bijzonder de tien nieuwe lidstaten en de kandidaat-landen, zich ten volle bewust zijn 
van het belang van verwezenlijking van onderstaande sleuteldoelstellingen met betrekking tot 
de bescherming van de belangen van de Europese Gemeenschappen en de bestrijding van 
fraude:

- een versterkte cultuur van multilaterale samenwerking ter waarborging van een regelmatige 
en snelle uitwisseling van actuele informatie tussen de verschillende 
antifraudecontrolestructuren in de lidstaten, en de ontwikkeling van een operationeel 
partnerschap tussen de lidstaten en de bevoegde Commissiediensten,

- een geïntensiveerde interinstitutionele aanpak bij het voorkomen en bestrijden van corruptie 
en fraude op het gebied van structuurbeleid en cohesiebeleid, door middel van versterkte 
transparantie, een opgevoerde frequentie van in situ-controles door de bestaande controle-
instanties van de lidstaten, en regelmatig uitgevoerde ex ante-evaluaties en ex post-verificaties 
van projectgebonden financiële verslagen van de Europese Rekenkamer;

6. verzoekt de Commissie en alle lidstaten ervoor te zorgen dat overal even strenge 
controlesystemen en wettelijke strafbepalingen worden toegepast op gevallen van fraude ten 
koste van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen en gevallen van fraude ten 
koste van de financiële belangen van de lidstaten, in het bijzonder als het gaat om 
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1 Deze afkorting verwijst naar het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum.
2 Besluit van de Raad 2001/923/EG van 17 december 2001 tot vaststelling van een actieprogramma inzake 

uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma 
"Pericles") (PB L 339 van 21.12.2001, blz. 50).

3 Het Hercules-programma heeft een meerjaarlijkse begroting van € 11.775.000, en wel voor een periode van drie 
jaar, te beginnen in 2004 (PB L 143 van 30.4.2004, blz. 9).

gecofinancierde projecten op het gebied van het structuurbeleid of het cohesiebeleid;

7. verzoekt de Raad ervoor te zorgen dat het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 
zijn werkzaamheden uitvoert onafhankelijk van de Commissie en in nauwe samenwerking met 
de in de afzonderlijke lidstaten opgezette financiële controleorganen, ter waarborging van een 
transparante feedback over het gebruik van de financiële middelen van de Gemeenschappen, 
op nationaal en op EU-niveau;

8. verzoekt de lidstaten de multilaterale samenwerking met derdelandpartners op het gebied van 
het douane-informatiesysteem en het identificatiedossier voor douaneonderzoek (FIDE), 
verder uit te werken en regelmatig gegevens uit te wisselen in het kader van het 
"informatiesysteem ter bestrijding van fraude" (AFIS) ter voorkoming van ernstige en 
transnationale misdrijven;

9. verzoekt de lidstaten nauw met de Commissie en het ETWC1 samen te werken op het gebied 
van technische bescherming tegen vervalsing van euro-muntstukken en om op regionaal 
niveau opleidingscentra en hulpverleningscentra op te zetten in het kader van het "Pericles"-
programma2 ten einde ervoor te zorgen dat de regionale autoriteiten (politie en 
verantwoordelijke regionale of nationale autoriteiten) worden betrokken bij de strijd tegen 
valsemunterij;

10. stelt de Commissie en de Raad voor een Europese prijs in te stellen ter beloning van een 
lidstaat, een publiekrechtelijke of particuliere instantie of een individu die met de beste 
maatregel of de beste actie komt op het gebied van bescherming van de financiële belangen 
van de Europese Gemeenschappen en de bestrijding van euro-vervalsing; deze prijs, die "De 
Europese Hercules-prijs" zou kunnen worden genoemd, zou jaarlijks kunnen worden 
toegekend en worden gefinancierd uit hoofde van het communautaire Hercules-programma3

ter bevordering van maatregelen op het gebied van de bescherming van de financiële belangen 
van de Europese Gemeenschappen.


