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SUGGESTIES

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

1. betreurt dat bij 60 van de 95 projecten die gedurende de huidige financieringsperiode 
werden gecontroleerd, materiële fouten in de gedeclareerde projectuitgaven zijn 
geconstateerd, waarmee het aantal onregelmatigheden ten opzichte van het vorige jaar is 
gestegen; is van mening dat een groter aantal projecten gecontroleerd dient te worden,
zodat op basis van de daaruit getrokken conclusies duidelijke aanbevelingen gedaan 
kunnen worden voor het verbeteren van het financieel beheer.

2. stelt vast dat de onregelmatigheden die door de lidstaten zijn begaan, deels te wijten zijn 
aan de complexiteit van het wettelijk kader, hetgeen voor de Commissie derhalve
aanleiding dient te zijn dit te blijven vereenvoudigen.

3. begrijpt dat de procedures ter afsluiting van projecten, waaronder de controles achteraf, 
zeer langdurig kunnen zijn; verzoekt de Commissie om haar procedures te herzien en te 
vereenvoudigen om ervoor te zorgen dat de projecten voor de periode 2000-2006 zonder 
verdere vertraging, met inachtneming van de hoogste normen van financieel beheer, 
kunnen worden afgesloten.

4. benadrukt nogmaals dat de lidstaten de toereikendheid van hun mechanismen voor 
financiële controle dienen te waarborgen.

5. wijst nadrukkelijk op de directe verantwoordelijkheid van de lidstaten om onrechtmatig 
uitgekeerde middelen terug te vorderen; herhaalt haar aanbeveling aan de Commissie om 
in gevallen van ernstige onregelmatigheden tussentijdse betalingen aan lidstaten op te 
schorten en erkent de noodzaak van het nemen van passende maatregelen wanneer de 
beheerscontrolesystemen van een lidstaat tekortkomingen vertonen.

6. betreurt het ontbreken van transparante communautaire voorschriften ten aanzien van het 
beheer van controlesystemen; is van mening dat het cruciale concept ‘aanvaardbaar risico’
nauwkeuriger moet worden omschreven teneinde duidelijke richtsnoeren te geven 
waarmee aan de legitieme verwachtingen van de lidstaten, regionale autoriteiten en 
ondernemers tegemoet kan worden gekomen.


