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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. stelt met enige bezorgdheid vast dat de uitvoering van het gedeelde beheer onderhevig is 
aan kritiek van de Europese Rekenkamer dat het niet is gelukt de tekortkomingen in de 
controlesystemen van enkele lidstaten te verbeteren en dat deze systemen van meet af aan 
ontoereikend waren; 

2. betreurt nogmaals dat sommige lidstaten er niet in zijn geslaagd op adequate wijze 
toezicht uit te oefenen op het geld van de belastingbetaler, waarvoor zij de 
verantwoordelijkheid dragen; moedigt de Commissie aan bij haar inspanningen om bij te 
dragen tot de opleiding van personeelsleden van de beheers- en betalingsautoriteiten in de 
lidstaten opdat zij de regels op correcte wijze ten uitvoer leggen, teneinde te voldoen aan 
de communautaire normen;

3. stelt vast dat de Rekenkamer in haar verslag waardering uitspreekt voor de kwaliteit van 
meer dan 70% van de audits van de Commissie die, in de meeste gevallen, leidden tot 
constateringen van onregelmatigheden waarvoor herstelmaatregelen vereist waren; wijst 
er voorts op dat er, in overeenstemming met de basisbeginselen, hard bewijs dient te zijn 
van onregelmatigheden, ongeacht of het formele, financiële of frauduleuze 
onregelmatigheden betreft, alvorens actie kan worden ondernomen;

4. merkt op dat de begrotingsprocedure 2006 moet worden bezien in het licht van de regels 
die golden gedurende de programmeringsperiode 1999-2006 en dat de nieuwe regels die 
van toepassing zijn op de periode 2007-2013 strenger zijn en tot betere resultaten zouden 
moeten leiden;

5. stemt in met het verklaarde standpunt van de Commissie dat aan alle vastgestelde 
onregelmatigheden op passende wijze follow-up wordt gegeven met herstelmaatregelen, 
met inbegrip van opschorting van betalingen en terugvordering van betalingen die 
ongerechtvaardigd of niet correct waren; merkt in dit verband op dat deze 
herstelmaatregelen worden uitgevoerd in de context van meerjarenprogramma's en 
dientengevolge niet moeten worden bezien in het licht van een momentopname van de 
situatie op een bepaald tijdstip; is derhalve van opvatting dat het cijfer van 12% dat door 
de Rekenkamer wordt gegeven voor de omvang van onterecht betaalde bedragen in 2006 
een oversimplificatie is die aanleiding geeft tot verkeerde en misleidende interpretaties;

6. neemt met enig vertrouwen kennis van het standpunt van de Commissie volgens hetwelk 
geen van de onterecht betaalde bedragen verloren is en dat de grote sommen die het 
betreft teruggevorderd zullen worden; verzoekt de Commissie bij de afronding van het 
laatste project in het kader van de begrotingsprocedure 2006 het Parlement op de hoogte 
te stellen van het totaal van de teruggevorderde bedragen en, waar van toepassing, de 
verliezen, alsmede de oorzaken daarvan;

7. neemt met bezorgdheid kennis van de grote daling van de omvang van de betalingen in 
enkele oude lidstaten van de EU, die een grote stijging van de nog betaalbaar te stellen 
bedragen (RAL's) inhoudt;  

8. stelt met bezorgdheid vast dat de aanhoudende tekortkomingen in de controle- en 
beheerssystemen in bepaalde EU-15-lidstaten twijfel wekt ten aanzien van de 
waarborging van de wettigheid en de regelmatigheid bij het gebruik van Europese 
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middelen, zoals ook door de Commissie en de Rekenkamer wordt gesignaleerd;  

Nationale beheersverklaringen

9. verlangt dat alle lidstaten hun verantwoordelijkheden krachtens artikel 274 van het EG-
Verdrag inzake het financieel beheer volledig naleven en specifieke praktische 
maatregelen nemen om het risico van fouten bij de onderliggende verrichtingen te 
minimaliseren; wijst nogmaals op de reeds in zijn resoluties over de uitvoering van de 
begrotingen van 2003, 2004 en 2004 tot uiting gebrachte noodzaak van de opstelling, op 
een passend politiek niveau, van een nationale verklaring die alle in gedeeld beheer 
beheerde communautaire middelen omvat en een betrouwbaar bewijs vormt van de goede 
werking van de nationale beheers- en controlesystemen.   
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