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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. 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.

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.

3. betreurt het dat meldingen in bijna 18% van de gevallen meer dan twee jaar vertraagd zijn 
en benadrukt dat het van groot belang is de tijd tussen de opsporing van 
onregelmatigheden en verdenkingen van fraude en de melding hiervan tot een minimum te 
beperken zodat de Commissie in staat is de veranderende trends en patronen ten aanzien 
van onregelmatigheden en fraude correct en op het juiste moment te analyseren.

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.

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 kon verschaffen.

6. betreurt het dat niettegenstaande het feit dat alle rechtstreekse begunstigden van het EU-
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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.

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.
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