
PA\755681NL.doc PE416.370v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie regionale ontwikkeling 

2008/2186(DEC)

18.12.2008

ONTWERPADVIES
van de Commissie regionale ontwikkeling 

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese 
Unie voor het begrotingsjaar 2007
(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Afdeling III  Commissie

Rapporteur voor advies: Jan Olbrycht



PE416.370v01-00 2/4 PA\755681NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\755681NL.doc 3/4 PE416.370v01-00

NL

SUGGESTIES

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

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;

2. merkt op dat het verslag van de Rekenkamer over het jaar 2007 nog alleen projecten van 
2000-2006 behandelt, omdat 2007 in wezen nog een voorbereidingsfase was voor de 
uitvoering van de programma's van 2007-2013; benadrukt daarom dat het effect van de 
nieuwe regels die voor de programmeringsperiode 2007-2013 zijn uitgevaardigd en die 
eenvoudiger en strakker zijn dan de regels die tot 2006 golden, nu nog niet valt te 
beoordelen; 

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;

4. merkt op dat de uitvoering van het cohesiebeleid aan een hoog risiconiveau bloot staat en 
benadrukt dat hiermee rekening dient te worden gehouden bij de beoordeling van de 
foutenmarge; is van mening dat effectieve controlemaatregelen kosteneffectief moeten 
zijn en evenredig aan de vereisten van goed financieel beheer; onderstreept dat onnodige 
ingewikkeldheid moet worden vermeden om snelle uitvoering van de programma's 
mogelijk te maken; 

5. stelt met nadruk dat procedures voor de uitvoering van de structuurfondsen, met name de 
beheers- en controlesystemen, moeten worden vereenvoudigd; merkt op dat 
onregelmatigheden van de zijde van de lidstaten in zekere mate aan de gecompliceerdheid 
van het systeem toe te schrijven zijn; verwelkomt de vereenvoudigingsmaatregelen die de 
Commissie bij de herziening van de verordeningen inzake de structuurfondsen 2007-2013 
heeft voorgesteld naar aanleiding van de huidige financiële crisis; ziet verlangend uit naar 
het laatste pakket voorstellen van de Commissie voor vereenvoudigingsmaatregelen voor 
de structuurfondsen, die voor het begin van 2009 zijn aangekondigd;

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;

7. stemt in met het standpunt dat de Commissie over de financiële correcties, namelijk dat 
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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;

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. 
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