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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at den anslåede fejlforekomst i udgifterne til "Økonomisk, social og 
territorial samhørighed" som anført i Den Europæiske Revisionsrets (Revisionsrettens) 
årsberetning for regnskabsåret 2018 steg fra 3 % i 2017 til 5 % i 2018; beklager, at der 
er blevet vendt om på de senere års positive tendens, selv om det reviderede beløb i 
2018 på dette område (23,8 mia. EUR) var betydeligt højere end i 2017 (8,0 mia. EUR); 
advarer om, at der er en større risiko for fejl ved udløbet af den nuværende flerårige 
finansielle ramme (FFR) på grund af et pres for hurtig udnyttelse for at undgå et 
potentielt tab af EU-midler;

2. understreger, at uregelmæssigheder i gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget 
ikke automatisk indebærer svig, og at der er behov for en grundig analyse af 
revisionsresultaterne, inden der anvendes finansielle korrektioner over for 
støttemodtagerne; opfordrer Kommissionen til at gennemføre sin strategi til 
bekæmpelse af svig og til fortsat at støtte og bistå medlemsstaterne med gennemførelsen 
af foranstaltninger til bekæmpelse af svig, herunder analysen af uregelmæssigheder, 
som medlemsstaterne har indberettet under de europæiske struktur- og 
investeringsfonde (ESI-fondene);

3. bemærker, at kilden til disse uregelmæssigheder, både i forbindelse med tilskud og – de 
ikke så grundigt reviderede – finansielle instrumenter, hovedsagelig skyldes 
godtgørelser til ikkestøtteberettigede projekter, støttemodtagere, aktiviteter og 
omkostninger (44 %), overtrædelse af reglerne for det indre marked og statsstøtte 
(40 %) samt manglende bilag (11 %), men også skyldes det foregående års samlede lave 
godtgørelses- og betalingsrater, samt at der indgik færre finansielle instrumenter i 
revisionen; understreger, at bidraget til Revisionsrettens anslåede fejlforekomst for 
udgifter i højrisikogruppen vedrørende fejl i forbindelse med offentlige udbud, 
statsstøtteregler og tildeling af tilskud steg i 2018; påpeger, som anført i 
Revisionsrettens årsberetning for 2018, at momsgodtgørelse har tendens til at være 
fejlbehæftet og ikke altid resulterer i en optimal anvendelse af EU-midlerne, som kan 
opnås gennem en yderligere forenkling af reglerne; bemærker, at nogle medlemsstater 
ikke overholder forpligtelsen til at betale støttemodtagerne det fulde offentlige bidrag 
senest 90 dage efter betalingsanmodningen;

4. henleder opmærksomheden på, at højrisikoudgifter ofte er underlagt komplekse regler 
og betingelser for støtteberettigelse; beklager de vanskeligheder, som visse 
medlemsstater og regioner oplever med hensyn til anvendelsen af midlerne; er enig med 
Revisionsretten i, at enklere nationale regler for støtteberettigelse muligvis ville kunne 
bidrage til at mindske denne fejlkilde og den administrative byrde for støttemodtagerne; 
minder om, at en forenkling af reglerne i høj grad kan bidrage til en mere effektiv 
anvendelse af midlerne, samtidig med at der sikres en høj grad af gennemsigtighed; 
opfordrer til, at lokale og regionale myndigheder i højere grad inddrages i udformningen 
af konkrete nationale regler for gennemførelse af samhørighedsfondsmidlerne; 
opfordrer Revisionsretten og de nationale revisionsmyndigheder til at komme med 
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forslag til anbefalinger vedrørende forenkling af reglerne og til at gennemføre revisioner 
med henblik på forenkling;

5. fremhæver den centrale rolle, som de nationale revisionsmyndigheder sammen med Den 
Europæiske Revisionsret spiller i overvågningen af anvendelsen af ESI-fondene; 
opfordrer til en forbedring af de arbejdsmetoder for revision, der er indført på nationalt 
plan; opfordrer Kommissionen til at mindske forskellen i fortolkningen af gældende 
nationale regler eller EU-regler, når det drejer sig om uenighed med de vurderinger, der 
foretages i Revisionsrettens årsberetning om, hvilken type fejl der er begået, for at 
undgå sådanne situationer i fremtiden og forskellige fortolkninger af gældende regler;

6. understreger, at absorptionsraten for ESI-fondsmidler fortsat er lavere end planlagt og 
ved udgangen af 2018 kun udgjorde 27,3 %, hvilket er endnu lavere end 
absorptionsraten på 33,4 % ved udgangen af 2011, dvs. det tilsvarende år i den 
foregående FFR; advarer om, at denne situation kan føre til et forhastet pengeforbrug i 
slutningen af programmeringsperioden og risikerer at bringe opfyldelsen af 
samhørighedspolitikkens mål i fare;

7. opfordrer Kommissionen til at forelægge en detaljeret analyse af årsagerne til de lave 
udnyttelsesgrader i visse regioner og vurdere specifikke metoder til at afhjælpe de 
strukturelle problemer, der ligger til grund for disse ubalancer, og til at optrappe den 
tekniske bistand på stedet; fremhæver, at fleksibilitet og enklere regler kan forbedre 
ESI-fondenes effektivitet;

8. minder om, at årsagerne til den lave absorptionsrate ikke kun ligger i 
frigørelsesmetoden (den såkaldte "n+3-regel"), men også i den sene vedtagelse af de 
lovgivningsmæssige rammer, der gør det muligt at gennemføre samhørighedspolitikken; 
understreger, at det er vigtigt at nå frem til en hurtig politisk aftale mellem 
institutionerne om den næste FFR for 2021-2027 og om forordningerne om 
samhørighedspolitikken for at undgå en gentagelse af den forsinkede gennemførelse af 
ESI-fondene i fremtiden, herunder efterslæbet i de fremtidige betalingsanmodninger; 
opfordrer Kommissionen og Rådet til at udarbejde en handlingsplan i første halvår af 
2020 for at fremskynde gennemførelsen af ESI-fondene i den nuværende 
programmeringsperiode med klare incitamenter til en effektiv absorption af de 
disponible midler, styrkelse af Unionens strategiske mål, navnlig økonomisk, social og 
territorial samhørighed og, i overensstemmelse med målene i Parisaftalen, bekæmpelse 
af klimaændringer;

9. minder om betydningen af pålidelige resultatmålingssystemer, der bygger på data af høj 
kvalitet med henblik på at forbedre beslutningsprocessen, og opfordrer Kommissionen 
til at udvikle og tilpasse revisionsmetoderne yderligere med henblik på at harmonisere 
de forskellige resultatmålingssystemer hos medlemsstaternes myndigheder; opfordrer 
til, at der indføres et bredere sæt indikatorer, der er i stand til at indfange det 
partnerskabsprincip, som samhørighedspolitikkens udgifter er baseret på, såvel som dets 
relevante horisontale dimensioner, såsom finansiel performance, ligestilling mellem 
kønnene, ikkeforskelsbehandling og bæredygtig udvikling, samtidig med at enhver 
yderligere administrativ byrde undgås; påpeger, at indsamlingen af data straks bør 
tilpasses eventuelle ændringer i de administrative systemer (f.eks. NUTS-
nomenklaturen);
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10. mener, at Unionen i stigende grad har gjort brug af finansielle instrumenter og 
budgetgarantier stillet over for Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe ("EIB-
Gruppen"), som har bidraget til at tiltrække yderligere midler til at dække 
investeringsunderskuddet på nationalt, regionalt og lokalt plan; gentager derfor sin 
støtte til Revisionsrettens resultatrevisioner vedrørende finansielle instrumenter og EIB.



PE643.053v02-00 6/7 AD\1196965DA.docx

DA

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse 21.1.2020

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

32
4
0

Til stede ved den endelige afstemning - 
medlemmer

Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel 
Benjumea Benjumea, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Andrea 
Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Francesca 
Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe 
Hava, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Constanze Krehl, 
Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, 
Martina Michels, Andżelika Anna Możdżanowska, Andrey Novakov, 
Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline 
Roose, André Rougé, Susana Solís Pérez

Til stede ved den endelige afstemning - 
stedfortrædere

François Alfonsi, Daniel Buda, Josianne Cutajar, Bronis Ropė, 
Tomislav Sokol

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere (jf. forretningsordenens 
art. 209, stk. 7)

John Howarth



AD\1196965DA.docx 7/7 PE643.053v02-00

DA

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

32 +
ECR Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

GUE/NGL Martina Michels, Younous Omarjee

NI Rosa D'Amato

PPE Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Mircea-Gheorghe 
Hava, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, Tomislav Sokol

RENEW Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

S&D Adrian-Dragoş Benea, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Josianne Cutajar, John Howarth, Constanze Krehl, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova

VERTS/ALE François Alfonsi, Jill Evans, Caroline Roose, Bronis Ropė

4 -
ID Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé

0 0

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller


