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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet noterar att i enlighet med revisionsrättens årsrapport för budgetåret 
ökade den uppskattade felnivån i utgifterna för ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning från 3 % under 2017 till 5 % under 2018. Parlamentet beklagar att även 
om det bör betonas att fel vid genomförandet av budgeten inte automatiskt innebär 
bedrägerier har de senaste årens positiva trend vänt. 

2. Europaparlamentet noterar att källan till dessa fel främst hänger samman med 
återbetalningar av icke stödberättigande kostnader, överträdelser av inremarknadsregler 
och brist på styrkande dokumentation, men också med föregående års generellt låga 
ersättnings- och betalningsnivåer samt färre finansieringsinstrument som ingår i 
revisionen.

3. Europaparlamentet uppmärksammar det faktum att utgifter med hög risk ofta är 
underkastade komplexa regler och villkor för stödberättigande som leder till fel och att 
dessa fel blir fler på grund av den nivå som tillkommer genom de nationella 
myndigheterna. Parlamentet påminner om att enklare nationella regler för 
stödberättigande skulle kunna bidra till att minska denna felkälla och leda till en mindre 
administrativ börda för stödmottagarna.

4. Europaparlamentet betonar att utnyttjandet av de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna (ESI-fonderna) har fortsatt att vara mindre än planerat (i slutet av 
2018 endast 27,3 %) och noterar att denna siffra är ännu lägre än utnyttjandegraden 
2011, det motsvarande året i den föregående fleråriga budgetramen. 

5. Europaparlamentet påminner om att orsakerna till denna låga utnyttjandegrad inte bara 
ligger i tillbakadragandemetoden (den så kallade n+3-regeln), utan även i det sena 
antagandet av den rättsliga ram som möjliggör genomförandet av 
sammanhållningspolitiken. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och rådet att se 
till att lämpliga åtgärder vidtas under nästa programperiod 2021–2027 för att undvika 
ett försenat genomförande igen av ESI-fonderna och dominoeffekter av detta.


