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FORSLAG

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

1. minder om, at Revisionsretten i mange år har rapporteret, at betalinger på området for 
samhørighed er behæftet med en fejlrate, der overstiger 5 %, men at der dog er tale om et 
fald på 11 %, som det fremgår af Revisionsrettens årsberetning, i forhold til foregående 
dechargeprocedure, og at tilsyns- og kontrolsystemerne kun er delvist effektive; opfordrer 
i øvrigt til tydeliggørelse af metoden til beregning af fejlraten, da forskelle mellem 
Revisionsrettens og Kommissionens tal medfører forvirring og mistillid til officielle tal;

2. er derfor af den opfattelse, at tilsyns- og kontrolsystemerne bør gøres mere effektive for 
perioden efter 2013, og at der bør gøres en indsats for at undgå en forøgelse af de 
administrative byrder;

3. ønsker en lettelse af de administrative begrænsninger, for så vidt angår økonomisk 
forvaltning og kontrol; bifalder drøftelserne om løbende lukning af programmer og n+2-
reglen og opfordrer til fleksible tilgange for at gøre det muligt for medlemsstaterne at 
bruge midlerne korrekt, undgå kontraproduktiv adfærd fra medlemsstaternes side og 
direkte kontrollere bestræbelserne med mere opmærksomhed på risici, hvorved deres 
effektivitet øges;

4. bemærker, at en stor procentdel af fejlene i samhørighedspolitikken opstår som følge af 
komplicerede regler og procedurer; opfordrer Kommissionen til at forenkle disse, hvilket 
vil føre til et mere effektivt system; konstaterer i øvrigt, at der bør lægges større vægt på 
præventive kontrolforanstaltninger, og at der bør sondres klart mellem fejl, 
uregelmæssigheder og svig; påpeger imidlertid, at der kun kan fastlægges endelige tal for 
allerede afsluttede perioder, og at kun perioden 1994 til 1999 kan betragtes som afsluttet 
på nuværende tidspunkt;

5. mener, at fælles regler om forvaltning, støtteberettigelse, revision og rapportering om 
projekter, som finansieres af EFRU, ESF og Samhørighedsfonden, og projekter, der 
fremmer den økonomiske diversifikation af landbrugs- og fiskeriområder inden for 
rammerne af ELFUL og EFF, kan spille en vigtig rolle i forbindelse med forenkling af 
forvaltningen af midlerne, formindskelse af risikoen for fejl og lettelse af mindre aktørers 
deltagelse i programmer under samhørighedspolitikken samt lettere optagelse af de 
disponible midler;

6. bemærker, at Kommissionen har til hensigt at anmode om, at medlemsstaternes 
myndigheder forelægger en forvaltningserklæring og en uafhængig udtalelse herom; 
bifalder dette skridt, men minder om, at en erklæring undertegnet på ministerielt plan er 
det mellemfristede mål til imødegåelse af den nuværende mangel på ejerskab; kræver, at 
Kommissionen og de enkelte medlemsstater opretter effektive partnerskaber til at sikre, at 
begge parter opfylder deres forpligtelser i forbindelse med de midler, der er betroet dem; 
konstaterer, at Kommissionen kun har begrænsede midler til rådighed og derfor må 
forlade sig på medlemsstaternes ressourcer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne 
til at samarbejde om at udvikle en effektiv kontrolstruktur, der på komplementær vis 
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anvender begge parters ressourcer til at sikre maksimale garantier med et minimum af 
bureaukrati;

7. forstår, at det er meningen, at medlemsstaternes myndigheder skal undergå en national 
akkrediteringsprocedure; understreger dog, at Kommissionen i henhold til artikel 317 i 
TEUF er forpligtet til at gennemføre budgettet på eget ansvar;

8. opfordrer derfor Kommissionen til at varetage sin tilsynsopgave ved selv at gennemføre 
akkrediteringsproceduren og regelmæssigt kontrollere, at de akkrediterede myndigheder 
udfører deres opgaver korrekt i hele programmets levetid;

9. opfordrer endvidere til, at Kommissionens rolle med at føre tilsyn styrkes, ved at der 
indføres systematisk afbrydelse og suspendering af betalinger, så snart der er påvist 
betydelige og velbegrundede funktionelle mangler hos de akkrediterede myndigheder; 
opfordrer Kommissionen til også at indføre mere solide planer for at øge 
geninddrivelsesraten for fejlagtige betalinger;

10. er af den opfattelse, at dette bør suppleres med en liste over sanktioner, der kan 
iværksættes over for medlemsstater og endelige modtagere i tilfælde af 
uregelmæssigheder; mener i øvrigt, at anvendelse af sanktioner bør baseres på klart 
definerede regler og bestemmelser; ønsker, at sanktioner i forbindelse med 
uregelmæssigheder primært pålægges slutmodtagerne for dermed at sikre, at de skyldige 
med rette gøres ansvarlige for deres fejl; finder, at sanktioner mod medlemsstaterne kun 
bør pålægges i sager om ukorrekt forvaltning eller systemfejl, som medlemsstaterne er 
ansvarlige for, og ikke som en hurtig, let løsning for at undgå at gøre slutmodtagerne 
ansvarlige;

11. konstaterer, at omkring 43 % af kvantificerbare fejl i udgifterne til 
samhørighedspolitikken opstår i forbindelse med udbud; opfordrer Kommissionen til at 
fremlægge klare og gennemskuelige regler for udbudsprocedurer som et middel til at 
mindske fejlraten;
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