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FÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om att Europeiska revisionsrätten under många år har 
rapporterat att felfrekvensen för utbetalningar inom sammanhållningspolitiken överstiger 
5 procent, men noterar att felfrekvensen gick ned från 11 procent, vilket var felfrekvensen 
vid det förra ansvarsfrihetsförfarandet enligt revisionsrättens årsrapport, och att tillsyns-
och kontrollsystemen endast till viss del är ändamålsenliga. Parlamentet begär även att 
metoden för beräkning av fel klargörs eftersom avvikelser i siffror som lämnats av 
revisionsrätten och av kommissionen leder till förvirring och misstro mot officiella siffror.

2. Europaparlamentet anser därför att tillsyns- och kontrollsystemen bör göras effektivare för 
perioden efter 2013 och att det bör göras insatser för att undvika att de administrativa 
bördorna ökar.

3. Europaparlamentet vill se en lättnad av de administrativa begränsningarna med avseende 
på ekonomisk förvaltning och kontroll. Parlamentet välkomnar diskussioner om löpande 
avslutanden av program och N+2-regeln och begär flexibilitetskrav i tillvägagångssätten i 
syfte att göra det möjligt för medlemsstaterna att använda medel på ett korrekt sätt, att 
undvika kontraproduktiva beteenden hos medlemsstaterna samt att inrikta 
kontrollinsatserna mer på risker, och på så vis öka insatsernas effektivitet.

4. Europaparlamentet konstaterar att en hög andel fel begås i sammanhållningspolitiken till 
följd av komplexa regler och förfaranden. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
förenkla dessa regler och förfaranden så att systemet blir effektivare. Parlamentet 
konstaterar också att förebyggande kontrollåtgärder bör uppmärksammas i högre grad och 
att en tydlig åtskillnad bör göras mellan fel, oegentligheter och bedrägeri. Parlamentet 
påminner dock om att definitiva uppgifter endast kan fastställas för perioder som kan 
anses avslutade. Hittills är alltså endast perioden 1994–1999 avslutad.

5. Europaparlamentet anser att gemensamma regler för förvaltning, stödberättigande, 
revision och rapportering om projekt som finansieras av Eruf, ESF, 
Sammanhållningsfonden, och av projekt som stöder den ekonomiska diversifieringen av 
landsbygds- och fiskeområden inom ramen för EJFLU och EFF skulle spela en viktig roll 
för att förenkla förvaltningen av medlen, minska felrisken, underlätta mindre aktörers 
deltagande i programmen för sammanhållningspolitiken, liksom användandet av 
tillgängliga medel.

6. Europaparlamentet noterar att kommissionen har för avsikt att kräva att medlemsstaternas 
myndigheter presenterar en förvaltningsförklaring och ett oberoende revisionsutlåtande 
om detta. Parlamentet välkomnar detta initiativ men påminner om att en förklaring som 
undertecknats på ministernivå är ett mål på medellång sikt som ska motverka den 
nuvarande bristen på ansvar. Parlamentet kräver att kommissionen och de enskilda 
medlemsstaterna inrättar effektiva partnerskap för att se till att båda sidor fullgör sina 
skyldigheter för de medel som de anförtrotts. Parlamentet konstaterar att kommissionen 
bara förfogar över begränsade instrument och därför måste förlita sig på medlemsstaternas 



PE460.786v02-00 4/5 AD\864211SV.doc

SV

resurser. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samarbeta för att 
utveckla en ändamålsenlig kontrollstruktur som använder båda parters resurser på ett 
kompletterande sätt för att maximera skyddet samtidigt som byråkratin minimeras.

7. Europaparlamentet har förstått att avsikten är att medlemsstaternas myndigheter genomgår 
ett nationellt ackrediteringsförfarande. Parlamentet understryker dock att kommissionens 
skyldighet, i enlighet med artikel 317 i EUF-fördraget, är att på eget ansvar genomföra 
budgeten.

8. Europaparlamentet inbjuder därför kommissionen att återuppta sin tillsynsfunktion genom 
att själv genomföra ackrediteringsförfarandet och genom att regelbundet se till att de 
ackrediterade myndigheterna fungerar korrekt under programmets löptid.

9. Europaparlamentet vill vidare se att kommissionens tillsynsroll förstärks genom 
tillämpning av automatiskt avbrytande och uppskov av utbetalningar så snart välgrundade 
bevis på en allvarlig brist i den ackrediterade myndighetens verksamhet uppdagas. 
Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att införa mer solida planer för att öka 
återvinningsgraden för felaktiga utbetalningar. 

10. Europaparlamentet anser att detta bör kompletteras med ett sanktionssystem som ska 
tillämpas på medlemsstaterna och slutliga mottagare i händelse av oegentligheter. 
Parlamentet anser dessutom att användningen av sanktioner ska grunda sig på tydligt 
fastställda regler och föreskrifter. Parlamentet vill se att sanktioner främst införs för de 
slutliga stödmottagarna i samband med oegentligheter för att se till att de skyldiga med 
rätta får stå till svars för sina fel. Sanktioner mot medlemsstaterna bör endast tillämpas i 
fråga om felaktig förvaltning eller systemfel som medlemsstaterna är ansvariga för och 
inte tillämpas som en snabb och enkel lösning för att undvika att ställa de slutliga 
mottagarna till svars.

11. Europaparlamentet noterar att ungefär 43 procent av de kvantifierbara felen i utgifterna 
för sammanhållningspolitiken uppkommer i samband med upphandling. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att lägga fram tydliga och transparenta bestämmelser för 
upphandlingsförfarandet som ett sätt att minska felfrekvensen.
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