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Ændringsforslag 1
Ricardo Cortés Lastra

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker med bekymring, at antallet af 
uregelmæssigheder, Kommissionen har 
indberettet vedrørende strukturfondene, er 
steget med 6,7 % i 2008 i forhold til 2007, 
idet den højeste procentsats lige som 
tidligere år vedrører EFRU og ESF; 
bemærker dog med tilfredshed, at de 
økonomiske konsekvenser er faldet med 
27 %;

1. bemærker, at antallet af 
uregelmæssigheder, Kommissionen har 
indberettet vedrørende strukturfondene, er 
steget med 6,7 % i 2008 i forhold til 2007, 
idet den højeste procentsats lige som 
tidligere år vedrører EFRU og ESF; 
bemærker dog med tilfredshed, at de 
økonomiske konsekvenser er faldet med 
27 %;

Or. es

Ændringsforslag 2
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at den samlede stigning i antallet 
af indberettede uregelmæssigheder er et 
tegn på medlemsstaternes bestræbelser på 
at forbedre kontrolsystemerne, og er fast
overbevist om, at de nye bestemmelser i 
strukturfondsforordningen for perioden 
2007-2013 bil bidrage til at nedbringe 
antallet af uregelmæssigheder i de 
kommende år;

2. mener, at den samlede stigning i antallet 
af indberettede uregelmæssigheder er et 
tegn på medlemsstaternes bestræbelser på 
at forbedre kontrolsystemerne, og er fast 
overbevist om, at de nye bestemmelser i 
strukturfondsforordningen for perioden 
2007-2013 bil bidrage til at nedbringe 
antallet af uregelmæssigheder i de 
kommende år; gentager sit krav om styrket 
kontrol fra de nationale revisionsretters 
og andre kontrolorganers side, hvilket vil 
sikre, at der tages et væsentligt skridt i 
retning af gennemsigtighed i 
forvaltningen af de europæiske fonde og 
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som led heri en minimering af misbruget;

Or. bg

Ændringsforslag 3
Michail Tremopoulos

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at den samlede stigning i antallet 
af indberettede uregelmæssigheder er et 
tegn på medlemsstaternes bestræbelser på 
at forbedre kontrolsystemerne, og er fast 
overbevist om, at de nye bestemmelser i 
strukturfondsforordningen for perioden 
2007-2013 bil bidrage til at nedbringe 
antallet af uregelmæssigheder i de 
kommende år;

2. mener, at den samlede stigning i antallet 
af indberettede uregelmæssigheder er et 
tegn på medlemsstaternes bestræbelser på 
at forbedre kontrolsystemerne, og er fast 
overbevist om, at de nye bestemmelser i 
strukturfondsforordningen for perioden 
2007-2013 bil bidrage til at nedbringe 
antallet af uregelmæssigheder i de 
kommende år; konstaterer imidlertid, at de 
vurderinger af den reelle funktion af 
forvaltnings- og kontrolsystemerne i 
forbindelse med 545 operationelle 
programmer, som er foretaget af 
Kommissionens generaldirektorater for 
regionalpolitik og beskæftigelse, sociale 
anliggender og lige muligheder, har ført 
til den konklusion, at kun 31 % af disse 
systemer har fungeret godt i 2008, og at 
det er nødvendigt med betragtelige 
bestræbelser fra medlemsstaternes side på 
at forbedre kapaciteten af deres 
forvaltnings- og kontrolsystemer;

Or. en

Ændringsforslag 4
Erminia Mazzoni

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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2. mener, at den samlede stigning i antallet 
af indberettede uregelmæssigheder er et 
tegn på medlemsstaternes bestræbelser på 
at forbedre kontrolsystemerne, og er fast 
overbevist om, at de nye bestemmelser i 
strukturfondsforordningen for perioden 
2007-2013 bil bidrage til at nedbringe 
antallet af uregelmæssigheder i de 
kommende år;

2. mener, at den samlede stigning i antallet 
af indberettede uregelmæssigheder er et 
tegn på medlemsstaternes bestræbelser på 
at forbedre kontrolsystemerne, og er fast 
overbevist om, at de nye bestemmelser i 
strukturfondsforordningen for perioden 
2007-2013 bil bidrage til at nedbringe 
antallet af uregelmæssigheder i de 
kommende år; henviser til, at 
Kommissionen med henblik på en korrekt 
sammenligning mellem medlemsstaterne 
af dataene vedrørende uregelmæssigheder 
har understreget, at store irregulære 
beløb  ikke nødvendigvis betyder, at der i 
det pågældende land er begået mere svig 
og flere uregelmæssigheder end i andre 
lande; årsagen hertil kan også være øget 
kontrol;1

Or. it

Ændringsforslag 5
Jan Olbrycht

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. tager Revisionsrettens rapport om 
gennemførelsen af 2008-budgettet til 
efterretning og beklager fejlraten på 11 % 
for godtgørelser inden for 
samhørighedspolitikken; mener, at dette 
delvis skyldes de besværlige 
administrative procedurer, og 
understreger, at en forenkling af de 
nationale og EU's lovgivningsrammer 
vedrørende strukturfondene, navnlig hvad 
angår forvaltnings- og 
kontrolprocedurerne, er altafgørende for 
en forbedring af resultaterne;

3. tager Revisionsrettens rapport om 
gennemførelsen af 2008-budgettet til 
efterretning og beklager den fejlrate på 11 
%, som Revisionsretten er kommet frem til 
på området for samhørighed; 
understreger, at de uregelmæssigheder, 
som Revisionsretten har konstateret, i 
visse situationer kan føre til svig, og anser 
det i denne forbindelse for nødvendigt, at 
der konsekvent arbejdes hen imod en 
nedbringelse af fejlraten;

                                               
1 SEK(2009)1003, s. 87.
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Or. pl

Ændringsforslag 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. tager Revisionsrettens rapport om 
gennemførelsen af 2008-budgettet til 
efterretning og beklager fejlraten på 11 % 
for godtgørelser inden for 
samhørighedspolitikken; mener, at dette 
delvis skyldes de besværlige 
administrative procedurer, og 
understreger, at en forenkling af de 
nationale og EU's lovgivningsrammer 
vedrørende strukturfondene, navnlig hvad 
angår forvaltnings- og 
kontrolprocedurerne, er altafgørende for 
en forbedring af resultaterne;

3. tager Revisionsrettens rapport om 
gennemførelsen af 2008-budgettet til 
efterretning, som faldt sammen med 
perioden op til Rumæniens og Bulgariens 
tiltrædelse, hvorfor der ikke er taget 
hensyn til den seneste udvikling i 
forbindelse med forenklingen af de 
forskrifter og forordninger, der findes på 
EU-plan, og beklager fejlraten på 11 % for 
godtgørelser inden for 
samhørighedspolitikken;

Or. ro

Ændringsforslag 7
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. tager Revisionsrettens rapport om 
gennemførelsen af 2008-budgettet til 
efterretning og beklager fejlraten på 11 % 
for godtgørelser inden for 
samhørighedspolitikken; mener, at dette 
delvis skyldes de besværlige administrative 
procedurer, og understreger, at en 
forenkling af de nationale og EU's 
lovgivningsrammer vedrørende 
strukturfondene, navnlig hvad angår 
forvaltnings- og kontrolprocedurerne, er 

3. tager Revisionsrettens rapport om 
gennemførelsen af 2008-budgettet til 
efterretning og beklager fejlraten på 11 % 
for godtgørelser inden for 
samhørighedspolitikken; mener, at dette 
delvis skyldes de besværlige administrative 
procedurer, især udbudsbetingelserne, og 
understreger, at en forenkling af de 
nationale og EU's lovgivningsrammer 
vedrørende strukturfondene, navnlig hvad 
angår forvaltnings- og 
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altafgørende for en forbedring af 
resultaterne;

kontrolprocedurerne, er altafgørende for en 
forbedring af resultaterne;

Or. de

Ændringsforslag 8
Ricardo Cortés Lastra

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. tager Revisionsrettens rapport om 
gennemførelsen af 2008-budgettet til 
efterretning og beklager fejlraten på 11 % 
for godtgørelser inden for 
samhørighedspolitikken; mener, at dette 
delvis skyldes de besværlige administrative 
procedurer, og understreger, at en 
forenkling af de nationale og EU's 
lovgivningsrammer vedrørende 
strukturfondene, navnlig hvad angår 
forvaltnings- og kontrolprocedurerne, er 
altafgørende for en forbedring af 
resultaterne;

3. tager Revisionsrettens rapport om 
gennemførelsen af 2008-budgettet til 
efterretning og beklager fejlraten på 11 % 
for godtgørelser inden for 
samhørighedspolitikken; mener, at dette 
delvis skyldes de besværlige administrative 
procedurer, og understreger, at en 
forenkling af de nationale og EU's 
lovgivningsrammer vedrørende 
strukturfondene, navnlig hvad angår 
forvaltnings- og kontrolprocedurerne, er 
altafgørende for en forbedring af 
resultaterne; tager dog hensyn til den 
omstændighed, at der i Revisionsrettens 
beretning om gennemførelsen af budgettet 
for regnskabsåret 2008 ikke foretages 
nogen analyse af perioden 2007-2013, 
hvor kontrolmekanismerne blev forbedret;

Or. es

Ændringsforslag 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. anerkender, at den effektive udnyttelse 
af Strukturfondene har givet betydelige 



PE430.961v01-00 8/12 AM\799131DA.doc

DA

udfordringer, især for de nye 
medlemsstater, da de skal opfylde strenge 
og ofte komplicerede krav for at anvende 
disse midler; bifalder derfor de 
bestræbelser, som disse medlemsstater har 
gjort for at forbedre deres 
gennemførelseskapacitet, og opfordrer 
dem til at intensivere dette arbejde for at 
blive i stand til at opnå håndgribelige 
resultater inden for en acceptabel 
tidsramme;

Or. en

Ændringsforslag 10
Michail Tremopoulos

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. tager endvidere til efterretning, at en 
betydelig del af den anslåede fejlrate 
ifølge Revisionsrettens beretning om 
gennemførelsen af budgettet for 2008 kan 
tilskrives fejl i forbindelse med 
støtteberettigelse; understreger, at visse af 
disse fejlrisici såsom spørgsmål om 
støtteberettigelse og brud på reglerne om 
offentlige indkøb ikke kun skal være 
genstand for Kommissionens 
revisionsarbejde, men at Kommissionen 
desuden skal opstille retningslinjer for 
medlemsstaterne og deres regionale og 
lokale myndigheder for, hvordan disse 
regler anvendes korrekt; 

Or. en

Ændringsforslag 11
Michail Tremopoulos

Udkast til udtalelse
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Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. tager svaret til bemærkningen i punkt 
6.17 i Revisionsrettens beretning til 
efterretning, hvor Kommissionen 
erklærer, at de fleste af projekterne med 
høje kvantificerbare fejl er koncentreret i 
kun tre medlemsstater, og opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at 
passende afhjælpende foranstaltninger 
over for disse medlemsstater;

Or. en

Ændringsforslag 12
Michail Tremopoulos

Udkast til udtalelse
Punkt  3 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3c. fastholder, at Kommissionen 
indskrænker den praksis, der påpeges af 
Revisionsretten, med at medlemsstaterne 
uden effektiv forhåndsverificering 
erstatter ikke-støtteberettigede udgifter 
med nye udgifter, der heller ikke er 
støtteberettigede;

Or. en

Ændringsforslag 13
Erminia Mazzoni

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. bifalder Kommissionens meddelelse af 
16. december 2008 "På vej mod en fælles 

5. bifalder Kommissionens meddelelse af 
16. december 2008 „På vej mod en fælles 
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forståelse af begrebet acceptabel fejlrisiko" 
(KOM(2008)0866) og glæder sig over de 
forbedringer, visse medlemsstater har 
gennemført i form af en harmonisering af 
deres systemer for indberetning af 
uglemæssigheder som følge at en mere 
udbredt anvendelse af AFIS;

forståelse af begrebet acceptabel fejlrisiko” 
(KOM(2008)0866) og deler den opfattelse, 
at der under behørig hensyntagen til de 
forskellige karakteristika og forskrifter 
bør fastlægges forskellige acceptable 
fejlrisici for de enkelte sektorer; er 
indforstået med den tolererede fejlrate på 
5 % for Strukturfondene; anbefaler dog, 
at der for innovative projekter, der på 
grund af deres forsøgskarakter i højere 
grad er udsat for fejlrisiko, anerkendes et 
højere toleranceniveau for ikke at skade 
disse projekters potentiale;

Or. it

Ændringsforslag 14
Erminia Mazzoni

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. bifalder de forbedringer, som visse 
medlemsstater har opnået gennem en 
mere udbredt anvendelse af AFIS-
systemet i forbindelse med 
harmoniseringen af deres systemer for 
indberetning af uregelmæssigheder; 
opfordrer dog i betragtning af de gode 
resultater, der hidtil er blevet opnået med 
de elektroniske indberetningssystemer, 
hvad angår kvaliteten af dataene og 
overholdelsen af indberetningsfristerne, 
de medlemsstater, der endnu ikke råder 
over disse systemer, til så hurtigt som 
muligt at udstyre sig med sådanne 
systemer;

Or. it

Ændringsforslag 15
Jan Olbrycht
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Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. henstiller til Kommissionen og 
medlemsstaterne i fuldt omfang at leve op 
til deres ansvar og styrke bestræbelserne 
for at undgå uregelmæssigheder, 
administrative fejl og mangler og anmoder 
om en mere tydelig afgrænsning af 
begreberne uregelmæssigheder og 
mistanke om svig.

6. henstiller til Kommissionen og 
medlemsstaterne i fuldt omfang at leve op 
til deres ansvar og styrke bestræbelserne 
for at undgå uregelmæssigheder, 
administrative fejl og mangler og anmoder 
om en mere tydelig afgrænsning af 
begreberne uregelmæssigheder, fejl og 
mistanke om svig.

Or. pl

Ændringsforslag 16
Michail Tremopoulos

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. henstiller til Kommissionen og 
medlemsstaterne i fuldt omfang at leve op 
til deres ansvar og styrke bestræbelserne 
for at undgå uregelmæssigheder, 
administrative fejl og mangler og anmoder 
om en mere tydelig afgrænsning af 
begreberne uregelmæssigheder og 
mistanke om svig.

6. henstiller til Kommissionen og 
medlemsstaterne i fuldt omfang at leve op 
til deres ansvar og styrke bestræbelserne 
for at undgå uregelmæssigheder, 
administrative fejl og mangler og anmoder 
om en mere tydelig afgrænsning af 
begreberne uregelmæssigheder og 
mistanke om svig. appellerer til 
medlemsstaterne om at fremskynde 
retsreformen og kampen imod svig og 
opfordrer indtrængende Kommissionen 
til, i tilfælde af at der opdages 
uregelmæssigheder, at træffe 
korrigerende foranstaltninger og sikre, at 
der ikke opstår nye fejl som led i denne 
proces;

Or. en

Ændringsforslag 17
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Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. kritiserer, at de få særlig berørte 
medlemsstater ikke tidligere er blevet 
nævnt, og at der ikke er truffet kraftigere 
sanktioner imod dem; anser det for 
absolut nødvendigt, at der for 
medlemsstater, der gentagne gange har 
påkaldt sig opmærksomhed, under 
Kommissionen, Revisionsretten, OLAF-
myndigheden og Parlamentet indføres 
undersøgelses- og kontrolmekanismer  
som er særligt tilpasset den enkelte 
medlemsstat;

Or. de

Ændringsforslag 18
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. opfordrer Kommissionen og 
Revisionsretten til at kontrollere de 
nationale forpligtelser til at offentliggøre
støtteydelserne fra EU-Strukturfondene 
mere grundigt; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til også efter 
strukturforordningerne mere indgående 
at undersøge berettigelsen af 
støtteydelserne;

Or. de


