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Ændringsforslag 1
Vasilica Viorica Dăncilă
Udkast til udtalelse
Punkt 1
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

1. påpeger, at de mellemliggende
betalinger for perioden 2007-2013, der
blev gennemført i 2008, kun udgør 32% af
udgifterne, og at Revisionsrettens
bemærkninger navnlig vedrører udgifter i
programmeringsperioden 2000-2006, som
udgjorde 68% af betalingerne under
Samhørighedsfonden i 2008; påpeger
derfor, at virkningerne af styrkelsen af den
lovgivningsmæssige ramme for 2007-2013
og de forenklingsforanstaltninger, der blev
vedtaget i 2008 og 2009, endnu ikke kan
være synlige;

1. påpeger, at de mellemliggende
betalinger for perioden 2007-2013, der
blev gennemført i 2008, kun udgør 32% af
udgifterne, mens 68 % af betalingerne var
blevet øremærket til
samhørighedspolitikken i 2008, og at
Revisionsrettens beretning vedrører
udgifter i programmeringsperioden 20002006 eller for Den Europæiske Unions 25
medlemsstater, uden at tage højde for den
seneste udvikling vedrørende en
forenkling af gældende regler og
forordninger, hvilket vil sige, at
virkningerne af styrkelsen af den
lovgivningsmæssige ramme for 2007-2013
og de forenklingsforanstaltninger, der blev
vedtaget i 2008 og 2009, endnu ikke kan
være synlige;
Or. ro

Ændringsforslag 2
Jan Olbrycht
Udkast til udtalelse
Punkt 2
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

2. afventer utålmodigt offentliggørelsen af
Kommissionens meddelelse om virkningen
af den planlagte handlingsplan for
februar 2010, som også bør indeholde
resultaterne af den første revision udført af
Kommissionen for en stikprøve af de
projekter, der er gennemført for
programmeringsperioden 2007-2013;

2. glæder sig over Kommissionens
meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet
og Revisionsretten om virkningen af
handlingsplanen om at styrke
Kommissionens tilsynsrolle under
strukturforanstaltningernes delte
forvaltning, som viser en
bemærkelsesværdig stigning i de
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finansielle korrektioner anvendt i 2008 og
2009 og også indeholder resultaterne af
den første revision udført af Kommissionen
for en stikprøve af de projekter, der er
gennemført for programmeringsperioden
2007-2013; bemærker med tilfredshed
resultatet af revisionen, som viser en
foreløbig fejlprocent på 5 %, der afspejler
det positive resultat af forenklingen
indført for programmeringsperiode 20072013;
Or. en

Ændringsforslag 3
Franz Obermayr
Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
3a. påpeger, at Revisionsretten også
kritiserede førtiltrædelsesbistanden til
Tyrkiet i sin særberetning nr. 16/2009,
hvor den fandt svagheder med hensyn til
bl.a. gennemførelsen, overvågningen og
evalueringen; påpeger endvidere, at
Tyrkiet ikke har opfyldt mange af
betingelserne for indledningen af nye
forhandlingskapitler; foreslår derfor, at
førtiltrædelsesbistanden til Tyrkiet
revideres og muligvis reduceres eller
indstilles;
Or. de

Ændringsforslag 4
Vasilica Viorica Dăncilă
Udkast til udtalelse
Punkt 4
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Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

4. gør opmærksom på, at overtrædelse af
reglerne om offentlige indkøb er en af de
hyppigste årsager til uregelmæssigheder;
opfordrer Kommissionen til at undersøge,
hvad der ligger til grund for denne
manglende overholdelse af EU's regler
om offentlige indkøb;

4. opfordrer Kommissionen til, i lyset af
kommentarerne vedrørende overtrædelser
af EU's regler om offentlige indkøb, at
undersøge, hvad der har ført til disse
uregelmæssigheder;

Or. ro

Ændringsforslag 5
Georgios Stavrakakis
Udkast til udtalelse
Punkt 4
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

4. gør opmærksom på, at overtrædelse af
reglerne om offentlige indkøb er en af de
hyppigste årsager til uregelmæssigheder;
opfordrer Kommissionen til at undersøge,
hvad der ligger til grund for denne
manglende overholdelse af EU's regler om
offentlige indkøb;

4. gør opmærksom på, at overtrædelse af
reglerne om offentlige indkøb er en af de
hyppigste årsager til uregelmæssigheder;
opfordrer Kommissionen til at undersøge,
hvad der ligger til grund for denne
manglende overholdelse af EU's regler om
offentlige indkøb; glæder sig i denne
forbindelse over Revisionsrettens
resultater og de initiativer, som
Kommissionens har taget med henblik på
at forenkle forvaltningen af
strukturfondene, og er af den opfattelse,
at disse initiativer i høj grad vil medvirke
til at nedbringe fejlprocenterne;
Or. el

Ændringsforslag 6
Vasilica Viorica Dăncilă
Udkast til udtalelse
Punkt 5
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Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

5. gør opmærksom på den særlige art af
udgifterne til samhørighedspolitikken som
følge af det flerårige forvaltningssystem;
understreger, at de finansielle korrektioner
foretages i de efterfølgende år og også ved
programmeringsperiodens afslutning,
hvilket generelt gør det muligt for
Kommissionen at opdage og rette mange
uregelmæssigheder;

5. opfordrer Kommissionen til at tage
højde for den særlige art af udgifterne til
samhørighedspolitikken som følge af det
flerårige forvaltningssystem og til at tage
højde for, at alle finansielle korrektioner
foretages i de efterfølgende år og også ved
programmeringsperiodens afslutning,
hvilket generelt gør det muligt for
Kommissionen at opdage og rette mange
uregelmæssigheder;
Or. ro

Ændringsforslag 7
Vasilica Viorica Dăncilă
Udkast til udtalelse
Punkt 7
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

7. bemærker, at der ingen bedragerisager
blev indberettet til Kommissionen i
forbindelse med de reviderede projekter;
understreger, at de fejl, der nævnes i
Revisionsrettens beretning, ikke
nødvendigvis omfatter bedrageri;

7. mener, at eftersom der ingen
bedragerisager blev registreret i den af
Kommissionen udførte revision, falder de
fejl, der nævnes i Revisionsrettens
beretning, ikke ind under denne kategori;

Or. ro

Ændringsforslag 8
Franz Obermayr
Udkast til udtalelse
Punkt 7
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

7. bemærker, at der ingen bedragerisager
blev indberettet til Kommissionen i
forbindelse med de reviderede projekter;
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7. bemærker, at der ingen bedragerisager
blev indberettet til Kommissionen i
forbindelse med de reviderede projekter;
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understreger, at de fejl, der nævnes i
Revisionsrettens beretning, ikke
nødvendigvis omfatter bedrageri;

understreger, at de fejl, der nævnes i
Revisionsrettens beretning, ikke
nødvendigvis omfatter bedrageri;
bemærker imidlertid, at det er særligt
vigtigt at bekæmpe korruption og
bedrageri inden for
samhørighedspolitikken;
Or. de

Ændringsforslag 9
Vasilica Viorica Dăncilă
Udkast til udtalelse
Punkt 10
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

10. bemærker, at Kommissionens
handlingsplan har gjort det muligt for den
at træffe foranstaltninger i henhold til de
retningslinjer, som Revisionsretten
anbefaler; glæder sig over Kommissionens
indsats for at tilvejebringe uddannelse og
vejledning til programmyndighederne med
henblik på at forbedre den måde, det delte
forvaltningssystem, der anvendes i
forbindelse med udgifter til
samhørighedspolitikken, fungerer på;
opfordrer Kommissionen til at øge sin
indsats yderligere ved at stille vejledning
til rådighed for medlemsstaterne og
opfordre dem til at styrke
inddrivelsesprocedurerne og
rapporteringen.

10. bemærker, at Kommissionens
handlingsplan har gjort det muligt for den
at træffe foranstaltninger i henhold til de
retningslinjer, som Revisionsretten
anbefaler; glæder sig over Kommissionens
indsats for at tilvejebringe uddannelse og
vejledning til programmyndighederne med
henblik på at forbedre den måde, det delte
forvaltningssystem, der anvendes i
forbindelse med udgifter til
samhørighedspolitikken, fungerer på;
opfordrer Kommissionen til at øge sin
indsats yderligere ved at stille vejledning
til rådighed for medlemsstaterne og
opfordre dem til at styrke procedurerne for
rapportering og inddrivelse af midler i
tilfælde af uretmæssig brug.
Or. ro

Ændringsforslag 10
Ramona Nicole Mănescu
Udkast til udtalelse
Punkt 10 a (nyt)
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Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
10a. glæder sig over, at Revisionsretten i
det årlige arbejdsprogram for 2010 har
besluttet at inkludere revisionen af ESF
og EFRU inden for områderne turisme,
erhvervsuddannelse til kvinder og
offentlig drikkevandsforsyning, som har
særlig stor betydning for udviklingen af
lokalsamfund.
Or. en

Ændringsforslag 11
Ramona Nicole Mănescu
Udkast til udtalelse
Punkt 10 b (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
10b. opfordrer Revisionsretten til at
foretage flere forvaltningsrevisioner med
henblik på at vurdere den finansielle
styring af og navnlig effektiviteten i
forbindelse med programmerne for
strukturfondene og Samhørighedsfonden;
mener derfor, at Revisionsretten navnlig
bør fokusere på de 12 nye medlemsstater
samt de medlemsstater, der er hårdest
ramt af finanskrisen.
Or. en

Ændringsforslag 12
Ramona Nicole Mănescu
Udkast til udtalelse
Punkt 10 c (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
10c. opfordrer Revisionsretten til at
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vurdere, hvordan de eksterne evalueringer
af strukturfondene og
Samhørighedsfonden foretages af de
forvaltende myndigheder, og til at være
særlig opmærksom på evalueringens
uafhængighed, når den betales af
evalueringsmodtageren.
Or. en

Ændringsforslag 13
Ramona Nicole Mănescu
Udkast til udtalelse
Punkt 10 d (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
10d. opfordrer Revisionsretten til med
hensyn til menneskelige ressourcer at
vurdere kapaciteten i medlemsstaternes
revisionsmyndigheder til at foretage
revisioner samt deres uafhængighed ved
udførelse af overholdelsesvurderinger af
forvaltningskontrolsystemet.
Or. en
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