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Ændringsforslag 1
Jan Olbrycht

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker, at samhørighedsfondene er 
underlagt særligt komplekse regler og er 
implementeret forskelligt fra andre EU-
udgiftsområder, hvilket gør dem mere 
sårbare over for fejl; henleder 
opmærksomheden på det faktum, at 
fejlprocenten i samhørighedsudgifter 
fortsat er den højeste af alle EU-
betalinger med mere end 5 % i 2009; er 
klar over faldet i fejlprocenten i forhold til 
2008;

1. bemærker, at samhørighedsfondene er 
underlagt særligt komplekse regler og er 
implementeret forskelligt fra andre EU-
udgiftsområder, hvilket gør dem mere 
sårbare over for fejl; henleder 
opmærksomheden på det faktum, at 
fejlprocenten i samhørighedsudgifter er 
faldet fra 11 % i 2008 til lige over 5 % i 
2009;

Or. en

Ændringsforslag 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker, at samhørighedsfondene er 
underlagt særligt komplekse regler og er 
implementeret forskelligt fra andre EU-
udgiftsområder, hvilket gør dem mere 
sårbare over for fejl; henleder 
opmærksomheden på det faktum, at 
fejlprocenten i samhørighedsudgifter 
fortsat er den højeste af alle EU-betalinger 
med mere end 5 % i 2009; er klar over 
faldet i fejlprocenten i forhold til 2008;

1. bemærker, at samhørighedsfondene er 
underlagt særligt komplekse regler og er 
implementeret forskelligt fra andre EU-
udgiftsområder, hvilket gør dem mere 
sårbare over for fejl; henleder 
opmærksomheden på det faktum, at 
fejlprocenten i samhørighedsudgifter 
fortsat er den højeste af alle EU-betalinger 
med mere end 5 % i 2009; understreger 
dog det store fald i fejlprocenten i forhold 
til 2008;

Or. fr
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Ændringsforslag 3
Luís Paulo Alves

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker, at samhørighedsfondene er 
underlagt særligt komplekse regler og er 
implementeret forskelligt fra andre EU-
udgiftsområder, hvilket gør dem mere 
sårbare over for fejl; henleder 
opmærksomheden på det faktum, at 
fejlprocenten i samhørighedsudgifter 
fortsat er den højeste af alle EU-betalinger 
med mere end 5 % i 2009; er klar over 
faldet i fejlprocenten i forhold til 2008;

1. bemærker, at samhørighedsfondene er 
underlagt særligt komplekse regler og er 
implementeret forskelligt fra andre EU-
udgiftsområder, hvilket gør dem mere 
sårbare over for fejl; henleder 
opmærksomheden på det faktum, at 
fejlprocenten i samhørighedsudgifter 
fortsat er den højeste af alle EU-betalinger 
med mere end 5 % i 2009; er klar over 
faldet i fejlprocenten i forhold til 2008, og 
opfordrer derfor til større forenkling og 
mere teknisk støtte til at gøre 
medlemsstaterne og regionerne i stand til 
at sikre en mere effektiv gennemførelse; 
minder om, at de regionale myndigheder 
skal have den tekniske viden, som vil 
sætte dem i stand til at øge effektiviteten 
af de ressourcer, de får stillet til rådighed;

Or. pt

Ændringsforslag 4
Jens Geier

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. er bekymret over, at Generaldirektoratet 
for Regionalpolitik (GD REGIO) i sin 
revisionserklæring af den årlige 
aktivitetsrapport for 2009 anfører, at hvad 
angår 38 ud af de 79 berørte programmer 
har GD REGIO ikke rimelig sikkerhed for 
lovligheden og den formelle rigtighed af de 

(vedrører ikke den danske tekst)
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underliggende transaktioner i forhold til 
refusioner i 2009 af de anmeldte udgifter; 
anmoder om yderligere detaljer om 
manglende oplysninger med hensyn til 
refusioner i 2009; bemærker, at 
medlemsstaterne har en forpligtelse til at 
give tilstrækkelige oplysninger i deres 
årlige aktivitetsrapporter, og opfordrer 
Kommissionen til at foreslå et bødesystem 
i tilfælde af, at indsendte oplysninger ikke 
gør det muligt for Kommissionen at sikre 
lovlighed og formel rigtighed;

Or. en

Ændringsforslag 5
Jan Olbrycht

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. er bekymret over, at Generaldirektoratet 
for Regionalpolitik (GD REGIO) i sin 
revisionserklæring af den årlige 
aktivitetsrapport for 2009 anfører, at hvad 
angår 38 ud af de 79 berørte programmer 
har GD REGIO ikke rimelig sikkerhed for 
lovligheden og den formelle rigtighed af de 
underliggende transaktioner i forhold til 
refusioner i 2009 af de anmeldte udgifter; 
anmoder om yderligere detaljer om 
manglende oplysninger med hensyn til 
refusioner i 2009; bemærker, at 
medlemsstaterne har en forpligtelse til at 
give tilstrækkelige oplysninger i deres 
årlige aktivitetsrapporter, og opfordrer 
Kommissionen til at foreslå et bødesystem 
i tilfælde af, at indsendte oplysninger ikke 
gør det muligt for Kommissionen at sikre
lovlighed og formel rigtighed;

3. er bekymret over, at Generaldirektoratet 
for Regionalpolitik (GD REGIO) i sin 
revisionserklæring af den årlige 
aktivitetsrapport for 2009 anfører, at hvad 
angår 38 ud af de 79 berørte programmer 
har GD REGIO ikke rimelig sikkerhed for 
lovligheden og den formelle rigtighed af de 
underliggende transaktioner i forhold til 
refusioner i 2009 af de anmeldte udgifter; 
anmoder om yderligere detaljer om 
manglende oplysninger med hensyn til 
refusioner i 2009; bemærker, at 
medlemsstaterne har en forpligtelse til at 
give tilstrækkelige oplysninger i deres 
årlige aktivitetsrapporter, og opfordrer 
Kommissionen til at foreslå et bødesystem 
i tilfælde af, at indsendte oplysninger ikke 
gør det muligt for Kommissionen at 
konstatere lovlighed og formel rigtighed;

Or. pl
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Ændringsforslag 6
Tamás Deutsch

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger behovet for i forbindelse 
med revisionen af finansforordningen at 
harmonisere reglerne og 
forvaltningsordninger for 
samhørighedsprogrammer under delt 
forvaltning; bemærker, at ethvert 
forvaltningsproblem mellem 
finansforordningen og 
samhørighedsbestemmelserne kan undgås 
gennem bedre tilpasning af 
støtteberettigelsesreglerne på tværs af 
forskellige politikker;

5. bemærker, at i forbindelse med 
revisionen af finansforordningen kan 
visse forvaltningsproblemer mellem 
finansforordningen og 
samhørighedsbestemmelserne undgås 
gennem bedre tilpasning af 
støtteberettigelsesreglerne på tværs af 
forskellige politikker;

Or. en

Ændringsforslag 7
Jan Olbrycht

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger behovet for i forbindelse 
med revisionen af finansforordningen at 
harmonisere reglerne og 
forvaltningsordninger for 
samhørighedsprogrammer under delt 
forvaltning; bemærker, at ethvert 
forvaltningsproblem mellem 
finansforordningen og 
samhørighedsbestemmelserne kan undgås 
gennem bedre tilpasning af 
støtteberettigelsesreglerne på tværs af 
forskellige politikker;

5. understreger behovet for i forbindelse 
med revisionen af finansforordningen at 
harmonisere reglerne og 
forvaltningsordninger under delt 
forvaltning, og understreger, at hvad 
samhørighedspolitik angår, skal denne 
harmonisering foretages i videst muligt 
omfang; bemærker, at ethvert 
forvaltningsproblem mellem 
finansforordningen og 
samhørighedsbestemmelserne kan undgås 
gennem bedre tilpasning af 
støtteberettigelsesreglerne på tværs af 
forskellige politikker;
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Or. en

Ændringsforslag 8
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger behovet for i forbindelse 
med revisionen af finansforordningen at 
harmonisere reglerne og 
forvaltningsordninger for 
samhørighedsprogrammer under delt 
forvaltning; bemærker, at ethvert 
forvaltningsproblem mellem 
finansforordningen og 
samhørighedsbestemmelserne kan undgås 
gennem bedre tilpasning af 
støtteberettigelsesreglerne på tværs af 
forskellige politikker;

5. understreger behovet for i forbindelse 
med revisionen af finansforordningen at 
harmonisere reglerne og 
forvaltningsordninger for 
samhørighedsprogrammer under delt 
forvaltning, hvor det er påvist, at dette kan 
medføre forbedringer, men samtidig 
bevare procedurer, som har vist sig at 
være effektive; bemærker, at ethvert 
forvaltningsproblem mellem 
finansforordningen og 
samhørighedsbestemmelserne kan undgås 
gennem bedre tilpasning af 
støtteberettigelsesreglerne på tværs af 
forskellige politikker;

Or. fr

Ændringsforslag 9
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger behovet for i forbindelse 
med revisionen af finansforordningen at 
harmonisere reglerne og 
forvaltningsordninger for 
samhørighedsprogrammer under delt 
forvaltning; bemærker, at ethvert 
forvaltningsproblem mellem 
finansforordningen og 
samhørighedsbestemmelserne kan undgås 

5. understreger behovet for i forbindelse 
med revisionen af finansforordningen at 
harmonisere reglerne og 
forvaltningsordninger for 
samhørighedsprogrammer under delt 
forvaltning; bemærker, at ethvert 
forvaltningsproblem mellem 
finansforordningen og 
samhørighedsbestemmelserne kan undgås 
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gennem bedre tilpasning af 
støtteberettigelsesreglerne på tværs af 
forskellige politikker;

gennem bedre tilpasning af 
støtteberettigelsesreglerne på tværs af 
forskellige politikker; mener dog, at en 
forenkling, navnlig i forbindelse med 
revisionen af finansforordningen, først og 
fremmest kræver stabile regler og 
forvaltningsordninger på lang sigt;

Or. fr

Ændringsforslag 10
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at overveje det 
hensigtsmæssige i at udvikle 
"tillidskontrakt"-princippet for at kunne 
nedtrappe kontrol af systemer, der har 
bevist deres værd i bekæmpelsen af fejl og 
bedrageri;

Or. fr


