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Ändringsförslag 1
Jan Olbrycht

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
sammanhållningsfonderna omfattas av 
särskilt komplicerade bestämmelser, och 
att de genomförs på ett annat sätt än 
EU:s övriga utgiftsområden, vilket gör dem 
mer sårbara för fel. Parlamentet betonar att 
felfrekvensen vid användning av 
sammanhållningsmedel är högst bland 
unionens samtliga betalningar och 
uppgick till mer än 5 procent 2009. 
Parlamentet är dock medvetet om att 
felfrekvensen gått ner jämfört med 2008.

1. Europaparlamentet noterar att 
sammanhållningsfonderna omfattas av 
särskilt komplicerade bestämmelser, och 
att de genomförs på ett annat sätt än 
EU:s övriga utgiftsområden, vilket gör dem 
mer sårbara för fel. Parlamentet betonar att 
felfrekvensen vid användning av 
sammanhållningsmedel minskade från 
11 procent 2008 till lite mer än 
5 procent 2009.

Or. en

Ändringsförslag 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
sammanhållningsfonderna omfattas av 
särskilt komplicerade bestämmelser, och 
att de genomförs på ett annat sätt än 
EU:s övriga utgiftsområden, vilket gör dem 
mer sårbara för fel. Parlamentet betonar att 
felfrekvensen vid användning av 
sammanhållningsmedel är högst bland 
unionens samtliga betalningar och uppgick 
till mer än 5 procent 2009. Parlamentet är 
dock medvetet om att felfrekvensen gått 
ner jämfört med 2008.

1. Europaparlamentet noterar att 
sammanhållningsfonderna omfattas av 
särskilt komplicerade bestämmelser, och 
att de genomförs på ett annat sätt än 
EU:s övriga utgiftsområden, vilket gör dem 
mer sårbara för fel. Parlamentet betonar att 
felfrekvensen vid användning av 
sammanhållningsmedel är högst bland 
unionens samtliga betalningar och uppgick 
till mer än 5 procent 2009, men betonar 
samtidigt att felfrekvensen kraftigt har gått 
ner jämfört med 2008.

Or. fr
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Ändringsförslag 3
Luís Paulo Alves

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
sammanhållningsfonderna omfattas av 
särskilt komplicerade bestämmelser, och 
att de genomförs på ett annat sätt än 
EU:s övriga utgiftsområden, vilket gör dem 
mer sårbara för fel. Parlamentet betonar att 
felfrekvensen vid användning av 
sammanhållningsmedel är högst bland 
unionens samtliga betalningar och uppgick 
till mer än 5 procent 2009. Parlamentet är 
dock medvetet om att felfrekvensen gått 
ner jämfört med 2008.

1. Europaparlamentet noterar att 
sammanhållningsfonderna omfattas av 
särskilt komplicerade bestämmelser, och 
att de genomförs på ett annat sätt än 
EU:s övriga utgiftsområden, vilket gör dem 
mer sårbara för fel. Parlamentet betonar att 
felfrekvensen vid användning av 
sammanhållningsmedel är högst bland 
unionens samtliga betalningar och uppgick 
till mer än 5 procent 2009. Parlamentet är 
dock medvetet om att felfrekvensen gått 
ner jämfört med 2008, och uppmanar 
därför till ytterligare förenklingar och 
mer tekniskt stöd så att medlemsstaterna 
och regionerna kan få till stånd ett mer 
effektivt genomförande. Parlamentet 
påpekar att de regionala myndigheterna 
måste ha de tekniska kunskaper som 
krävs för att de resurser som de tilldelats 
ska bli mer effektiva och ändamålsenliga.

Or. pt

Ändringsförslag 4
Jens Geier

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet är oroat över att 
generaldirektoratet för regionalpolitik 
(GD Regio) i sin revisionsförklaring om 
den årliga verksamhetsrapporten 2009 
fastställer att direktoratet för 38 av de 

(Berör inte den svenska versionen)
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79 berörda programmen inte kan lämna 
rimliga garantier för att de underliggande 
transaktionerna är lagliga och korrekta med 
tanke på ersättningar för redovisade 
utgifter 2009. Parlamentet efterlyser 
ytterligare detaljer om den information som 
saknas om ersättningarna 2009, noterar att 
medlemsstaterna är skyldiga att 
tillhandahålla tillräcklig information i sina 
årliga verksamhetsrapporter, samt 
uppmanar kommissionen att lägga fram 
förslag till ett system med påföljder om den 
information som tillhandahållits inte gör 
det möjligt för kommissionen att lämna 
laglighets- och korrekthetsgarantier.

Or. en

Ändringsförslag 5
Jan Olbrycht

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet är oroat över att 
generaldirektoratet för regionalpolitik 
(GD Regio) i sin revisionsförklaring om 
den årliga verksamhetsrapporten 2009 
fastställer att direktoratet för 38 av de 
79 berörda programmen inte kan lämna 
rimliga garantier för att de underliggande 
transaktionerna är lagliga och korrekta med 
tanke på ersättningar för redovisade 
utgifter 2009.  Parlamentet efterlyser 
ytterligare detaljer om den information som 
saknas om ersättningarna 2009, noterar att 
medlemsstaterna är skyldiga att 
tillhandahålla tillräcklig information i sina 
årliga verksamhetsrapporter, samt 
uppmanar kommissionen att lägga fram 
förslag till ett system med påföljder om den 
information som tillhandahållits inte gör 
det möjligt för kommissionen att lämna
laglighets- och korrekthetsgarantier.

3. Europaparlamentet är oroat över att 
generaldirektoratet för regionalpolitik 
(GD Regio) i sin revisionsförklaring om 
den årliga verksamhetsrapporten 2009 
fastställer att direktoratet för 38 av de 
79 berörda programmen inte kan lämna 
rimliga garantier för att de underliggande 
transaktionerna är lagliga och korrekta med 
tanke på ersättningar för redovisade 
utgifter 2009.  Parlamentet efterlyser 
ytterligare detaljer om den information som 
saknas om ersättningarna 2009, noterar att 
medlemsstaterna är skyldiga att 
tillhandahålla tillräcklig information i sina 
årliga verksamhetsrapporter, samt 
uppmanar kommissionen att lägga fram 
förslag till ett system med påföljder om den 
information som tillhandahållits inte gör 
det möjligt för kommissionen att fastställa 
om transaktionerna är lagliga och 
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korrekta.

Or. pl

Ändringsförslag 6
Tamás Deutsch

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. I samband med översynen av 
budgetförordningen betonar 
Europaparlamentet behovet av att man 
harmoniserar regler och styrningssystem 
för sammanhållningsprogram vid delad 
förvaltning. Parlamentet konstaterar att 
eventuella förvaltningsmässiga problem 
mellan budgetförordningen och 
förordningarna om 
sammanhållningsfonderna kan undvikas 
genom bättre samordning av reglerna om 
stödberättigande inom olika 
politikområden.

5. Europaparlamentet konstaterar i 
samband med översynen av 
budgetförordningen att vissa
förvaltningsmässiga problem mellan 
budgetförordningen och förordningarna om 
sammanhållningsfonderna kan undvikas 
genom bättre samordning av reglerna om 
stödberättigande inom olika 
politikområden.

Or. en

Ändringsförslag 7
Jan Olbrycht

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. I samband med översynen av 
budgetförordningen betonar 
Europaparlamentet behovet av att man 
harmoniserar regler och styrningssystem 
för sammanhållningsprogram vid delad 
förvaltning. Parlamentet konstaterar att 
eventuella förvaltningsmässiga problem 
mellan budgetförordningen och 

5. I samband med översynen av 
budgetförordningen betonar 
Europaparlamentet behovet av att man 
harmoniserar regler och styrningssystem 
vid delad förvaltning, och att denna 
harmonisering i fråga om 
sammanhållningspolitiken ska vara så 
långtgående som möjligt. Parlamentet 
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förordningarna om 
sammanhållningsfonderna kan undvikas 
genom bättre samordning av reglerna om 
stödberättigande inom olika 
politikområden.

konstaterar att eventuella 
förvaltningsmässiga problem mellan 
budgetförordningen och förordningarna om 
sammanhållningsfonderna kan undvikas 
genom bättre samordning av reglerna om 
stödberättigande inom olika 
politikområden.

Or. en

Ändringsförslag 8
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. I samband med översynen av 
budgetförordningen betonar 
Europaparlamentet behovet av att man 
harmoniserar regler och styrningssystem 
för sammanhållningsprogram vid delad 
förvaltning. Parlamentet konstaterar att 
eventuella förvaltningsmässiga problem 
mellan budgetförordningen och 
förordningarna om 
sammanhållningsfonderna kan undvikas 
genom bättre samordning av reglerna om 
stödberättigande inom olika 
politikområden.

5. I samband med översynen av 
budgetförordningen betonar 
Europaparlamentet behovet av att man 
harmoniserar regler och styrningssystem 
för sammanhållningsprogram vid delad 
förvaltning i de fall då det är bevisat att en 
sådan harmonisering kan medföra 
förbättringar, medan man bör bibehålla 
de förfaranden som har visat sig vara 
effektiva. Parlamentet konstaterar att 
eventuella förvaltningsmässiga problem 
mellan budgetförordningen och 
förordningarna om 
sammanhållningsfonderna kan undvikas 
genom bättre samordning av reglerna om 
stödberättigande inom olika 
politikområden.

Or. fr

Ändringsförslag 9
Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 5
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. I samband med översynen av 
budgetförordningen betonar 
Europaparlamentet behovet av att man 
harmoniserar regler och styrningssystem 
för sammanhållningsprogram vid delad 
förvaltning. Parlamentet konstaterar att 
eventuella förvaltningsmässiga problem 
mellan budgetförordningen och 
förordningarna om 
sammanhållningsfonderna kan undvikas 
genom bättre samordning av reglerna om 
stödberättigande inom olika 
politikområden.

5. I samband med översynen av 
budgetförordningen betonar 
Europaparlamentet behovet av att man 
harmoniserar regler och styrningssystem 
för sammanhållningsprogram vid delad 
förvaltning. Parlamentet konstaterar att 
eventuella förvaltningsmässiga problem 
mellan budgetförordningen och 
förordningarna om 
sammanhållningsfonderna kan undvikas 
genom bättre samordning av reglerna om 
stödberättigande inom olika 
politikområden. Parlamentet anser dock 
att en förenkling, särskilt i samband med 
översynen av budgetförordningen, 
förutsätter att man först inrättar 
långsiktigt stabila regler och 
förvaltningssystem.

Or. fr

Ändringsförslag 10
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att ta 
ställning till möjligheten att utveckla 
principen för förtroendeavtal, vilket skulle 
göra det möjligt att minska kontrollerna 
av de system som har visat sig fungera i 
kampen mot fel och bedrägerier.

Or. fr


