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Ændringsforslag 1
Derek Vaughan

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker, at fejlfrekvensen med hensyn 
til gennemførelsen af samhørighedspolitik 
har været støt faldende inden for de senere 
år, noterer sig dog, at regionalpolitik fortsat 
er et af de politikområder, som særligt er 
udsat for fejl, idet 98 ud af 168 betalinger 
fra EFRU og Samhørighedsfonden samt 70 
ud af 160 betalinger fra ESF revideret af 
Revisionsretten for året 2011 var behæftet 
med forskellige typer fejl;

1. bemærker, at fejlfrekvensen med hensyn 
til gennemførelsen af samhørighedspolitik 
har været støt faldende inden for de senere 
år; fremhæver forskellen mellem fejl og 
svig og det faktum, at medlemsstaterne i 
forbindelse med EFRU, 
Samhørighedsfonden og ESF-
programmerne i perioden 2007-2013 kun 
indberettede 0,6 % af fejlene som værende 
følger af svig; noterer sig dog, at 
regionalpolitik fortsat er et af de 
politikområder, som særligt er udsat for 
fejl, idet 98 ud af 168 betalinger fra EFRU 
og Samhørighedsfonden samt 70 ud af 160 
betalinger fra ESF revideret af 
Revisionsretten for året 2011 var behæftet 
med forskellige typer fejl; peger dog på, at 
disse tal kan forklares af, at der blev 
foretaget dobbelt så mange betalinger i 
2011 som i 2010 på grund af 
programafslutningen;

Or. en

Ændringsforslag 2
Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. minder om, at en fejl opstår, når en 
transaktion ikke gennemføres i 
overensstemmelse med gældende love og 
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administrative bestemmelser og derfor 
resulterer i uregelmæssige anmeldte (og 
godtgjorte) udgifter; minder ligeledes om, 
at en fejl ikke nødvendigvis betyder, at 
midler er forsvundet, mistet eller gået til 
spilde, eller at der er begået svig;

Or. en

Ændringsforslag 3
Derek Vaughan

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. fremhæver dog, at der ikke skelnes 
mellem store og små fejl, og at nogle små 
fejl – som fejlagtig udfyldelse af en 
formular – tælles på samme måde som 
mere alvorlige fejl såsom overbetaling 
eller utilstrækkeligt udbetalte beløb;

Or. en

Ændringsforslag 4
Michael Theurer

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. henleder opmærksomheden på 
flerårigheden af samhørighedspolitikkens 
forvaltningssystem og understreger, at den 
endelige evaluering af uregelmæssigheder i 
forbindelse med gennemførelsen af 
politikker kun vil være mulig ved 
afslutningen af programmeringsperioden; 
støtter Kommissionens tilsagn om at 
fokusere på de programmer og 
medlemsstater, som er forbundet med 

2. henleder opmærksomheden på 
flerårigheden af samhørighedspolitikkens 
forvaltningssystem og understreger, at den 
endelige evaluering af uregelmæssigheder i 
forbindelse med gennemførelsen af 
politikker kun vil være mulig ved 
afslutningen af programmeringsperioden; 
støtter Kommissionens tilsagn om at 
fokusere på de programmer og 
medlemsstater, som er forbundet med 
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størst risiko, og ser frem til de endelige 
resultater af de styrkede 
kontrolbestemmelser og afslutningen af 
programmeringsperioden 2007-2013;

størst risiko, og ser frem til de endelige 
resultater af de styrkede 
kontrolbestemmelser og afslutningen af 
programmeringsperioden 2007-2013; 
foreslår, at kontrolproceduren ikke bare 
bør indbefatte kontrol af, at udgiften er 
lovlig, men også af, hvordan den påvirker 
den regionale økonomi;

Or. de

Ændringsforslag 5
Derek Vaughan

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. henleder opmærksomheden på 
flerårigheden af samhørighedspolitikkens 
forvaltningssystem og understreger, at den 
endelige evaluering af uregelmæssigheder i 
forbindelse med gennemførelsen af 
politikker kun vil være mulig ved 
afslutningen af programmeringsperioden; 
støtter Kommissionens tilsagn om at 
fokusere på de programmer og 
medlemsstater, som er forbundet med
størst risiko, og ser frem til de endelige 
resultater af de styrkede 
kontrolbestemmelser og afslutningen af 
programmeringsperioden 2007-2013;

2. henleder opmærksomheden på 
flerårigheden af samhørighedspolitikkens 
forvaltningssystem og understreger, at den 
endelige evaluering af uregelmæssigheder i 
forbindelse med gennemførelsen af 
politikker kun vil være mulig ved 
afslutningen af programmeringsperioden; 
støtter Kommissionens tilsagn om at 
fokusere på de programmer og 
medlemsstater, som er udsat for størst 
risiko, med henblik på at styrke den 
administrative kapacitet og vælge en 
tilstrækkelig personalenormering, hvor 
det er nødvendigt; ser frem til de endelige 
resultater af de styrkede 
kontrolbestemmelser og afslutningen af 
programmeringsperioden 2007-2013;

Or. en

Ændringsforslag 6
Derek Vaughan

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. bemærker, at 80 % af midlerne 
forvaltes på medlemsstatsniveau, og at 
Den Europæiske Revisionsret fandt, at 
der i forbindelse med langt størstedelen af 
de fejl, der blev fundet i transaktioner 
vedrørende regionalpolitik, var 
tilstrækkelig information til rådighed for 
medlemsstaterne til, at de selv kunne have 
opdaget disse fejl; fremhæver derfor, at 
der på medlemsstatsniveau bør indføres 
foranstaltninger såsom forbedring af 
administrativ kapacitet, strømlining af 
offentlige indkøb og regler for 
støtteberettigelse såvel som et fokus på 
forenkling og en risikobaseret tilgang;

Or. en

Ændringsforslag 7
Derek Vaughan

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. noterer sig, at overtrædelse af regler for 
offentlige indkøb og regler for 
støtteberettigelse fortsat er den hyppigst 
forekommende årsag til 
uregelmæssigheder; gør opmærksom på de 
forskellige tilgange, Kommissionen og 
Domstolen har til anvendelsen af 
korrektioner af fejl i forbindelse med 
offentlige indkøb, og opfordrer til en 
standardisering af fremgangsmetoden, 
noterer sig de anstrengelser, 
Kommissionen har gjort for at sørge for 
undervisning og vejledning med henblik på 
at øge kendskabet reglerne for 
støtteberettigelse på lokalt plan;

3. noterer sig, at overtrædelse af regler for 
offentlige indkøb og regler for 
støtteberettigelse fortsat er den hyppigst 
forekommende årsag til 
uregelmæssigheder; gør opmærksom på de 
forskellige tilgange, Kommissionen og 
Domstolen har til anvendelsen af 
korrektioner af uregelmæssigheder i 
forbindelse med offentlige indkøb, og 
opfordrer til en standardisering af 
fremgangsmetoden, noterer sig de 
anstrengelser, Kommissionen har gjort for 
at sørge for undervisning og vejledning 
med henblik på at øge kendskabet reglerne 
for støtteberettigelse på lokalt plan;

Or. en
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Ændringsforslag 8
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. noterer sig, at overtrædelse af regler for 
offentlige indkøb og regler for 
støtteberettigelse fortsat er den hyppigst 
forekommende årsag til 
uregelmæssigheder; gør opmærksom på de 
forskellige tilgange, Kommissionen og 
Domstolen har til anvendelsen af 
korrektioner af fejl i forbindelse med 
offentlige indkøb, og opfordrer til en 
standardisering af fremgangsmetoden, 
noterer sig de anstrengelser, 
Kommissionen har gjort for at sørge for 
undervisning og vejledning med henblik på 
at øge kendskabet reglerne for 
støtteberettigelse på lokalt plan;

3. noterer sig, at overtrædelse af regler for 
offentlige indkøb og regler for 
støtteberettigelse fortsat er den hyppigst 
forekommende årsag til 
uregelmæssigheder; anmoder 
Kommissionen om effektivt at håndtere de 
alvorlige tilfælde af manglende 
overholdelse af reglerne for offentlige 
indkøb, som Revisionsretten gentagne 
gange har konstateret i forbindelse med 
gennemførelsen af EFRU- og 
Samhørighedsfondsprojekter; gør 
opmærksom på de forskellige tilgange, 
Kommissionen og Domstolen har til 
anvendelsen af korrektioner af fejl i 
forbindelse med offentlige indkøb, og 
opfordrer til en standardisering af 
fremgangsmetoden, noterer sig de 
anstrengelser, Kommissionen har gjort for 
at sørge for undervisning og vejledning 
med henblik på at øge kendskabet reglerne 
for støtteberettigelse på lokalt plan;

Or. ro

Ændringsforslag 9
Markus Pieper

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. opfordrer til, at betalinger fra 
strukturfondene også gøres til genstand 
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for øget overvågning af konditionaliteter 
og krydsoverensstemmelse, så det sikres, 
at reglerne om offentlige indkøb såvel 
som andre regler om korrekt anvendelse 
af strukturfondsmidler overholdes i alle 
medlemsstater; opfordrer til, at der kun 
udbetales midler til medlemsstater, når 
der er dokumentation for, at de relevante 
regler overholdes;

Or. de

Ændringsforslag 10
Markus Pieper

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer til en strengere 
suspensionspolitik i lighed med den, der 
allerede med held er indført for betalinger 
fra Den Europæiske Socialfond, som 
muliggør tidlig indgriben med henblik på 
at forhindre misbrug af 
strukturfondsmidler og understøtte en 
nultolerancetilgang fra Kommissionens 
side helt fra begyndelsen; anbefaler, at 
Kommissionen overvejer at indføre en 
50/50-regel for strukturfondsbetalinger, 
eller sågar en 100 %-regel, som det 
allerede er almindelig praksis på 
landbrugsområdet, som pålægger 
medlemsstaterne af egen lomme at 
tilbagebetale op til 100 % af eventuelle 
misbrugte midler;

Or. de

Ændringsforslag 11
François Alfonsi
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Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. bemærker at Kommissionen i stigende 
grad afbryder og suspenderer betalinger; 
noterer sig, at selvom Kommissionen 
sørger systematisk iværksættelse af 
afhjælpende foranstaltninger, når der 
konstateres mangler, mener 
Revisionsretten ikke, at der er sikkerhed 
for, at finansielle 
afhjælpningsforanstaltninger på 
tilstrækkelig vis kompenserer for 
manglerne eller forebygger, at manglerne 
genopstår;

5. bemærker at Kommissionen i stigende 
grad afbryder og suspenderer betalinger; 
noterer sig, at selvom Kommissionen 
sørger systematisk iværksættelse af 
afhjælpende foranstaltninger, når der 
konstateres mangler, mener 
Revisionsretten ikke, at der er sikkerhed 
for, at finansielle 
afhjælpningsforanstaltninger på 
tilstrækkelig vis kompenserer for 
manglerne eller forebygger, at manglerne 
genopstår; opfordrer derfor til en bedre 
fastlæggelse og tilpasning af de 
procedurer, som fører til suspension eller 
afbrydelse af betalingerne;

Or. fr

Ændringsforslag 12
Derek Vaughan

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. bemærker at Kommissionen i stigende 
grad afbryder og suspenderer betalinger; 
noterer sig, at selvom Kommissionen 
sørger systematisk iværksættelse af 
afhjælpende foranstaltninger, når der 
konstateres mangler, mener 
Revisionsretten ikke, at der er sikkerhed 
for, at finansielle 
afhjælpningsforanstaltninger på 
tilstrækkelig vis kompenserer for 
manglerne eller forebygger, at manglerne 
genopstår;

5. bemærker at Kommissionen i stigende 
grad afbryder og suspenderer betalinger; 
noterer sig, at selvom Kommissionen 
sørger systematisk iværksættelse af 
afhjælpende foranstaltninger, når der 
konstateres mangler, mener 
Revisionsretten ikke, at der er sikkerhed 
for, at finansielle 
afhjælpningsforanstaltninger på 
tilstrækkelig vis kompenserer for 
manglerne eller forebygger, at manglerne 
genopstår; fremhæver nødvendigheden af, 
at medlemsstaterne arbejder tættere 
sammen med de nationale 
revisionsmyndigheder for at sikre bedre 
koordination;
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Or. en

Ændringsforslag 13
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. bemærker at Kommissionen i stigende 
grad afbryder og suspenderer betalinger; 
noterer sig, at selvom Kommissionen 
sørger systematisk iværksættelse af 
afhjælpende foranstaltninger, når der 
konstateres mangler, mener 
Revisionsretten ikke, at der er sikkerhed 
for, at finansielle 
afhjælpningsforanstaltninger på 
tilstrækkelig vis kompenserer for 
manglerne eller forebygger, at manglerne 
genopstår;

5. bemærker at Kommissionen i stigende 
grad afbryder og suspenderer betalinger; 
noterer sig, at selvom Kommissionen 
sørger systematisk iværksættelse af 
afhjælpende foranstaltninger, når der 
konstateres mangler, mener 
Revisionsretten ikke, at der er sikkerhed 
for, at finansielle 
afhjælpningsforanstaltninger på 
tilstrækkelig vis kompenserer for 
manglerne eller forebygger, at manglerne 
genopstår; mener, at effektiviteten af 
medlemsstaternes kontrolprocedurer bør 
forøges, således at fejl kan identificeres 
selv ved inspektioner på det laveste 
niveau;

Or. ro

Ændringsforslag 14
Markus Pieper

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. bemærker, at 62 % af tilfældene af 
misbrug af strukturfondsmidler kunne 
have været afsløret af medlemsstaterne 
selv, og at det svage punkt i denne 
henseende navnlig var de nationale 
revisionsmyndigheder, samt at 42 % af de 
kontrollerede revisionsmyndigheder 
udviste mangler og kun var "delvist 
effektive", specielt med hensyn til 
offentlige indkøb; opfordrer derfor 
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Kommissionen til at tage mere ansvar i 
forbindelse med certificeringen af 
revisionsmyndigheder og ikke 
udelukkende overlade denne opgave til 
medlemsstaterne;

Or. de


