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Ändringsförslag 1
Derek Vaughan

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
felprocenten för genomförandet av 
sammanhållningspolitiken progressivt har 
minskat de senaste åren. Parlamentet 
konstaterar dock att regionalpolitiken 
fortfarande är ett av de politikområden där 
risken för fel är särskilt stor. Av de ärenden 
som revisionsrätten granskade för 2011 
innehöll 98 av 168 betalningar för Eruf och 
Sammanhållningsfonden och 70 av 
160 betalningar för ESF olika typer av fel.

1. Europaparlamentet noterar att 
felprocenten för genomförandet av 
sammanhållningspolitiken progressivt har 
minskat de senaste åren. Parlamentet 
betonar skillnaden mellan fel och 
bedrägerier och att medlemsstaterna 
uppgav att endast 0,6 procent av felen var 
ett resultat av bedrägerier i samband med 
program inom ramen för Eruf, 
Sammanhållningsfonden och ESF för 
perioden 2007–2013. Parlamentet 
konstaterar dock att regionalpolitiken 
fortfarande är ett av de politikområden där 
risken för fel är särskilt stor. Av de ärenden 
som revisionsrätten granskade för 2011 
innehöll 98 av 168 betalningar för Eruf och 
Sammanhållningsfonden och 70 av 
160 betalningar för ESF olika typer av fel. 
Parlamentet betonar dock att dessa siffror 
skulle kunna förklaras med det faktum att 
det gjordes två gånger fler betalningar 
under 2011 än under 2010 på grund av 
slutförandet av programmen.

Or. en

Ändringsförslag 2
Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påminner om att 
ett fel inträffar när en transaktion inte 
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genomförs i enlighet med rättsliga och 
andra bestämmelser, vilket därmed 
innebär att anmälda (och återbetalda) 
utgifter blir inkorrekta. Parlamentet 
konstaterar att ett fel inte nödvändigtvis 
innebär att medlen har försvunnit, gått 
förlorade eller slösats bort eller att något 
bedrägeri har begåtts.

Or. en

Ändringsförslag 3
Derek Vaughan

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar dock att 
ingen åtskillnad görs mellan stora och 
små fel. Vissa små fel, till exempel ett 
formulär som inte fylls i på ett korrekt 
sätt, räknas på samma sätt som 
allvarligare fel, till exempel utbetalning 
av för stora eller för små.

Or. en

Ändringsförslag 4
Michael Theurer

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet fäster 
uppmärksamheten vid flerårigheten för 
sammanhållningspolitikens 
förvaltningssystem och betonar att den 
slutliga bedömningen av oegentligheter i 
samband med genomförandet av politiken 
endast kan göras efter att programperioden 

2. Europaparlamentet fäster 
uppmärksamheten vid flerårigheten för 
sammanhållningspolitikens 
förvaltningssystem och betonar att den 
slutliga bedömningen av oegentligheter i 
samband med genomförandet av politiken 
endast kan göras efter att programperioden 
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avslutats. Parlamentet stöder 
kommissionens åtagande att inrikta sina 
insatser på programmen eller 
medlemsstaterna med störst risk och ser 
fram emot att i slutet av programperioden 
för 2007–2013 ta del av slutresultatet till 
följd av bestämmelserna om förstärkta 
kontroller.

avslutats. Parlamentet stöder 
kommissionens åtagande att inrikta sina 
insatser på programmen eller 
medlemsstaterna med störst risk och ser 
fram emot att i slutet av programperioden 
för 2007–2013 ta del av slutresultatet till 
följd av bestämmelserna om förstärkta 
kontroller. Parlamentet föreslår att 
kontrollerna, utöver utgifternas laglighet, 
även bör avse deras effekter för den 
regionala ekonomin.

Or. de

Ändringsförslag 5
Derek Vaughan

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet fäster 
uppmärksamheten vid flerårigheten för 
sammanhållningspolitikens 
förvaltningssystem och betonar att den 
slutliga bedömningen av oegentligheter i 
samband med genomförandet av politiken 
endast kan göras efter att programperioden 
avslutats. Parlamentet stöder 
kommissionens åtagande att inrikta sina 
insatser på programmen eller 
medlemsstaterna med störst risk och ser 
fram emot att i slutet av programperioden 
för 2007–2013 ta del av slutresultatet till 
följd av bestämmelserna om förstärkta 
kontroller.

2. Europaparlamentet fäster 
uppmärksamheten vid flerårigheten för 
sammanhållningspolitikens 
förvaltningssystem och betonar att den 
slutliga bedömningen av oegentligheter i 
samband med genomförandet av politiken 
endast kan göras efter att programperioden 
avslutats. Parlamentet stöder 
kommissionens åtagande att inrikta sina 
insatser på programmen eller 
medlemsstaterna med störst risk för att 
stärka den administrativa kapaciteten och
vid behov tillsätta tillräckligt med 
personal. Parlamentet ser fram emot att i 
slutet av programperioden för 2007–2013 
ta del av slutresultatet till följd av 
bestämmelserna om förstärkta kontroller.

Or. en
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Ändringsförslag 6
Derek Vaughan

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet noterar att 
80 procent av finansieringen förvaltas på 
medlemsstatsnivå och att Europeiska 
revisionsrätten konstaterade att för de 
allra flesta fel vid transaktioner avseende 
regionalpolitiken hade medlemsstaterna 
tillräcklig information till sitt förfogande 
för att själva kunna upptäcka dessa fel. 
Parlamentet betonar därför att åtgärder, 
till exempel förbättring av den 
administrativa kapaciteten, 
rationalisering av regler för upphandling 
och stödberättigande samt fokus på 
förenkling och ett riskbaserat 
tillvägagångssätt, bör vidtas på 
medlemsstatsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 7
Derek Vaughan

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att 
överträdelser av reglerna för offentlig 
upphandling förblir en av de vanligaste 
orsakerna till oegentligheter, tillsammans 
med bristande efterlevnad av reglerna för 
stödberättigande. Parlamentet fäster 
uppmärksamheten vid att kommissionen 
och domstolen har olika metoder för att 
tillämpa korrigeringar vid fel i offentlig 
upphandling och begär att metoden ska 
standardiseras. Parlamentet noterar 

3. Europaparlamentet noterar att 
överträdelser av reglerna för offentlig 
upphandling förblir en av de vanligaste 
orsakerna till oegentligheter, tillsammans 
med bristande efterlevnad av reglerna för 
stödberättigande. Parlamentet fäster 
uppmärksamheten vid att kommissionen 
och domstolen har olika metoder för att 
tillämpa korrigeringar vid oegentligheter i 
offentlig upphandling och begär att 
metoden ska standardiseras. Parlamentet 
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kommissionens ansträngningar för att 
tillhandahålla utbildning och vägledning 
för att öka kunskaperna om reglerna för 
stödberättigande på plats.

noterar kommissionens ansträngningar för 
att tillhandahålla utbildning och vägledning 
för att öka kunskaperna om reglerna för 
stödberättigande på plats.

Or. en

Ändringsförslag 8
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att 
överträdelser av reglerna för offentlig 
upphandling förblir en av de vanligaste 
orsakerna till oegentligheter, tillsammans 
med bristande efterlevnad av reglerna för 
stödberättigande. Parlamentet fäster 
uppmärksamheten vid att kommissionen 
och domstolen har olika metoder för att 
tillämpa korrigeringar vid fel i offentlig 
upphandling och begär att metoden ska 
standardiseras. Parlamentet noterar 
kommissionens ansträngningar för att 
tillhandahålla utbildning och vägledning 
för att öka kunskaperna om reglerna för 
stödberättigande på plats.

3. Europaparlamentet noterar att 
överträdelser av reglerna för offentlig 
upphandling förblir en av de vanligaste 
orsakerna till oegentligheter, tillsammans 
med bristande efterlevnad av reglerna för 
stödberättigande. Parlamentet ber 
kommissionen att på ett effektivt sätt 
åtgärda de allvarliga brister som 
återkommande konstateras av 
revisionsrätten när det gäller 
överensstämmelse med 
upphandlingsregler för genomförandet av 
projekt avseende Eruf och 
Sammanhållningsfonden. Parlamentet 
fäster uppmärksamheten vid att 
kommissionen och domstolen har olika 
metoder för att tillämpa korrigeringar vid 
fel i offentlig upphandling och begär att 
metoden ska standardiseras. Parlamentet 
noterar kommissionens ansträngningar för 
att tillhandahålla utbildning och vägledning 
för att öka kunskaperna om reglerna för 
stödberättigande på plats.

Or. ro
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Ändringsförslag 9
Markus Pieper

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet begär att 
betalningar från strukturfonderna också 
ska vara föremål för striktare villkor och 
övervakning av tvärvillkor för att 
garantera att reglerna för offentlig 
upphandling och andra regler för en 
korrekt användning av medlen för 
strukturfonderna respekteras i alla 
medlemsstater. Parlamentet begär att 
anslagen bara ska betalas ut till 
medlemsstaterna om det finns bevis på att 
de relevanta reglerna efterlevs.

Or. de

Ändringsförslag 10
Markus Pieper

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet efterlyser en 
strängare policy när det gäller att avbryta 
betalningar, något som redan med 
framgång tillämpas för betalningar 
avseende Europeiska socialfonden. Detta 
innebär att man genom tidiga åtgärder 
förhindrar inkorrekt användning av 
anslag till strukturfonderna och stärker 
kommissionens nolltolerans från början. 
Parlamentet rekommenderar 
kommissionen att överväga att införa en 
50/50-regel för strukturfondsbetalningar, 
eller till och med en 100 procentsregel, 
vilket redan är vanlig praxis inom 
jordbruket, och innebär att 
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medlemsstaterna med egna resurser ska 
återbetala upp till 100 procent av 
missbrukade medel.

Or. de

Ändringsförslag 11
François Alfonsi

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen allt oftare avbryter och 
ställer in betalningar. Parlamentet 
konstaterar att, trots att kommissionen 
garanterar att korrigerande åtgärder 
systematiskt vidtas i samband med brister, 
anser domstolen att det inte finns några 
garantier för att mekanismer för finansiella 
korrigeringar på lämpligt sätt kompenserar 
de upptäckta felen eller förhindrar att 
sådana fel upprepas.

5. Observe une augmentation croissante de 
la suspension et de l'interruption des 
paiements effectués par la Commission;
Parlamentet konstaterar att, trots att 
kommissionen garanterar att korrigerande 
åtgärder systematiskt vidtas i samband med 
brister, anser domstolen att det inte finns 
några garantier för att mekanismer för 
finansiella korrigeringar på lämpligt sätt 
kompenserar de upptäckta felen eller 
förhindrar att sådana fel upprepas. 
Parlamentet begär följaktligen att man 
bättre ska definiera och anpassa de 
förfaranden som leder till att betalningar 
dras in eller avbryts.

Or. fr

Ändringsförslag 12
Derek Vaughan

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen allt oftare avbryter och 
ställer in betalningar. Parlamentet 
konstaterar att, trots att kommissionen 

5. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen allt oftare avbryter och 
ställer in betalningar. Parlamentet 
konstaterar att, trots att kommissionen 
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garanterar att korrigerande åtgärder 
systematiskt vidtas i samband med brister, 
anser domstolen att det inte finns några 
garantier för att mekanismer för finansiella 
korrigeringar på lämpligt sätt kompenserar 
de upptäckta felen eller förhindrar att 
sådana fel upprepas.

garanterar att korrigerande åtgärder 
systematiskt vidtas i samband med brister, 
anser domstolen att det inte finns några 
garantier för att mekanismer för finansiella 
korrigeringar på lämpligt sätt kompenserar 
de upptäckta felen eller förhindrar att 
sådana fel upprepas. Parlamentet betonar 
att medlemsstaterna måste ha ett närmare 
samarbete med nationella 
revisionsmyndigheter för att säkra en 
bättre samordning.

Or. en

Ändringsförslag 13
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen allt oftare avbryter och 
ställer in betalningar. Parlamentet 
konstaterar att, trots att kommissionen 
garanterar att korrigerande åtgärder 
systematiskt vidtas i samband med brister, 
anser domstolen att det inte finns några 
garantier för att mekanismer för finansiella 
korrigeringar på lämpligt sätt kompenserar 
de upptäckta felen eller förhindrar att 
sådana fel upprepas.

5. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen allt oftare avbryter och 
ställer in betalningar. Parlamentet 
konstaterar att, trots att kommissionen 
garanterar att korrigerande åtgärder 
systematiskt vidtas i samband med brister, 
anser domstolen att det inte finns några 
garantier för att mekanismer för finansiella 
korrigeringar på lämpligt sätt kompenserar 
de upptäckta felen eller förhindrar att 
sådana fel upprepas. Parlamentet anser att 
kontrollförfarandenas effektivitet i 
medlemsstaterna bör stärkas så att fel kan 
upptäckas redan vid en första kontroll.

Or. ro

Ändringsförslag 14
Markus Pieper

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)



AM\925214SV.doc 11/11 PE504.157v01-00

SV

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet noterar att 
62 procent av fallen med missbruk av 
strukturfondsmedel skulle kunna ha 
upptäckts av medlemsstaterna själva, och 
anser att de nationella 
revisionsmyndigheterna i synnerhet har 
handlat på ett otillfredsställande sätt i 
detta avseende, samt att 42 procent av 
revisionsmyndigheterna endast var 
måttligt effektiva i samband med 
kontroller av konstaterade brister och sin 
verksamhet, särskilt när det gäller 
offentlig upphandling. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att ta ett 
större ansvar vid certifieringen av
revisionsmyndigheter och att inte enbart 
överlåta denna uppgift till 
medlemsstaterna.

Or. de


