
PA\1010853DA.doc PE524.560v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Regionaludviklingsudvalget

2013/2195(DEC)

25.11.2013

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Regionaludviklingsudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen
(2013/2195(DEC))

Ordfører for udtalelse: Georgios Stavrakakis



PE524.560v01-00 2/3 PA\1010853DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\1010853DA.doc 3/3 PE524.560v01-00

DA

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at Revisionsretten har konkluderet, at andelen af kontrollerede transaktioner, 
som er fri for fejl, er steget sammenlignet med 2011, mens dem, som har en eller flere 
fejl er faldet, og at den mest sandsynlige fejlforekomst i 2012 er på 6,8 % 
(sammenlignet med 6 % i 2011); minder om, at fejl ofte er af administrativ karakter og 
ikke nødvendigvis indebærer, at midlerne er forsvundet, gået tabt, eller at der har fundet 
svig sted;

2. understreger, at der er en betydelig forskel mellem typen af fejl, og at der bør skelnes 
mellem væsentlige fejl såsom for meget udbetalte beløb/for lidt udbetalte beløb eller 
svig samt mindre og materielle fejl, idet kun 0,42 % af fejlene, der blev indberettet af 
medlemsstaterne var fejl, der var en konsekvens af svig over for EFRU, 
Samhørighedsfonden, ESF-programmerne i programmeringsperioden 2007-2013; 

3. bemærker, at de samlede finansielle korrektioner, der er gennemført indtil udgangen af 
2012 for EFRU, Samhørighedsfonden og ESF-programmer i den nuværende 
programmeringsperiode, udgør 0,2 %;

4. erkender det stigende omfang af suspension og afbrydelser af betalinger fra 
Kommissionens side, hvilket sikrer, at der systematisk gennemføres korrigerende 
foranstaltninger i de tilfælde, hvor der er konstateret mangler;

5. glæder sig over de nye regler for programmeringsperioden 2014-2020, som er vedtaget 
ved hjælp af den fælles beslutningsprocedure, herunder foranstaltninger som f.eks. 
udpegning af revisionsmyndigheder og certificerende myndigheder, 
revisorundersøgelser og godkendelse af regnskaber, finansielle korrektioner og 
finansielle nettokorrektioner, proportional kontrol, forudgående betingelser, som 
yderligere har til formål at bidrage til en reduktion af fejlforekomster;


