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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i fråga om regionalpolitiken har dragit 
slutsatsen att andelen felfria transaktioner av dem som granskats har ökat jämfört med 
2011, medan andelen transaktioner med ett eller flera fel har minskat, och att den 
vanligaste felprocenten för 2012 är 6,8 procent (jämfört med 6 procent 2011). 
Parlamentet påminner om att det ofta rör sig om administrativa fel som inte 
nödvändigtvis innebär att medel har försvunnit, tappats eller slösats bort eller att 
oegentligheter har förekommit.

2. Europaparlamentet betonar att det är stor skillnad mellan olika sorters fel, och att man 
därför bör göra en åtskillnad mellan västenliga fel, såsom utbetalningar av för stora eller 
för små belopp och oegentligheter, och mindre räknefel, eftersom endast 0,42 procent 
av felen enligt medlemsstaterna var en följd av oegentligheter i samband med Eruf-, 
Sammanhållningsfonds- och ESF-program under programplaneringsperioden 2007–
2013. 

3. Europaparlamentet konstaterar att de kumulativa finansiella korrigeringar som 
genomfördes fram till 2012 års utgång för Eruf-, Sammanhållningsfonds- och ESF-
program under den nuvarande programplaneringsperioden uppgår till 0,2 procent.

4. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen allt oftare avbryter och ställer in 
utbetalningar, vilket är en garanti för att korrigeringsåtgärder systematiskt vidtas i de 
fall där brister har identifierats.

5. Europaparlamentet välkomnar de nya bestämmelser för programplaneringsperioden 
2014–2020 som har beslutats genom medbeslutandeförfarandet, däribland åtgärder, 
såsom utnämningen av revisionsmyndigheter och attesterande organ, ackreditering av 
revisionsmyndigheter, revisionsgranskningar och godkännande av räkenskaper, 
finansiella korrigeringar och finansiella nettokorrigeringar, proportionell kontroll och 
förhandsvillkor, som syftar till att ytterligare minska antalet felaktigheter. 


