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FORSLAG

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

1. bemærker med bekymring, at antallet af uregelmæssigheder, Kommissionen har indberettet 
vedrørende strukturfondene, er steget med 6,7 % i 2008 i forhold til 2007, idet den højeste 
procentsats lige som tidligere år vedrører EFRU og ESF; bemærker dog med tilfredshed, at 
de økonomiske konsekvenser er faldet med 27 %;

2. mener, at den samlede stigning i antallet af indberettede uregelmæssigheder er et tegn på 
medlemsstaternes bestræbelser på at forbedre kontrolsystemerne, og er fast overbevist om, 
at de nye bestemmelser i strukturfondsforordningen for perioden 2007-2013 bil bidrage til 
at nedbringe antallet af uregelmæssigheder i de kommende år;

3. tager Revisionsrettens rapport om gennemførelsen af 2008-budgettet til efterretning og 
beklager fejlraten på 11 % for godtgørelser inden for samhørighedspolitikken; mener, at
dette delvis skyldes de besværlige administrative procedurer, og understreger, at en 
forenkling af de nationale og EU's lovgivningsrammer vedrørende strukturfondene, navnlig 
hvad angår forvaltnings- og kontrolprocedurerne, er altafgørende for en forbedring af 
resultaterne;

4. beklager, at der i næsten 18 % af tilfældene stadig er indberetningsforsinkelser på mere end 
to år; understreger, hvor vigtigt det er at mindske forskellen mellem påvisning og 
indberetning af uregelmæssigheder, så Kommissionen på en korrekt måde og rettidigt kan 
analysere de ændrede tendenser og mønstre inden for uregelmæssigheder og svig;

5. bifalder Kommissionens meddelelse af 16. december 2008 "På vej mod en fælles forståelse 
af begrebet acceptabel fejlrisiko" (KOM(2008)0866) og glæder sig over de forbedringer, 
visse medlemsstater har gennemført i form af en harmonisering af deres systemer for 
indberetning af uglemæssigheder som følge at en mere udbredt anvendelse af AFIS;

6. henstiller til Kommissionen og medlemsstaterne i fuldt omfang at leve op til deres ansvar 
og styrke bestræbelserne for at undgå uregelmæssigheder, administrative fejl og mangler 
og anmoder om en mere tydelig afgrænsning af begreberne uregelmæssigheder og 
mistanke om svig.


