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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet noterar med oro att de oegentligheter som har rapporterats till 
kommissionen i samband med strukturfonderna ökade med 6,7 procent 2008 jämfört med 
2007, och de högsta procenttalen gällde, liksom tidigare år, ERUF och ESF. Dock är det 
tillfredsställande att konstatera att deras ekonomiska konsekvenser minskade med 
27 procent.

2. Europaparlamentet uppfattar den totala ökningen av rapporterade oegentligheter som ett 
tecken på medlemsstaternas ansträngningar arr förbättra sina kontrollsystem, och är 
övertygat om att de nya bestämmelser som införs genom strukturfondsförordningen för 
perioden 2007–2013 kommer att bidra till att minska antalet oegentligheter under de 
kommande åren. 

3. Europaparlamentet har tagit del av revisionsrättens rapport om genomförandet av budgeten 
för 2008, och beklagar nivån på inställda ersättningar inom sammanhållningspolitiken, 
vilken beräknas till 11 procent. Europaparlamentet anser att detta delvis beror på de 
krångliga administrativa rutinerna, och betonar att det är absolut nödvändigt att förenkla 
ramlagstiftningen för strukturfonderna på nationell nivå och gemenskapsnivå, särskilt vad 
avser förvaltnings- och övervakningsprocesser, för att resultaten ska kunna förbättras.

4. Europaparlamentet beklagar att nästan 18 procent av fallen ligger efter med rapporteringen 
med mer än två år. Det är viktigt att minska gapet mellan upptäckt och rapportering av 
oegentligheter, så att kommissionen kan göra korrekta analyser i rätt tid av de förändrade 
trenderna och mönstren när det gäller oegentligheter och bedrägerier.

5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande av den 16 december 2008 med 
titeln ”Mot en samsyn på begreppet acceptabel risk” (KOM(2008)0866) liksom de 
förbättringar som vissa medlemsstater har gjort när det gäller att harmonisera sina system 
för rapportering av oegentligheter p.g.a. den utvidgade användningen av AFIS.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att agera med fullt 
ansvarstagande och öka sina ansträngningar att undvika oegentligheter, administrativa 
misstag och fel, och efterfrågar en tydligare skiljelinje mellan begreppen oegentligheter 
och misstänkt bedrägeri.


