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FORSLAG

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

1. påpeger, at de mellemliggende betalinger for perioden 2007-2013, der blev gennemført i 
2008, kun udgør 32 % af udgifterne, og at Revisionsrettens bemærkninger navnlig 
vedrører udgifter i programmeringsperioden 2000-2006, som udgjorde 68 % af 
betalingerne under Samhørighedsfonden i 2008; påpeger derfor, at virkningerne af 
styrkelsen af den lovgivningsmæssige ramme for 2007-2013 og de 
forenklingsforanstaltninger, der blev vedtaget i 2008 og 2009, endnu ikke kan være 
synlige;

2. afventer utålmodigt offentliggørelsen af Kommissionens meddelelse om virkningen af den 
planlagte handlingsplan for februar 2010, som også bør indeholde resultaterne af den 
første revision udført af Kommissionen for en stikprøve af de projekter, der er gennemført 
for programmeringsperioden 2007-2013;

3. understreger Revisionsrettens bemærkning om, at 43 % af projekterne i den 
repræsentative statistiske stikprøve var behæftet med fejl, og at der var sket en for stor 
godtgørelse i forbindelse med mange af dem; mener imidlertid, at denne bemærkning 
afbødes af Kommissionens forsikring om, at den var bekendt med, at der var underskud i 
fem af de seks berørte programmer, og at den har truffet afhjælpende foranstaltninger; 
påpeger Kommissionens anden forsikring, som underbygges af Revisionsrettens 
bemærkning i punkt 6.20 i dens årsberetning om, at 58 % af fejlene vedrører 
overensstemmelsesfejl, og at de ikke ville have haft nogen virkning på godtgørelsen af 
udgifter;

4. gør opmærksom på, at overtrædelse af reglerne om offentlige indkøb er en af de hyppigste 
årsager til uregelmæssigheder; opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvad der ligger 
til grund for denne manglende overholdelse af EU's regler om offentlige indkøb;

5. gør opmærksom på den særlige art af udgifterne til samhørighedspolitikken som følge af 
det flerårige forvaltningssystem; understreger, at de finansielle korrektioner foretages i de 
efterfølgende år og også ved programmeringsperiodens afslutning, hvilket generelt gør det 
muligt for Kommissionen at opdage og rette mange uregelmæssigheder;

6. glæder sig over den mærkbare forbedring i antallet af finansielle korrektioner og 
iværksatte formelle indstillinger af betalinger;

7. bemærker, at der ingen bedragerisager blev indberettet til Kommissionen i forbindelse 
med de reviderede projekter; understreger, at de fejl, der nævnes i Revisionsrettens 
beretning, ikke nødvendigvis omfatter bedrageri;

8. understreger Revisionsrettens bemærkning om, at kontrolbestemmelserne i forbindelse 
med programmeringsperioden 2007-2013 bliver styrket, og at Kommissionens og 
medlemsstaternes respektive ansvar bliver præciseret; glæder sig i den forbindelse over 
den merværdi, som tildeles den revisionsmyndighed, der oprettes for hvert program, og 
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deler Kommissionens forventning om, at den årlige rapport og udtalelse fra 
revisionsmyndigheden bør styrke den sikkerhed, de nationale kontrolsystemer giver;

9. mener, at bemærkningen fra Kommissionen om, at kun 31 % af systemerne fungerer godt, 
og at mere end 60 % skal forbedres, trods den markante forbedring af forvaltnings- og 
kontrolsystemerne, der blev indført med handlingsplanen fra 2008, som styrkede 
Kommissionens tilsynsrolle i strukturforanstaltningerne, er utilfredsstillende; opfordrer 
derfor de ansvarlige medlemsstater, regionale myndigheder og forvaltningsmyndigheder 
til at samarbejde med Kommissionen med henblik på at vende disse statistikker;

10. bemærker, at Kommissionens handlingsplan har gjort det muligt for den at træffe 
foranstaltninger i henhold til de retningslinjer, som Revisionsretten anbefaler; glæder sig 
over Kommissionens indsats for at tilvejebringe uddannelse og vejledning til 
programmyndighederne med henblik på at forbedre den måde, det delte 
forvaltningssystem, der anvendes i forbindelse med udgifter til samhørighedspolitikken, 
fungerer på; opfordrer Kommissionen til at øge sin indsats yderligere ved at stille 
vejledning til rådighed for medlemsstaterne og opfordre dem til at styrke 
inddrivelsesprocedurerne og rapporteringen.


