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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet konstaterar att de mellanliggande betalningarna under perioden 2007–
2013 endast står för 32 procent av utgifterna, och att revisionsrättens synpunkter hänför 
sig särskilt till utgifterna under programperioden 2000–2006, vilka utgjorde 68 procent av 
utbetalningarna för sammanhållningspolitiken 2008. Parlamentet konstaterar därför att 
effekterna av den förbättrade lagstiftningsramen för perioden 2007–2013 och de 
förenklingsåtgärder som antogs 2008 och 2009 inte ännu är synliga.

2. Europaparlamentet ser med spänning fram emot kommissionens meddelande om 
effekterna av handlingsplanen, vilket enligt planerna ska offentliggöras i februari 2010 
och även bör innehålls resultaten av den första granskning som kommissionen utfört av ett 
urval av de projekt som genomförts inom ramen för programperioden 2007–2013.

3. Parlamentet noterar revisionsrättens iakttagelser att andelen projekt i det representativa 
statistiska urvalet som innehöll fel uppgick till 43 procent, och att ett stort antal av dessa 
projekt hade fått för stora ersättningar. Parlamentet anser emellertid att denna iakttagelse 
mildras av kommissionens påstående att den redan kände till att det fanns brister i fem av 
de sex berörda programmen och hade vidtagit korrigerande åtgärder. Parlamentet 
uppmärksammar kommissionens andra påstående, vilket stöds av revisionsrättens 
iakttagelse i punkt 6.20 i årsrapporten, att 58 procent av felen avser efterlevnad och inte 
skulle ha påverkar ersättningen av utgifter.

4. Europaparlamentet konstaterar att bristande efterlevnad av reglerna om offentlig 
upphandling är en de vanligaste orsakerna till underliggande oegentligheter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att kontrollera orsaken till denna bristande efterlevnad av 
gemenskapens regler om offentlig upphandling.

5. Europaparlamentet fäster uppmärksamhet vid att utgifterna för sammanhållningspolitiken 
har vissa särdrag till följd av det fleråriga förvaltningssystemet, och understryker att de 
finansiella korrigeringarna görs under efterföljande år och även vid utgången av 
programperioden. Detta ger generellt kommissionen möjligheter att upptäcka och 
korrigera ett stort antal oegentligheter.

6. Europaparlamentet välkomnar den uppenbara förbättringen av antalet finansiella 
korrigeringar som genomförts och formella betalningsinställelser.

7. Europaparlamentet konstaterar att inga fall av bedrägerier anmälts till kommissionen när 
det gäller granskade projekt och betonar att felnivån i revisionsrättens rapport inte 
nödvändigtvis hänför sig till bedrägerier.

8. Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelse om att kontrollbestämmelserna 
under programperioden 2007–2013 har skärpts och att kommissionens respektive 
medlemsstaternas ansvar har förtydligats. Parlamentet uppskattar i detta sammanhang det 
mervärde som tillförs genom det revisionsorgan som inrättats för varje program och delar 
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kommissionens förväntningar om att den årliga kontrollrapporten och yttrandet från 
revisionsorganet bör bidra till att förstärka de nationella kontrollsystemens revisioner.

9. Trots de betydande förbättringar i förvaltnings- och kontrollsystemen som gjordes inom 
ramen för 2008 års handlingsplan, och som stärkte kommissionens tillsynsfunktion i 
samband med strukturåtgärder, anser Europaparlamentet det vara oroväckande att 
kommissionen upptäckt att endast 31 procent av systemen fungerar väl och att över 
60 procent måste förbättras. Parlamentet uppmanar därför de ansvariga medlemsstaterna, 
regionala myndigheter och förvaltningsmyndigheter att aktivt samarbeta med 
kommissionen i ett försök att vända denna statistik.

10. Europaparlamentet konstaterar att kommissionens handlingsplan har gett kommissionen 
möjligheter att vidta åtgärder på alla de punkter som rekommenderats av revisionsrätten.
Parlamentet välkomnar kommissionens åtgärder för att erbjuda utbildning och vägledning 
för de programansvariga myndigheterna i syfte att förbättra det system för delad 
förvaltning som tillämpas i samband med utgifterna för sammanhållningspolitiken.
Parlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare öka sina insatser genom att ge 
medlemsstaterna vägledning och uppmuntra dem att förbättra sina 
återvinningsförfaranden och sin rapportering.


