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FORSLAG

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

1. bemærker, at samhørighedsfondene er underlagt særligt komplekse regler og er 
implementeret forskelligt fra andre EU-udgiftsområder, hvilket gør dem mere sårbare over 
for fejl; henleder opmærksomheden på det faktum, at fejlprocenten i samhørighedsudgifter 
fortsat er den højeste af alle EU-betalinger med mere end 5 % i 2009; er klar over faldet i 
fejlprocenten i forhold til 2008;

2. bemærker, at overtrædelse af reglerne om offentlige indkøb stadig en af de hyppigste 
årsager til uregelmæssigheder, hvilket til dels skyldes deres kompleksitet; anbefaler en 
forenkling og reduktion af reglerne om offentlige indkøb med henblik på at reducere den 
samlede forekomst af fejl;

3. er bekymret over, at Generaldirektoratet for Regionalpolitik (GD REGIO) i sin 
revisionserklæring af den årlige aktivitetsrapport for 2009 anfører, at hvad angår 38 ud af 
de 79 berørte programmer har GD REGIO ikke rimelig sikkerhed for lovligheden og den 
formelle rigtighed af de underliggende transaktioner i forhold til refusioner i 2009 af de 
anmeldte udgifter; anmoder om yderligere detaljer om manglende oplysninger med 
hensyn til refusioner i 2009; bemærker, at medlemsstaterne har en forpligtelse til at give 
tilstrækkelige oplysninger i deres årlige aktivitetsrapporter, og opfordrer Kommissionen
til at foreslå et bødesystem i tilfælde af, at indsendte oplysninger ikke gør det muligt for 
Kommissionen at sikre lovlighed og formel rigtighed;

4. bifalder Revisionsrettens udtalelse nr. 1/2010 om "Forbedring af den finansielle 
forvaltning af Den Europæiske Unions budget: risici og udfordringer", og henleder 
opmærksomheden på den delvise effektivitet af overvågnings- og kontrolsystemer i en 
række højrisikoområder med hensyn til den europæiske økonomiske genopretningsplan 
(EERP), navnlig samhørighed og udvikling af landdistrikter;

5. understreger behovet for i forbindelse med revisionen af finansforordningen at 
harmonisere reglerne og forvaltningsordninger for samhørighedsprogrammer under delt 
forvaltning; bemærker, at ethvert forvaltningsproblem mellem finansforordningen og 
samhørighedsbestemmelserne kan undgås gennem bedre tilpasning af 
støtteberettigelsesreglerne på tværs af forskellige politikker;

6. bemærker, at kontrol- og revisionssystemer for Interreg-programmerne til dels mangler en 
ensartet tilgang, der er anerkendt af revisionsorganerne i alle deltagende medlemsstater; 
opfordrer til gensidig anerkendelse af et fælles sæt af regler og standarder mellem de af 
medlemsstaternes myndigheder, der deltager i revision og kontrol i forbindelse med 
grænseoverskridende programmer.


