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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 fejlfrekvensen med hensyn til gennemførelsen af samhørighedspolitik har 
været støt faldende inden for de senere år, noterer sig dog, at regionalpolitik fortsat er et af 
de politikområder, som særligt er udsat for fejl, idet 98 ud af 168 betalinger fra EFRU og 
Samhørighedsfonden samt 70 ud af 160 betalinger fra ESF revideret af Revisionsretten for 
året 2011 var behæftet med forskellige typer fejl; 

2. henleder opmærksomheden på flerårigheden af samhørighedspolitikkens 
forvaltningssystem og understreger, at den endelige evaluering af uregelmæssigheder i 
forbindelse med gennemførelsen af politikker kun vil være mulig ved afslutningen af 
programmeringsperioden; støtter Kommissionens tilsagn om at fokusere på de 
programmer og medlemsstater, som er forbundet med størst risiko, og ser frem til de 
endelige resultater af de styrkede kontrolbestemmelser og afslutningen af 
programmeringsperioden 2007-2013;

3. noterer sig, at overtrædelse af regler for offentlige indkøb og regler for støtteberettigelse 
fortsat er den hyppigst forekommende årsag til uregelmæssigheder; gør opmærksom på de 
forskellige tilgange, Kommissionen og Domstolen har til anvendelsen af korrektioner af 
fejl i forbindelse med offentlige indkøb, og opfordrer til en standardisering af 
fremgangsmetoden, noterer sig de anstrengelser, Kommissionen har gjort for at sørge for 
undervisning og vejledning med henblik på at øge kendskabet reglerne for 
støtteberettigelse på lokalt plan; 

4. bemærker, at Kommissionen har indgivet alle programmer med en årlig kalkuleret 
fejlprocent på over 2 % – og ikke længere 5 % – til en grundig analyse med henblik på at 
vurdere, hvorvidt det var nødvendigt med forbehold, glæder sig over, at Kommissionen 
skønner, at forbedrede og forskriftsmæssige kontrolsystemer i de fleste medlemsstater er 
stadigt mere effektive og i stand til at identificere uregelmæssigheder;

5. bemærker at Kommissionen i stigende grad afbryder og suspenderer betalinger; noterer 
sig, at selvom Kommissionen sørger systematisk iværksættelse af afhjælpende 
foranstaltninger, når der konstateres mangler, mener Revisionsretten ikke, at der er 
sikkerhed for, at finansielle afhjælpningsforanstaltninger på tilstrækkelig vis kompenserer 
for manglerne eller forebygger, at manglerne genopstår; 

6. bemærker med tilfredshed Kommissionens vedvarende bestræbelser på at styrke og 
samtidig forenkle kontrolbestemmelserne for samhørighedspolitik; mener, at de foreslåede 
foranstaltninger for programmeringsperioden 2014-2020, såsom specifikke 
forhåndsbetingelser, årlige forvaltningserklæringer, godkendelse af årsregnskaber, 
revisionserklæringer eller strengere regler for erstatning af ikke-støtteberettigede udgifter, 
yderligere bør bidrage til en nedbringelse af fejlfrekvensen; støtter i denne forbindelse 
tillige den øgede resultatorientering og samhørighedspolitikkens tematiske fokusering, 
som bør sikre samfinansierede aktioner en stor merværdi. 
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