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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet noterar att felprocenten för genomförandet av 
sammanhållningspolitiken progressivt har minskat de senaste åren. Parlamentet 
konstaterar dock att regionalpolitiken fortfarande är ett av de politikområden där risken 
för fel är särskilt stor. Av de ärenden som revisionsrätten granskade för 2011 innehöll 98 
av 168 betalningar för Eruf och Sammanhållningsfonden och 70 av 160 betalningar för 
ESF olika typer av fel. 

2. Europaparlamentet fäster uppmärksamheten vid flerårigheten för 
sammanhållningspolitikens förvaltningssystem och betonar att den slutliga bedömningen 
av oegentligheter i samband med genomförandet av politiken endast kan göras efter att 
programperioden avslutats. Parlamentet stöder kommissionens åtagande att inrikta sina 
insatser på programmen eller medlemsstaterna med störst risk och ser fram emot att i 
slutet av programperioden för 2007-2013 ta del av slutresultatet till följd av 
bestämmelserna om förstärkta kontroller.

3. Europaparlamentet noterar att överträdelser av reglerna för offentlig upphandling förblir 
en av de vanligaste orsakerna till oegentligheter, tillsammans med bristande efterlevnad av 
reglerna för stödberättigande. Parlamentet fäster uppmärksamheten vid att kommissionen 
och domstolen har olika metoder för att tillämpa korrigeringar vid fel i offentlig 
upphandling och begär att metoden ska standardiseras. Parlamentet noterar 
kommissionens ansträngningar för att tillhandahålla utbildning och vägledning för att öka 
kunskaperna om reglerna för stödberättigande på plats.

4. Europaparlamentet noterar att kommissionen har överlämnat alla program med en årlig 
förutspådd felprocent över 2 procent - och inte längre 5 procent - för en djupgående analys 
för att vid behov lämna reservationer. Parlamentet välkomnar kommissionens 
uppskattning att förstärkta kontrollsystem som stämmer överens med reglerna progressivt 
blir allt mer effektiva och identifierar oegentligheter i de flesta medlemsstater.

5. Europaparlamentet noterar att kommissionen allt oftare avbryter och ställer in betalningar. 
Parlamentet konstaterar att, trots att kommissionen garanterar att korrigerande åtgärder 
systematiskt vidtas i samband med brister, anser domstolen att det inte finns några 
garantier för att mekanismer för finansiella korrigeringar på lämpligt sätt kompenserar de 
upptäckta felen eller förhindrar att sådana fel upprepas. 

6. Europaparlamentet välkomnar kommissionens fortlöpande insatser för att stärka och 
samtidigt förenkla kontrollbestämmelserna för sammanhållningspolitiken. Parlamentet 
anser att de föreslagna åtgärderna för programperioden 2014-2020, såsom specifika 
förhandsvillkor, årliga förvaltningsförklaringar, godkännande av årsräkenskaperna, 
revisionsyttranden eller strängare regler för ersättningen av icke stödberättigande utgifter 
ytterligare bör bidra till att minska felprocenten. Parlamentet stöder i detta sammanhang 
också den ökande resultatinriktningen och den tematiska koncentrationen av 
sammanhållningspolitiken, som bör garantera ett stort mervärde för de medfinansierade 
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åtgärderna.


