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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet noterar att i enlighet med revisionsrättens årsrapport för budgetåret 
ökade den uppskattade felnivån i utgifterna för ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning från 3 % under 2017 till 5 % under 2018. Parlamentet beklagar att även 
om det belopp som granskades under 2018 på detta område (23,8 miljarder EUR) var 
betydligt högre än 2017 (8,0 miljarder EUR), har de senaste årens positiva trend vänt. 
Parlamentet varnar för den ökade risken för fel i slutet av den nuvarande fleråriga 
budgetramen på grund av påtryckningar att snabbt använda medlen när 
unionsfinansieringen hotar att gå förlorad.

2. Europaparlamentet understryker att oriktigheter vid genomförandet av EU:s budget inte 
nödvändigtvis tyder på bedrägerier och att det krävs en grundlig analys av 
revisionsresultaten innan man tillämpar finansiella korrigeringar gentemot stödmottagare. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra sin strategi mot bedrägerier och att 
fortsätta att stödja och bistå medlemsstaterna vid genomförandet av åtgärder för 
bedrägeribekämpning, inbegripet en analys av oriktigheter som rapporterats av 
medlemsstaterna inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna 
(ESI-fonderna).

3. Europaparlamentet noterar att källan till dessa oriktigheter, såväl när det gäller bidragen 
som i de mindre granskade finansieringsinstrumenten, främst beror på återbetalning för 
projekt, mottagare, verksamheter och kostnader som inte var stödberättigade (44 %), 
bristande efterlevnad av reglerna för den inre marknaden (40 %) och avsaknad av 
styrkande handlingar (11 %), men även på de totala låga ersättnings- och 
betalningsnivåerna från föregående år och på det lägre antalet finansieringsinstrument 
som ingick i revisionen. Parlamentet betonar att revisionsrättens uppskattade felnivå för 
högriskutgifter av fel i samband med offentlig upphandling, statsstödsregler och 
bidragstilldelning ökade under 2018. Parlamentet noterar från revisionsrättens årsrapport 
för budgetåret 2018 att återbetalning av mervärdesskatt är felbenägen och inte alltid leder 
till en optimal användning av EU-medel, vilket dock skulle uppnås genom en ytterligare 
förenkling av reglerna. Parlamentet noterar att vissa medlemsstater uppfyller sina 
skyldigheter att betala stödmottagarna hela det offentliga bidraget senast 90 dagar efter 
begäran om utbetalning.

4. Europaparlamentet uppmärksammar det faktum att högriskutgifter ofta är underkastade 
komplexa regler och villkor för stödberättigande. Parlamentet beklagar de svårigheter 
som vissa medlemsstater och vissa regioner har haft när det gäller att genomföra 
fonderna. Parlamentet instämmer i revisionsrättens slutsats om att enklare nationella 
regler för stödberättigande skulle kunna bidra till att minska denna felkälla och leda till en 
mindre administrativ börda för stödmottagarna. Parlamentet påminner om att förenklade 
regler säkerställer en hög grad av transparens samtidigt den kan bidra stort till en mer 
effektiv användning av medel. Parlamentet efterlyser ett mer effektivt deltagande av 
lokala och regionala myndigheter i upprättandet av särskilda nationella bestämmelser för 
att genomföra sammanhållningsfonderna. Parlamentet uppmanar revisionsrätten och de 
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nationella revisionsorganen att föreslå rekommendationer om förenkling av regler och att 
genomföra förenklingsgranskningar.

5. Europaparlamentet understryker den nyckelroll som nationella revisionsmyndigheter, 
tillsammans med Europeiska revisionsrätten, har när det gäller att övervaka användningen 
av ESI-fonderna. Parlamentet efterlyser en förbättring av de revisionsmetoder som införts 
på nationell nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att tolkningarna av 
tillämpliga nationella regler eller EU-regler går mindre isär när det uppstår oenighet om 
de bedömningar som görs i revisionsrättens årsrapport om typen av fel, i syfte att undvika 
sådana situationer i framtiden och olika tolkningar av tillämpliga regler.

6. Europaparlamentet betonar att utnyttjandegraden för ESI-fonderna har fortsatt att vara 
mindre än planerat och att de i slutet av 2018 endast var 27,3 %, vilket är ännu lägre än 
utnyttjandegraden på 33,4 % i slutet av 2011, dvs. det motsvarande året under den 
föregående fleråriga budgetramen. Parlamentet varnar för att denna situation kan leda till 
ett brådstörtat spenderande i slutet av programperioden, vilket kan äventyra uppnåendet 
av sammanhållningsmålen.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en grundlig undersökning av 
varför vissa regioner fortfarande har låga utnyttjandegrader och att utvärdera specifika 
metoder för att rätta till de strukturella problem som ligger till grund för dessa obalanser 
och att intensifiera det tekniska stödet på plats. Parlamentet betonar att flexibilitet och 
enklare regler kan förbättra ESI-fondernas effektivitet och ändamålsenlighet.

8. Europaparlamentet påminner om att orsakerna till denna låga utnyttjandegrad inte bara 
ligger i tillbakadragandemetoden (den så kallade n+3-regeln), utan även i det sena 
antagandet av den rättsliga ram som möjliggör genomförandet av 
sammanhållningspolitiken. Parlamentet understryker vikten av att uppnå en snabb politisk 
överenskommelse mellan institutionerna om nästa fleråriga budgetram 2021–2027 och 
om förordningarna om sammanhållningspolitiken så att genomförande av ESI-fonderna, 
inbegripet eftersläpningen i framtida betalningsansökningar, inte försenas igen i 
framtiden. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att under första halvåret 2020 
upprätta en handlingsplan för att påskynda genomförandet av ESI-fonderna under den 
nuvarande programperioden, med tydliga incitament för ett effektivt utnyttjande av 
tillgängliga medel, och stärka unionens strategiska mål, i synnerhet ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning och kampen mot klimatförändringar i enlighet med 
Parisavtalets mål.

9. Europaparlamentet upprepar vikten av tillförlitliga resultatmätningssystem som bygger på 
högkvalitativa data för att förstärka beslutsfattandeprocessen, och uppmanar 
kommissionen att vidareutveckla och anpassa revisionsmetoderna för att harmonisera 
medlemsstatsmyndigheternas olika system för resultatmätning. Parlamentet begär att en 
bredare uppsättning indikatorer införs som kan fånga upp den partnerskapsprincip som 
ligger till grund för sammanhållningspolitikens utgifter, liksom dess relevanta horisontella 
dimensioner, såsom finansiella resultat, jämställdhet, icke-diskriminering och hållbar 
utveckling, samtidigt som man undviker ytterligare administrativa bördor. Parlamentet 
påpekar att insamlingen av uppgifter snabbt bör anpassas till eventuella förändringar av 
de administrativa systemen (såsom Nuts-nomenklaturen).
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10. Europaparlamentet anser att EU i allt högre grad använder sig av finansieringsinstrument 
och budgetgarantier genom Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB), viket har 
bidragit till att attrahera ytterligare finansiering för att fylla investeringsgapet på nationell, 
regional och lokal nivå. Parlamentet upprepar därför sitt stöd för revisionsrättens 
effektivitetsrevisioner avseende finansieringsinstrumenten och EIB.
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