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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 den anslåede fejlforekomst i udgifterne til "Økonomisk, social og 
territorial samhørighed" som anført i Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 
2018 steg fra 3 % i 2017 til 5 % i 2018; beklager, at de seneste års positive tendens er 
blevet vendt, selv om det bør understreges, at fejl i budgetgennemførelsen ikke 
automatisk indebærer svig; 

2. bemærker, at kilden til disse fejl hovedsagelig skyldes godtgørelse af 
ikkestøtteberettigede omkostninger, overtrædelse af reglerne for det indre marked og 
manglende bilag, men også skyldes det foregående års samlede lave godtgørelses- og 
betalingssatser, samt at der indgik færre finansielle instrumenter i revisionen;

3. henleder opmærksomheden på, at højrisikoudgifter ofte er underlagt komplekse regler 
og betingelser for støtteberettigelse, som fører til fejl, og at en række af disse fejl 
forværres af et supplerende lag, der tilføjes af de nationale myndigheder; minder om, at 
enklere nationale regler for støtteberettigelse ville kunne bidrage til at mindske denne 
fejlkilde og resultere i en mindre administrativ byrde for støttemodtagerne;

4. understreger, at udnyttelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde ("ESI-
fondene") fortsat går langsommere end planlagt – ved udgangen af 2018 kun 27,3 % – 
og bemærker, at denne værdi er endnu lavere end udnyttelsesgraden i 2011, som er det 
tilsvarende år i den foregående flerårige finansielle ramme; 

5. minder om, at årsagerne til denne lave udnyttelsesgrad ikke kun ligger i 
frigørelsesmetoden (den såkaldte "n+3-regel"), men også i den sene vedtagelse af de 
lovgivningsmæssige rammer, der gør det muligt at gennemføre samhørighedspolitikken; 
opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til at sikre passende foranstaltninger i den 
næste programmeringsperiode for 2021-2027 for at undgå, at en forsinket 
gennemførelse af ESI-fondene og en dominoeffekt heraf gentages.


