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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 mer än hälften av EU:s utgifter under 2019 kan betraktas 
som högriskutgifter, inklusive ersättningsbaserade betalningar för investeringar inom 
områdena sammanhållning och landsbygdsutveckling. Parlamentet noterar att ökningen 
av den uppskattade andelen väsentliga fel från 4,5 % 2018 till 4,9 % 2019 kan leda till 
att revisorerna avger ett uttalande med avvikande mening om EU:s utgifter.

2. Europaparlamentet konstaterar att högriskutgifter ofta omfattas av komplexa regler och 
villkor för stödberättigande, och att sådana regler och villkor ofta kompletteras med 
ytterligare krav från nationella myndigheter, vilket leder till en ökad risk för fel som 
understryker skillnaden mellan fel och bedrägerier.

3. Europaparlamentet noterar minskningen av den uppskattade felnivån i utgifterna för 
Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning från 5 % 2018 till 4,4 % 2019. 
Parlamentet välkomnar denna årliga förbättring, men är besviket över att det inte har 
varit möjligt att minska felprocenten till den nivå på 3 % som registrerades 2017.

4. Europaparlamentet noterar att de främsta orsakerna till denna felprocent är projekt som 
inte är stödberättigande, överträdelser av reglerna för den inre marknaden och icke 
stödberättigande utgifter. Parlamentet påminner om att dessa områden har en hög 
inneboende risk för fel och att förvaltningsmyndigheternas kontroller inte alltid är 
ändamålsenliga.

5. Europaparlamentet välkomnar insatserna för att förenkla de krav som ska ställas på 
projektledare och förvaltningsmyndigheter i medlemsstaterna under programperioden 
2021–2027 i förordningen om gemensamma bestämmelser.

6. Europaparlamentet påpekar att sammanhållningspolitiken redan har visat sitt mervärde 
och kommer att bli ännu mer nödvändig i efterdyningarna av covid-19-krisen. 
Parlamentet understryker att ett undanröjande av de bakomliggande orsakerna till 
oriktigheter genom rationalisering och förstärkning av den administrativa kapaciteten 
skulle hjälpa stödmottagare och myndigheter att koncentrera sig på resultat och bidra till 
att minska felprocenten.

7. Europaparlamentet noterar med oro att utnyttjandegraden för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden vid utgången av det sjätte 
genomförandeåret är 6,6 % lägre än i samma skede under den föregående 
programperioden. Parlamentet uppmärksammar risken för att medlemsstaterna, i takt 
med att stödberättigandeperioden avslutas och med tanke på omständigheterna kring 
covid-19-krisen, prioriterar utgifterna framför resultat och korrekthet.


