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FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at strukturpolitikkerne udgjorde den næststørste del af EU-budgettet i 
programmeringsperioden 2000-2006 og er de vigtigste politikker i EU i perioden 2007-
2013;

2. minder om, at Revisionsretten i sin årsberetning for regnskabsåret 2006 fandt, at mindst 
12 % af det samlede beløb, der er godtgjort i forbindelse med strukturprojekter i 
regnskabsåret 2006, ikke skulle have været godtgjort, at 44 % af godtgørelserne i 
stikprøven var behæftet med fejl, og at en væsentlig del af projekterne var behæftet med 
overensstemmelsesfejl;

3. understreger, at Revisionsretten i den samme beretning beskrev kontrolsystemerne i 
medlemsstaterne som generelt ineffektive eller kun moderat effektive;

4. bifalder derfor indsatsen for at opfylde målene for struktur- og samhørighedsfondene i 
den aktuelle programmeringsperiode 2007-2013 inden for rammerne af styrings- og 
partnerskabsprincippet1;

5. opfordrer de nationale revisionsretter til både at spille en større rolle i forbindelse med 
kontrolmekanismerne for at sikre, at midlerne anvendes hensigtsmæssigt, og at påtage 
sig deres ansvar og spille en mere aktiv rolle;

6. opfordrer medlemsstaterne til at give vejledning og uddannelse til lederne af projekterne 
og de myndigheder, der forvalter og betaler projekterne, og til at revisionsorganerne 
sikrer, at alle aktører er bekendt med kravene i fællesskabsbestemmelserne og 
gennemfører dem korrekt;

7. bifalder medlemsstaternes årlige oversigter som et første skridt mod nationale 
forvaltningserklæringer; tilskynder imidlertid Kommissionen til at foreslå vedtagelse af 
de samme krav, retningslinjer og vejledninger for strukturpolitikkerne som for den 
fælles landbrugspolitik;

8. beklager, at gennemførelseslovgivningen for projekterne på ny blev vedtaget meget 
sent, og kræver, at de kompetente forvaltningsmyndigheder og betalings- og
kontrolmyndigheder fastsætter og gennemfører regler for at forenkle forvaltningen 
(f.eks. ved i stigende omfang at anvende faste satser).

                                               
1 Som defineret i artikel 11 i Rådets forordning (EF) 1083/2006, EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.
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