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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet betonar att strukturåtgärderna var den näst största utgiftsposten
i EU:s budget under programperioden 2000–2006 och att de är EU:s mest kostsamma 
åtgärder för programperioden 2007-2013.

2. Europaparlamentet påminner om att Europeiska revisionsrätten i sin årsrapport för 
budgetåret 2006 konstaterade att minst 12 procent av det totala belopp som betalats ut till 
strukturåtgärdsprojekt inte skulle ha betalats ut, att 44 procent av utbetalningarna i 
stickprovet innehöll fel och att man i en stor andel av projekten inte hade efterlevt 
bestämmelserna.

3. Europaparlamentet poängterar att Europeiska revisionsrätten i samma rapport beskrev 
kontrollsystemen i medlemsstaterna som i allmänhet ineffektiva eller endast måttligt 
effektiva.

4. Europaparlamentet välkomnar därför ansträngningarna att uppfylla målen för struktur- och 
sammanhållningsfonden under den innevarande programperioden (2007–2013) inom 
ramen för förvaltning och principen om partnerskap1.

5. Europaparlamentet uppmanar de nationella revisionsorganen att både delta i större 
utsträckning i kontrollmekanismerna, så att medlen garanterat används korrekt, samt att 
axla sitt ansvar och spela en mer aktiv roll.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge riktlinjer och utbildning till de 
projektansvariga, de förvaltande och utbetalande myndigheterna samt revisionsorganen 
för att säkerställa att samtliga aktörer är väl medvetna om kraven i 
gemenskapslagstiftningen och tillämpar den korrekt.

7. Europaparlamentet välkomnar medlemsstaternas årliga sammanfattningar som 
ett första steg mot nationella förvaltningsförklaringar. Parlamentet kräver emellertid att 
kommissionen föreslår att samma krav, riktlinjer och vägledande anvisningar antas både 
för strukturåtgärderna och för den gemensamma jordbrukspolitiken.

8. Europaparlamentet beklagar att genomförandebestämmelserna för projekten ännu en gång 
antogs mycket sent och uppmanar de ansvariga administrativa myndigheterna, de 
utbetalande myndigheterna och kontrollorganen att införa och genomföra bestämmelser 
för förenklad administration (till exempel genom att oftare använda schablonbelopp).

                                               
1 I enlighet med artikel 11, rådets förordning (EG) nr 1083/2006, EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.
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