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Ændringsforslag 1
Petru Filip

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker, at medlemsstaterne 
indberettede 3.832 uregelmæssigheder i 
2007 (hvilket er en stigning på 19,2 % 
sammenlignet med 2006), at det samlede 
berørte beløb i 2007 var på omkring 828 
millioner euro, at mistanker om svig som 
en procentdel af det samlede antal 
indberettede uregelmæssigheder udgjorde 
omkring 12-15 % i 2007, og at det samlede 
beløb, der er behæftet med 
uregelmæssigheder for Den Europæiske 
Regionaludviklingsfond, var steget med 48 
% sammenlignet med 2006; understreger 
endnu en gang, at medlemsstaterne bør 
sikre, at deres finanskontrolmekanismer er 
tilstrækkelige, og understreger betydningen 
af, at medlemsstaterne indfører 
forebyggende foranstaltninger for at give 
bedre mulighed for at afsløre 
uregelmæssigheder, før der foretages 
nogen faktiske udbetalinger til modtagerne;

1. anerkender, at der i en lang række 
medlemsstater forekommer 
uregelmæssigheder med hensyn til 
anvendelsen af EU-midler som følge af 
dårlig forvaltning og nogle gange sågar 
svig; bemærker, at medlemsstaterne 
indberettede 3.832 uregelmæssigheder i 
2007 (hvilket er en stigning på 19,2 % 
sammenlignet med 2006), at det samlede 
berørte beløb i 2007 var på omkring 828 
millioner euro, at mistanker om svig som 
en procentdel af det samlede antal 
indberettede uregelmæssigheder udgjorde 
omkring 12-15 % i 2007, og at det samlede 
beløb, der er behæftet med 
uregelmæssigheder for Den Europæiske 
Regionaludviklingsfond, var steget med 48 
% sammenlignet med 2006; understreger 
endnu en gang, at medlemsstaterne bør 
sikre, at deres finanskontrolmekanismer er 
tilstrækkelige, og understreger betydningen 
af, at medlemsstaterne indfører 
forebyggende foranstaltninger for at give 
bedre mulighed for at afsløre 
uregelmæssigheder, før der foretages 
nogen faktiske udbetalinger til modtagerne;
understreger, at alle medlemsstaterne til 
stadighed er forpligtet til at bekæmpe svig 
og korruption, og at der desuden er behov 
for en samordnet indsats for at opnå 
reelle forbedringer;

Or. en
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Ændringsforslag 2
Maria Petre

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker, at medlemsstaterne 
indberettede 3.832 uregelmæssigheder i 
2007 (hvilket er en stigning på 19,2 % 
sammenlignet med 2006), at det samlede 
berørte beløb i 2007 var på omkring 828 
millioner euro, at mistanker om svig som 
en procentdel af det samlede antal 
indberettede uregelmæssigheder udgjorde 
omkring 12-15 % i 2007, og at det samlede 
beløb, der er behæftet med 
uregelmæssigheder for Den Europæiske 
Regionaludviklingsfond, var steget med 48 
% sammenlignet med 2006; understreger 
endnu en gang, at medlemsstaterne bør 
sikre, at deres finanskontrolmekanismer er 
tilstrækkelige, og understreger betydningen 
af, at medlemsstaterne indfører 
forebyggende foranstaltninger for at give 
bedre mulighed for at afsløre 
uregelmæssigheder, før der foretages 
nogen faktiske udbetalinger til modtagerne;

1. bemærker, at medlemsstaterne 
indberettede 3.832 uregelmæssigheder i 
2007 (hvilket er en stigning på 19,2 % 
sammenlignet med 2006), at det samlede 
berørte beløb i 2007 var på omkring 828 
millioner euro, at mistanker om svig som 
en procentdel af det samlede antal 
indberettede uregelmæssigheder udgjorde 
omkring 12-15 % i 2007, og at det samlede 
beløb, der er behæftet med 
uregelmæssigheder for Den Europæiske 
Regionaludviklingsfond, var steget med 48 
% sammenlignet med 2006; glæder sig 
over den indsats, som medlemsstaterne 
allerede har gjort, men understreger endnu 
en gang, at sidstnævnte bør sikre, at deres 
finanskontrolmekanismer er tilstrækkelige, 
og understreger betydningen af, at 
medlemsstaterne indfører forebyggende 
foranstaltninger for at give bedre mulighed 
for at afsløre uregelmæssigheder, før der 
foretages nogen faktiske udbetalinger til 
modtagerne;

Or. fr

Ændringsforslag 3
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker, at medlemsstaterne 
indberettede 3.832 uregelmæssigheder i 
2007 (hvilket er en stigning på 19,2 % 
sammenlignet med 2006), at det samlede 

1. bemærker, at medlemsstaterne 
indberettede 3.832 uregelmæssigheder i 
2007 (hvilket er en stigning på 19,2 % 
sammenlignet med 2006), at det samlede 
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berørte beløb i 2007 var på omkring 828 
millioner euro, at mistanker om svig som 
en procentdel af det samlede antal 
indberettede uregelmæssigheder udgjorde 
omkring 12-15 % i 2007, og at det samlede 
beløb, der er behæftet med 
uregelmæssigheder for Den Europæiske 
Regionaludviklingsfond, var steget med 
48 % sammenlignet med 2006; 
understreger endnu en gang, at 
medlemsstaterne bør sikre, at deres 
finanskontrolmekanismer er tilstrækkelige, 
og understreger betydningen af, at 
medlemsstaterne indfører forebyggende 
foranstaltninger for at give bedre mulighed 
for at afsløre uregelmæssigheder, før der 
foretages nogen faktiske udbetalinger til 
modtagerne;

berørte beløb i 2007 var på omkring 828 
millioner euro (hvilket svarer til noget 
mindre end 1,83 % af 
forpligtelsesbevillingerne), at mistanker 
om svig som en procentdel af det samlede 
antal indberettede uregelmæssigheder 
udgjorde omkring 12-15 % i 2007 med et 
formodet tab på 141 millioner euro, 
(hvilket udgør 0,31 % af 
forpligtelsesbevillingerne i alt, dvs. en 
reduktion sammenlignet med de 157,56 
millioner euro, svarende til 0,41 %, i 
2006); understreger endnu en gang, at 
medlemsstaterne bør sikre, at deres 
finanskontrolmekanismer er tilstrækkelige, 
og understreger betydningen af, at 
medlemsstaterne indfører forebyggende 
foranstaltninger for at give bedre mulighed 
for at afsløre uregelmæssigheder, før der 
foretages nogen faktiske udbetalinger til 
modtagerne;

Or. es

Ændringsforslag 4
James Nicholson

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. fremhæver betydningen af 
handlingsplanen til styrkelse af 
tilsynsfunktionen ved delt forvaltning af 
strukturforanstaltninger, som 
Kommissionen vedtog den 19. februar 
2008, hvis formål er at reducere omfanget 
af fejl i anmeldte udgifter fra 
medlemsstaterne; er overbevist om, at 
denne nye handlingsplan kan medføre 
væsentlige forbedringer af situationen, 
ikke mindst i kraft af, at medlemsstaterne 
bistås med at forbedre deres evne til at 
vurdere, om et projekt er støtteberettiget; 
bemærker, at den første situationsrapport 
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vedrørende denne handlingsplan 
indeholder en beskrivelse af nogle positive 
indledende resultater;

Or. en

Ændringsforslag 5
Maria Petre

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger, at det er nødvendigt at 
skelne mellem begrebet svig og begrebet 
dårlig forvaltning, eftersom førstnævnte 
indeholder et element af forsætlighed, 
mens sidstnævnte betegner uforsætlige 
fejl;

Or. fr

Ændringsforslag 6
Petru Filip

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at Kommissionen har 
offentliggjort en række rapporter, hvori den 
vurderer Bulgariens og Rumæniens 
fremskridt i retning af en reform af 
retsvæsenet og af korruptionsbekæmpelsen 
under mekanismen for samarbejde og 
kontrol, og en særlig rapport om 
forvaltningen af EU-midler i Bulgarien, 
hvori man sætter fokus på behovet for et 
vedvarende politisk engagement og 
implementering i praksis, hvis de 
benchmarks, der blev opstillet på 
tidspunktet for tiltrædelsen, skal opfyldes 

2. bemærker, at Kommissionen har 
offentliggjort en række rapporter, hvori den 
vurderer Bulgariens og Rumæniens 
fremskridt i retning af en reform af 
retsvæsenet og af korruptionsbekæmpelsen 
under mekanismen for samarbejde og 
kontrol; tilskynder følgelig disse 
medlemsstater til konsekvent at skride til 
handling for at gennemføre de konkrete 
opfølgningsforanstaltninger, der findes i 
disse rapporter;
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fuldstændig; bemærker ligeledes, at 
Kommissionen navnlig i forhold til 
Bulgarien midlertidigt har suspenderet 
EU-finansieringen på grund af
uregelmæssigheder, som man har 
konstateret takket være sit kontrol- og 
revisionssystem; opfordrer derfor disse 
medlemsstater til hurtigt at skride til 
handling for at gennemføre de konkrete 
opfølgningsforanstaltninger, der findes i 
disse rapporter;

Or. en

Ændringsforslag 7
Rumiana Jeleva

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at Kommissionen har 
offentliggjort en række rapporter, hvori den 
vurderer Bulgariens og Rumæniens 
fremskridt i retning af en reform af 
retsvæsenet og af korruptionsbekæmpelsen 
under mekanismen for samarbejde og 
kontrol, og en særlig rapport om 
forvaltningen af EU-midler i Bulgarien, 
hvori man sætter fokus på behovet for et 
vedvarende politisk engagement og 
implementering i praksis, hvis de 
benchmarks, der blev opstillet på 
tidspunktet for tiltrædelsen, skal opfyldes 
fuldstændig; bemærker ligeledes, at 
Kommissionen navnlig i forhold til 
Bulgarien midlertidigt har suspenderet EU-
finansieringen på grund af 
uregelmæssigheder, som man har 
konstateret takket være sit kontrol- og 
revisionssystem; opfordrer derfor disse 
medlemsstater til hurtigt at skride til 
handling for at gennemføre de konkrete 
opfølgningsforanstaltninger, der findes i 
disse rapporter;

2. bemærker, at Kommissionen har 
offentliggjort en række detaljerede, 
tilbundsgående rapporter, hvori den kritisk 
vurderer Bulgariens og Rumæniens 
fremskridt i retning af en reform af 
retsvæsenet og af korruptionsbekæmpelsen 
under mekanismen for samarbejde og 
kontrol, og en særlig rapport om 
forvaltningen af EU-midler i Bulgarien, 
hvori man sætter fokus på behovet for et 
vedvarende politisk engagement og 
implementering i praksis, hvis de 
benchmarks, der blev opstillet på 
tidspunktet for tiltrædelsen, skal opfyldes 
fuldstændig; bemærker ligeledes, at
Kommissionen navnlig i forhold til 
Bulgarien midlertidigt har suspenderet EU-
finansieringen på grund af 
uregelmæssigheder, som man har 
konstateret takket være sit kontrol- og 
revisionssystem; opfordrer derfor disse 
medlemsstater til hurtigt at skride til 
handling for at gennemføre de konkrete 
opfølgningsforanstaltninger, der findes i 
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disse rapporter;

Or. en

Ændringsforslag 8
Maria Petre

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at Kommissionen har 
offentliggjort en række rapporter, hvori den 
vurderer Bulgariens og Rumæniens 
fremskridt i retning af en reform af 
retsvæsenet og af 
korruptionsbekæmpelsen under 
mekanismen for samarbejde og kontrol, 
og en særlig rapport om forvaltningen af 
EU-midler i Bulgarien, hvori man sætter 
fokus på behovet for et vedvarende politisk 
engagement og implementering i praksis, 
hvis de benchmarks, der blev opstillet på 
tidspunktet for tiltrædelsen, skal opfyldes 
fuldstændig; bemærker ligeledes, at 
Kommissionen navnlig i forhold til 
Bulgarien midlertidigt har suspenderet 
EU-finansieringen på grund af 
uregelmæssigheder, som man har 
konstateret takket være sit kontrol- og 
revisionssystem; opfordrer derfor disse 
medlemsstater til hurtigt at skride til 
handling for at gennemføre de konkrete 
opfølgningsforanstaltninger, der findes i 
disse rapporter;

2. bemærker, at Kommissionen har 
offentliggjort en række rapporter, hvori den 
vurderer Bulgariens og Rumæniens 
fremskridt, og en særlig rapport om 
forvaltningen af EU-midler i Bulgarien, 
hvori man sætter fokus på behovet for et 
vedvarende politisk engagement og 
implementering i praksis, hvis de 
benchmarks, der blev opstillet på 
tidspunktet for tiltrædelsen, skal opfyldes 
fuldstændig; opfordrer derfor disse 
medlemsstater til hurtigt at skride til 
handling for at gennemføre de konkrete 
opfølgningsforanstaltninger, der findes i 
disse rapporter;

Or. fr

Ændringsforslag 9
James Nicholson

Udkast til udtalelse
Punkt 2
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at Kommissionen har 
offentliggjort en række rapporter, hvori den 
vurderer Bulgariens og Rumæniens 
fremskridt i retning af en reform af 
retsvæsenet og af korruptionsbekæmpelsen 
under mekanismen for samarbejde og 
kontrol, og en særlig rapport om 
forvaltningen af EU-midler i Bulgarien, 
hvori man sætter fokus på behovet for et 
vedvarende politisk engagement og 
implementering i praksis, hvis de 
benchmarks, der blev opstillet på 
tidspunktet for tiltrædelsen, skal opfyldes 
fuldstændig; bemærker ligeledes, at 
Kommissionen navnlig i forhold til 
Bulgarien midlertidigt har suspenderet EU-
finansieringen på grund af 
uregelmæssigheder, som man har 
konstateret takket være sit kontrol- og 
revisionssystem; opfordrer derfor disse 
medlemsstater til hurtigt at skride til 
handling for at gennemføre de konkrete 
opfølgningsforanstaltninger, der findes i 
disse rapporter;

2. bemærker, at Kommissionen har 
offentliggjort en række rapporter, hvori den 
vurderer Bulgariens og Rumæniens 
fremskridt i retning af en reform af 
retsvæsenet og af korruptionsbekæmpelsen 
under mekanismen for samarbejde og 
kontrol, og en særlig rapport om 
forvaltningen af EU-midler i Bulgarien, 
hvori man sætter fokus på behovet for et 
vedvarende politisk engagement og 
implementering i praksis, hvis de 
benchmarks, der blev opstillet på 
tidspunktet for tiltrædelsen, skal opfyldes 
fuldstændig; bemærker ligeledes, at 
Kommissionen navnlig i forhold til 
Bulgarien midlertidigt har suspenderet EU-
finansieringen af ét operationelt program
på grund af uregelmæssigheder, som man 
har konstateret takket være sit kontrol- og 
revisionssystem; opfordrer derfor disse 
medlemsstater til hurtigt at skride til 
handling for at gennemføre de konkrete 
opfølgningsforanstaltninger, der findes i 
disse rapporter;

Or. en

Ændringsforslag 10
Emmanouil Angelakas

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at Kommissionen har 
offentliggjort en række rapporter, hvori den 
vurderer Bulgariens og Rumæniens 
fremskridt i retning af en reform af 
retsvæsenet og af korruptionsbekæmpelsen 
under mekanismen for samarbejde og 
kontrol, og en særlig rapport om 
forvaltningen af EU-midler i Bulgarien, 

2. bemærker, at Kommissionen har 
offentliggjort en række rapporter, hvori den 
vurderer Bulgariens og Rumæniens 
fremskridt i retning af en reform af 
retsvæsenet og af korruptionsbekæmpelsen 
under mekanismen for samarbejde og 
kontrol, og en særlig rapport om 
forvaltningen af EU-midler i Bulgarien, 
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hvori man sætter fokus på behovet for et 
vedvarende politisk engagement og 
implementering i praksis, hvis de 
benchmarks, der blev opstillet på 
tidspunktet for tiltrædelsen, skal opfyldes 
fuldstændig; bemærker ligeledes, at 
Kommissionen navnlig i forhold til 
Bulgarien midlertidigt har suspenderet EU-
finansieringen på grund af 
uregelmæssigheder, som man har 
konstateret takket være sit kontrol- og 
revisionssystem; opfordrer derfor disse 
medlemsstater til hurtigt at skride til 
handling for at gennemføre de konkrete 
opfølgningsforanstaltninger, der findes i 
disse rapporter;

hvori man sætter fokus på behovet for et 
vedvarende politisk engagement og 
implementering i praksis, hvis de 
benchmarks, der blev opstillet på 
tidspunktet for tiltrædelsen, skal opfyldes 
fuldstændig; bemærker ligeledes, at 
Kommissionen navnlig i forhold til 
Bulgarien midlertidigt har suspenderet EU-
finansieringen på grund af 
uregelmæssigheder, som man har 
konstateret takket være sit kontrol- og 
revisionssystem; opfordrer derfor disse 
medlemsstater til hurtigt at skride til 
handling for at gennemføre de konkrete 
opfølgningsforanstaltninger, der findes i 
disse rapporter; tilskynder endeligt de 
omtalte stater til at fremme det arbejde, 
som de er i gang med, og opfordrer dem 
til at fremme alle de fornødne tiltag, der 
fører i denne retning;

Or. el

Ændringsforslag 11
Miloš Koterec

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at Kommissionen har 
offentliggjort en række rapporter, hvori den 
vurderer Bulgariens og Rumæniens 
fremskridt i retning af en reform af 
retsvæsenet og af korruptionsbekæmpelsen 
under mekanismen for samarbejde og 
kontrol, og en særlig rapport om 
forvaltningen af EU-midler i Bulgarien, 
hvori man sætter fokus på behovet for et 
vedvarende politisk engagement og 
implementering i praksis, hvis de 
benchmarks, der blev opstillet på 
tidspunktet for tiltrædelsen, skal opfyldes 
fuldstændig; bemærker ligeledes, at 
Kommissionen navnlig i forhold til 

2. bemærker, at Kommissionen har 
offentliggjort en række rapporter, hvori den 
vurderer Bulgariens og Rumæniens 
fremskridt i retning af en reform af 
retsvæsenet og af korruptionsbekæmpelsen 
under mekanismen for samarbejde og 
kontrol, og en særlig rapport om 
forvaltningen af EU-midler i Bulgarien, 
hvori man sætter fokus på behovet for et 
vedvarende politisk engagement og 
implementering i praksis, hvis de 
benchmarks, der blev opstillet på 
tidspunktet for tiltrædelsen, skal opfyldes 
fuldstændig; bemærker ligeledes, at 
Kommissionen navnlig i forhold til 
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Bulgarien midlertidigt har suspenderet EU-
finansieringen på grund af 
uregelmæssigheder, som man har 
konstateret takket være sit kontrol- og 
revisionssystem; opfordrer derfor disse 
medlemsstater til hurtigt at skride til 
handling for at gennemføre de konkrete 
opfølgningsforanstaltninger, der findes i 
disse rapporter;

Bulgarien midlertidigt har suspenderet EU-
finansieringen på grund af 
uregelmæssigheder, som man har 
konstateret takket være sit kontrol- og 
revisionssystem; opfordrer derfor disse 
medlemsstater, der endnu ikke har gjort 
dette, til hurtigt at skride til handling for at 
gennemføre de konkrete 
opfølgningsforanstaltninger, der findes i 
disse rapporter;

Or. en

Ændringsforslag 12
James Nicholson

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. anerkender, at den reelle absorption 
af strukturfondene har udgjort en 
væsentlig udfordring, navnlig for de nye 
medlemsstater, da disse opfordres til at 
opfylde strenge og ofte komplicerede krav 
for at kunne gøre brug af fondene; glæder 
sig derfor over den indsats, som disse 
medlemsstater har ydet med henblik på at 
øge deres gennemførelseskapacitet, og 
opfordrer dem til at intensivere dette 
arbejde, således at de kan fremvise 
håndgribelige resultater inden for en 
acceptabel tidshorisont;  

Or. en

Ændringsforslag 13
James Nicholson

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. mener, at medlemsstaternes 
uregelmæssigheder til en vis grad kan 
tilskrives den kompleksitet, der 
kendetegner lovrammen for 
strukturfondsprogrammerne, navnlig for 
så vidt angår procedurerne for styring og 
overvågning; opfordrer derfor kraftigt 
Kommissionen til at intensivere sin 
indsats med henblik på at forenkle 
systemet yderligere;

Or. en

Ændringsforslag 14
Markus Pieper

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer de otte medlemsstater 
(Estland, Frankrig, Tyskland, Irland, 
Luxembourg, Letland, Spanien og 
Sverige), der stadig ikke anvender de 
elektroniske moduler AFIS/ECR til 
elektronisk rapportering, til hurtigt at tage 
dem i brug for at forbedre deres 
datakvalitet og sikre en rettidig 
rapportering inden udgangen af 2009;

4. opfordrer de syv medlemsstater (Estland, 
Frankrig, Irland, Luxembourg, Letland, 
Spanien og Sverige), der stadig ikke 
anvender de elektroniske moduler 
AFIS/ECR til elektronisk rapportering, til 
hurtigt at tage dem i brug for at forbedre 
deres datakvalitet og sikre en rettidig 
rapportering inden udgangen af 2009; 
glæder sig i denne forbindelse over, at 
Tyskland i samarbejde med OLAF er i 
færd med at gennemføre et pilotprojekt 
med henblik på indførelse af et 
webbaseret rapporteringssystem.

Or. en
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Ændringsforslag 15
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer de otte medlemsstater 
(Estland, Frankrig, Tyskland, Irland, 
Luxembourg, Letland, Spanien og 
Sverige), der stadig ikke anvender de 
elektroniske moduler AFIS/ECR til 
elektronisk rapportering, til hurtigt at tage 
dem i brug for at forbedre deres 
datakvalitet og sikre en rettidig 
rapportering inden udgangen af 2009;

4. opfordrer de medlemsstater, der stadig 
ikke anvender de elektroniske moduler 
AFIS/ECR til elektronisk rapportering, til 
hurtigt at tage dem i brug for at forbedre 
deres datakvalitet og sikre en rettidig 
rapportering inden udgangen af 2009;

Or. es

Ændringsforslag 16
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understeger, at klassificeringen af 
uregelmæssigheder (angivelse af, hvorvidt 
der er tale om mistanke om svindel) er et 
element i medlemsstaternes rapportering, 
der bør styrkes, eftersom fire
medlemsstater (Frankrig, Irland, 
Luxembourg og Spanien) endnu ikke har 
fremlagt nogen form for kvalifikation, 
mens tre andre medlemsstater (Danmark, 
Tyskland og Sverige) kun kunne 
fremlægge en klassificering for en 
begrænset del af deres indberettede 
uregelmæssigheder;

5. understeger, at klassificeringen af 
uregelmæssigheder (angivelse af, hvorvidt 
der er tale om mistanke om svindel) er et 
element i medlemsstaternes rapportering, 
der bør styrkes, eftersom flere
medlemsstater endnu ikke har fremlagt 
nogen form for kvalifikation, mens andre 
medlemsstater kun kunne fremlægge en 
klassificering for en begrænset del af deres 
indberettede uregelmæssigheder;

Or. es
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Ændringsforslag 17
Giovanni Robusti

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. beklager, at selv om navnene på alle 
direkte støttemodtagere under EU's 
samhørighedspolitik skal offentliggøres af 
forvaltningsmyndighederne i henhold til 
reglerne for anvendelsen af fonden for 
2007-2013 (Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1828/2006), er databasen på 
Kommissionens websted ufuldstændig; 
opfordrer derfor medlemsstaterne og 
Kommissionen til at overholde denne 
åbenhedsforpligtelse fuldt ud og inden for 
fristen i juni 2009, som fastsættes i 
Parlamentets beslutning;

6. beklager, at selv om navnene på alle 
direkte støttemodtagere under EU's 
samhørighedspolitik skal offentliggøres af 
forvaltningsmyndighederne i henhold til 
reglerne for anvendelsen af fonden for 
2007-2013 (Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1828/2006), er databasen på 
Kommissionens websted ufuldstændig; 
opfordrer derfor medlemsstaterne til at 
overholde denne åbenhedsforpligtelse fuldt 
ud og inden for fristen i juni 2009, som 
fastsættes i Parlamentets beslutning, og 
opfordrer Kommissionen til også at 
fastlægge sanktioner over for de 
kompetente forvaltninger, såfremt der 
konstateres forsinkelser og manglende 
overholdelse af den nævnte pligt til 
gennemsigtighed;

Or. it

Ændringsforslag 18
Emmanouil Angelakas

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. beklager, at selv om navnene på alle 
direkte støttemodtagere under EU's 
samhørighedspolitik skal offentliggøres af 
forvaltningsmyndighederne i henhold til 
reglerne for anvendelsen af fonden for 
2007-2013 (Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1828/2006), er databasen på 
Kommissionens websted ufuldstændig; 
opfordrer derfor medlemsstaterne og 

6. beklager, at selv om navnene på alle 
direkte støttemodtagere under EU's 
samhørighedspolitik skal offentliggøres af 
forvaltningsmyndighederne i henhold til 
reglerne for anvendelsen af fonden for 
2007-2013 (Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1828/2006), er databasen på 
Kommissionens websted ufuldstændig; 
opfordrer derfor Kommissionen til at 
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Kommissionen til at overholde denne 
åbenhedsforpligtelse fuldt ud og inden for 
fristen i juni 2009, som fastsættes i 
Parlamentets beslutning;

samarbejde med medlemsstaterne for at 
fremskynde opdateringstempoet på 
databasen, så den kommer til at fungere 
mere effektivt inden for rammerne om 
åbenhed; opfordrer desuden
medlemsstaterne og Kommissionen til at 
overholde denne åbenhedsforpligtelse fuldt 
ud og inden for fristen i juni 2009, som 
fastsættes i Parlamentets beslutning;

Or. el

Ændringsforslag 19
James Nicholson

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. støtter Kommissionens holdning om, at 
der vil blive gennemført afhjælpende 
foranstaltninger, når der konstateres 
uregelmæssigheder, herunder suspendering 
af udbetalinger og inddrivelse af 
uberettigede eller fejlagtige udbetalinger, 
og at den vil aflægge rapport til 
Parlamentet mindst to gange om året om 
de foranstaltninger, den træffer i denne 
henseende.

7. støtter Kommissionens holdning om, at 
der vil blive gennemført afhjælpende 
foranstaltninger, når der konstateres 
uregelmæssigheder, herunder suspendering 
af udbetalinger og inddrivelse af 
uberettigede eller fejlagtige udbetalinger; 
erindrer om, at Kommissionen skal 
aflægge rapport fire gange om året om det 
fremskridt, der er opnået med hensyn til 
gennemførelsen af dens handlingsplan.

Or. en

Ændringsforslag 20
Emmanouil Angelakas

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. støtter Kommissionens holdning om, at 
der vil blive gennemført afhjælpende 
foranstaltninger, når der konstateres 

7. støtter Kommissionens holdning om, at 
der vil blive gennemført afhjælpende 
foranstaltninger, når der konstateres 
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uregelmæssigheder, herunder suspendering 
af udbetalinger og inddrivelse af 
uberettigede eller fejlagtige udbetalinger, 
og at den vil aflægge rapport til 
Parlamentet mindst to gange om året om de 
foranstaltninger, den træffer i denne 
henseende.

uregelmæssigheder af alvorlig karakter, 
herunder suspendering af udbetalinger og 
inddrivelse af uberettigede eller fejlagtige 
udbetalinger, og at den vil aflægge rapport 
til Parlamentet mindst to gange om året om 
de foranstaltninger, den træffer i denne 
henseende; men opfordrer alligevel 
Kommissionen til at støtte 
medlemsstaterne med at forebygge 
uregelmæssigheder og indføre den 
fornødne knowhow hos de ansvarlige 
nationale og regionale myndigheder;

Or. el

Ændringsforslag 21
Emmanouil Angelakas

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. beder Kommissionen om at tage 
hensyn til de 
administrationsomkostninger, som de 
nationale, regionale og lokale 
forvaltninger i medlemsstaterne opfordres 
til at påtage sig under udførelsen af de 
ofte komplicerede og bekostelige krav i 
forbindelse med overvågning og kontrol 
af de medfinansierede aktiviteter;

Or. el

Ændringsforslag 22
Jean Marie Beaupuy

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. glæder sig over kvaliteten af de 
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resultater, der er opnået i næsten alle 
projekter, og henleder opmærksomheden 
på nødvendigheden af, for at det ikke skal 
gå ud over en korrekt anvendelse af 
strukturfondene, at man ikke forveksler:
- administrative uregelmæssigheder, som 
skal korrigeres,
- svig (svarende til 0,16 % af de 
betalinger, som Kommissionen har 
foretaget mellem 2000 og 2007), som skal 
straffes;

Or. fr

Ændringsforslag 23
Emmanouil Angelakas

Udkast til udtalelse
Punkt 7 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7b. påpeger, at den fornødne forbedring 
af vilkårene for anstændig 
finansforvaltning bør bygge på en bredere 
forenkling af de regler og procedurer, der 
gælder for systemerne til udnyttelse af 
fællesskabsmidler;

Or. el

Ændringsforslag 24
Emmanouil Angelakas

Udkast til udtalelse
Punkt 7 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7c. beder såvel Kommissionen som 
medlemsstaterne om at arbejde metodisk i 
denne retning for at opstille måder til 
undgåelse af uregelmæssigheder og 
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administrative fejltagelser og fiaskoer;

Or. el
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