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Ändringsförslag 1
Petru Filip

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att 
medlemsstaterna rapporterade om 
3 832 fall av oegentligheter under 2007 
(vilket är en ökning med 19,2 procent 
jämfört med 2006), att det totala berörda 
finansieringsbeloppet 2007 uppgick till 
cirka 828 miljoner euro, att misstänkta fall 
av bedrägeri uttryckt i procent av det totala 
antalet rapporterade oegentligheter uppgick 
till cirka 12–15 procent 2007 samt att det 
totala belopp för vilket oegentligheter 
anmälts för Europeiska regionala 
utvecklingsfondens del har ökat med 
48 procent jämfört med 2006. Parlamentet 
betonar på nytt att medlemsstaterna bör se 
till att deras mekanismer för finansiell 
kontroll är adekvata och understryker 
vikten av förebyggande åtgärder från 
medlemsstaternas sida i syfte att 
effektivare upptäcka oegentligheter innan 
utbetalningar till stödmottagare verkställs.

1. Europaparlamentet erkänner att det i 
många medlemsstater förekommer 
oegentligheter i användningen av 
EU:s medel, något som är förknippat med 
bristfällig förvaltning och ibland till och 
med bedrägerier. Parlamentet konstaterar 
att medlemsstaterna rapporterade om 
3 832 fall av oegentligheter under 2007 
(vilket är en ökning med 19,2 procent 
jämfört med 2006), att det totala berörda 
finansieringsbeloppet 2007 uppgick till 
cirka 828 miljoner euro, att misstänkta fall 
av bedrägeri uttryckt i procent av det totala 
antalet rapporterade oegentligheter uppgick 
till cirka 12–15 procent 2007 samt att det 
totala belopp för vilket oegentligheter 
anmälts för Europeiska regionala 
utvecklingsfondens del har ökat med 
48 procent jämfört med 2006. Parlamentet 
betonar på nytt att medlemsstaterna bör se 
till att deras mekanismer för finansiell 
kontroll är adekvata och understryker 
vikten av förebyggande åtgärder från 
medlemsstaternas sida i syfte att 
effektivare upptäcka oegentligheter innan 
utbetalningar till stödmottagare verkställs. 
Parlamentet betonar att bekämpning av 
bedrägerier och korruption utgör ett 
konstant ansvar för samtliga 
medlemsstater och att det krävs samlade 
insatser för att uppnå verkliga 
förbättringar.

Or. en
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Ändringsförslag 2
Maria Petre

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att 
medlemsstaterna rapporterade om 
3 832 fall av oegentligheter under 2007 
(vilket är en ökning med 19,2 procent 
jämfört med 2006), att det totala berörda 
finansieringsbeloppet 2007 uppgick till 
cirka 828 miljoner euro, att misstänkta fall 
av bedrägeri uttryckt i procent av det totala 
antalet rapporterade oegentligheter uppgick 
till cirka 12–15 procent 2007 samt att det 
totala belopp för vilket oegentligheter 
anmälts för Europeiska regionala 
utvecklingsfondens del har ökat med 
48 procent jämfört med 2006. Parlamentet 
betonar på nytt att medlemsstaterna bör se 
till att deras mekanismer för finansiell 
kontroll är adekvata och understryker 
vikten av förebyggande åtgärder från 
medlemsstaternas sida i syfte att 
effektivare upptäcka oegentligheter innan 
utbetalningar till stödmottagare verkställs.

1. Europaparlamentet konstaterar att 
medlemsstaterna rapporterade om 
3 832 fall av oegentligheter under 2007 
(vilket är en ökning med 19,2 procent 
jämfört med 2006), att det totala berörda 
finansieringsbeloppet 2007 uppgick till 
cirka 828 000 000 euro, att misstänkta fall 
av bedrägeri uttryckt i procent av det totala 
antalet rapporterade oegentligheter uppgick 
till cirka 12–15 procent 2007 samt att det 
totala belopp för vilket oegentligheter 
anmälts för Europeiska regionala 
utvecklingsfondens del har ökat med 
48 procent jämfört med 2006. Parlamentet 
välkomnar de insatser som 
medlemsstaterna redan gjort men betonar 
på nytt att de bör se till att deras 
mekanismer för finansiell kontroll är 
adekvata och understryker vikten av 
förebyggande åtgärder från 
medlemsstaternas sida i syfte att 
effektivare upptäcka oegentligheter innan 
utbetalningar till stödmottagare verkställs.

Or. fr

Ändringsförslag 3
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att 
medlemsstaterna rapporterade om 
3 832 fall av oegentligheter under 2007 
(vilket är en ökning med 19,2 procent 

1. Europaparlamentet konstaterar att 
medlemsstaterna rapporterade om 
3 832 fall av oegentligheter under 2007 
(vilket är en ökning med 19,2 procent 
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jämfört med 2006), att det totala berörda 
finansieringsbeloppet 2007 uppgick till 
cirka 828 miljoner euro, att misstänkta fall 
av bedrägeri uttryckt i procent av det totala 
antalet rapporterade oegentligheter uppgick 
till cirka 12–15 procent 2007 samt att det 
totala belopp för vilket oegentligheter 
anmälts för Europeiska regionala 
utvecklingsfondens del har ökat med 
48 procent jämfört med 2006. Parlamentet 
betonar på nytt att medlemsstaterna bör se 
till att deras mekanismer för finansiell 
kontroll är adekvata och understryker 
vikten av förebyggande åtgärder från 
medlemsstaternas sida i syfte att 
effektivare upptäcka oegentligheter innan 
utbetalningar till stödmottagare verkställs.

jämfört med 2006), att det totala berörda 
finansieringsbeloppet 2007 uppgick till 
cirka 828 miljoner euro (vilket motsvarar 
något mindre än 1,83 % av 
åtagandebemyndigandena), att misstänkta 
fall av bedrägeri uttryckt i procent av det 
totala antalet rapporterade oegentligheter 
uppgick till cirka 12–15 procent 2007, med 
budgetkonsekvenser på ca 
141 miljoner euro (vilket utgör 0,31 % av 
de sammanlagda åtagandena, dvs. en 
minskning jämfört med 
157,56 miljoner euro, dvs. 0,41 %, 2006). 
Parlamentet betonar på nytt att 
medlemsstaterna bör se till att deras 
mekanismer för finansiell kontroll är 
adekvata och understryker vikten av 
förebyggande åtgärder från 
medlemsstaternas sida i syfte att 
effektivare upptäcka oegentligheter innan 
utbetalningar till stödmottagare verkställs.

Or. es

Ändringsförslag 4
James Nicholson

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a . Europaparlamentet betonar 
handlingsplanens betydelse för att stärka 
övervakningen inom ramen för 
gemensam förvaltning av 
strukturåtgärder som kommissionen 
antog den 19 februari 2008 och som syftar 
till att reducera fel i krav på betalningar 
från medlemsstaterna. Parlamentet är 
övertygat om att den nya handlingsplanen 
kan förbättra situationen avsevärt, inte 
minst genom att hjälpa medlemsstaterna 
att utveckla sin förmåga att kontrollera 
huruvida projektutgifter är 
bidragsberättigade. Parlamentet noterar 
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att den första framstegsrapporten om 
denna handlingsplan visar på ett antal 
första, positiva resultat.

Or. en

Ändringsförslag 5
Maria Petre

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att det bör 
göras åtskillnad mellan begreppet 
bedrägeri och begreppet bristfällig 
förvaltning, eftersom det förra inbegriper 
en uppsåtlig aspekt medan det senare 
avser oavsiktliga fel.

Or. fr

Ändringsförslag 6
Petru Filip

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen offentliggjort en serie 
rapporter i vilka man utvärderar framstegen 
i Bulgarien och Rumänien i fråga om 
rättsliga reformer och kampen mot 
korruption inom ramen för samarbets- och 
kontrollmekanismerna samt en särskild 
rapport om förvaltningen av EU-medel i 
Bulgarien, vilken betonar behovet av 
hållbara politiska åtaganden och 
omsättandet av dessa i praktiken för att de 
riktmärken som fastställdes vid 
anslutningen ska kunna uppfyllas till 

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen offentliggjort en serie 
rapporter i vilka man utvärderar framstegen 
i Bulgarien och Rumänien i fråga om 
rättsliga reformer och kampen mot 
korruption inom ramen för samarbets- och 
kontrollmekanismerna. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att vidta 
konsekventa åtgärder för att genomföra de 
konkreta uppföljningsåtgärder som lagts 
fram i nämnda rapporter.
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fullo. Parlamentet konstaterar också att 
kommissionen, när det gäller Bulgarien, 
tillfälligt har avbrutit EU:s finansiering 
på grund av oegentligheter som upptäckts 
genom kommissionens system för kontroll 
och revision. Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att i brådskande ordning
vidta åtgärder för att genomföra de 
konkreta uppföljningsåtgärder som lagts 
fram i nämnda rapporter.

Or. en

Ändringsförslag 7
Rumiana Jeleva

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen offentliggjort en serie 
rapporter i vilka man utvärderar framstegen 
i Bulgarien och Rumänien i fråga om 
rättsliga reformer och kampen mot 
korruption inom ramen för samarbets- och 
kontrollmekanismerna samt en särskild 
rapport om förvaltningen av EU-medel i 
Bulgarien, vilken betonar behovet av 
hållbara politiska åtaganden och 
omsättandet av dessa i praktiken för att de 
riktmärken som fastställdes vid 
anslutningen ska kunna uppfyllas till fullo. 
Parlamentet konstaterar också att 
kommissionen, när det gäller Bulgarien, 
tillfälligt har avbrutit EU:s finansiering på 
grund av oegentligheter som upptäckts 
genom kommissionens system för kontroll 
och revision. Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att i brådskande ordning 
vidta åtgärder för att genomföra de 
konkreta uppföljningsåtgärder som lagts 
fram i nämnda rapporter.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen offentliggjort en serie 
detaljerade och djupgående rapporter i 
vilka man kritiskt utvärderar framstegen i 
Bulgarien och Rumänien i fråga om 
rättsliga reformer och kampen mot 
korruption inom ramen för samarbets- och 
kontrollmekanismerna samt en särskild 
rapport om förvaltningen av EU-medel i 
Bulgarien, vilken betonar behovet av 
hållbara politiska åtaganden och 
omsättandet av dessa i praktiken för att de 
riktmärken som fastställdes vid 
anslutningen ska kunna uppfyllas till fullo.
Parlamentet konstaterar också att 
kommissionen, när det gäller Bulgarien, 
tillfälligt har avbrutit EU:s finansiering på 
grund av oegentligheter som upptäckts 
genom kommissionens system för kontroll 
och revision. Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att i brådskande ordning 
vidta åtgärder för att genomföra de 
konkreta uppföljningsåtgärder som lagts 
fram i nämnda rapporter.
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Or. en

Ändringsförslag 8
Maria Petre

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen offentliggjort en serie 
rapporter i vilka man utvärderar framstegen 
i Bulgarien och Rumänien i fråga om 
rättsliga reformer och kampen mot 
korruption inom ramen för samarbets-
och kontrollmekanismerna samt en 
särskild rapport om förvaltningen av 
EU-medel i Bulgarien, vilken betonar 
behovet av hållbara politiska åtaganden 
och omsättandet av dessa i praktiken för att 
de riktmärken som fastställdes vid 
anslutningen ska kunna uppfyllas till fullo. 
Parlamentet konstaterar också att 
kommissionen, när det gäller Bulgarien, 
tillfälligt har avbrutit EU:s finansiering 
på grund av oegentligheter som upptäckts 
genom kommissionens system för kontroll 
och revision. Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att i brådskande ordning 
vidta åtgärder för att genomföra de 
konkreta uppföljningsåtgärder som lagts 
fram i nämnda rapporter.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen offentliggjort en serie 
rapporter i vilka man utvärderar framstegen 
i Bulgarien och Rumänien samt en särskild 
rapport om förvaltningen av EU-medel i 
Bulgarien, vilken betonar behovet av 
hållbara politiska åtaganden och 
omsättandet av dessa i praktiken för att de 
riktmärken som fastställdes vid 
anslutningen ska kunna uppfyllas till fullo. 
Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att i brådskande ordning 
vidta åtgärder för att genomföra de 
konkreta uppföljningsåtgärder som lagts 
fram i nämnda rapporter.

Or. fr

Ändringsförslag 9
James Nicholson

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 2. Europaparlamentet konstaterar att 
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kommissionen offentliggjort en serie 
rapporter i vilka man utvärderar framstegen 
i Bulgarien och Rumänien i fråga om 
rättsliga reformer och kampen mot 
korruption inom ramen för samarbets- och 
kontrollmekanismerna samt en särskild 
rapport om förvaltningen av EU-medel i 
Bulgarien, vilken betonar behovet av 
hållbara politiska åtaganden och 
omsättandet av dessa i praktiken för att de 
riktmärken som fastställdes vid 
anslutningen ska kunna uppfyllas till fullo. 
Parlamentet konstaterar också att 
kommissionen, när det gäller Bulgarien, 
tillfälligt har avbrutit EU:s finansiering på 
grund av oegentligheter som upptäckts 
genom kommissionens system för kontroll 
och revision. Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att i brådskande ordning 
vidta åtgärder för att genomföra de 
konkreta uppföljningsåtgärder som lagts 
fram i nämnda rapporter.

kommissionen offentliggjort en serie 
rapporter i vilka man utvärderar framstegen 
i Bulgarien och Rumänien i fråga om 
rättsliga reformer och kampen mot 
korruption inom ramen för samarbets- och 
kontrollmekanismerna samt en särskild 
rapport om förvaltningen av EU-medel i 
Bulgarien, vilken betonar behovet av 
hållbara politiska åtaganden och 
omsättandet av dessa i praktiken för att de 
riktmärken som fastställdes vid 
anslutningen ska kunna uppfyllas till fullo. 
Parlamentet konstaterar också att 
kommissionen, när det gäller Bulgarien, 
tillfälligt har avbrutit EU:s finansiering för 
ett operativt program på grund av 
oegentligheter som upptäckts genom 
kommissionens system för kontroll och 
revision. Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att i brådskande ordning 
vidta åtgärder för att genomföra de 
konkreta uppföljningsåtgärder som lagts 
fram i nämnda rapporter.

Or. en

Ändringsförslag 10
Emmanouil Angelakas

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen offentliggjort en serie 
rapporter i vilka man utvärderar framstegen 
i Bulgarien och Rumänien i fråga om 
rättsliga reformer och kampen mot 
korruption inom ramen för samarbets- och 
kontrollmekanismerna samt en särskild 
rapport om förvaltningen av EU-medel i 
Bulgarien, vilken betonar behovet av 
hållbara politiska åtaganden och 
omsättandet av dessa i praktiken för att de 
riktmärken som fastställdes vid 

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen offentliggjort en serie 
rapporter i vilka man utvärderar framstegen 
i Bulgarien och Rumänien i fråga om 
rättsliga reformer och kampen mot 
korruption inom ramen för samarbets- och 
kontrollmekanismerna samt en särskild 
rapport om förvaltningen av EU-medel i 
Bulgarien, vilken betonar behovet av 
hållbara politiska åtaganden och 
omsättandet av dessa i praktiken för att de 
riktmärken som fastställdes vid 
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anslutningen ska kunna uppfyllas till fullo. 
Parlamentet konstaterar också att 
kommissionen, när det gäller Bulgarien, 
tillfälligt har avbrutit EU:s finansiering på 
grund av oegentligheter som upptäckts 
genom kommissionens system för kontroll 
och revision. Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att i brådskande ordning 
vidta åtgärder för att genomföra de 
konkreta uppföljningsåtgärder som lagts 
fram i nämnda rapporter.

anslutningen ska kunna uppfyllas till fullo. 
Parlamentet konstaterar också att 
kommissionen, när det gäller Bulgarien, 
tillfälligt har avbrutit EU:s finansiering på 
grund av oegentligheter som upptäckts 
genom kommissionens system för kontroll 
och revision. Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att i brådskande ordning 
vidta åtgärder för att genomföra de 
konkreta uppföljningsåtgärder som lagts 
fram i nämnda rapporter. Slutligen 
uppmuntrar parlamentet de 
ansträngningar som dessa medlemsstater 
gjort och uppmanar dem att vidta alla 
nödvändiga åtgärder i detta syfte.

Or. el

Ändringsförslag 11
Miloš Koterec

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen offentliggjort en serie 
rapporter i vilka man utvärderar framstegen 
i Bulgarien och Rumänien i fråga om 
rättsliga reformer och kampen mot 
korruption inom ramen för samarbets- och 
kontrollmekanismerna samt en särskild 
rapport om förvaltningen av EU-medel i 
Bulgarien, vilken betonar behovet av 
hållbara politiska åtaganden och 
omsättandet av dessa i praktiken för att de 
riktmärken som fastställdes vid 
anslutningen ska kunna uppfyllas till fullo. 
Parlamentet konstaterar också att 
kommissionen, när det gäller Bulgarien, 
tillfälligt har avbrutit EU:s finansiering på 
grund av oegentligheter som upptäckts 
genom kommissionens system för kontroll 
och revision. Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att i brådskande ordning 

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen offentliggjort en serie 
rapporter i vilka man utvärderar framstegen 
i Bulgarien och Rumänien i fråga om 
rättsliga reformer och kampen mot 
korruption inom ramen för samarbets- och 
kontrollmekanismerna samt en särskild 
rapport om förvaltningen av EU-medel i 
Bulgarien, vilken betonar behovet av 
hållbara politiska åtaganden och 
omsättandet av dessa i praktiken för att de 
riktmärken som fastställdes vid 
anslutningen ska kunna uppfyllas till fullo.
Parlamentet konstaterar också att 
kommissionen, när det gäller Bulgarien, 
tillfälligt har avbrutit EU:s finansiering på 
grund av oegentligheter som upptäckts 
genom kommissionens system för kontroll 
och revision. Parlamentet uppmanar därför 
de medlemsstater som ännu inte gjort det 
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vidta åtgärder för att genomföra de 
konkreta uppföljningsåtgärder som lagts 
fram i nämnda rapporter.

att i brådskande ordning vidta åtgärder för 
att genomföra de konkreta 
uppföljningsåtgärder som lagts fram i 
nämnda rapporter. 

Or. en

Ändringsförslag 12
James Nicholson

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet erkänner att ett 
effektivt utnyttjande av strukturfonderna 
har medfört betydande utmaningar, 
särskilt för de nya medlemsstaterna, 
eftersom de ska efterleva strikta och ofta 
komplicerade krav för att kunna utnyttja 
fondmedlen. Därför välkomnar 
parlamentet de insatser som de här 
medlemsstaterna gjort för att förbättra sin 
genomförandekapacitet, och uppmanar 
dem att intensifiera arbetet för att kunna 
visa upp märkbara resultat inom rimlig 
tid.

Or. en

Ändringsförslag 13
James Nicholson

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet anser att den 
komplicerade ramlagstiftning som 
omfattar strukturfondsprogrammen, 
särskilt förvaltningen och 
övervakningsförfarandena, i viss mån är 
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orsaken till oegentligheter i 
medlemsstaterna. Därför uppmanar 
parlamentet kommissionen att intensifiera 
sina insatser för att förenkla systemet 
ytterligare.

Or. en

Ändringsförslag 14
Markus Pieper

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar de 
åtta medlemsstater (Estland, Frankrike, 
Irland, Lettland, Luxemburg, Spanien,
Sverige och Tyskland) som ännu inte 
använder sig av de elektroniska modulerna 
AFIS/ECR för anmälan på elektronisk väg 
att i brådskande ordning ta dessa i bruk, i 
syfte att före slutet av 2009 förbättra 
kvaliteten på uppgifterna och punktligheten 
för rapporteringen.

4. Europaparlamentet uppmanar de 
sju medlemsstater (Estland, Frankrike, 
Irland, Lettland, Luxemburg, Spanien och
Sverige) som ännu inte använder sig av de 
elektroniska modulerna AFIS/ECR för 
anmälan på elektronisk väg att i 
brådskande ordning ta dessa i bruk, i syfte 
att före slutet av 2009 förbättra kvaliteten 
på uppgifterna och punktligheten för 
rapporteringen. I detta sammanhang 
välkomnar parlamentet att Tyskland 
tillsammans med OLAF håller på att 
genomföra ett pilotprojekt för införande 
av ett webbaserat rapporteringssystem.

Or. en

Ändringsförslag 15
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar de 
åtta medlemsstater (Estland, Frankrike, 
Irland, Lettland, Luxemburg, Spanien, 

4. Europaparlamentet uppmanar de 
medlemsstater som ännu inte använder sig 
av de elektroniska modulerna AFIS/ECR 
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Sverige och Tyskland) som ännu inte 
använder sig av de elektroniska modulerna 
AFIS/ECR för anmälan på elektronisk väg 
att i brådskande ordning ta dessa i bruk, i 
syfte att före slutet av 2009 förbättra 
kvaliteten på uppgifterna och punktligheten 
för rapporteringen.

för anmälan på elektronisk väg att i 
brådskande ordning ta dessa i bruk, i syfte 
att före slutet av 2009 förbättra kvaliteten 
på uppgifterna och punktligheten för 
rapporteringen.

Or. es

Ändringsförslag 16
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att 
klassificeringen av oegentligheten 
(indikering av om misstanke om bedrägeri 
föreligger eller inte) är en del av 
medlemsstaternas rapportering som måste 
förbättras med beaktande av att 
fyra medlemsstater (Frankrike, Irland, 
Luxemburg och Spanien) inte lämnat in 
några som helst uppgifter om klassificering 
och tre andra medlemsstater (Danmark, 
Tyskland och Sverige) endast kunnat 
lämna uppgifter om klassificering i 
anslutning till ett begränsat antal av de 
oegentligheter som de rapporterat.

5. Europaparlamentet betonar att 
klassificeringen av oegentligheten 
(indikering av om misstanke om bedrägeri 
föreligger eller inte) är en del av 
medlemsstaternas rapportering som måste 
förbättras med beaktande av att vissa
medlemsstater inte lämnat in några som 
helst uppgifter om klassificering och andra 
medlemsstater endast kunnat lämna 
uppgifter om klassificering i anslutning till 
ett begränsat antal av de oegentligheter 
som de rapporterat.

Or. es

Ändringsförslag 17
Giovanni Robusti

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet beklagar att trots att 6. Europaparlamentet beklagar att trots att 
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namnen på alla dem som mottar direktstöd 
inom ramen för 
EU:s sammanhållningspolitik måste 
offentliggöras av 
förvaltningsmyndigheterna i enlighet med 
tillämpningsföreskrifterna för fonderna 
2007-2013 (kommissionens förordning 
(EG) nr 1828/2006), är databasen på 
kommissionens webbplats ofullständig. 
Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna och kommissionen att till
fullo och lägligt uppfylla detta krav på 
öppenhet före juni 2009, vilket är den 
tidsfrist som fastställts i parlamentets 
resolution.

namnen på alla dem som mottar direktstöd 
inom ramen för 
EU:s sammanhållningspolitik måste 
offentliggöras av 
förvaltningsmyndigheterna i enlighet med 
tillämpningsföreskrifterna för fonderna 
2007-2013 (kommissionens förordning 
(EG) nr 1828/2006), är databasen på 
kommissionens webbplats ofullständig.
Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att till fullo och lägligt 
uppfylla detta krav på öppenhet före 
juni 2009, vilket är den tidsfrist som 
fastställts i parlamentets resolution, och 
uppmanar kommissionen att även 
fastställa påföljder för de behöriga 
myndigheterna om det konstateras 
förseningar och brister i fråga om kravet 
på öppenhet.

Or. it

Ändringsförslag 18
Emmanouil Angelakas

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet beklagar att trots att 
namnen på alla dem som mottar direktstöd 
inom ramen för 
EU:s sammanhållningspolitik måste 
offentliggöras av 
förvaltningsmyndigheterna i enlighet med 
tillämpningsföreskrifterna för fonderna 
2007-2013 (kommissionens förordning 
(EG) nr 1828/2006), är databasen på 
kommissionens webbplats ofullständig. 
Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna och kommissionen att till 
fullo och lägligt uppfylla detta krav på 
öppenhet före juni 2009, vilket är den 
tidsfrist som fastställts i parlamentets 
resolution.

6. Europaparlamentet beklagar att trots att 
namnen på alla dem som mottar direktstöd 
inom ramen för 
EU:s sammanhållningspolitik måste 
offentliggöras av 
förvaltningsmyndigheterna i enlighet med 
tillämpningsföreskrifterna för fonderna 
2007-2013 (kommissionens förordning 
(EG) nr 1828/2006), är databasen på 
kommissionens webbplats ofullständig. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att samarbeta med 
medlemsstaterna för att påskynda flödet 
av databasinformation i syfte att uppnå 
mer effektivitet på grundval av öppenhet. 
Dessutom uppmanar parlamentet 
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medlemsstaterna och kommissionen att till 
fullo och lägligt uppfylla detta krav på 
öppenhet före juni 2009, vilket är den 
tidsfrist som fastställts i parlamentets 
resolution.

Or. el

Ändringsförslag 19
James Nicholson

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet stöder 
kommissionens ståndpunkt att 
oegentligheter som konstateras ska följas 
upp med korrigeringsåtgärder som 
indragning av utbetalningar och 
återvinning av omotiverade eller felaktiga 
utbetalningar, och att rapporter om dessa 
åtgärder ska läggas fram för parlamentet 
minst två gånger om året.

7. Europaparlamentet stöder 
kommissionens ståndpunkt att 
oegentligheter som konstateras ska följas 
upp med korrigeringsåtgärder som 
indragning av utbetalningar och 
återvinning av omotiverade eller felaktiga 
utbetalningar. Parlamentet erinrar om att 
kommissionen fyra gånger per år bör 
rapportera om de framsteg som uppnåtts i 
genomförandet av dess handlingsplan.

Or. en

Ändringsförslag 20
Emmanouil Angelakas

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet stöder 
kommissionens ståndpunkt att 
oegentligheter som konstateras ska följas 
upp med korrigeringsåtgärder som 
indragning av utbetalningar och 
återvinning av omotiverade eller felaktiga 
utbetalningar, och att rapporter om dessa 

7. Europaparlamentet stöder 
kommissionens ståndpunkt att allvarliga
oegentligheter som konstateras ska följas 
upp med korrigeringsåtgärder som 
indragning av utbetalningar och 
återvinning av omotiverade eller felaktiga 
utbetalningar, och att rapporter om dessa 
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åtgärder ska läggas fram för parlamentet 
minst två gånger om året.

åtgärder ska läggas fram för parlamentet 
minst två gånger om året. Icke desto 
mindre uppmanar parlamentet 
kommissionen att utöka sitt stöd till 
medlemsstaterna när det gäller att 
förhindra oegentligheter och överföra den 
expertis som krävs till de behöriga 
nationella och regionala myndigheterna.

Or. el

Ändringsförslag 21
Emmanouil Angelakas

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ta hänsyn till de 
administrativa kostnader som 
medlemsstaternas nationella, regionala 
och lokala förvaltningar måste bära för 
att uppfylla de ofta komplicerade och 
kostsamma kraven på övervakning och 
kontroll av samfinansierade projekt. 

Or. el

Ändringsförslag 22
Jean Marie Beaupuy

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet välkomnar 
kvaliteten på de resultat som uppnåtts i 
nästan alla projekt och, för att inte 
påverka strukturfondernas korrekta 
genomförande negativt, vill parlamentet 
fästa uppmärksamheten vid behovet att 
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undvika sammanblandning mellan 
– administrativa oegentligheter som måste 
rättas till och 
– bedrägerier (dvs. 0,16 % av de 
betalningar som kommissionen gjorde 
mellan 2000 och 2007) som måste 
bestraffas.

Or. fr

Ändringsförslag 23
Emmanouil Angelakas

Förslag till yttrande
Punkt 7b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet betonar att de 
förbättringar som krävs när det gäller 
sund ekonomisk förvaltning ska utgå från 
ytterligare förenkling av de bestämmelser 
och förfaranden som reglerar 
användningen av gemenskapens resurser.

Or. el

Ändringsförslag 24
Emmanouil Angelakas

Förslag till yttrande
Punkt 7c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7c. I detta avseende uppmanar 
Europaparlamentet både kommissionen 
och medlemsstaterna att arbeta 
metodiskt och ge råd om hur 
oegentligheter och administrativa fel 
och brister kan undvikas.

Or. el
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