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FORSLAG

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

1. bemærker endnu en gang, at den delte forvaltning ikke fungerer; mener, at det på grund af 
udgifternes og inkasseringens flerårige karakter og det lille antal stikprøver, der 
undersøges i forbindelse med revisionserklæringen, vil være næsten umuligt at få en 
positiv revisionserklæring om strukturfondene; mener, at Revisionsretten i højere grad bør 
fremhæve, hvor fejlen ligger i forbindelse med strukturfondsudgifter;

2. beklager, at medlemsstaterne ikke har været i stand til at kontrollere og forvalte 
skatteydernes penge, som de er ansvarlige for, og påpeger, at visse medlemsstater 
skinhelligt har anklaget Kommissionen for ikke at kontrollere anvendelsen af penge, som 
de selvsamme medlemsstater egentlig er ansvarlige for;

3. understreger, at Parlamentet er ved at miste tålmodigheden med medlemsstaterne og ikke 
agter at godkende de kommende finansielle overslag eller de grundlæggende forordninger 
om strukturfondene, før:

a) medlemsstaterne indvilliger i at fremsende en årlig revisionserklæring om lovligheden 
og den formelle rigtighed af strukturfondsforanstaltningerne og de udgifter, de 
forvalter, som kan revideres

b) medlemsstaterne har oprettet et revideret kontrolsystem i overensstemmelse med 
standarder, der er generelt anerkendt på EU-plan, og som på forhånd er verificeret

c) medlemsstaterne accepterer tilbagebetaling af mindst 50% af samtlige uretmæssigt 
udbetalte beløb, som skal returneres til Kommissionen;

4. bemærker, at Revisionsretten ikke har konstateret fejl i forbindelse med Kommissionens 
interne kontrolordninger og har bemærket forbedringer; beklager, at kun et begrænset 
antal af medlemsstaternes systemer er blevet kontrolleret på stedet på grund af 
utilstrækkelige ressourcer; 

5. anmoder Kommissionen om at oplyse Parlamentet om de lande, der undlader hurtigt at 
gennemføre de vedtagne forbedringer af deres kontrolsystemer og fortsat fremsender 
ufuldstændige artikel 8-erklæringer;

6. tilskynder Kommissionen til at suspendere acontobetalinger til medlemsstaterne i tilfælde 
af alvorlige uregelmæssigheder eller påvisning af alvorlige mangler i medlemsstaternes 
forvaltningskontrolsystemer.


