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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet noterar ännu en gång att begreppet gemensam förvaltning inte 
fungerar. På grund av att utgifterna och återvinningen av skulder är fleråriga och på grund 
av det ringa antalet fall som granskats i revisionsförklaringen, kommer det att vara nästan 
omöjligt att erhålla en positiv revisionsförklaring i samband med strukturfonderna. 
Revisionsrätten borde tydligare urskilja var felet ligger i förhållande till strukturfondernas 
utgifter.

2. Europaparlamentet beklagar medlemsstaternas underlåtenhet att kontrollera och förvalta 
skattebetalarnas pengar, för vilka de är ansvariga, och påpekar vissa medlemsstaters 
hyckleri när dessa klagar på kommissionen för att denna underlåtit att kontrollera utgifter 
för vilka dessa medlemsstater är ansvariga.

3. Europaparlamentet betonar att det håller på att förlora tålamodet med medlemsstaterna 
och att det inte kommer att godkänna varken den nya budgetplanen eller de allmänna 
förordningarna i samband med strukturfonderna förrän

a) medlemsstaterna går med på att lämna in en årlig revisionsförklaring om lagligheten 
och korrektheten för de åtgärder och utgifter inom strukturfonderna som förvaltas av 
dem, vilken kan granskas,

b) medlemsstaterna har inrättat granskade kontrollsystem i enlighet med överenskomna 
standarder inom hela unionen, som har genomgått en förhandskontroll,

c) medlemsstaterna går med på att kräva tillbaka åtminstone 50 procent av varje 
inkorrekt utgift som sedan skall överlämnas till kommissionen.

4. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten inte klagade på kommissionens interna 
kontrollmekanismer utan konstaterade förbättringar. Det är beklagligt att enbart ett 
begränsat antal medlemsstaters system har utsatts för kontroller på ort och ställe på grund 
av otillräckliga resurser.

5. Europaparlamentet ber kommissionen informera parlamentet om länder som underlåtit att 
snabbt genomföra överenskomna förbättringar i sina kontrollsystem och som fortsätter att 
lämna in ofullständiga utlåtanden enligt artikel 8.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ställa in löpande betalningar till länder i 
händelse av allvarliga regelbrott eller när allvarliga brister i medlemsstaternas system för 
förvaltningskontroll upptäcks.


