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FORSLAG

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

1. beklager, at der for 60 projekters vedkommende af de 95, der er revideret i løbet af 
indeværende finansieringsperiode, er konstateret væsentlige fejl i de indberettede 
projektomkostninger, hvilket er en stigning i antallet af uregelmæssigheder i forhold til 
året før; mener, at der bør foretages revision af et større antal projekter, således at de 
konklusioner, man når frem til, giver mulighed for at formulere klare anbefalinger med 
hensyn til forbedring af den økonomiske forvaltning;

2. konstaterer, at lovgivningsrammens kompleksitet til dels er medvirkende årsag til 
uregelmæssigheder fra medlemsstaternes side, og mener, at Kommissionen følgelig bør 
tilskyndes til at fortsætte bestræbelserne på en forenkling heraf;

3. er klar over, at procedurerne for afslutning af projekter, herunder efterfølgende revisioner, 
kan være meget langvarige; tilskynder Kommissionen til at gennemgå og forenkle disse 
procedurer, således at projektafslutningen for perioden 2000-2006 kan foretages uden 
unødig forsinkelse, samtidig med at der sikres de højeste standarder for økonomisk 
forvaltning:

4. understreger endnu en gang, at medlemsstaterne bør drage omsorg for, at deres 
mekanismer for finansiel kontrol er hensigtsmæssige;

5. understreger endvidere, at medlemsstaterne er direkte ansvarlige for at søge uretmæssigt 
udbetalte midler tilbagebetalt; tilskynder endnu en gang Kommissionen til at suspendere 
mellemliggende betalinger til medlemsstater, hvis der er tale om alvorlige 
uregelmæssigheder, og erkender, at der er behov for at reagere hensigtsmæssigt, hvis en 
medlemsstats systemer for forvaltningskontrol er utilstrækkelige;

6. beklager, at der ikke findes et klart og gennemskueligt sæt EU-krav vedrørende systemer 
for forvaltningskontrol; mener, at nøglebegrebet "acceptabelt risikoniveau" bør præciseres 
nærmere for dermed at tilvejebringe klare retningslinjer og således imødekomme 
medlemsstaternes, de regionale myndigheders og øvrige involverede parters legitime 
forventninger.


	649710da.doc

