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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet beklagar att utgiftsdeklarationerna för 60 av de 95 projekt som 
granskats under den nuvarande finansieringsperioden innehöll väsentliga fel, vilket 
innebär att antalet oegentligheter ökat jämfört med föregående år. Parlamentet anser att 
man bör granska flera projekt, för att med hjälp av slutsatserna kunna utarbeta klara 
rekommendationer för att förbättra den ekonomiska förvaltningen.

2. Europaparlamentet noterar att den rättsliga ramen är så komplicerad att den delvis bidrar 
till oegentligheter från medlemsstaternas sida, och framhåller att kommissionen därför bör 
uppmanas att fortsätta förenkla den.

3. Europaparlamentet inser att förfarandena för att avsluta projekt, medräknat 
efterhandskontrollerna, kan vara mycket långdragna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se över och förenkla sina förfaranden så att projekt under 
perioden 2000–2006 kan avslutas utan onödiga förseningar samtidigt som de högsta 
standarderna för ekonomisk förvaltning garanteras.

4. Europaparlamentet betonar på nytt att medlemsstaterna bör se till att deras mekanismer för 
finansiell kontroll är adekvata.

5. Europaparlamentet understryker medlemsstaternas direkta ansvar för att driva in medel 
som betalats ut på ett oegentligt sätt. Parlamentet uppmanar på nytt kommissionen att 
ställa in löpande betalningar till medlemsstaterna om det är fråga om allvarliga 
missförhållanden, och erkänner att det behövs lämplig respons om en viss medlemsstat har 
otillräckliga system för förvaltningskontroll.

6. Europaparlamentet beklagar att det saknas klara och öppna gemenskapsomfattande krav 
på systemen för förvaltningskontroll. Parlamentet anser att nyckelbegreppet ”acceptabel 
risknivå” bör definieras mer exakt för att man skall få klara riktlinjer för hur 
medlemsstaternas, de regionala myndigheternas och övriga parters legitima förväntningar 
skall uppfyllas.


