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FORSLAG

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

1. konstaterer med en vis foruroligelse, at Revisionsretten stiller sig kritisk over for 
gennemførelsen af den delte forvaltning, idet denne efter Rettens opfattelse ikke har 
afhjulpet manglerne i flere medlemsstaters kontrolsystemer, som har været 
utilstrækkelige lige fra begyndelsen;

2. beklager endnu en gang, at det for nogle medlemsstaters vedkommende ikke er lykkedes 
at føre tilstrækkelig kontrol med brugen af skatteydernes penge, som de er ansvarlige for, 
og glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at være med til at uddanne de ansatte 
i forvaltnings- og betalingsmyndighederne i medlemsstaterne for at sikre, at 
bestemmelserne bliver anvendt korrekt og dermed opfylder Fællesskabets standarder;

3. konstaterer, at Revisionsretten i sin beretning har gennemgået kvaliteten af mere end 
70 % af Kommissionens revisioner, hvilket i de fleste tilfælde har ført til konstatering af 
uregelmæssigheder, som der skal rettes op på; konstaterer endvidere, at der i 
overensstemmelse med de grundlæggende principper skal være klare beviser på 
uregelmæssigheder, det være sig af formel, økonomisk eller svigagtig karakter, inden der 
kan træffes foranstaltninger;

4. fastslår, at gennemførelsen af 2006-budgettet skal ses i lyset af de bestemmelser, der var 
gældende for programmeringsperioden 1999-2006, og at de nye bestemmelser for 
perioden 2007-2013 er strengere og derfor bør give bedre resultater;

5. godkender Kommissionens erklærede mål om, at alle konstaterede uregelmæssigheder 
skal følges behørigt op af korrigerende foranstaltninger, herunder suspendering af 
betalinger og inddrivelse af uberettiget eller ukorrekt udbetalte beløb;  fastslår i den 
forbindelse, at disse korrigerende foranstaltninger træffes som led i flerårige programmer, 
og at de følgelig ikke bør ses på baggrund af et situationsbillede på et vilkårligt valgt 
tidspunkt; mener derfor, at omfanget af uberettiget udbetalte beløb i 2006, som ifølge 
Revisionsretten tegner sig for 12 %, er en oversimplificering, som kan føre til fejlagtige 
og misvisende fortolkninger;

6. nærer en vis tillid til den opfattelse, Kommissionen har af, at ingen af de uberettiget 
udbetalte beløb efter dens mening er gået tabt, og at de store summer, der er tale om, vil 
blive inddrevet; anmoder Kommissionen om, når de sidste projekter som led i 
budgetgennemførelsen for 2006 er afsluttet, at underrette Parlamentet om de samlede 
inddrevne beløb og i givet fald eventuelle tab samt begrundelserne herfor;

7. er foruroliget over det betydelige fald i omfanget af betalinger i nogle af de gamle EU-
medlemsstater, som har medført en markant stigning i de uindfriede forpligtelser (RAL); 

8. er endvidere foruroliget over, at de svagheder i kontrol- og forvaltningssystemerne, der 
fortsat gør sig gældende i visse EU-15-medlemsstater, som påpeget af Kommissionen og 
Revisionsretten skaber tvivl om, hvorvidt lovligheden og den formelle rigtighed kan 
sikres i forbindelse med anvendelsen af EU-midlerne;

Nationale forvaltningserklæringer
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9. påpeger, at hver enkelt medlemsstat i henhold til EF-traktatens artikel 274 skal påtage sig 
sit fulde forvaltningsmæssige ansvar og træffe de nødvendige foranstaltninger med 
henblik på at minimere risikoen for fejl i de underliggende transaktioner;  understreger, at 
det, som Parlamentet allerede gjorde sig til talsmand for i sine dechargebeslutninger for 
2003, 2004 og 2005, er nødvendigt at indføre nationale erklæringer på et passende 
politisk niveau, for så vidt angår alle fællesskabsmidler under delt forvaltning, og dermed 
skabe grundlag for en reel garanti for, at de nationale forvaltnings- og kontrolsystemer 
fungerer korrekt.
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