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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet noterar aningen bekymrat att revisionsrätten kritiserar verkställandet 
av delad förvaltning för att ha misslyckats med att rätta till oegentligheter i vissa 
medlemsstaters kontrollsystem, som har varit bristfälliga från första början.

2. Europaparlamentet beklagar återigen att vissa medlemsstater har misslyckats med att på 
ett tillfredsställande sätt kontrollera skattebetalarnas pengar, som de är ansvariga för, och 
uppmuntrar kommissionen att fortsätta hjälpa till med att utbilda personalen 
i medlemsstaternas förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter, så att reglerna 
efterlevs och gemenskapens standard möts.

3. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport uppskattar kvaliteten hos mer 
än 70 % av kommissionens revisioner, som i de flesta fall resulterade i att man upptäckte 
oegentligheter som behövde rättas till. Parlamentet noterar även att i enlighet med de 
grundläggande principerna måste klara bevis för oegentligheter finnas innan någon åtgärd 
kan vidtas, oavsett om oegentligheterna är formella, finansiella eller utgörs av bedrägerier.

4. Europaparlamentet noterar att vid granskning av 2006 års budget måste reglerna för 
programperioden 1999–2006 beaktas och att de nya reglerna som gäller för 
programperioden 2007–2013 är striktare och bör ge ett bättre resultat.

5. Europaparlamentet godkänner kommissionens uttalade ståndpunkt att alla konstaterade
oegentligheter ska följas upp på ett lämpligt sätt med korrigeringsåtgärder som inkluderar 
inställande av utbetalningar och återtagande av oberättigade eller felaktiga utbetalningar. 
Parlamentet uppmärksammar att dessa korrigeringsmetoder genomförs i en kontext av 
fleråriga program och att detta bör beaktas vid varje bedömning av dem. Parlamentet 
anser därför att revisionsrättens uppgift att summan av felaktiga utbetalningar uppgår 
till 12 % under 2006 är en förenkling som i sin tur leder till felaktiga och vilseledande 
tolkningar.

6. Europaparlamentet noterar med viss förtröstan kommissionens ståndpunkt att de felaktiga 
utbetalningarna inte är förlorat kapital och att de stora summorna kommer att återfås. 
Parlamentet ber kommissionen att informera parlamentet om den totala summan 
återbetalat kapital och, om nödvändigt, eventuella förluster och anledningarna till dem när 
det sista projektet som tillhör 2006 års budget avslutas. 

7. Europaparlamentet noterar med viss oro den stora nedgången i betalningsvolym i vissa av 
de gamla medlemsstaterna, vilket innebär en betydande ökning av utestående åtaganden. 

8. Europaparlamentet noterar bekymrat att de svagheter som består i kontroll- och 
förvaltningssystemen i vissa medlemsstater från EU-15 leder till att garantin för att de 
europeiska medlen används lagligt och korrekt ifrågasätts, precis som kommissionen och 
revisionsrätten påpekar.
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Nationella förvaltningsförklaringar

9. Europaparlamentet understryker att varje medlemsstat, i enlighet med artikel 274 
i EG-fördraget, fullt ut ska ta sitt ansvar för förvaltningen och vidta de åtgärder som krävs 
för att i så hög grad som möjligt begränsa risken för misstag i de underliggande 
transaktionerna. Parlamentet framhåller vikten av att, vilket redan har påpekats
i parlamentets resolutioner om beviljande av ansvarsfrihet för budgetåren 2003, 2004 och 
2005, upprätta en nationell förvaltningsförklaring på lämplig politisk nivå som täcker de 
gemensamt förvaltade gemenskapsmedlen och som kan utgöra en garanti för att de 
nationella förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar korrekt. 
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