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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaterna rapporterade om 3 832 fall av 
oegentligheter under 2007 (vilket är en ökning med 19,2 procent jämfört med 2006), att 
det totala berörda finansieringsbeloppet 2007 uppgick till cirka 828 miljoner euro, att 
misstänkta fall av bedrägeri uttryckt i procent av det totala antalet rapporterade 
oegentligheter uppgick till cirka 12–15 procent 2007 samt att det totala belopp för vilket 
oegentligheter anmälts för Europeiska regionala utvecklingsfondens del har ökat med 
48 procent jämfört med 2006. Parlamentet betonar på nytt att medlemsstaterna bör se till 
att deras mekanismer för finansiell kontroll är adekvata och understryker vikten av 
förebyggande åtgärder från medlemsstaternas sida i syfte att effektivare upptäcka 
oegentligheter innan utbetalningar till stödmottagare verkställs.

2. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen offentliggjort en serie rapporter i vilka 
man utvärderar framstegen i Bulgarien och Rumänien i fråga om rättsliga reformer och 
kampen mot korruption inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismerna samt en 
särskild rapport om förvaltningen av EU-medel i Bulgarien, vilken betonar behovet av 
hållbara politiska åtaganden och omsättandet av dessa i praktiken för att de riktmärken 
som fastställdes vid anslutningen ska kunna uppfyllas till fullo. Parlamentet konstaterar 
också att kommissionen, när det gäller Bulgarien, tillfälligt har avbrutit EU:s finansiering 
på grund av oegentligheter som upptäckts genom kommissionens system för kontroll och 
revision. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att i brådskande ordning vidta 
åtgärder för att genomföra de konkreta uppföljningsåtgärder som lagts fram i nämnda 
rapporter. 

3. Europaparlamentet beklagar att nästan 18 procent av fallen uppvisar förseningar på över 
två år i rapporteringen och betonar vikten av att minska klyftan mellan upptäckten och 
rapporteringen av oegentligheter och misstänkta fall av bedrägeri för att på så sätt göra det 
möjligt för kommissionen att på ett korrekt sätt och vid rätt tidpunkt analysera de 
förändrade trender och mönster i anslutning till oegentligheter och bedrägeri.

4. Europaparlamentet uppmanar de åtta medlemsstater (Estland, Frankrike, Irland, Lettland, 
Luxemburg, Spanien, Sverige och Tyskland) som ännu inte använder sig av de 
elektroniska modulerna AFIS/ECR för anmälan på elektronisk väg att i brådskande 
ordning ta dessa i bruk, i syfte att före slutet av 2009 förbättra kvaliteten på uppgifterna 
och punktligheten för rapporteringen. 

5. Europaparlamentet betonar att klassificeringen av oegentligheten (indikering av om 
misstanke om bedrägeri föreligger eller inte) är en del av medlemsstaternas rapportering 
som måste förbättras med beaktande av att fyra medlemsstater (Frankrike, Irland, 
Luxemburg och Spanien) inte lämnat in några som helst uppgifter om klassificering och 
tre andra medlemsstater (Danmark, Tyskland och Sverige) endast kunnat lämna uppgifter 
om klassificering i anslutning till ett begränsat antal av de oegentligheter som de 
rapporterat.
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6. Europaparlamentet beklagar att trots att namnen på alla dem som mottar direktstöd inom 
ramen för EU:s sammanhållningspolitik måste offentliggöras av 
förvaltningsmyndigheterna i enlighet med tillämpningsföreskrifterna för fonderna 
2007-2013 (kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006), är databasen på 
kommissionens webbplats ofullständig. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna 
och kommissionen att till fullo och lägligt uppfylla detta krav på öppenhet före juni 2009, 
vilket är den tidsfrist som fastställts i parlamentets resolution.

7. Europaparlamentet stöder kommissionens ståndpunkt att oegentligheter som konstateras 
ska följas upp med korrigeringsåtgärder som indragning av utbetalningar och återvinning 
av omotiverade eller felaktiga utbetalningar, och att rapporter om dessa åtgärder ska 
läggas fram för parlamentet minst två gånger om året.
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