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FORSLAG

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

1. bifalder med interesse resultaterne af Den Europæiske Revisionsrets rapport og 
anbefalingerne, der skal sikre korrekt anvendelse af strukturfondene;

2. bemærker, at Revisionsrettens rapport for 2007 stadig udelukkende dækker projekter i 
2000-2006, eftersom 2007 hovedsageligt har været en forberedelsesfase for 
gennemførelsen af 2007-2013-programmer; understreger derfor, at virkningen af de nye 
regler, der er fastsat for programperioden 2007-2013, som er enklere og strengere end 
dem, der gjaldt indtil 2006, endnu ikke kan vurderes;

3. understreger, at samhørighedspolitikken fortsat er en af EU's vigtigste politikker; 
understreger dens vigtige rolle i EU's reaktion på finanskrisen og dens vigtige rolle i den 
europæiske økonomiske genopretningsplan; bifalder derfor de foranstaltninger, der er 
foreslået af Kommissionen, som sigter mod at lette og fremskynde gennemførelsen af 
samhørighedsprogrammer;

4. bemærker, at gennemførelsen af samhørighedspolitikken er undergivet et højt risikoniveau 
og understreger, at dette skal tages i betragtning ved vurderingen af fejlfrekvensen; er af 
den opfattelse, at effektive kontrolforanstaltninger skal være omkostningseffektive og stå i 
rimeligt forhold til kravene til god økonomisk forvaltning; understreger, at unødvendig 
kompleksitet skal undgås for at tillade hurtig gennemførelse af programmer;

5. understreger behovet for at forenkle procedurerne for gennemførelse af strukturfondene, 
navnlig forvaltnings- og kontrolsystemer; bemærker, at systemets kompleksitet til en vis 
grad er ansvarlig for medlemsstaternes uregelmæssigheder; bifalder de 
forenklingsforanstaltninger, der er foreslået af Kommissionen i dens revision af 
forordningerne om strukturfondene for perioden 2007-2013 som reaktion på den 
nuværende finanskrise, afventer utålmodigt den sidste pakke i Kommissionens forslag om 
forenklingsforanstaltninger for strukturfondene planlagt til starten af 2009; 

6. fremhæver betydningen af handlingsplanen til styrkelse af tilsynsfunktionen ved delt 
forvaltning af strukturforanstaltninger, som Kommissionen vedtog den 19. februar 2008, 
hvis formål er at reducere omfanget af fejl i anmeldte udgifter fra medlemsstaterne; er 
overbevist om, at denne nye handlingsplan kan medføre væsentlige forbedringer af 
situationen, ikke mindst i kraft af at medlemsstaterne bistås med at forbedre deres evne til 
at vurdere, om et projekt er støtteberettiget; bemærker, at de indledende resultater i den 
første situationsrapport vedrørende denne handlingsplan viser store fremskridt;

7. godkender Kommissionens erklærede synsvinkel vedrørende finansielle korrektioner, 
nemlig at uregelmæssigheder sandsynligvis vil blive konstateret og korrigeret af det 
flerårige korrektionssystem; bemærker, at Kommissionen til stadighed kontrollerer, om de 
data, der stilles til rådighed af medlemsstaterne, er fuldstændige og korrekte, og at der er 
sket reelle fremskridt med hensyn til at levere pålidelige beviser for medlemsstaternes 
korrektioner;
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8. noterer sig fejlfrekvensen, som Revisionsretten har fundet, og bemærker Revisionsrettens 
og Kommissionens forskellige fortolkninger med hensyn til det beløb, der ikke skulle 
have været godtgjort (navnlig de forskellige fortolkninger vedrørende regler om udgifters 
støtteberettigelse); understreger behovet for yderligere afklaring og kræver, at 
fortolkningen af reglerne om anvendelsen af finansielle korrektioner skal harmoniseres.
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