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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet välkomnar med intresse resultaten i Europeiska revisionsrättens 
rapport och de rekommendationer som syftar till en korrekt användning av 
strukturfonderna.

2. Europaparlamentet noterar att revisionsrättens rapport för 2007 bara täcker projekt under 
2000-2006 eftersom 2007 huvudsakligen var en förberedande fas för genomförandet av 
programmen 2007-2013. Parlamentet betonar därför att effekterna av de nya regler som 
fastställts för programperioden 2007-2013, vilka är enklare och striktare än dem som 
gällde fram till 2006, ännu inte kan utvärderas.

3. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken förblir en av EU:s främsta 
politikområden. Parlamentet understryker den viktiga roll som den spelar i EU:s svar på 
den finansiella krisen och den mycket viktiga plats som den intar i den ekonomiska 
återhämtningsplanen för Europa. Parlamentet välkomnar därför de åtgärder som 
föreslagits av kommissionen och som syftar till att förenkla och påskynda genomförandet 
av sammanhållningsprogrammen.

4. Europaparlamentet konstaterar att genomförandet av sammanhållningspolitiken är utsatt 
för stora risker och betonar att detta faktum bör beaktas när felnivån bedöms. Effektiva 
kontrollåtgärder måste vara kostnadseffektiva och proportionerliga i förhållande till 
kraven på god ekonomisk förvaltning. Onödig komplexitet måste undvikas så att 
programmen kan genomföras snabbt.

5. Europaparlamentet betonar att det finns anledning att underlätta förfarandena för 
genomförandet av strukturfonderna, särskilt förvaltnings- och kontrollsystemen.
Systemens komplexitet är till viss grad orsaken till regelbrotten från medlemsstaternas 
sida. Parlamentet välkomnar de förenklingsåtgärder som kommissionen föreslagit i sin 
översyn av förordningarna för strukturfonderna 2007-2013 som svar på den nuvarande 
finanskrisen. Parlamentet väntar ivrigt på det sista paketet med kommissionsförslag om 
förenklingsåtgärder för strukturfonderna, vilka lär komma i början av 2009.

6. Europaparlamentet betonar vikten av den handlingsplan som kommissionen antog den 19 
februari 2008 om att stärka tillsynen vid delad förvaltning av strukturåtgärder och som är 
avsedd att minska felen i medlemsstaternas betalningsansökningar. Parlamentet är 
övertygat om att den nya handlingsplanen på ett betydande sätt kan förbättra situationen, 
inte minst genom att bistå medlemsstaterna med att utveckla sin förmåga att förvissa sig 
om att projektutgifterna är stödberättigande. Parlamentet noterar att de inledande 
resultaten i den första framstegsrapporten om handlingsplanen visar på goda framsteg.

7. Europaparlamentet ställer sig bakom kommissionens uttalade ståndpunkt om finansiella 
korrigeringar, nämligen att regelbrotten förmodligen kan upptäckas och korrigeras genom 
det fleråriga korrektionssystemet. Parlamentet noterar att kommissionen ständigt 
kontrollerar att de uppgifter som medlemsstaterna lämnar är fullständiga och korrekta och 
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att det har skett verkliga framsteg när det gäller tillhandahållande av pålitliga bevis för att 
medlemsstaterna gör korrigeringar.

8. Europaparlamentet noterar den felnivå som revisionsrätten funnit och iakttar skillnaden i 
tolkning från revisionsrättens och kommissionens sida när det gäller det belopp som borde 
ha återbetalats (särskilt skillnaden i tolkning av de regler som avser utgifternas 
stödberättigande). Parlamentet betonar att det behövs ytterligare klargöranden och begär 
att tolkningen av reglerna när det gäller tillämpningen av finansiella korrigeringar ska 
harmoniseras.
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