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1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för 
budgetåret 2005, avsnitt III – kommissionen
(SEK(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC))
(SEK(2006)0915 – C6-0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 20051,

– med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning – Budgetåret 2005 
– Volym I – Konsoliderade rapporter om budgetgenomförandet och konsoliderade 
årsredovisningar (SEK(2006)0916 – C6-0263/2006, SEK(2006)0915 – C6-0262/2006)2,

– med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten om internrevisioner som genomförts under 2005 (KOM(2006)0642, 
KOM(2006)0641) och arbetsdokumentet från kommissionens tjänsteenheter – bilaga till 
rapporten från kommissionen till Europaparlamentet om uppföljningen till besluten om 
ansvarsfrihet 2004 (SEK(2006)1376, SEK(2006)1377),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln 
”Resultatet av vår politik 2005” (KOM(2006)0124),

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Sammanfattande rapport om 
kommissionens förvaltning 2005” (KOM(2006)0277),

– med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten om internrevisioner genomförda under 2005 (KOM(2006)0279),

– med beaktande av kommissionens sammanfattande rapport med titeln ”Medlemsstaternas 
svar på revisionsrättens årsrapport 2004” (KOM(2006)0184),

– med beaktande av grönboken om europeiska öppenhetsinitiativet som kommissionen 
antog den 3 maj 2006,

– med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 2/2004 över en modell för ”samordnad 
granskning (single audit)” (samt ett förslag till ram för gemenskapens interna kontroll)3,

– med beaktande av kommissionens meddelande om en färdplan för en integrerad ram för 
intern kontroll (KOM(2005)0252),

– med beaktande av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll 
(KOM(2006)0009),

  
1 EUT L 60, 8.3.2005.
2 EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
3 EUT C 107, 30.4.2004, s. 1.
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– med beaktande av den första resultattavlan för genomförandet av kommissionens 
handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll, offentliggjord den 19 juli 2006 
(SEK(2006)1009),

– med beaktande av en rapport från House of Lords, offentliggjord av kommissionen 
den 13 november 2006 för Europeiska unionen, med titeln ”Finansiell förvaltning och 
bedrägerier i Europeiska unionen: iakttagelser, fakta och förslag”,

– med beaktande av revisionsrättens årsrapport för budgetåret 20051 och revisionsrättens 
särskilda rapporter, tillsammans med de granskade institutionernas svar,

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med 
artikel 248 i EG-fördraget2,

– med beaktande av rådets rekommendation … (…/... – C6-…/2007),

– med beaktande av artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget och artiklarna 179a och 
180b i Euratomfördraget,

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget3, särskilt 
artiklarna 145, 146 och 147 i denna,

– med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 4/2006 över förslaget till rådets förordning 
om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024.

– med beaktande av artikel 70 och bilaga V i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga 
berörda utskott (A6-…/2007).

A. Enligt artikel 274 i EG-fördraget skall kommissionen, i överensstämmelse med 
principerna för en sund ekonomisk förvaltning, genomföra budgeten under eget ansvar.

1. Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005.

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

  
1 EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
2 EUT C 263, 31.10.2006, s. 10
3 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 
30.12.2006, s. 1.).
4 EUT C 273, 9.11.2006, s. 2.
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3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som 
utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten och 
Europeiska investeringsbanken samt till medlemsstaternas nationella och regionala 
revisionsorgan och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning 
(L-serien).
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2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna avseende genomförandet av Europeiska unionens 
allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt III – kommissionen
(SEK(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC))
(SEK(2006)0915 – C6-0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 20051,

– med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning – Budgetåret 2005 
– Volym I – Konsoliderade rapporter om budgetgenomförandet och konsoliderade 
årsredovisningar (SEK(2006)0916 – C6-0263/2006, SEK(2006)0915 – C6-0262/2006)2,

– med beaktande av rapporten från kommissionen om uppföljningen till besluten om 
ansvarsfrihet 2004 (KOM(2006)0642, KOM(2006)0641), och arbetsdokumentet från 
kommissionens tjänsteenheter – bilaga till rapporten från kommissionen till 
Europaparlamentet om uppföljningen till besluten om ansvarsfrihet 2004 
(SEK(2006)1376, SEK(2006)1377),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén med titeln 
”Resultatet av vår politik 2005” (KOM(2006)0124),

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Sammanfattande rapport om 
kommissionens förvaltning 2005” (KOM(2006)0277),

– med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande
myndigheten om internrevisioner som genomförts under 2005 (KOM(2006)0279),

– med beaktande av kommissionens sammanfattande rapport med titeln ”Medlemsstaternas 
svar på revisionsrättens årsrapport 2004” (KOM(2006)0184),

– med beaktande av grönboken om europeiska öppenhetsinitiativet som kommissionen 
antog den 3 maj 2006,

– med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 2/2004 över en modell för ”samordnad 
granskning (single audit)” (samt ett förslag till ram för gemenskapens interna kontroll)3,

– med beaktande av kommissionens meddelande om en färdplan för en integrerad ram för 
intern kontroll (KOM(2005)0252),

– med beaktande av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll 
(KOM(2006)0009),

  
1 EUT L 60, 8.3.2005.
2 EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
3 EUT C 107, 30.4.2004, s. 1.
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– med beaktande av den första resultattavlan för genomförandet av kommissionens 
handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll, offentliggjord den 19 juli 2006 
(SEK(2006)1009),

– med beaktande av en rapport från House of Lords, offentliggjord av kommissionen 
den 13 november 2006 för Europeiska unionen, med titeln ”Finansiell förvaltning och 
bedrägerier i Europeiska unionen: iakttagelser, fakta och förslag”,

– med beaktande av revisionsrättens årsrapport för budgetåret 20051 och av revisionsrättens 
särskilda rapporter, tillsammans med de granskade institutionernas svar,

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med 
artikel 248 i EG-fördraget2,

– med beaktande av rådets rekommendation ... (…/… – C6-…/2007),

– med beaktande av artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget och artiklarna 179a och 
180b i Euratomfördraget,

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget3, särskilt 
artiklarna 145, 146 och 147 i denna,

– med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 4/2006 över förslaget till rådets förordning 
om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024,

– med beaktande av artikel 70 och bilaga V i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga 
berörda utskott (A6-…/2007), och av följande skäl:

A. Enligt artikel 275 i EG-fördraget är det kommissionen som ansvarar för redovisningen av 
räkenskaperna.

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna avseende genomförandet av 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, 
kommissionen, domstolen, revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken samt till 
medlemsstaternas nationella och regionala revisionsorgan och att se till att det 
offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

  
1 EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
2 EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
3 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 
30.12.2006, s. 1.).
4 EUT C 273, 9.11.2006, s. 2.
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3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt III – kommissionen
(SEK(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC))
(SEK(2006)0915 – C6-0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 20051,

– med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning – Budgetåret 2005 
– Volym I – Konsoliderade rapporter om budgetgenomförandet och konsoliderade 
årsredovisningar (SEK(2006)0916 – C6-0263/2006, SEK(2006)0915 – C6-0262/2006)2,

– med beaktande av rapporten från kommissionen om uppföljningen till besluten om 
ansvarsfrihet 2004 (KOM(2006)0642, KOM(2006)0641) och arbetsdokumentet från 
kommissionens tjänsteenheter – bilaga till rapporten från kommissionen till 
Europaparlamentet om uppföljningen till besluten om ansvarsfrihet 2004 
(SEK(2006)1376, SEK(2006)1377),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén med titeln 
”Resultatet av vår politik 2005” (KOM(2006)0124),

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Sammanfattande rapport om 
kommissionens förvaltning 2005” (KOM(2006)0277),

– med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten om internrevisioner som genomförts under 2005 (KOM(2006)0279),

– med beaktande av kommissionens sammanfattande rapport med titeln ”Medlemsstaternas 
svar på revisionsrättens årsrapport 2004” (KOM(2006)0184),

– med beaktande av grönboken om europeiska öppenhetsinitiativet som kommissionen 
antog den 3 maj 2006,

– med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 2/2004 över en modell för ”samordnad 
granskning (single audit)” (samt ett förslag till ram för gemenskapens interna kontroll)3,

– med beaktande av kommissionens meddelande om en färdplan för en integrerad ram för 
intern kontroll (KOM(2005)0252),

– med beaktande av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll 
(KOM(2006)0009),

  
1 EUT L 60, 8.3.2005.
2 EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
3 EUT C 107, 30.4.2004, s. 1.
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– med beaktande av den första resultattavlan för genomförandet av kommissionens 
handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll, offentliggjord den 19 juli 2006 
(SEK(2006)1009),

– med beaktande av en rapport från House of Lords, offentliggjord av kommissionen 
den 13 november 2006 för Europeiska unionen, med titeln ”Finansiell förvaltning och 
bedrägerier i Europeiska unionen: iakttagelser, fakta och förslag”,

– med beaktande av revisionsrättens årsrapport för budgetåret 20051 och av revisionsrättens 
särskilda rapporter, tillsammans med de granskade institutionernas svar,

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med 
artikel 248 i EG-fördraget2,

– med beaktande av rådets rekommendation … (…/… – C6-…/2007),

– med beaktande av artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget och artiklarna 179a och 
180b i Euratomfördraget,

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget3, särskilt 
artiklarna 145, 146 och 147 i denna,

– med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 4/2006 över förslaget till rådets förordning 
om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024,

– med beaktande artikel 70 och bilaga V i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga 
berörda utskott (A6-…/2006).

A. Enligt artikel 274 i EG-fördraget åligger ansvaret för genomförandet av 
gemenskapsbudgeten kommissionen, som skall genomföra budgeten i överensstämmelse 
med principerna för en sund ekonomisk förvaltning i samarbete med medlemsstaterna.

B. Det mest kraftfulla sätt på vilket kommissionen kan visa sitt verkliga åtagande för 
öppenhet och sund ekonomisk förvaltning är att anstränga sig på alla sätt och att fullt ut 
stödja initiativ för att förbättra kvaliteten hos den ekonomiska förvaltningen i syfte att 
erhålla en positiv revisionsförklaring (DAS) från revisionsrätten (nedan kallad ”rätten”).

C. Genomförandet av Europeiska unionens politik kännetecknas av ”delad förvaltning” av 
gemenskapsbudgeten mellan kommissionen och medlemsstaterna, vilket innebär att 

  
1 EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
2 EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
3 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 
30.12.2006, s. 1.).
4 EUT C 273, 9.11.2006, s. 2.
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80 procent av gemenskapsutgifterna förvaltas av medlemsstaterna.

D. Utövandet av medlemsstaternas kontrollskyldigheter beträffande framtagandet av 
ekonomisk information och kravet på lämpliga godkännanden på central nivå i samband 
med denna information torde klart bidra till att förbättra förvaltningen av 
gemenskapsbudgeten och till att erhålla en positiv revisionsförklaring.

E. I sina resolutioner om ansvarsfriheten för 2003 och 2004 av den 12 april 20051 och 
den 27 april 20062, föreslog parlamentet att varje medlemsstat skulle tillhandahålla en 
förhandsredovisningsförklaring och en årlig revisionsförklaring i efterhand när det gäller 
användningen av EU-medlen.

F. Parlamentets övergripande princip är att i enlighet med EG-fördraget se till att såväl 
kommissionens slutliga ansvar för förvaltningen av gemenskapsbudgeten som 
medlemsstaternas delansvar för förvaltningen av de medel som ställts till deras 
förfogande genomförs fullt ut.

G. Ekofinrådet accepterade inte parlamentets förslag om förklaringar på nationell nivå3 i 
sina slutsatser av den 8 november 2005.

H. I det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om 
budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning4 av den 17 maj 2006 föreskrivs i 
punkt 44 att de relevanta revisionsmyndigheterna i medlemsstaterna skall göra en 
bedömning av huruvida förvaltnings- och kontrollsystemen är förenliga med 
gemenskapens regler och föreskrifter och att medlemsstaterna åtar sig att utarbeta en 
årlig översikt på lämplig nationell nivå om tillgängliga revisioner och redovisningar.

I. En effektiv internkontroll ingår såsom en budgetprincip i budgetförordningen sedan dess 
ändring genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006, vilket kommissionen föreslagit i 
sin ovannämnda handlingsplan.

J. I sin årsrapport 2005 betonade rätten angående genomförandet av en integrerad ram för 
intern kontroll att ”ett av de viktigaste mål som kommissionen fastställt gäller 
proportionella och kostnadseffektiva kontroller” (punkt 2.10).

K. Ekofinrådet uppskattade i sina slutsatser av den 8 november 2005 att genomförandet av 
en integrerad intern kontroll samt tydligare och enklare lagstiftning för kontrollerna 
också var av avgörande vikt och uppmanade kommissionen att utvärdera kostnaden för 
kontrollerna per utgiftssektor (punkt 5).

L. Budgetkontrollutskottets arbete i allmänhet och ansvarsfrihetsförfarandet i synnerhet är 
en process som syftar till att 1) upprätta fullständig ansvars- och redovisningsskyldighet 
för kommissionen som helhet samt även för alla andra berörda aktörer i enlighet med 

  
1 EUT C 33 E, 9.2.2006, s. 169.
2 Antagna texter, P6_TA(2006)0157.
3 Se slutsatserna från Ekofinrådet av den 8 november 2005 på följande adress:
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ecofin/86942.pdf
4 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1. 
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fördraget, 2) att tillämpa ett lämpligt årligt förfarande i detta syfte som gör det möjligt 
för parlamentet att ha direktkontakt med de instanser som har det främsta ansvaret för 
denna förvaltning samt 3) att förbättra den ekonomiska förvaltningen inom EU och 
därmed skapa en solidare grund för beslutsfattandet mot bakgrund av revisionsrättens 
granskningsresultat.

M. Budgetutskottet uppmanas att beakta resultatet av och rekommendationerna om 
ansvarsfriheten för 2005 inom ramen för nästa budgetförfarande.

ÖVERGRIPANDE FRÅGOR

Revisionsförklaring

Räkenskapernas tillförlitlighet

1. Europaparlamentet konstaterar att rätten, med undantag för ett antal punkter, anser att 
Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning ger en tillförlitlig bild av 
gemenskapernas ekonomiska situation den 31 december 2005, samt av resultaten av 
transaktionerna och kontantströmmarna för det budgetår som avslutats detta datum 
(kapitel 1, DAS, punkterna V–VIII).

2. Europaparlamentet välkomnar ansträngningarna vid kommissionens tjänsteenheter för att 
anta redovisningen för budgetåret inom den tidsfrist som fastställts i budgetförordningen 
för utarbetandet av årsredovisningarna.

3. Europaparlamentet oroar sig dock över rättens iakttagelser om felen beträffande de belopp 
som förts in i redovisningssystemet (övervärdering av kortsiktiga skulder och av 
totalbeloppet för kortsiktig och långsiktig förfinansiering i de lokala redovisningssystemen 
vid vissa generaldirektorat).

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast korrigera de brister som rätten 
påpekat för att undvika att de påverkar tillförlitligheten för årsredovisningarna för 2006.

5. Europaparlamentet välkomnar att det i den nya artikel 61 i budgetförordningen, efter 
upprepade förfrågningar från parlamentet, föreskrivs att kommissionens räkenskapsförare 
skall godkänna räkenskaperna och är behörig att kontrollera den mottagna informationen 
samt lämna reservationer. 

6. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att kommissionen lämnat information 
om de ”okända bankkontona”, i enlighet med parlamentets begäran i dess resolution om 
ansvarsfrihet för budgetåret 2004, och att situationen med dessa konton har retts ut.

7. Europaparlamentet beklagar att räkenskapsföraren, i enlighet med rättens iakttagelser i 
dess årsrapport 2005 (punkt 1.49), inte hade följt redovisningsreglerna nr 2 och 12 när det 
gällde den nya strukturen för och presentationen av balansräkningen och det nya sättet att 
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behandla gemenskapens pensionsåtaganden på. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta de nödvändiga åtgärderna för att åtgärda detta.

8. Europaparlamentet oroar sig över att rätten konstaterar att fel gjorts beträffande den 
bokförda förfinansieringen och uppmanar kommissionen att snarast korrigera dessa brister 
så att räkenskaperna ger en så tillförlitlig bild som möjligt av gemenskapernas 
ekonomiska situation. Europaparlamentet erinrar kommissionen om dess åtagande att 
varje halvår informera budgetmyndigheten om förvaltningen av förfinansieringen.

De underliggande transaktionernas laglighet

9. Europaparlamentet beaktar rättens åsikter om att de områden där kommissionen infört 
lämpliga kontroll- och övervakningssystem inte har gett upphov till några betydande 
konstateranden i fråga om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet 
(kapitel 1, DAS, punkt IX).

10. Europaparlamentet beklagar emellertid att rätten, på mycket viktiga områden för 
förvaltningen av gemenskapsbudgeten (utgifter inom GJP som inte omfattas av det 
integrerade administrations- och kontrollsystemet1, strukturfonderna, den inre politiken, 
externa åtgärder, Sapard), konstaterar att effektiviteten hos dessa övervaknings- och 
kontrollsystem måste förbättras, eftersom det finns påtagliga brister som hindrar en positiv 
revisionsförklaring på dessa områden (kapitel 1, DAS, punkterna IX–XI).

11. Europaparlamentet konstaterar med stor oro att rätten framhåller att många fel gjorts av 
slutmottagare i fråga om transaktioner och påpekar för övrigt att förebyggande, 
identifiering och korrigering av de misstag som slutmottagare gjort inom ramen för den 
gemensamma förvaltningen faller under medlemsstaternas behörighetsområde.

12. Europaparlamentet noterar rättens yttrande om att kommissionen inte utövar en effektiv 
övervakning av de kontroller som delegerats till medlemsstaterna och uppmanar 
kommissionen att snarast åtgärda denna brist. 

13. Europaparlamentet anser att den centrala fråga som bör ställas angående 
revisionsförklaringen är om övervaknings- och kontrollsystemen tillämpas korrekt på de 
två nivåerna, nämligen inom gemenskapen och nationellt, och om systemen garanterar att 
de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

14. Europaparlamentet anser i detta hänseende att rättens granskning borde göra det möjligt 
att identifiera orsaken till de konstaterade bristerna och bidra till att korrigera bristerna på 
ett mer effektivt sätt än genom att enbart konstatera att fel gjorts beträffande 
transaktionerna.

15. Europaparlamentet välkomnar det reviderade arbetssätt avseende revisionsförklaringen 
som rätten påbörjade 2002, och i synnerhet den senaste ändringen, som antogs i 
februari 20062, och som kommer att genomföras för första gången för årsrapporten 

  
1 Det integrerade administrations- och kontrollsystemet
2 Punkt 1.59 i revisionsrättens årsrapport för 2005.
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för 2006.

Nationella förvaltningsförklaringar

16. Europaparlamentet erinrar om att varje medlemsstat, i enlighet med artikel 274 i 
EG-fördraget, fullt ut skall 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.

17. Europaparlamentet konstaterar att det är brådskande att införa en nationell politisk 
förklaring som omfattar samtliga gemenskapsmedel som förvaltas gemensamt, liksom 
parlamentet föreslagit i sina resolutioner om ansvarsfrihet för 2003 och 2004.

18. Europaparlamentet betonar vikten av handlingsplanen för en integrerad ram för intern 
kontroll och stöder fullt ut kommissionens förslag i åtgärd 5 i nämnda handlingsplan, 
enligt vilken ”medlemsstaterna bör utse ett nationellt samordningsorgan” för varje 
politikområde som kan ge en överblick över de säkerheter som finns tillgängliga i fråga 
om gemenskapsåtgärder i deras medlemsstat.

19. Europaparlamentet anser att de nationella förvaltningsförklaringarna säkerligen skulle 
bidra till att öka kvaliteten hos de motsvarande nationella övervaknings- och 
kontrollsystemen och vara av vikt för att erhålla en positiv revisionsförklaring.

20. Europaparlamentet erinrar om att det är staterna och inte regionerna som är EU:s 
medlemmar och att det därför inte är acceptabelt att en medlemsstat vägrar att utarbeta 
nationella förklaringar på grund av sin regionala organisation, med tanke på att medlen 
tilldelas centralt även om de förvaltas lokalt, och att om en medlemsstat inte kan ta sitt 
ansvar måste kommissionen överväga att till slut upphöra att bevilja den medel.

21. Europaparlamentet erinrar om sin resolution av den 2 februari 2006 om nationella 
förvaltningsförklaringar1, i vilken det erkänner att dessa nationella förklaringar i praktiken 
kanske måste bestå av ”flera förklaringar, i stället för en enda, inom en nationell ram för 
att respektera att vissa medlemsstater har federala och decentraliserade politiska system”.

22. Europaparlamentet välkomnar med stor tillfredsställelse det initiativ som tagits i 
Nederländerna och har godkänt dess antagande av en nationell förvaltningsförklaring för 
gemenskapsmedlen på grundval av de motsvarande delförklaringarna för de olika 
utgiftsposterna som i sista hand skall godkännas av finansministrarna.

23. Europaparlamentet välkomnar även med tillfredsställelse Förenade kungarikets beslut att 
vidta åtgärder för att införa denna typ av nationell förvaltningsförklaring för 
gemenskapsmedlen, under förutsättning att denna förklaring godkänns av en behörig hög 
tjänsteman på området.

  
1 Antagna texter, P6_TA(2006)0043.
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24. Europaparlamentet oroar sig över att merparten av medlemsstaterna, trots dessa positiva 
initiativ, fortfarande motsätter sig införandet av dessa nationella förklaringar.

25. Europaparlamentet uppmanar dock kommissionen att lägga fram ett förslag till nationell 
förvaltningsförklaring för rådet som omfattar samtliga gemenskapsmedel som förvaltas 
gemensamt och som bygger på delförklaringar från de olika nationella strukturerna för 
förvaltning av utgifter.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra allt i sin makt för att få 
medlemsstaterna att granska denna fråga i sina respektive regeringar och i Ekofinrådet.

27. Europaparlamentet uppmanar respektfullt de nationella parlamenten (i synnerhet de 
nationella utskotten med ansvar för att kontrollera de offentliga finanserna och 
konferensen mellan organen för gemenskaps- och EU-frågor vid Europeiska unionens 
parlament – COSAC) att diskutera införandet av nationella förklaringar.

Punkt 44 i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning

28. Europaparlamentet betonar att det i punkt 44 i det ovannämnda interinstitutionella avtalet 
om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning fastställs en skyldighet för relevanta 
revisionsmyndigheter i medlemsstaterna att göra en bedömning av huruvida förvaltnings-
och kontrollsystemen är förenliga med gemenskapens regler och föreskrifter, och att 
medlemsstaterna åtar sig att utarbeta en årlig översikt på lämplig nationell nivå om 
tillgängliga revisioner och redovisningar.

29. Europaparlamentet anser att de relevanta revisionsmyndigheter som åsyftas i punkt 44 
skall åta sig detta nya ansvar för den lokala användningen av gemenskapsmedlen och att 
denna nationella kontroll skall utgöra grunden för de nationella förvaltningsförklaringar 
som utarbetas vid de nationella myndigheterna.

30. Europaparlamentet betonar att det endast är på detta sätt som de nationella 
förvaltningsförklaringarna kommer att få ett verkligt värde och att de, enligt parlamentets 
sätt att utarbeta dem, skall utgöra verkliga garantier för att de nationella förvaltnings- och 
kontrollsystemen fungerar korrekt.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att begära den information som avses i 
punkt 44 i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning från medlemsstaterna och att utifrån denna information utarbeta ett dokument, 
där man för varje medlemsstat analyserar bristerna och styrkorna i de nationella 
förvaltnings- och kontrollsystemen för gemenskapsmedlen samt resultatet av de 
genomförda revisionerna, och att lägga fram detta dokument för parlamentet och rådet.

32. Europaparlamentet anser att det vore mycket användbart om Ekofinrådet, på grundval av 
detta slutliga dokument från kommissionen, skulle inleda en systematisk jämförelse och 
en diskussion om den lämpliga karaktären hos medlemsstaternas system för att garantera 
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kontrollen av de medel som tilldelas inom ramen för gemenskapsbudgeten.

Uppskjutande av betalningar och finansiella korrigeringar

33. Europaparlamentet erinrar om kommissionens meddelande av den 15 juni 2005 om en 
färdplan för en integrerad ram för intern kontroll, (KOM(2005)0252), vari det i punkt B 
anges att ”om en medlemsstat inte klarar av att hantera riskerna för felaktigheter på ett 
tillfredsställande sätt, kommer kommissionen att skydda EU:s budget genom att strikt 
tillämpa de befintliga bestämmelserna för uppskjutande av betalningar och finansiella 
korrigeringar”.

Uppskjutande av betalningar

34. Europaparlamentet stöder fullt ut kommissionens strikta tillämpning av lagstiftningen om 
uppskjutande av betalningar och välkomnar de åtgärder som redan vidtagits1 för att inte 
överföra medel om kommissionen inte har någon absolut garanti för tillförlitligheten hos 
förvaltnings- och kontrollsystemen hos den medlemsstat som skall ta emot de berörda 
medlen. 

35. Europaparlamentet anser att uppskjutande av betalningar som påtryckningsmedel kan 
bidra till att öka medlemsstaternas intresse för att använda de mottagna 
gemenskapsmedlen korrekt när det gäller de återkommande reservationerna om 
utgiftsprogrammen i en viss medlemsstat.

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förenkla reglerna och att tillämpa den 
gällande lagstiftningen för uppskjutning av betalningar när detta är nödvändigt, och att 
noggrant informera rådet, parlamentet och revisionsrätten om dessa uppskjutna 
betalningar och deras anledning.

Finansiella korrigeringar i de fleråriga programmen

37. Europaparlamentet anser att kommissionen vid delad eller decentraliserad förvaltning fullt 
ut skall tillämpa artikel 53.5 i budgetförordningen, enligt vilken kommissionen skall ta på 
sig det slutliga ansvaret för att genomföra budgeten i enlighet med artikel 274 i 
EG-fördraget genom ”förfaranden för avslutning av räkenskaper eller mekanismer för 
finansiella korrigeringar”.

38. Europaparlamentet betonar att med tanke på att utgifterna inom gemenskapsprogrammen 
är fleråriga är det inte förrän i slutet av de fleråriga perioderna som kommissionen kan 
påbörja tillämpningen av dessa ”förfaranden för avslutning av räkenskaper eller 
mekanismer för finansiella korrigeringar”, vars mål är att i efterhand korrigera de fel som 

  
1 Enligt ett skriftligt svar från kommissionsledamot Danuta Hübner till det berörda parlamentsutskottet ”sköt 
Spanien 2006 upp ansökningar om utbetalningar från ERUF i avvaktan på resultatet av granskningen av de 
korrigerande åtgärderna. Andra exempel är uppskjutandet av utbetalningar inom ESF under 2005 för alla 
program i England, för Mål 3-program och vissa regionala program i Frankrike, och för programmen i 
regionerna Kalabrien och Sicilien i Italien, och under 2006 för EQUAL i Spanien och Italien”. 
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upptäckts.

39. Europaparlamentet konstaterar likväl med oro att rätten framför skarp kritik mot de 
finansiella korrigeringar som kommissionen tillämpat, vilka inte tillåter att ”fel förebyggs 
samt identifieras och korrigeras i tid”, inte tillräckligt beaktar de brister som framkommit i 
de underliggande transaktionerna, det vill säga hos slutmottagaren, och inte ”uppmuntrar 
medlemsstaterna att agera för att förhindra oriktigheter eller förbättra sina förvaltnings-
och kontrollsystem” (punkterna 1.64 och 6.35 i rättens årsrapport).

40. Europaparlamentet påpekar att de slutliga besluten och korrigeringarna1 är avsedda att 
utesluta de utgifter från gemenskapsfinansieringen som inte har genomförts i enlighet med 
gemenskapsrätten och att dessa beslut, som faller under kommissionens behörighet, skall 
vara ett viktigt instrument för kontroll- och övervakningssystemen. 

41. Europaparlamentet påpekar att de slutliga korrigeringarna, som inte är direkt tillämpliga 
på slutmottagarens transaktioner, i praktiken är avsedda att flytta kostnaden för olagliga 
och oriktiga transaktioner inom EU:s budget till samtliga nationella skattebetalare och inte 
bara till den slutmottagare som begår misstaget, vilket rätten konstaterar (punkt 1.65 i 
rättens årsrapport).

42. Europaparlamentet betonar följaktligen att det är mycket viktigt att medlemsstaterna 
förfogar över lämpliga system för att förbättra förhindrandet och identifieringen av 
misstag hos slutmottagarna, vilket skulle göra att kommissionen inte skulle behöva 
tillämpa slutliga korrigeringar.

43. Europaparlamentet drar slutsatsen att kommissionen för sin del, inför rättens skarpa kritik, 
måste vidta alla lämpliga åtgärder för att förbättra de slutliga finansiella korrigeringar som 
görs, i syfte att nå en sund ekonomisk förvaltning och en mer rättvis förvaltning av EU:s 
medel.

44. Europaparlamentet beklagar den tydliga skillnaden mellan kommissionen och rätten i 
fråga om deras uppgifter om de finansiella korrigeringar som kommissionen gjort under 
2005, vilka framför allt åskådliggjordes vid presentationen av rättens årsrapport i 
parlamentets budgetkontrollutskott den 23 oktober 2006. Europaparlamentet anser att 
denna skillnad inverkar negativt på den goda bild av Europeiska unionen som förvaltarna 
av gemenskapsbudgeten måste ge medborgarna.

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att för parlamentet och rätten lägga fram en 
definition av de olika begrepp som omfattas av uttrycket ”finansiella korrigeringar” och 
beloppen för de korrigeringar som verkligen genomförts 2005.

  
1 Godkännande av räkenskaperna inom ramen för garantisektionen vid EUGFJ, avslutande av 
verksamhetsprogram inom ramen för strukturfonderna och granskningar av upphörande av den decentraliserade 
förvaltningen av yttre åtgärder.
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46. Europaparlamentet begär att kommissionen i framtiden skall lägga fram en årlig rapport 
där det redogörs för beloppet för de finansiella korrigeringar som verkligen genomförts.

Kommissionens interna kontrollsystem

Handlingsplanen för en integrerad ram för intern kontroll

47. Europaparlamentet välkomnar kommissionens antagande den 17 januari 2006 av 
meddelandet till rådet, Europaparlamentet och Europeiska revisionsrätten med titeln 
”kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll” 
(KOM(2006)0009) och SEK(2006)0049), där 16 konkreta åtgärder fastställs för 
genomförandet av en mer effektiv ram för intern kontroll av EU:s medel.

48. Europaparlamentet mottar med tillfredsställelse den första halvårsrapporten från 
kommissionen av den 19 juli 2006 (SEK(2006)1001) om de framsteg som gjorts angående 
tillämpningen av åtgärderna i den nämnda handlingsplanen, i enlighet med parlamentets 
begäran i dess resolution om ansvarsfrihet för 2004.

49. Europaparlamentet beklagar dock att vissa åtgärder, enligt den nämnda rapporten, inte ens 
har tillämpats på grund av att den planerade tidtabellen försenats, i synnerhet åtgärderna 7, 
9 och 101.

Kostnadseffektivitet – Analys av jämvikten mellan driftsutgifter och kostnaden för 
kontrollsystemet – Felfrekvenser eller acceptabel risk för fel

50. I sin årsrapport 2005 betonade rätten angående införandet av en integrerad ram för intern 
kontroll att ”ett av de viktigaste mål som kommissionen fastställt gäller proportionella och 
kostnadseffektiva kontroller” (punkterna 2.9 och 2.10).

51. Europaparlamentet erinrade även om att det ovannämnda Ekofinrådet 
den 8 november 2005, bedömde genomförandet av en integrerad intern kontroll som 
oumbärligt och konstaterade2 att rådet, i enlighet med rättens yttrande nr 2/2004, anser att 
det borde ingå en överenskommelse med Europaparlamentet om vilka risker som kan 
accepteras för de underliggande transaktionerna, med beaktande av kostnaden och 
fördelarna med kontrollerna inom ramen för de olika politiska linjerna och de 
motsvarande utgifterna.

52. Europaparlamentet erinrar om åtgärd 4 i den ovannämnda handlingsplanen där det, i
enlighet med parlamentets rekommendationer, föreslås att man skall inleda en ”dialog 
mellan institutionerna om risker som kan tolereras i samband med de underliggande 
transaktionerna”.

  
1 Åtgärd 7: Främjande av bästa praxis för att öka lönsamheten i samband med revisioner på projektnivå, 
åtgärd 9: Utveckling av den samordnade granskningsmodellen, och åtgärd 10: Inledande beräkning och analys 
av kostnaderna för kontrollerna.
2 Se punkterna 5 och 17 i slutsatserna från Ekofinrådet av den 8 november 2005 på följande adress:
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ecofin/86942.pdf
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53. Europaparlamentet erinrar även om åtgärd 10, som syftar till att genomföra en ”analys av 
kostnaderna för kontrollerna”, på grund av behovet ”att uppnå en lämplig balans mellan 
kostnaderna för och nyttan med kontroller”, vars resultat borde läggas fram i början 
av 2007, men konstaterar att denna åtgärd just inletts.

54. Europaparlamentet anser liksom rätten1 att det är beklagligt att förhållandet mellan den 
tolererbara risknivån och kontrollernas kostnads/nytta-balans inte har fastställts och att 
det, trots att ”tolererbar risknivå” är ett grundläggande begrepp för en integrerad ram för 
intern kontroll, inte finns någon indikation på hur eller när det skall definieras eller vem 
som skall göra det.

55. Europaparlamentet anser alltså att kommissionen, enligt proportionalitetsprincipen och 
principen om kostnadseffektivitet hos kontrollsystemen, bör utvärdera det befintliga 
förhållandet mellan å ena sidan de tillgängliga resurserna för varje fastställt politikområde 
och å andra sidan den del av resurserna som den använder för kontrollsystemen per 
utgiftsområde, och slutligen eventuellt undanhållna medel på grund av misstag som på 
detta sätt avslöjats.

56. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att effektivt genomföra denna jämförande 
analys, vilket är det enda sättet att fastställa en ”tolererbar risknivå” och att översända 
denna till parlamentet, rådet och revisionsrätten i enlighet med Ekofinrådets begäran.

57. Europaparlamentet anser att förhållandet mellan kostnader och fördelar mellan de resurser 
som använts för kontroller och resultatet av dessa kontroller torde vara ett grundläggande 
inslag att beakta när revisionsrätten utarbetar revisionsförklaringen om tillförlitligheten 
hos kontona.

Kommissionens politiska ansvar och förvaltningsansvar

58. Europaparlamentet anser att kommissionens tjänsteenheter i sina årliga 
verksamhetsrapporter lägger fram mycket värdefull information för 
ansvarsfrihetsförfarandena, men oroar sig över fortsättningen i rättens rapport om att vissa 
av dessa rapporter ännu inte har tillräckliga belägg för dess revisionsförklaring 
(punkterna 2.15, 2.18 och 2.19 i årsrapporten för 2005).

59. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de årliga 
verksamhetsrapporterna och de därtill hörande förklaringarna innehåller en utvärdering 
mer i detalj av de befintliga systemen, de avslöjade bristerna och deras finansiella följder.

60. Europaparlamentet begär på nytt att kommissionens generalsekretariat, vid utarbetandet 
av sin sammanfattande rapport, skall göra en revisionsförklaring om samtliga 
generaldirektörers förklaring, i syfte att tydligt markera sitt stöd till kommissionskollegiet 
då detta utarbetar sin ståndpunkt utifrån rapportens innehåll.

  
1 Yttrande nr 4/2006.
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Deltagande av kommissionens ledamöter

61. Europaparlamentet anser att bekräftelsen från kommissionens internrevisor i årsrapporten 
om internrevisioner är grundläggande, enligt vilken ”den övergripande riskhanteringen 
skulle fungera bättre om kommissionsledamöterna vore engagerade i utvärderingen av de 
politiska riskerna, vilket skulle förbättra planeringen, tilldelningen av medel och 
genomförandet av politiken”1.

62. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa vilka åtgärder som skulle krävas 
för att garantera att kommissionsledamöterna deltar fullt ut, vilket internrevisorn önskar, 
och för att samtidigt klargöra förhållandet mellan generaldirektörerna och 
kommissionsledamöterna, och uppmanar kommissionen att vederbörligen informera 
parlamentet om detta.

Yrkesetik

63. Europaparlamentet mottar med tillfredsställelse det ovannämnda europeiska 
öppenhetsinitiativet, inom ramen för vilket kommissionen avser att inleda ”förhandlingar 
med de andra EU-institutionerna om [...] yrkesetiska regler och standarder för politiskt 
tillsatta personer i EU:s institutioner”2.

64. Europaparlamentet stöder idén med dessa förhandlingar och uppmanar kommissionen att 
fylla det nu befintliga tomrummet och i kommissionsledamöternas uppförandekod införa 
grundläggande etiska normer och vägledande principer som kommissionsledamöterna 
måste följa vid utnämningen av sina medarbetare, framför allt inom sitt kansli.

SEKTORSSPECIFIKA FRÅGOR

Inkomster

65. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att rättens kontroll inte har avslöjat 
några betydande oegentligheter angående betalningarna för egna medel från moms och 
egna medel från BNI. 

Moms

66. Europaparlamentet beklagar att rätten har konstaterat en ökning av antalet utestående 
reservationer när det gäller medlemsstaternas momsredovisningar under 2005 och att det 
inte finns några effektiva instrument för att garantera att medlemsstaterna lämnar lämplig 
information så att kommissionen kan besluta om att häva utestående reservationer eller 
inte (punkterna 4.13–4.15 i årsrapporten).

  
1 Årsrapport 2005 till den ansvarsbeviljande myndigheten om internrevisioner som genomförts under 2005 
(Artikel 86 4 i budgetförordningen), punkt 2.1, s. 4.
2 Inledningen, s. 3.
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67. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta upp denna fråga med medlemsstaterna 
inom ramen för regelbundna möten inom Rådgivande kommittén för gemenskapens egna 
medel och att informera det behöriga parlamentsutskottet om de åtgärder som vidtas eller 
som skall vidtas i syfte att häva reservationerna.

Egna medel från BNI

68. Europaparlamentet beklagar att rätten i sin årsrapport för 2005 anger att kommissionens 
kontroll av de underliggande nationalräkenskaperna fortfarande är otillräcklig och att 
kommissionens kontroller inom ramen för systemen för övervakning och kontroll 
begränsades till skrivbordsgranskningar (punkt 4.16).

69. Europaparlamentet konstaterar även att enligt rätten gäller sedan 2005 nya regler för 
fördelningen av de finansiella förmedlingstjänsterna som skulle leda till en ökning av 
BNI, men beklagar att kommissionen fortfarande inte har lagt fram något förslag till rådet 
om tillämpning av dessa ändringar för beräkningen av egna medel (punkterna 4.16–4.21).

70. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast korrigera de brister som rätten 
påvisat.

Den gemensamma jordbrukspolitiken

71. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att rätten erkänner att det integrerade 
systemet för administration och kontroll (IACS), om det tillämpas på rätt sätt, är ett 
ändamålsenligt kontrollsystem för att begränsa risken för oriktiga utgifter.

72. Europaparlamentet oroar sig dock över rättens upprepade kritik av det aktuella förfarandet 
för godkännande av den gemensamma jordbrukspolitikens konton (rapporter från de 
attesterande organen och beslut om överensstämmelse), ett förfarande som enligt rätten 
inte är utformat för att uppnå säkerhet om att betalningar till slutmottagarna (jordbrukare 
och handlare) är lagliga och korrekta.

73. Europaparlamentet bekräftar återigen att det är oumbärligt att medlemsstaterna och 
kommissionen samarbetar för att uppnå säkerhet om att betalningarna till slutmottagarna 
är lagliga och korrekta och uppmuntrar bestämt kommissionen att skärpa 
efterhandskontrollerna av betalningar och se till att oriktiga betalningar drivs in.

74. Europaparlamentet beklagar att rätten fortfarande konstaterar att det finns problem vid 
tillämpningen av det integrerade systemet för administration och kontroll (IACS) i 
Grekland, och ger sitt fulla stöd till den handlingsplan med konkreta tidsfrister och mål 
som kommissionen begärt att de grekiska myndigheterna skall utarbeta för att korrigera 
dessa brister, och stöder även kommissionen i dess avsikt att strikt tillämpa den befintliga 
lagstiftningen om uppskjutande av utbetalningar om den grekiska regeringen inte 
korrigerar de aktuella problemen inom den utsatta tiden, liksom den meddelat i det 
behöriga parlamentsutskottet.
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75. Europaparlamentet noterar de problem som konstaterats vid tillämpningen av det 
integrerade systemet för administration och kontroll (IACS) i de nya medlemsstater som 
rätten besökt, där systemen ännu inte är tillförlitliga, och uppmanar kommissionen att göra 
allt i sin makt för att korrigera dessa brister.

76. Europaparlamentet noterar även de allvarliga kontrollbrister som rätten avslöjar i fråga om 
landsbygdens utveckling, exportbidrag, och framför allt inom olivoljesektorn i Spanien, 
Grekland och Italien, och uppmanar kommissionen att skärpa kontrollerna inom dessa 
sektorer.

77. Europaparlamentet anser att kommissionens finansiella korrigeringar beträffande 
produktionsstöd till olivolja är lämpliga för att begränsa den skada som åsamkas 
gemenskapsbudgeten, och godkänner kommissionens förslag till rådet om att förenkla 
detta system.

Strukturåtgärder, sysselsättning och sociala frågor

78. Europaparlamentet välkomnar särskilt att medlemsstaterna, inom ramen för europeiska 
öppenhetsinitiativet och i enlighet med de nya bestämmelserna om strukturfonderna för 
perioden 2007–20131, skall lämna information om slutmottagarna för 
gemenskapsfinansieringen och att kommissionen är skyldig att offentliggöra denna 
information.

79. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse de nya ovannämnda bestämmelserna för 
strukturfonderna för perioden 2007–2013, enligt vilka kommissionen inte kommer att 
återbetala utgifter utan att först ha mottagit en skriftlig förklaring från ett oberoende organ 
som intygar att det finns korrekt fungerande nationella förvaltnings- och kontrollsystem2.

80. Europaparlamentet beklagar återigen att rätten har konstaterat brister i de nationella 
kontrollsystemen och en väsentlig förekomst av fel, vilka minskade tillförlitligheten i de 
slutliga utgiftsredovisningarna från medlemsstaterna.3 Europaparlamentet beklagar också 
att kommissionen enligt rätten inte utövar någon effektiv övervakning av de kontroller 
som delegerats till medlemsstaterna och uppmanar kommissionen att snarast åtgärda detta. 

81. Europaparlamentet erinrar, i sammanhanget med en sund ekonomisk förvaltning och 
revisionsförklaringen, om att det inte är de avslöjade bristerna som är det viktiga, utan att 
det viktiga är att det finns ändamålsenliga övervakningssystem som gör att kommissionen 
korrekt kan kontrollera riskerna för gemenskapsbudgeten och tillämpa de nödvändiga 
finansiella korrigeringarna.

82. Europaparlamentet beklagar att det i ett fåtal medlemsstater kvarstår kända problem som 
ger upphov till återkommande reservationer, och uppmanar enträget kommissionen att 
noggrant kontrollera vilka åtgärder som vidtagits av de nationella myndigheterna, se till 

  
1 Förordningarna (EG) nr 1080, 1081, 1082, 1083, 1084 och 1085/2006, antagna i juli 2006 (EUT L 210, 
31.7.2006).
2 Rådets förordning (EG) nr 1083/2006, artikel 71 (EUT L 210, 31.7.2006).
3 Årsrapporten, punkterna 6.26 och 6.29.
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att dessa åtgärder är lämpliga och att vederbörligen informera det behöriga 
parlamentsutskottet om de framsteg som görs.

83. Europaparlamentet beklagar även att medlemsstaterna enligt rätten inte vederbörligt har 
respekterat sin skyldighet att systematiskt lämna den information som regelbundet skall 
lämnas till kommissionen om annulleringar av bidrag och om belopp som skall återbetalas 
(punkt 6.36 i årsrapporten).

84. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla åtgärder som står till dess 
förfogande för att se till att medlemsstaterna uppfyller denna informationsplikt och att inte 
göra några utbetalningar förrän de nationella myndigheterna har lämnat den begärda 
informationen.

85. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen mellan 2004 och 2006 har vidtagit 
åtgärder för att tillfälligt skjuta upp utbetalningarna från ERUF och ESF till vissa 
medlemsstater1 där brister tidigare gett upphov till återkommande reservationer och stöder 
dessa åtgärder. 

86. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, såsom slutligt ansvarig för en sund 
ekonomisk förvaltning av gemenskapsmedlen, att gemenskapsbestämmelserna om 
uppskjutande av betalningar2 skall tillämpas i enlighet med punkterna 38 och följande i 
föreliggande resolution, när en medlemsstat inte lämnar de begärda garantierna.

Inre politik

87. Europaparlamentet beklagar att samma problem enligt rätten kvarstår som under 
föregående år eftersom kommissionen direkt förvaltar åtgärder för den inre politiken 
(brister i ersättningen av kostnader, komplexa gällande bestämmelser och avsaknad av en 
effektiv påföljdsmekanism) och uppmanar kommissionen att i största möjliga utsträckning 
klargöra de gällande bestämmelserna och se till att den befintliga påföljdsmekanismen 
tillämpas vid behov och att i förekommande fall föreslå de ändringar som krävs för att öka 
effektiviteten.

Forskning och utveckling

88. Europaparlamentet beklagar att kommissionen enligt rätten inte alltid lyckats garantera ett 
tillförlitligt system för registrering av personalkostnader på området för forskning. 
Europaparlamentet anser att det är ”nödvändigt att bidragsöverenskommelserna innehåller 
ett tydligt krav på att arbetstiden skall styrkas för personal som deltar i åtgärden” 

  
1 Enligt ett skriftligt svar från kommissionsledamot Danuta Hübner till det behöriga parlamentsutskottet: ”... sköt 
Spanien 2006 upp utbetalningarna från ERUF i avvaktan på slutsatserna av granskningarna av de korrigerande 
åtgärderna. Andra exempel är uppskjutandet av utbetalningar från ERUF för alla program i England, för 
Mål 3-program, för vissa regionala program i Frankrike, för programmen i regionerna Kalabrien och Sicilien i 
Italien och under 2006 för EQUAL i Spanien och Italien”.
2 Artikel 106.4 i genomförandebestämmelserna för budgetförordningen och de specifika sektorsreglerna i 
artiklarna 38.5 och 39.2 i förordning 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna.
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(punkt 7.7 i årsrapporten)1.

89. Europaparlamentet påpekar med oro att systemet med revisionsintyg, trots dess höga 
kostnad, inte har gett de förväntade garantierna, med tanke på de brister som rätten 
konstaterat i ansökningarna om personalkostnader och därmed sammanhängande 
kostnader, för vilka revisionsintyg utan invändning hade utfärdats.

90. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att påskynda genomförandet av åtgärderna 
i den ovannämnda handlingsplanen för en integrerad ram för intern kontroll, särskilt 
åtgärd 7 (Främjande av bästa praxis för att öka lönsamheten i samband med revisioner på 
projektnivå). 

91. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast uttala sig om den allmänna 
tillämpningen av förfarandet med ett standardarvode och lämna ett detaljerat förslag till 
det behöriga parlamentsutskottet om hur gemenskapspolitiken för forskning kan 
förbättras.

92. Europaparlamentet beklagar att brister enligt rätten kvarstår på grund av att 
kontraktsbestämmelserna är för generella och inte tillräckligt tydliga, särskilt när det 
gäller behörighetskriterier och attesterande revisorers oberoende, och noterar 
kommissionens åtagande2 att förenkla regelverket och anpassa användningen av 
revisionsintygen.

93. Europaparlamentet konstaterar även att kommissionens internrevisor (enheten för 
internrevision) anser att det finns en risk för att överskjutande belopp inte identifieras på 
grund av att det inte finns något effektivt kontrollsystem vid genomförandet av 
budgetåtagandena, och uppmanar därför kommissionen att vidta lämpliga 
uppföljningsåtgärder i detta syfte.

Externa åtgärder

94. Europaparlamentet konstaterar att rätten inte funnit några brister vid kontrollen av ett 
urval betalningar som gjorts vid delegationerna, men att den konstaterat brister vid 
kontrollen av ett urval anbudskrav, liksom vid de transaktioner som gjorts vid 
verkställande organ.

95. Europaparlamentet anser att det är av högsta vikt att garantera konsekvensen hos den 
gemenskapspolitik som inverkar på utvecklingsländerna och anser följaktligen att 
fördelningen av arbetet mellan de olika generaldirektorat som förvaltar de yttre åtgärderna 
måste klargöras.

96. Europaparlamentet oroar sig över att man i den riskbedömning som EuropeAid enligt 
rätten gjort inte har tagit hänsyn till de olika typerna av verkställande organ 
(frivilligorganisation, internationell organisation, statlig institution etc.) och 

  
1 Se också yttrande nr 1/2006 om sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling.
2 I dess meddelande ”Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2005”.
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finansieringsmetoder (bidrag, budgetstöd, förvaltningsfond etc.).

97. Europaparlamentet beklagar i synnerhet att eftersom de kontroller som EuropeAid utför 
inte omfattar transaktioner vid de organ som verkställer projekten kan de endast i 
begränsad omfattning bidra till den övergripande säkerheten när det gäller de 
underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet (punkt 8.12 i årsrapporten).

98. Europaparlamentet uppmanar EuropeAid att införa ett kontrollprogram för de organ som 
verkställer projekten och lägga alla sina ansträngningar på efterhandsrevisioner av de 
olika icke-statliga organisationer som de samarbetar med.

99. Europaparlamentet anser att det är oroande att kommissionen beträffande Tacisutgifternas 
ändamålsenlighet enligt rätten i slutet av 2005 inte kunde fastställa om programmet 
bidragit till att förbättra säkerheten på kärnkraftverken (punkt 8.36 i årsrapporten). 
Europaparlamentet anser att denna kritik är oerhört allvarlig, eftersom den visar att det 
inte finns några garantier för den grundläggande och viktigaste aspekten hos 
gemenskapens åtgärder, nämligen deras effektivitet.

100. Europaparlamentet noterar rättens kritik av det gemensamma systemet för information 
inom Relex som lämnar finansiell information som är otillräcklig eller inkonsekvent för 
att kunna göra en mer ingående riskbedömning (punkt 8.6 i årsrapporten). 
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omgående åtgärda bristerna i detta system 
och att använda detta instruments hela potential för att få den nödvändiga informationen 
för kontrollsystemen.

Föranslutningsstrategin

101.Europaparlamentet konstaterar att det enligt rätten finns betydande brister beträffande de 
transaktioner inom Sapardprogrammen som rätten granskat, och trots att förbättringar 
skett beträffande systemen för övervakning och kontroll vid kommissionen konstaterades 
betydande brister på nationell nivå (punkterna 9.10 och 9.19).

102.Europaparlamentet rekommenderar följaktligen att kommissionen skall förbättra de 
nationella uppföljningssystemen och allmänt sett fästa särskild vikt vid de slutliga 
utgiftsdeklarationerna för programmen och i synnerhet noggrant övervaka 
utbetalningsställena inom Sapard.

Administrativa utgifter

103.Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att rättens granskning inte har visat på 
några betydande brister beträffande lagligheten hos de administrativa utgifterna.

Organ

104.Europaparlamentet beklagar, liksom rätten betonar i sin årsrapport, att brister återigen 
konstaterats detta år beträffande personalrekrytering och upphandling och att 
verksamhetsbaserad förvaltning inte hade införts vid organen.
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105.Europaparlamentet konstaterar att internrevisorn i sin årliga verksamhetsrapport för 2005 
har lämnat en reservation och konstaterat att hans personalstyrka inte är tillräcklig för att 
korrekt kunna utföra den skyldighet som åligger honom enligt budgetförordningen1 att 
utföra en årlig revision av dessa organ.

106.Europaparlamentet anser att det med hänsyn till det allt större antalet tillsynsmyndigheter 
blir allt mer nödvändigt att klargöra ansvarsområdena för gemenskapens olika 
institutionella aktörer och ställa upp tydliga regler på området, särskilt beträffande 
tilldelningen av ansvar i fråga om kontroll.

107.Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte kunnat göra framsteg i 
förhandlingarna om förslaget till interinstitutionellt avtal om rambestämmelser för EU:s 
tillsynsmyndigheter, som lades fram i februari 2005 (KOM(2005)0059). 

108.Europaparlamentet konstaterar att organ med hjälp av enheten för internrevision har 
börjat införa egna interna kontrolltjänster och att enheten för internrevision i framtiden 
kommer att granska dessa tjänster två gånger om året. Europaparlamentet anser för övrigt 
att enheten för internrevision bör kontrollera att organens interna kontrollsystem fungerar 
korrekt och informera parlamentet om denna kontroll och om de framsteg som görs.

109.Europaparlamentet noterar att flera organ har inrättat gemensamma stödtjänster (CSS) för 
att hjälpa användare vid organen att anpassa informationssystemen för ekonomisk 
förvaltning och göra dem förenliga med dem som kommissionen använder. 
Europaparlamentet konstaterar att medlen har förvaltats av CSS utanför organens 
budgetsystem (punkt 10.27 i årsrapporten 2005). Europaparlamentet anser liksom rätten 
att detta samarbete inte får innebära att budgetprinciperna om enhet och öppenhet 
åsidosätts och att organens bidrag till CSS bör hanteras som inkomster avsatta för 
särskilda ändamål, inom ramen för organens budgetsystem.

Europaskolor

110.Europaparlamentet noterar rättens positiva rapport om Europaskolorna. 
Europaparlamentet konstaterar dock att skolornas interna kontrollsystem enligt rätten inte 
omfattas av principen om åtskillnad mellan funktioner mellan utanordnaren och 
räkenskapsföraren och att utanordnarens uppgifter genom delegation utförs av två 
enhetschefer för alla budgetposter och utan finansiell begränsning.2 Europaparlamentet 
hoppas att den nya budgetförordningen för Europaskolorna, som trädde i kraft 
den 1 januari 2007, skall korrigera de brister som rätten påpekat.

”Berlaymontärendet”

111.Europaparlamentet noterar iakttagelserna från Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel, 

  
1 Artikel 185 i budgetförordningen.
2 Se punkterna 10 och 11 i revisionsrättens rapport om årsräkenskaperna för Europaskolorna för budgetåret 2005, 
som överlämnades till parlamentet den 30 november 2006.
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som i sin årliga verksamhetsrapport framhåller de strukturella bristerna på grund av 
underhållsutgifterna till följd av renoveringen av Berlaymontbyggnaden1, tillsammans 
med en rad räkenskaps- och förvaltningsproblem. Europaparlamentet anser att problemet 
med dessa strukturella brister måste lösas omgående och uppmanar kommissionen att 
vidta de nödvändiga åtgärderna och informera parlamentet om frågan.

SLUTSATSER OM REVISIONSRÄTTENS SÄRSKILDA RAPPORTER

Särskild rapport nr 6/2005 om det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)

112.Europaparlamentet betonar att de nya budgetramarna för 2007–2013 kommer att 
ha en avsevärd inverkan på TEN-T, med tanke på att det antagna beloppet är 
40 procent lägre än kommissionens ursprungliga förslag och att urvalet och 
rangordningen av projekten följaktligen blir ännu viktigare.

113.Europaparlamentet anser att det, inom ramen för den aktuella budgetramen, vore 
lämpligt att prioritera de gränsöverskridande projektdelarna för de prioriterade 
projekt som omfattar flera medlemsstater.

114.Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja en strategi som 
framhåller Europas mervärde, i stället för att slåss för principen om en ”skälig 
andel”.

115.Europaparlamentet anser att kommissionen ytterligare kan förbättra samarbetet 
med medlemsstaterna vid urvalet av prioriterade projekt på nationell nivå och 
inom gemenskapen.

116.Europaparlamentet är i detta sammanhang starkt oroat över det långsamma 
genomförandet av de prioriterade projekten inom TEN-T och uppmanar enträget 
kommissionen och medlemsstaterna att förbättra samordningen av finansieringen 
av EU:s transportinfrastruktur inom ramen för de årsvisa och fleråriga 
programmen.

117.Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta arbetet med att inrätta 
rättsliga ramar och tydliga förfaranden och garantera en strikt kontroll och en 
fördjupad utvärdering av projekten och programmen samt för att sammanställa 
en fullständig förteckning över de precisa kriterier som gör det möjligt att 
rangordna projekten tydligare.

118.Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra förfarandena för 
utnämnande av samordnare, och att samtidigt inrätta ett regelverk för innehållet i 

  
1 Punkt 2.2.1.2. i årsrapporten från Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel, ”Riskhantering”, s. 23.
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sina rapporter samt sända den första rapporten från de ”europeiska samordnarna” 
till parlamentet så snart den finns tillgänglig.

119.Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att fördela de institutionella 
ansvarsområdena på ett tydligt och öppet sätt och inrätta en ram för samordning 
av verksamheten mellan GD REGIO och GD TREN, för att undvika dubbel 
finansiering av identiska projekt.

120.Europaparlamentet konstaterar att rätten anser att den första 
kostnads/nytto-analysen av inrättandet av en verkställande byrå är ofullständig. 
Europaparlamentet uppmanar rätten att utvärdera den andra analysen, som 
slutfördes i juli 2005, i tid så att den kan införlivas i det behöriga 
parlamentsutskottets initiativbetänkande. 

121.Europaparlamentet konstaterar att kommissionen fortfarande är övertygad om att 
inrättandet av en verkställande byrå är det lämpliga sättet att förvalta 
TEN-T-programmet. Europaparlamentet anser dock att GD TRAN:s 
organisationsstruktur i större utsträckning måste ta hänsyn till att 54 procent av 
budgeten rör TEN-T (medan endast 5 procent av personalen arbetar med detta 
område). Europaparlamentet är följaktligen övertygat om att TEN-T, liksom 
rätten anser, redan skulle kunna förvaltas bättre med en bättre fördelning av 
bördan och genom att rådgöra med externa experter på kontraktsbasis.

122.Europaparlamentet anser att kommissionen måste överväga att föreslå en ökning 
av gemenskapens bidrag till budgetposten för TEN-T för gränsöverskridande 
projekt. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang samarbetsavtalet med 
Europeiska investeringsbanken.

Särskild rapport nr 1/2006 om Europeiska socialfondens bidrag för att motverka att elever 
lämnar skolan i förtid

123.Europaparlamentet fäster stor vikt vid ett effektivt och ansvarsfullt utnyttjande av EU:s 
budget och tillämpningen av principen om att initiativ som inte är tillräckligt 
kontrollerbara inte bör finansieras med offentliga medel, och beklagar därmed att inget 
tydligt samband har konstaterats mellan ett minskat antalet elever som lämnar skolan i 
förtid och EU-finansiering.

124.Europaparlamentet tillstår att kommissionen har en lämplig övervaknings- och 
kontrollmekanism för att se till att principerna om sund ekonomisk förvaltning följs, men 
betonar att denna mekanism måste förbättras enligt vad kommissionen själv har förklarat. 
Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att förklara hur den avser att göra 
detta.

125.Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna och 
deras nationella statistikkontor för att korrekt definiera och identifiera förekomsten av 
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elever som slutar skolan i förtid, och uppmuntrar till utbyte av information och bästa 
arbetsmetoder mellan alla lokala och nationella organisationer som ansvarar för att 
motverka avbruten skolgång

126.Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater inom EU-27 att enas om 
gemensamma mätstandarder för och definitioner av problemet med elever som lämnar 
skolan i förtid för att se till att de nationella uppgifterna är jämförbara, och för att 
uppgifterna skall ha den nödvändiga kvaliteten för att kunna fastställa om prioriteringarna 
i Lissabonstrategin verkligen uppfylls i detta avseende.

127.Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att en ingående granskning utförs i 
de nya medlemsstaterna så snart som möjligt och i tid för att korrigerande åtgärder skall 
kunna vidtas vid behov. Parlamentet uppmanar likaså revisionsrätten att parallellt utföra 
en liknande granskning som den som har gjorts inom EU-15 om effekten av stöd för att 
motverka avbruten skolgång i de nya medlemsstaterna.

Särskild rapport nr 2/2006 om resultatet av Tacisfinansierade projekt i Ryska federationen

128.Parlamentet konstaterar att den totala effekten av Tacisprogrammet inte alltid varit så stor 
och hållbar som det var tänkt, trots de positiva resultaten på många områden.

129.Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fördjupa dialogen med den ryska 
regeringen för att klart kunna identifiera nationella behov och inriktningar, och anstränga 
sig för att definiera och identifiera exakta prioriteringar och mål som skall uppnås med 
åtgärderna.

130.Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att satsa på ett begränsat antal sektorer och 
program och att ändra sin målsättning från en projektstrategi till en programstrategi, 
eftersom projektstrategin alltför ofta har lett till brister i fråga om dialog, ägande och 
flexibilitet, liksom till fristående projekt, som inte leder fram till de bredare och 
långsiktigare mål som anges i partnerskaps- och samarbetsavtalen.

131.Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att förbereda ett förslag 
om en rättslig grund som kan möjliggöra användningen av Tacismedel för 
medfinansiering tillsammans med Ryska federationen, och beakta att ett ekonomiskt 
deltagande från regionala och lokala aktörer, arbetsmarknadens parter och en större 
delaktighet från den privata sektorn är nödvändigt.

132.Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera en ofta återkommande 
projektbaserad utvärdering, efter det att projekten genomförts, för att ge bättre feedback 
från tidigare erfarenheter till framtida aktiviteter, och se till att informationen om 
pågående projekt och olika program blir tydlig, för att underlätta att allmänheten får 
tillgång till information och för att öka öppenhet kring och insyn i användningen av 
medel och beslutsfattande.

Särskild rapport nr 3/2006 om Europeiska kommissionens humanitära bistånd efter 
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tsunamin

133.Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens positiva bedömning av GD ECHO:s 
humanitära bistånd efter tsunamin.

134.Europaparlamentet begär att kommissionen skall erinra om att GD ECHO:s huvudroll är 
att bemöta humanitära behov och så fort som möjligt förtydliga GD Miljös roll.

135.Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka GD ECHO:s roll för att det skall 
fortsätta att förbättra sin samordning och reaktionskapacitet för att snabbt och effektivt 
kunna bemöta offrens behov vid framtida humanitära katastrofer. Det bör också beakta 
vikten av att koppla samman kortsiktigt humanitärt bistånd med långsiktig återanpassning 
och återuppbyggnad. Parlamentet noterar att de två faserna för närvarande omfattas av 
olika generaldirektorat, förfaranden och mandat.

136.Europaparlamentet insisterar på vikten av en sund ekonomisk förvaltning och anser att 
detaljerade ekonomiska uppgifter måste lämnas för att göra det lättare att effektivt 
övervaka genomförandet av projekt.

137.Europaparlamentet betonar revisionsrättens rekommendation att GD ECHO bör stärka sitt 
övervakningssystem. 

138.Europaparlamentet inser att en ökning av priserna för varor och arbetskraft kan vara 
oundviklig i exceptionella situationer. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga 
åtgärder för att i så hög grad som möjligt kontrollera och övervaka kostnaderna.

139.Europaparlamentet är oroat över att biståndsgivare gör märkesreklam och konkurrerar om 
att synas vid humanitära katastrofer som får stor uppmärksamhet i medierna, eftersom 
detta får en negativ effekt för samordningen av humanitärt bistånd och för 
katastrofoffrens uppfattning av biståndet.

140.Europaparlamentet begär att Europeiska kommissionen tydligt skall definiera vad en 
frivilligorganisation är.

Särskild rapport nr 4/2006 om investeringsprojekt inom Phareprogrammet i Bulgarien och 
Rumänien

141.Europaparlamentet beklagar att man inte i förväg hade kontrollerat om vissa av de projekt 
som finansierades genom Phareprogrammet var nödvändiga.

142.Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att engagera de bulgariska och 
rumänska myndigheterna i ett ömsesidigt samarbete för att på ett mer ingående sätt 
informera om de båda ländernas behov och kapacitet, och anstränga sig för att fastställa 
de prioriteringar och mål som bör eftersträvas.
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143.Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga särskild vikt vid 
strukturförändringarna vid de rumänska och bulgariska ministerierna och se över 
omorganiseringen av de myndigheter som är ansvariga för investeringarna av 
gemenskapsmedel.

144.Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera att tydlig information 
tillhandahålls om de pågående projekten och de olika programmen liksom att öppenheten 
och insynen förbättras i fråga om användningen av medlen och beslutsfattandet om 
användningen. 

145.Europaparlamentet uppmanar kommissionen att begära ett oberoende yttrande om de 
rumänska och bulgariska myndigheternas förmåga att garantera en god och sund 
ekonomisk förvaltning av gemenskapsmedlen.

Särskild rapport nr 6/2006 om miljöaspekterna på kommissionens utvecklingsbistånd

146.Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att på grundval av den nya 
utvecklingspolitiken som undertecknades i december 2005 utarbeta en omfattande 
miljöstrategi för sitt utvecklingssamarbete.

147.Europaparlamentet anser att en sådan strategi bör innebära att man dels erkänner vikten 
av att miljöaspekter integreras i alla utvecklingsprogram och utvecklingsprojekt, och dels 
gör miljön till ett prioriterat utgiftsområde.

148.Europaparlamentet anser att utbildning om integrering av miljöaspekter på alla områden 
bör vara obligatorisk för tjänstemän med viktiga poster. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att avsluta utarbetandet av handledningen om integrering av miljöaspekter 
så snart som möjligt.

149.Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att den har tillräcklig sakkunskap 
på miljöområdet internt och att tydliga förfaranden för integrering av miljöaspekten 
fastställs och följs.

150.Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i större utsträckning använda sig av den 
erkända sakkunskap som finns hos medlemsstaternas förvaltningar för nationellt stöd och 
hos privata företag som i egenskap av partner till medlemsstaternas förvaltningar för 
nationellt stöd har erkänd erfarenhet av att förvalta miljöprojekt inom ramen för 
nationella program för utvecklingssamarbete.

151.Europaparlamentet insisterar på att projekten måste planeras på grundval av detaljerade 
uppgifter med tydligt definierade mål och att externa övervakare skall anlitas för att 
utvärdera hur framgångsrika de enskilda projekten är och tydligt identifiera alla 
misslyckanden eller brister.
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Särskild rapport nr 7/2006 med titeln ”Investeringar i landsbygdsutveckling: leder de till att 
problemen i landsbygdsområden angrips på ett ändamålsenligt sätt?”

152.Europaparlamentet välkomnar rapportens offentliggörande, och uppmanar kommissionen 
att uppmärksamma de brister som tas upp i rapporten och som inte åtgärdas genom den 
nya förordningen om landsbygdsutveckling (eller utförliga tillämpningsbestämmelser), 
särskilt när den godkänner nationella program.

153.Europaparlamentet uppmanar särskilt kommissionen att fastställa tydligare strategier som 
kopplas till specifika mål och att nära samarbeta med medlemsstaterna för att förbättra 
definitionen av mål, stödmottagare och områden samt urvalet av de lämpligaste projekten 
och att ta med detta i programdokumenten för perioden 2007–2013.

154.Europaparlamentet anser att kommissionens tidsfrist för att godkänna nationella program 
kan behöva förlängas en aning för att en noggrann analys skall kunna göras, eftersom det 
är kvaliteten på de nationella programmen som i stor utsträckning avgör om tilldelningen 
av medel till de mest behövande områdena och stödmottagarna är tydligt berättigad och 
om investeringarnas ändamålsenlighet kan mätas bättre i framtiden.

155.Europaparlamentet upprepar att det anser det vara oerhört viktigt att EU:s budget används 
på ett effektivt och ansvarsfullt sätt och att principen om att ett initiativ som inte kan 
kontrolleras tillräckligt inte bör finansieras med offentliga medel bör tillämpas. Att sätta 
upp tydliga mål och fastställa tydliga strategier i de nationella programmen är mycket 
viktigt i detta sammanhang.

156.Europaparlamentet anser att de två huvudmålen – det strukturpolitiska och det 
jordbrukspolitiska – med investeringarna bör uppnås genom ett väl balanserat sektoriellt 
tillvägagångssätt (för jordbruket) och ett territoriellt tillvägagångssätt (för ekonomisk och 
social sammanhållning).

157.Europaparlamentet anser att den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare är ett 
absolut nödvändigt verktyg för den framtida utvecklingen i EU:s landsbygdsområden och 
uppmanar kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att analysera faktorer som är 
avgörande för investeringsprojekts framgång och sprida exempel på goda lösningar.

158.Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i nära samarbete med medlemsstaterna 
förbättra övervaknings- och utvärderingssystem, till exempel genom att relevanta 
kvalitativa indikatorer utarbetas så att medlemsstaterna och kommissionen kan avgöra 
vilka åtgärder som har effekt och vilka mål som har uppnåtts.
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Särskild rapport nr 8/2006 med titeln ”Växa med framgång? Ändamålsenligheten i 
Europeiska unionens stöd till verksamhetsprogram som genomförs av frukt- och 
grönsaksproducenter”

159.Europaparlamentet erinrar om sitt åtagande för gemenskapsstöd till EU:s frukt- och 
grönsakssektor, vilket är nödvändigt för att förbättra sektorns konkurrens- och livskraft.

160.Europaparlamentet samtycker till att regleringsåtgärder överges, som exempelvis 
återtagande från marknaden eller stöd till bearbetade produkter, vilka parlamentet anser 
motverkar målen för frukt- och grönsakssektorn.

161.Europaparlamentet anser att systemen för stöd till verksamhetsprogram för 
producentorganisationer för frukt och grönsaker jämfört med regleringsåtgärder är ett 
mycket mer lovande instrument.

162.Europaparlamentet noterar och välkomnar den utvärdering som planerats till 2009 och 
uppmanar kommissionen att införa en övervaknings- och kontrollmekanism för frukt- och 
grönsakssektorn för att se till att principerna för sund ekonomisk förvaltning följs.

163.Europaparlamentet samtycker i detta hänseende till kommissionens uttalande om att den 
planerar att förbättra sin förmåga att samla in uppgifter och utveckla kvantitativa och 
kvalitativa indikatorer som gör det möjligt att fastställa effektiviteten och resultatet. 
Europaparlamentet anser att dessa indikatorer bör omfatta fler av programmens fördelar, 
vilka borde granskas på en högre aggregeringsnivå. Europaparlamentet föreslår i övrigt 
att kommissionen snarast möjligt åter skall granska de befintliga indikatorernas och den 
befintliga statistikens tillämplighet och exakthet.

164.Europaparlamentet håller med rätten om att det aktuella systemet måste genomgå en 
fördjupad översyn för att göras mer effektivt och givande. Europaparlamentet uppmanar 
följaktligen kommissionen och medlemsstaterna att noggrant kontrollera och öka 
effektiviteten och resultatet hos systemet med verksamhetsprogram för producenterna, 
undersöka orsakerna till framgången för de bästa erhållna resultaten och slutligen dra 
slutsatser av detta i syfte att bättre utarbeta systemen på gemenskapsnivå och garantera ett 
bättre genomförande i medlemsstaterna, framför allt i de fattigaste regionerna.

165.Europaparlamentet godkänner därmed rättens rekommendation att precisera och förenkla 
kriterierna för stödberättigande i syfte att öka öppenheten och minska de administrativa 
kostnaderna på grund av betalningssystemen.

166.Europaparlamentet uppmanar kommissionen att granska och noga kontrollera 
genomförandet av systemet i de nya medlemsstaterna.
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Särskild rapport nr 9/2006 om utgifter för översättning vid kommissionen, 
Europaparlamentet och rådet

167.Europaparlamentet betonar att totalkostnaden för EU-institutionernas språktjänster, för 
översättning och tolkning, står för knappt 1 procent av EU:s totala budget.

168.Europaparlamentet är förvånat över att institutionerna hittills inte har beräknat varken 
totalkostnaden för översättning1 eller kostnaden per sida. Europaparlamentet konstaterar 
att 2005 översattes 1 324 000 sidor hos kommissionen (1 450 översättare), 
1 080 000 sidor hos parlamentet (550 översättare) och 475 000 sidor hos rådet 
(660 översättare). Europaparlamentet konstaterar i övrigt att rätten har uppskattat 
totalkostnaden för översättning för 2003 till 414,2 miljoner euro: 214,8 miljoner för 
kommissionen, 99 miljoner för parlamentet och 100,4 miljoner för rådet. Den 
genomsnittliga kostnaden per sida var för samma år 166,37 euro: 150,2 euro hos 
kommissionen, 149,7 euro hos parlamentet och 251,8 euro hos rådet.

169.Europaparlamentet uppmanar institutionerna att vidta lämpliga åtgärder för att öka 
produktiviteten hos EU:s översättningstjänster jämfört med den privata sektorn.

170.Europaparlamentet begär att det skall klargöras varför parlamentets kostnad för 
frilansöversättare är i genomsnitt 12 procent högre än kommissionens kostnad.

171.Europaparlamentet välkomnar i hög grad att kommissionen och rådet lyckats begränsa 
ökningen av översättningsvolymen efter utvidgningen till de tio nya medlemsstaterna, 
vilket därmed stoppat kostnadsökningen.

172.Europaparlamentet uppmanar de tre institutionerna att fastställa kostnaden för 
översättningen på årsbasis med samma beräkningskriterier och beräkningsmetoder. 
Europaparlamentet anser att den statistik som erhålls inte bara kan användas för 
budgetändamål, utan också för att göra användarna medvetna om kostnaden.

173.Europaparlamentet välkomnar kommissionens vilja att studera godkännande- och 
urvalsförfarandet för förfrågningarna om översättning under 2006. Europaparlamentet 
välkomnar att rådet 2003 upprättade en förteckning över viktiga handlingar, vilket 
därmed begränsade översättningen av andra texter.

174.Europaparlamentet rekommenderar att dessa begränsningar skall utvidgas till att omfatta 
längden hos skriftliga dokument och sammanfattningar.

175.Europaparlamentet undrar om parlamentet, beträffande artiklarna 8 och 9 i 
uppförandekoden för flerspråkighet som antogs den 19 april 2004, inte skulle kunna 
använda ”verksamhetsspråken” oftare. Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren 
att redogöra för denna fråga för budgetkontrollutskottet vid förfarandet för ansvarsfrihet 
för 2006.

  
1 Enligt rätten omfattar totalkostnaden översättare, sekreterare, ledning, tjänstemännen hos 
Översättningstjänsten, programplanering, byggnader, informationsteknik och förvaltning av humankapital (dvs. 
utbildning).
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176.Europaparlamentet uppmuntrar parlamentsutskotten och parlamentsdelegationerna att 
endast lämna ut texter på de faktiska ledamöternas och suppleanternas språk, och anser att 
andra språkversioner kan läggas fram på särskild begäran.

177.Europaparlamentet anser generellt sett att institutionerna måste vidta de nödvändiga 
åtgärderna för att garantera att översättningarna är av hög kvalitet. Europaparlamentet 
uppmanar därför rådet, parlamentet och kommissionen att redogöra för rätten och 
budgetkontrollutskottet för de åtgärder som vidtas för att kontrollera och förbättra 
kvaliteten hos översättningarna vid ansvarsfrihetsförfarandet 2006.

178.Europaparlamentet uppmanar institutionerna att förbättra den tillgängliga informationen 
om uppföljningen av översättningsprocessen, och beakta de resultatindikatorer som rätten 
föreslagit1.

179.Europaparlamentet uppmanar rådet, parlamentet och kommissionen till en effektiv 
användning av de interna och externa resurserna, såsom databaser, datorstödd 
översättning, distansarbete och outsourcing.

180.Europaparlamentet uppmanar samtliga institutioner att kontrollera de två andra 
institutionernas översättningskapacitet innan de lägger ut översättningar.

Särskild rapport nr 10/2006 om efterhandsutvärderingar av program omfattande mål 1 och 
mål 3 under perioden 1994–1999 (strukturfonderna)

181.Europaparlamentet uppmanar kommissionen att visa i vilken utsträckning metoden för 
förhands-, halvtids- och efterhandsutvärdering har utarbetats för att så långt det är möjligt 
undvika logiska fel som konstaterats i revisionsrättens särskilda rapport för 
efterhandsutvärderingen av verksamheten 2000–2006.

182.Europaparlamentet föreslår att samarbetet mellan GD REGIO och GD EMPL fördjupas 
när det gäller de gemensamma punkterna för utvärderingsmetoder.

183.Europaparlamentet konstaterar att metodiken för nuvarande användning av 
Hermesmodellen innebär stora problem. Parlamentet är oroat över att den nuvarande 
metodiken gör att man inte kan ta tillräcklig hänsyn till tjänstesektorns betydelse för vissa 
ekonomier, t.ex. turism. Parlamentet fruktar stora svårigheter när det gäller utvärderingen 
av strukturfonderna i de länder som blev medlemmar i EU 2004 p.g.a. särskilda 
omständigheter i dessa nyblivna marknadsekonomier. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att innan den påbörjar utvärderingen av verksamhetsperioden 2000–2006 
visa i vilken utsträckning den har ändrat metodik för att ta hänsyn till denna kritik.

184.Europaparlamentet kräver också att ytterligare kompletterande delar tas med i metoden 
för att mäta mikroekonomiska effekter. Parlamentet menar att de privata investeringarna 

  
1 Se punkterna 53 och 88 i rättens rapport.
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är viktiga för strukturfondernas effekt på lång sikt och för att skapa sysselsättning. 
Parlamentet kräver att de beaktas i efterhandsutvärderingen av verksamheten 2000–2006.

185.Europaparlamentet kräver att slutsatserna från revisionsrättens särskilda rapport beaktas 
inför framtida förhands-, halvtids- och efterhandsutvärderingar för 
programperioderna 2000–2006, 2007–2013 och senare för att åstadkomma en samordnad 
strategi vid utvärderingen av strukturfonderna.

186.Europaparlamentet stöder tanken att utvärderingen av strukturfonderna borde ses som en 
sammanhållen process som hela tiden styrs av slutsatser från förhands-, halvtids- och 
efterhandsutvärderingar av olika verksamheter. Parlamentet kräver att medlemsstaterna 
görs delaktiga i denna process för att förbättra samarbetet med kommissionen när det 
gäller utvärderingar. Parlamentet uppmanar kommissionen att visa hur den skall omsätta 
dessa i idéer i praktiken så snart som möjligt.

187.Europaparlamentet menar att man i de framtida utvärderingarna även bör redovisa 
strukturfondernas indirekta effekter för att redovisa strukturfondernas europeiska 
mervärde för medborgarna.

188.Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att pilotgruppen för 
efterhandsutvärdering av perioden 2000–2006 undersöker möjligheterna till ett utökat 
samarbete med den akademiska världen, däribland med externa experter, i form av ett 
partnerskap med de institut som är specialiserade på särskilda ämnesområden.

189.Europaparlamentet anser att ett sådant samarbete skulle göra det möjligt att förfina 
utvärderingen och värdesätta strukturfondernas potential ytterligare. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att fortsätta på denna väg för att skapa en ledande modell för 
utvärdering av åtgärder för social, ekonomisk och territoriell sammanhållning som skulle 
kunna tjäna som en rent europeisk modell, men även modell på global nivå.
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BILAGA 1: Erhållna eller begärda handlingar


