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Annan Information
Under dessa revisioner tillämpades den metod som användes vid en parallell revision av
Europeiska revisionsrätten och revisionsorganen i andra medlemsstater. Kostnadsfri, unik
upphandlingsplattform (Electronic Public Procurement Classifieds) finns tillgänglig i den
officiella tidningen för ekonomiska aktörer. Dessa omfattar kontroller av offentlig
upphandling med inriktning på tilldelningsförfarandet påvisbart påbörjat sedan 18 april 2016.
SDG 17 syftar till bättre genomförande, förbättrad politisk samordning och politisk

sammanhållning, stimulering av vetenskap, teknik och innovation, etablering av partnerskap
och utveckling av mätningar av framsteg. Om någon indikator för ett projekt inte når 75% av
det värde som anges i bidragsavtalet, kommer stödbeloppet att minska och mottagaren är
skyldig att återbetala det proportionella stödbeloppet, med undantag för force majeure.
Ärendet hänför sig till en faktura för uthyrning av administrativa tjänster, där en del av de
tillhandahållna tjänsterna inte hänför sig till åtgärd D-projektet som granskats av domstolen,
utan i stället för åtgärdsprojektet J. För närvarande har Sustainable Urban Development i Sofia
Fund EAD kommit överens om finansiering från det imputerade lånet på BGN 24,7 miljoner
eller 104,5% av det Imputerade Lånet och har betalat BGN 19,2 miljoner eller 81% av det
Imputed Lånet för JESSICA. Dessutom i sanktionerna i Litauen och Förenade kungariket
(Nordirland) i fyra av de 24 kontrollrapporter som gjordes samlades sanktionerna inte korrekt
i kontrollstatistiken. Exakt 2 810 336 ha drogs bort, vilka inte var berättigade till skadeår 2013.
Mer kunskap om fiskets påverkan på och interaktion med det marina ekosystemet, mätt i antal
analyser och pilotprojekt. Det är möjligt att lägga till nya indikatorer i den gemensamma listan
över nyckelindikatorer eller att fastställa kompletterande indikatorer (specifika för ett visst
område) för att övervaka effekterna av hela operativa programmet.
Övervakningen av både nationella och externa resurser anpassas till exempel för att minska
den administrativa bördan, för att tydligare skilja mellan resultaten från olika källor och att
bidra till den gemensamma planeringsprocessen under de följande åren. Om grundvatten och
ytvatten ska skyddas mot förorenat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten måste åtgärder
vidtas för att avlägsna eller eliminera föroreningar från punktkällor i de agglomerationer där
en vattenkälla är i dåligt skick eller där en vattenkälla kvarstår i gott skick men en bestående
uppåtgående trend i föroreningar har upptäckts. När operationen (anbudet) bekräftas ska det
kopieras till övervakningssystemet. Satsen indikatorer tillsammans med definitioner skapades
tillräckligt tidigt, vilket möjliggjorde bättre samordning och koncentration av åtgärder,
resultataggregat och eliminering av otillräckligt urval av indikatorer för att beskriva specifika
prioriteringar och åtgärder. Å andra sidan, inte alla fall där ett ESIF-bidrag ska tillhandahållas
kan klassificeras enligt gruppundantag, varför anmälan är obligatorisk. Lagstiftningen om
offentlig upphandling ändrades så att direktivens flexibilitet användes. Den viktigaste
lektionen om lagstiftningen om offentlig upphandling har varit behovet av att förhindra
misstag i offentlig upphandling för att undvika finansiella korrigeringar. I avvaktan på att en
leverantör väljs ut genom anbudsförfarandet, hålls en särskild utbildning, inklusive händelser
om allmänna ex ante villkor, förfarandet för vilket sektionshanteringen har gjorts vid
ministeriet för regional utveckling (det nationella samordningsorganet). De är uppdelade på
grundval av programmets mål och förväntade resultat.
Indikatorerna mättes vid projektets genomförande, och deras slutliga nivåer anges i
slutbetalningsansökan. De brittiska myndigheterna arbetar för att fortsätta förbättra de
offentliga upphandlingsförfarandena i strukturfondsprogrammen för perioden 2014-2020. De
tre reservationerna gäller a) långdistansbusstransporter av utländska företag i Danmark, b)
införande eller ej upptagande av statliga subventioner vid beräkningen av momsbasen, c)
separering av inmatning och produktion (i samband med b) ). Även om de kan öka
rapporterbarheten, kan de också minska effektiviteten och effektiviteten. Lutningsfaktorn har
behållits som den redan ingick i CAP-2013. Om förvaltningsmyndigheten har beslutat om
tillämplig stödkategori, kan den således automatiskt infoga de tillämpliga reglerna i
förslagsinfordran.
Denna övervakning och utvärdering har också till syfte att hjälpa till att bättre hantera och

utvärdera genomförandet av strategierna själva. Detta avsnitt fokuserar på hantering av
kommunalt avfall där EU-lagstiftningen anger obligatoriska återvinningsmål. Alla eventuella
misstag kommer därmed att elimineras redan innan ansökningsformulär för EG-ersättning ska
utarbetas. Ståndpunkten lämnades in genom en motivering till den preliminära rapporten.
Fram till dess kommer Europeiska kommissionen bara att ersätta 95%. Denna plan omfattar
åtgärder som främst syftar till att utföra revisionsarbete, ledningskontroll och hantering av
oegentligheter. Den vallonska regionala regeringen antog också en rättsakt som definierar
bevarandemål på biogeografisk regional nivå.
Denna bedömning och EG-domstolens rättspraxis togs i beaktande vid klassificeringen av fel.
I enlighet med resultaten tar vi alla nödvändiga åtgärder på systemnivå för att minska risken
för oegentligheter. För delad förvaltning inkluderade detta en granskning (30) av
kommissionens bedömning av medlemsstaternas system för hantering av SOLID-medel.
Andra handlingar väntar inför EGC i samma sak, har blivit uppskjutna tills EG-domstolen
fattade sitt beslut om Berlin och Thüringen. Bryssel själv har stora är som av grönt utrymme,
om än koncentrerat i sydöstra delen av staden, med lite i stadens centrum. OP HRD-strategin
motsvarar också målen för det nationella utvecklingsprogrammet Bulgarien 2020, det
nationella reformprogrammet och partnerskapsavtalet. Av denna anledning ges en möjlighet
till preliminär granskning av dokumentationen, och i över 80% av fallen använder mottagarna
det. Om de inte uppfylls, straffas medlemsstaten genom att sänka fördelningen av EU: s
ekonomiska medel.
Dessutom har en enda checklista för offentlig upphandling införts hos genomförandeorganen.
I den andra etappen av riskhanteringen analyseras och utvärderas alla riskerna i denna lista så
att det går att bestämma hur man ska gå vidare och att sammanställa en katalog över utvalda
risker. De enda undantagen var agromiljöåtgärderna, där de definierade villkoren för rätten är
mycket komplexa. Förvaltningsmyndigheten har också förstärkt sin interna expertis genom att
ytterligare utbilda vissa anställda att bli specialister i upphandlingslagstiftningen. I urvalet ingår
också åtta transaktioner under direkt förvaltning. De nya kraven för den administrativa
myndigheten innehåller lämpliga förfaranden för att förbereda förvaltningsdeklarationen samt
lämpliga åtgärder för att bekämpa bedrägeri. Handlingsplaner utarbetas dock ofta efter
revisionsuppdrag eller efter mottagandet av observationer. Målen ställs in för varje
fokusområde inom programperioden.
Det är möjligt att producera en tillfredsställande bedömning av projektens framgångar baserat
på de mellanliggande och slutliga betalningsförfrågningsrapporterna som lämnats in. Trots att
det gjorts framsteg när det gäller att hantera dessa reservationer, lyftes de inte. Förutom de
senaste tillgängliga uppgifterna innehåller frågeformuläret information om uppgifter som
lämnats in av medlemsstaterna under föregående år. Förutom dessa övergripande åtgärder
avseende alla sektorer antogs vissa specifika sektorsåtgärder för fem sektorer: bygg, avfall,
transport, handel och mat. Underlåtenhet att utse ansvaret för anmälan av stödansökan från
systemansvarig.
Danmark stödde upprättandet av gruppen och deltar i sitt arbete. Dessutom utvärderas andra
indikatorer utanför det reguljära systemet för ESF-projekt, t.ex. mätning av delmålgrupper
(särskilt utsatta grupper som flyktingar eller funktionshindrade) och hur snabbt de hittar jobb
efter att ha deltagit i ett ESF-projekt. I samband med detta har regeringen också beslutat om
mindre gynnsamma skatteavdrag för arbetsgivare av tankkort (upp till 250 euro per kort).
Under kontrollbesöket från mars 2015 kom kommissionen till en överenskommelse med

Spanien om en metodologisk förbättring av Spaniens beräkningar för att anpassa dem till
domstolens dom och har dragit tillbaka denna reservation. Denna mekanism bidrar till att öka
effektiviteten av åtgärder för att upptäcka och korrigera fel i ett stadium där deras inflytande
kan begränsas eller elimineras helt. I detta avseende måste kommissionen vara noggrann
genom att föreskriva att förenklade rapporteringsmetoder också kan tillämpas på offentliga
kontrakt. Alla program som finansieras enligt denna politik måste vara förenliga med
partnerskapsavtalet, vilket framgår av nationell lagstiftning (artikel 14h i principen om
utvecklingspolitik av den 6 december 2006, med ändringar).
Samordningsavtalets samordnande myndighet strävar som kompetenspunkt för att sprida god
praxis inom fältet genom möten och individuella samråd. Konsekvensen av detta är skapandet
av reglerande överkomplikationer (guldplätering), som främjar garantier mot framtida förlust
av resurser. För det första främjas integrationen av miljöinnovation och hållbarhetsmål i
industriell och ekonomisk politik under ledning eller i samordning med de federala ekonomioch industriministerierna, eftersom de anses vara värdefulla tillgångar för företagens
konkurrenskraft. På kommissionens begäran kompletterades uppgifter om finansiella
instrument i årsrapporterna för 2014 för vissa Lander, som Mecklenburg-Vorpommern, med
information om antalet låneavtal som ingåtts med mottagarna. Detta var ett värdefullt bidrag
till utvecklingen av EU: s miljölagstiftning, eftersom förhandsavgöranden gör det möjligt för
domstolen att ge en sammanhängande tolkning av EU-lagstiftningen. Information om den
indikatorn ingick i RP 2014-2020 i kapitel 11 i indikatorplanen, punkt 11.5. Programspecifikt
mål och utgång. Dessutom kommer en del av övervakningsprogrammet inte att vara fullt
fungerande före 2018 för några av beskrivarna (marinskräp, havsvatten, havsbotten och
däggdjur). Om felet överstiger 2% avbryts programmet, betalningarna upphör och
Programmet återupptas tills de nödvändiga åtgärderna har vidtagits och alla oregelbundna
utgifter har dragits tillbaka. Samlade fiskeaktiviteter har resulterat i en kraftig minskning av
långlivade och långsamt reproducerande arter som hajar och många livsmiljöstrukturerande
arter. Med tanke på förlängningen av tidsfristen för genomförandet av de finansiella
instrumenten fram till 2016, enligt de ändrade riktlinjerna för avslutandet av de program som
utfärdats av EG i april 2015, har Rumänien kompletterat Jeremie-resurserna med 75 miljoner
euro, som faktiskt utbetalats till EIF Jeremie Holding Fund) i två delar, nämligen i juni och
oktober 2015. De har också en mer direkt och omedelbar kunskap om den subjektiva och
objektiva riskprofil som påverkar operatörer i deras område.
Kontroller på plats spelar en särskild roll genom att möjliggöra kontroller av den faktiska
produktionen av medfinansierade produkter. Vi granskade också kommissionens planering av
efterhandsrevisioner av rensade medlemsstaternas årliga program. År 2015 genomförde
Eurostat två besök i Elstat (i juni och december), medan det 2016 gjorde ett besök (i maj
2016). Ett toleransvärde används, som i sig visar att mätmetoderna inte är fullständigt korrekta.
Vid förfarandet för tilldelning av kontrakt om offentlig upphandling som avses i bilaga II B
ska den upphandlande myndigheten inte vara skyldig att offentliggöra anbud. För att mäta de
specifika effekterna av delåtgärder inom ett federalt land används lämpliga indikatorer vid
behov i rapporteringsramen. Endast 38% av naturliga ytvattenkroppar uppnår en god eller
bättre ekologisk status. Resultaten lämnades till kommissionen den 30 maj 2016.

