
AD\903305DA.doc PE480.662v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Budgetkontroludvalget

2011/0273(COD)

30.5.2012

UDTALELSE
fra Budgetkontroludvalget

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige 
bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til
målet om europæisk territorialt samarbejde
(COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

Ordfører for udtalelse: Georgios Stavrakakis



PE480.662v02-00 2/10 AD\903305DA.doc

DA

PA_Legam



AD\903305DA.doc 3/10 PE480.662v02-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

I denne fase af forhandlingerne ønsker ordføreren at stille ændringsforslag vedrørende 
følgende spørgsmål:

- Ændringsforslagene til artikel 7 vedrører to særskilte spørgsmål. Formålet med det 
første ændringsforslag er at give de deltagende medlemsstater mulighed for at udpege 
et enkelt organ til at udtale sig om ligestillingsspørgsmål, således at der sker en 
væsentlig forenkling med hensyn til gennemførelsen af dette krav. Det andet 
ændringsforslag stilles for at skabe klarhed over, hvordan der foretages en ændring i et 
samarbejdsprogram, eftersom Kommissionens forslag i den nuværende udformning 
ikke beskæftiger sig med dette spørgsmål.

- For at forenkle forordningen om europæisk territorialt samarbejde og bringe den på 
linje med forordningen om fælles bestemmelser er der stillet et ændringsforslag til 
artikel 20, som fastslår, at medlemsstaterne bør have tilladelse til at placere 
revisionsmyndigheden og forvaltningsmyndigheden inden for det samme organ, 
forudsat at de er funktionelt uafhængige.

- Revisionsmyndighederne har muligvis ikke de nødvendige beføjelser til at udføre 
revisioner i de forskellige medlemsstater. Derfor opererer Kommissionens forslag med 
en revisorgruppe bestående af en repræsentant for hver medlemsstat. I 
ændringsforslagene til artikel 23 præciseres det, at alle disse repræsentanter skal være 
uafhængige og have den nødvendige ekspertise og faglige kompetence. Desuden bør 
revisionsmyndigheden redegøre for, hvilke foranstaltninger der er truffet på dette 
punkt, i revisionsstrategien.

- Ændringsforslaget til artikel 25 åbner mulighed for at anvende en enkelt konto til alle 
pengestrømme i forbindelse med et individuelt samarbejdsprogram. Denne 
fremgangsmåde kan forenkle forvaltningsarbejdet og sikre tilstedeværelsen af et klart 
revisionsspor.

Selv om der ikke er stillet relevante ændringsforslag på nuværende tidspunkt, ønsker 
ordføreren at gøre udvalget opmærksom på tre spørgsmål, som muligvis fortjener at blive 
overvejet nærmere alt efter udfaldet af drøftelserne om forordningen om fælles bestemmelser 
(COM(2011)0615):

(1) Ifølge forordningen om fælles bestemmelser skal der foretages en resultatgennemgang 
i 2017 og 2019 for at vurdere, i hvor høj grad de milepæle, der er opstillet i 
programmerne, er blevet nået. Det hersker ikke fuldstændig klarhed over, hvordan 
dette krav vil blive gennemført i forhold til forordningen om det europæiske 
territoriale samarbejde, hvor der optræder en række forskellige aktører.

(2) Forordningen om fælles bestemmelser indfører “partnerskabskontrakter”, der omfatter 
ordninger, der skal sikre overensstemmelse mellem de operationelle programmer og 
EU's mål for 2020. Forordningen om et europæisk territorialt samarbejde beskæftiger 
sig ikke med de særlige udfordringer, der opstår, når partnerskabskontrakter vedrører 
et grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstater og tredjelande med meget 
forskellige strukturer.
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(3) I henhold til artikel 41 i forordningen om fælles bestemmelser skal der nedsættes et 
overvågningsudvalg, som skal overvåge gennemførelsen af programmet. Det er også 
påkrævet at nedsætte et sådant overvågningsudvalg for programmerne inden for det 
europæiske territoriale samarbejde. I Kommissionens forslag tages der imidlertid ikke 
højde for de særlige kendetegn ved programmerne om det europæiske territoriale 
samarbejde og særlig ikke spørgsmålet om stemmerettigheder, eftersom medlemsstater 
og tredjelande adskiller sig indbyrdes på dette punkt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. .../2012 om 
finansielle regler for Unionens årlige 
budget1 fastlægger de generelle principper 
for gennemførelsen af Unionens årlige 
budget. Det er derfor nødvendigt at sikre 
overensstemmelse mellem den forordning 
og bestemmelserne for EFRU.
___________
1 EUT L ....

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) En fælles revisionsmyndighed bør 
være ansvarlig for at udføre samtlige 
opgaver i henhold til artikel 116 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser] for at sikre 
ensartede standarder for hele 
programområdet. Hvis dette ikke er muligt, 
bør en revisionsgruppe kunne bistå 

(31) En fælles revisionsmyndighed bør 
være ansvarlig for at udføre samtlige 
opgaver i henhold til artikel 116 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser] for at sikre 
ensartede standarder for hele 
programområdet. Hvis dette ikke er muligt, 
bør en revisionsgruppe kunne bistå 
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revisionsmyndigheden for programmet. revisionsmyndigheden for programmet.
Der bør stilles krav om anvendelse af 
internationale revisionsstandarder for at 
sikre et passende kvalitetsniveau i dette 
revisionsarbejde.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 7– stk. 3 – litra 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forelægger en udtalelse 
fra de nationale ligestillingsorganer om 
foranstaltningerne i nr. ii) og iii) sammen 
med forslaget til et samarbejdsprogram.

Medlemsstaterne forelægger en udtalelse 
fra de nationale ligestillingsorganer om 
foranstaltningerne i nr. ii) og iii) sammen 
med forslaget til et samarbejdsprogram. 
Medlemsstaterne kan udpege et enkelt 
nationalt ligestillingsorgan til at afgive 
denne udtalelse om hvert enkelt 
samarbejdsprogram som helhed.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at give de deltagende medlemsstater mulighed for at 
udpege et enkelt organ til at udtale sig om ligestillingsspørgsmål, således at der sker en 
væsentlig forenkling med hensyn til gennemførelsen af dette krav.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De deltagende medlemsstater, 
tredjelande og territorier bekræfter i givet 
fald skriftligt, at de er indforstået med 
indholdet af samarbejdsprogrammet, inden 
det forelægges for Kommissionen. Ifølge 
denne aftale forpligter samtlige deltagende 
medlemsstater sig ligeledes til at levere den 
nødvendige medfinansiering til 
gennemførelse af samarbejdsprogrammet.

5. De deltagende medlemsstater, 
tredjelande og territorier bekræfter i givet 
fald skriftligt, at de er indforstået med 
indholdet af samarbejdsprogrammet, inden 
det forelægges for Kommissionen. Ifølge 
denne aftale forpligter samtlige deltagende 
medlemsstater sig ligeledes til at levere den 
nødvendige medfinansiering til 
gennemførelse af samarbejdsprogrammet. 
Den samme procedure, nemlig accept fra 
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alle deltagende medlemsstater og 
tredjelande eller territorier, vil være 
nødvendig i tilfælde af ændring af 
samarbejdsprogrammet i 
overensstemmelse med artikel 26 i 
forordning (EU) nr. [...]/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser].

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personaleomkostningerne ved en 
foranstaltning kan beregnes som et fast 
beløb på op til 15 % af de direkte 
omkostninger (uden 
personaleomkostninger).

Personaleomkostningerne ved en 
foranstaltning kan beregnes som et fast 
beløb på op til 20 % af de direkte 
omkostninger (uden 
personaleomkostninger).

Begrundelse

Den af Kommissionen anførte procent forekommer for lav i betragtning af ETC-
programmernes natur, da disse medfører særligt høje personaleomkostninger.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 
113, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 
nr. […]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser] udpeger medlemsstaterne, 
der deltager i et samarbejdsprogram, en 
enkelt forvaltningsmyndighed og med 
henblik på anvendelsen af artikel 113, stk. 
4, i nævnte forordning, en enkelt 
revisionsmyndighed, som er etableret i 
samme medlemsstat.

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 
113, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 
nr. […]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser] udpeger medlemsstaterne, 
der deltager i et samarbejdsprogram, en 
enkelt forvaltningsmyndighed og med 
henblik på anvendelsen af artikel 113, stk. 
4, i nævnte forordning, en enkelt 
revisionsmyndighed, som er etableret i 
samme medlemsstat. Medlemsstater, der 
deltager i et samarbejdsprogram, kan 
udpege denne enkelte 
forvaltningsmyndighed til at være 
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godkendelsesmyndighed.

Begrundelse

Det er vigtigt, at forvaltningsmyndigheden for ETC-programmer ikke også tvinges til at stå 
for godkendelse af programmerne; det bør være valgfrit, om forvaltnings- og 
godkendelsesopgaverne slås sammen.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Forvaltningsmyndigheden og 
revisionsmyndigheden kan placeres inden 
for den samme offentlige myndighed eller 
det samme offentlige organ, forudsat at 
princippet om adskillelse af funktioner 
overholdes. 

Begrundelse

Dette ændringsforslag er stillet for at forenkle forordningen om europæisk territorialt 
samarbejde og bringe den i overensstemmelse med forordningen om fælles bestemmelser, som 
fastslår, at medlemsstaterne bør have tilladelse til at placere revisionsmyndigheden og 
forvaltningsmyndigheden inden for det samme organ, forudsat at de er funktionelt 
uafhængige. Medlemsstaterne bliver således i stand til at bygge videre på de kompetencer, 
der er erhvervet i indeværende programmeringsperiode. 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tilsynsførende er om muligt de samme 
organer, som er ansvarlige for den kontrol, 
der gennemføres i forbindelse med de 
operationelle programmer under målet om 
investering i vækst og beskæftigelse, eller, 
for så vidt angår tredjelande, for den 
sammenlignelige kontrol, der foretages 
under Unionens eksterne 

De tilsynsførende kan være de samme 
organer, som er ansvarlige for den kontrol, 
der gennemføres i forbindelse med de 
operationelle programmer under målet om 
investering i vækst og beskæftigelse, eller, 
for så vidt angår tredjelande, for den 
sammenlignelige kontrol, der foretages
under Unionens eksterne 
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politikinstrumenter. politikinstrumenter.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Revisorerne er funktionelt uafhængige 
af de tilsynsførende, som foretager kontrol 
i henhold til artikel 22.

3. Revisionsmyndigheden sikrer, at alle
repræsentanter, jf. denne artikels stykke 
2, er funktionelt uafhængige, særlig i 
forhold til de tilsynsførende, som foretager 
kontrol i henhold til artikel 22, og at de har
den nødvendige ekspertise og faglige 
kompetence til at udføre revisionerne i 
overensstemmelse med internationalt 
anerkendte revisionsstandarder. 

Begrundelse

Revisionsmyndigheden er et vigtigt element, når Kommissionen varetager sin tilsynsrolle. 
Anvendelse af internationalt anerkendte revisionsstandarder sikrer et passende 
kvalitetsniveau i revisionsarbejdet. Desuden præciseres det i dette ændringsforslag, at alle 
disse repræsentanter skal være uafhængige og have den nødvendige ekspertise og faglige 
kompetence.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den revisionsstrategi, der udarbejdes i 
henhold til artikel 116, stk. 4, i forordning 
(EU) nr. [...]/2012 (forordning om fælles 
bestemmelser), skal indeholde en 
redegørelse de foranstaltninger, 
revisionsmyndigheden har truffet for at 
efterleve kravene i denne artikels stk. 3.

Begrundelse

Revisionsmyndighederne har muligvis ikke de nødvendige beføjelser til at udføre revisioner i 
de forskellige medlemsstater. Derfor opererer Kommissionens forslag med en revisorgruppe 
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bestående af en repræsentant for hver medlemsstat. Revisionsmyndigheden bør redegøre for, 
hvilke foranstaltninger der er truffet på dette punkt, i revisionsstrategien.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Revisionsmyndighedens rapporter 
sendes til de nationale kontrolinstitutioner 
i de medlemsstater, der deltager i det 
territoriale samarbejdsprogram, samt til 
Den Europæiske Revisionsret.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtten fra EFRU til 
samarbejdsprogrammer indbetales på én 
konto uden nationale underkonti.

1. Støtten fra EFRU til 
samarbejdsprogrammer indbetales på én 
konto uden nationale underkonti. Denne 
konto kan benyttes til alle udgifter og 
indtægter i forbindelse med programmet.

Begrundelse

Dette ændringsforslag åbner mulighed for at anvende en enkelt konto til alle pengestrømme i 
forbindelse med et individuelt samarbejdsprogram. Denne fremgangsmåde kan forenkle 
forvaltningsarbejdet og sikre tilstedeværelsen af et klart revisionsspor.
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