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KORTFATTAD MOTIVERING

I detta skede av förhandlingsförfarandet skulle föredraganden vilja inge vissa ändringsförslag.
Ändringarna avser följande:

− De ändringsförslag som har ingivits till artikel 7 behandlar två skilda frågor. Det första 
ändringsförslaget syftar till att ge deltagande medlemsstater möjlighet att använda sig av 
ett enda organ som ska lämna yttrandet om jämställdhetsfrågor, något som avsevärt skulle 
förenkla genomförandet av detta krav. Det andra ändringsförslaget syftar till att förtydliga 
förfarandet för att göra ändringar till ett samarbetsprogram, eftersom kommissionen inte 
tar upp denna punkt i sitt nuvarande förslag.

− För att förenkla och anpassa ETS-förordningen till förslaget till grundförordning har en 
ändring föreslagits till artikel 20. Ändringen gör det möjligt för medlemsstaterna att låta 
revisionsmyndigheten ingå i samma organ som förvaltningsmyndigheten, förutsatt att de 
båda myndigheterna är funktionellt oberoende.

− Revisionsmyndigheterna har eventuellt inte de befogenheter som krävs för att genomföra 
revisioner i de olika medlemsstaterna. Därför tillåter kommissionen i sitt förslag en grupp 
revisorer med företrädare från varje medlemsstat. Ändringsförslagen till artikel 23 klargör 
att dessa företrädare måste vara oberoende samt ha nödvändig expertis och yrkesmässig 
kompetens. Revisionsmyndigheten bör dessutom förklara de åtgärder som tas i detta 
hänseende i revisionsstrategin.

− Ändringsförslaget till artikel 25 gör det möjligt att använda ett enda konto för alla 
kassaflöden i samband med ett enskilt samarbetsprogram. En sådan möjlighet skulle 
förenkla det administrativa arbetet och skapa en tydlig verifieringskedja.

Även om det ännu inte har ingivits några ändringsförslag i detta hänseende, skulle 
föredraganden vilja uppmärksamma utskottet på följande tre punkter som kan komma att 
behöva behandlas mer ingående beroende på resultatet av diskussionen om förslaget till 
grundförordning (COM(2011)0615):

1. I förslaget till grundförordning fastställs att en resultatöversyn ska genomföras 2017 och 
2019 för att kontrollera hur väl programmens olika etappmål uppfyllts. Det är inte helt 
klart hur detta krav kommer att tillämpas på ETS-förordningen med tanke på de olika 
aktörer som är involverade.

2. I förslaget till grundförordning införs även så kallade partnerskapsavtal, vilka inbegriper 
arrangemang för att säkerställa att de operativa programmen anpassas till EU:s mål för 
2020. I ETS-förordningen nämns inte de specifika utmaningar som partnerskapsavtalen 
medför till följd av gränsöverskridande samarbeten mellan medlemsstater och tredjeländer 
med mycket olika strukturer.

3. Enligt artikel 41 i förslaget till grundförordning ska en övervakningskommitté inrättas för 
att övervaka genomförandet av programmet. En sådan övervakningskommitté kommer 
också att behöva inrättas för programmen under målet Europeiskt territoriellt samarbete.
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Kommissionens förslag behandlar dock inte ETS-programmens särdrag, i synnerhet 
rösträttsfrågan, med tanke på de olika arrangemangen i medlemsstaterna och i 
tredjeländer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott 
infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […]/2012 om 
finansiella bestämmelser för unionens 
årliga budget fastställs allmänna regler 
för genomförandet av unionens årliga 
budget1. Det är nödvändigt att se till att 
denna förordning stämmer överens med 
de bestämmelser som reglerar Eruf.
___________________________________

1 EUT L ...

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) En enda revisionsmyndighet bör 
ansvara för att genomföra alla funktioner 
som förtecknas i artikel 116 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen] för 
att garantera enhetliga krav i hela 
programområdet. Om detta inte är möjligt 
bör det finnas en grupp revisorer som kan 
bistå programmets revisionsmyndighet.

(31) En enda revisionsmyndighet bör 
ansvara för att genomföra alla funktioner 
som förtecknas i artikel 116 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen] för 
att garantera enhetliga krav i hela 
programområdet. Om detta inte är möjligt 
bör det finnas en grupp revisorer som kan 
bistå programmets revisionsmyndighet.
För att man ska kunna garantera att 
revisionsarbetet är av god kvalitet bör det 
vara obligatoriskt att använda 
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internationella revisionsstandarder.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska lämna ett yttrande 
från de nationella jämlikhetsorganen om de 
åtgärder som anges i leden ii och iii 
tillsammans med förslaget till 
samarbetsprogram.

Medlemsstaterna ska lämna ett yttrande 
från de nationella jämlikhetsorganen om de 
åtgärder som anges i leden ii och iii 
tillsammans med förslaget till 
samarbetsprogram. Medlemsstaterna får 
ge i uppdrag åt ett nationellt 
jämlikhetsorgan att lämna ett sådant 
yttrande om varje enskilt 
samarbetsprogram i sin helhet.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att ge deltagande medlemsstater möjlighet att utse ett enda organ 
som ska lämna yttrandet om jämställdhetsfrågor, något som avsevärt skulle förenkla 
genomförandet av detta krav.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Deltagande medlemsstater och 
tredjeländer eller territorier ska, där det är 
tillämpligt, skriftligen bekräfta att de 
godkänner samarbetsprogrammets innehåll 
innan det överlämnas till kommissionen.
Detta avtal ska också innehålla ett åtagande 
från alla deltagande medlemsstater om att 
tillhandahålla den samfinansiering som 
krävs för att genomföra 
samarbetsprogrammet.

5. Deltagande medlemsstater och 
tredjeländer eller territorier ska, där det är 
tillämpligt, skriftligen bekräfta att de 
godkänner samarbetsprogrammets innehåll 
innan det överlämnas till kommissionen.
Detta avtal ska också innehålla ett åtagande 
från alla deltagande medlemsstater om att 
tillhandahålla den samfinansiering som 
krävs för att genomföra 
samarbetsprogrammet. Samma förfarande, 
dvs. att alla deltagande medlemsstater och 
tredjeländer eller territorier måste ge sitt 
godkännande, krävs för att en ändring av 
samarbetsprogrammet ska kunna antas, i 
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överensstämmelse med artikel 26 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personalkostnaderna för en insats får 
beräknas som ett schablonbelopp upp till 
15 % av insatsens andra direkta kostnader 
än personalkostnader.

Personalkostnaderna för en insats får 
beräknas som ett schablonbelopp upp till 
20 % av insatsens andra direkta kostnader 
än personalkostnader.

Motivering

Den procentsats som föreslagits av kommissionen tycks otillräcklig på grund av de höga 
personalkostnader som kännetecknar ETS-programmen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med artikel 113.1 och 113.2 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen) ska medlemsstater
som deltar i ett samarbetsprogram utse en 
enda förvaltningsmyndighet, och med 
avseende på artikel 113.4 i den 
förordningen en enda revisionsmyndighet, 
vilka ska vara belägna i samma 
medlemsstat.

1. I enlighet med artikel 113.1 och 113.2 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen) ska medlemsstater
som deltar i ett samarbetsprogram utse en 
enda förvaltningsmyndighet, och med 
avseende på artikel 113.4 i den 
förordningen en enda revisionsmyndighet, 
vilka ska vara belägna i samma 
medlemsstat. Medlemsstater som deltar i 
ett samarbetsprogram får utse denna enda 
förvaltningsmyndighet till attesterande 
myndighet.

Motivering

Det är viktigt att inte tvinga de myndigheter som ansvarar för förvaltningen av ETS-program 
att även ansvara för attesteringen av dessa program. Det bör vara frivilligt att slå samman 
förvaltnings- och attesteringsuppgifterna.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Förutsatt att principen om åtskillnad 
av funktioner respekteras kan 
förvaltningsmyndigheten och 
revisionsmyndigheten vara en del av 
samma offentliga myndighet eller organ.

Motivering

Detta ändringsförslag har ingivits för att förenkla och anpassa ETS-förordningen till 
förslaget till grundförordning, där det fastställs att medlemsstaterna ska ha rätt att inrätta 
revisionsmyndigheten inom samma organ som förvaltningsmyndigheten, förutsatt att de båda 
myndigheterna är funktionellt oberoende. Detta gör det möjligt för medlemsstaterna att 
vidareutveckla den kompetens som förvärvats under innevarande programperiod.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa kontrollanter ska om möjligt vara 
samma organ som ansvarar för sådana 
verifikationer för de operativa programmen 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning eller, i fråga om tredjeländer, 
som ansvarar för jämförbara verifikationer 
inom unionens politiska instrument för 
yttre förbindelser.

Dessa kontrollanter får vara samma organ 
som ansvarar för sådana verifikationer för 
de operativa programmen inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
eller, i fråga om tredjeländer, som ansvarar 
för jämförbara verifikationer inom 
unionens politiska instrument för yttre 
förbindelser.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Revisorerna ska vara funktionellt 
oberoende från de kontrollanter som utför 

3. Revisionsmyndigheten ska se till att alla 
företrädare enligt vad som avses i punkt 2 
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kontroller enligt artikel 22. i denna artikel är funktionellt oberoende, 
särskilt från de kontrollanter som utför 
kontroller enligt artikel 22, och att dessa 
företrädare har den expertis och 
yrkesmässiga kompetens som krävs för att 
utföra revisioner i enlighet med 
internationellt erkända 
revisionsstandarder. 

Motivering

Revisionsmyndigheten spelar en viktig roll eftersom den hjälper kommissionen i dess 
övervakarroll. Genom att tillämpa internationellt erkända revisionsstandarder kan man 
säkerställa att det utförda arbetet är av god kvalitet. I ändringsförslaget klargörs också att 
samtliga företrädare ska vara oberoende samt ha nödvändig expertis och yrkesmässig 
kompetens.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den revisionsstrategi som anges i 
artikel 116.4 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen] 
ska innehålla en förklaring av de åtgärder 
som revisionsmyndigheten vidtar för att 
uppfylla de krav som anges i punkt 3 i 
denna artikel.

Motivering

Revisionsmyndigheterna har eventuellt inte de befogenheter som krävs för att genomföra 
revisioner i de olika medlemsstaterna. Därför tillåter kommissionen i sitt förslag en grupp 
revisorer med företrädare från varje medlemsstat. Revisionsmyndigheten bör förklara de 
åtgärder som tas i detta hänseende i revisionsstrategin.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Revisionsmyndighetens rapporter ska 
översändas till de nationella 
kontrollinstitutionerna i de medlemsstater 
där det territoriella samarbetet äger rum, 
samt till Europeiska revisionsrätten.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stödet från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till 
samarbetsprogrammen ska utbetalas till ett 
enda konto utan nationella underkonton.

1. Stödet från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till 
samarbetsprogrammen ska utbetalas till ett 
enda konto utan nationella underkonton.
Detta konto får användas för alla utgifter 
och inkomster som hänför sig till 
programmet.

Motivering

Detta ändringsförslag gör det möjligt att använda ett enda konto för alla kassaflöden i 
samband med ett enskilt samarbetsprogram. En sådan möjlighet skulle förenkla det 
administrativa arbetet och skapa en tydlig verifieringskedja.
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