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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Som led i princippet om delt 
forvaltning bør betingelserne for, at 
Kommissionen kan udøve sine beføjelser 
til at gennemføre Unionens almindelige 
budget, fastlægges, jf. traktatens 
artikel 317, og medlemsstaternes ansvar for 
så vidt angår samarbejde bør klarlægges. 
Kommissionen bør på baggrund af disse 
betingelser kunne få sikkerhed for, at 
medlemsstaterne bruger fonden lovligt og 
formelt rigtigt samt i overensstemmelse 
med princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning, jf. Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning nr. […] om 
finansforordningen vedrørende Den 
Europæiske Unions almindelige budget (i 
det følgende benævnt 
"finansforordningen).1

(5) Som led i princippet om delt 
forvaltning bør betingelserne for, at 
Kommissionen kan udøve sine beføjelser 
til at gennemføre Unionens almindelige 
budget, fastlægges, jf. traktatens 
artikel 317, og medlemsstaternes ansvar for 
så vidt angår samarbejde bør klarlægges. 
Kommissionen bør på baggrund af disse 
betingelser kunne få sikkerhed for, at 
medlemsstaterne bruger fonden lovligt og 
formelt rigtigt samt i overensstemmelse 
med princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning, jf. Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
966/2012 af 25. oktober 2012 om de 
finansielle regler vedrørende Unionens
almindelige budget (i det følgende benævnt 
"finansforordningen)1. Under udøvelsen af 
sit ansvar for gennemførelsen af budgettet 
bør Kommissionen i højere grad gøre 
brug af forvaltningsrevision.

_____________ ____________
1 EUT L , s. .. 1EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, 
at de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
angår sikkerheden af de varer, som uddeles 
til de socialt dårligst stillede personer.

(6) Disse bestemmelser bør desuden være i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
finansforordningen og sikre, at de støttede 
operationer overholder bestemmelserne i 
gældende EU-ret og national lovgivning, 
navnlig for så vidt angår sikkerheden af de 
varer, som uddeles til de socialt dårligst 
stillede personer.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) bidraget til Unionens mål om inden 
2020 at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse for så vidt angår det 
udvalgte materielle afsavn, som skal 
afhjælpes, under hensyntagen til de 
nationale forhold for så vidt angår 
fattigdom og social udstødelse og 
materielle afsavn

(a) bidraget til Unionens mål om inden 
2020 at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse for så vidt angår det 
udvalgte materielle afsavn, som skal 
afhjælpes, under hensyntagen til de 
nationale forhold for så vidt angår 
fattigdom og social udstødelse og 
materielle afsavn og personer med negativ 
indkomst og egenkapital.

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På eget initiativ og i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne gennemfører 
Kommissionen med bistand fra eksterne 
eksperter en efterfølgende evaluering af 
effektiviteten og holdbarheden af de 
opnåede resultater og med henblik på at 
måle fondes merværdi. Den efterfølgende 
evaluering skal være afsluttet den 
31. december 2023.

På eget initiativ og i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne gennemfører 
Kommissionen med bistand fra eksterne 
eksperter en efterfølgende evaluering af 
effektiviteten og holdbarheden af de 
opnåede resultater og med henblik på at 
måle fondes merværdi for så vidt angår 
personer, som for nylig er kommet i 
vanskeligheder med negativ indkomst og 
husejere med negativ egenkapital. Den 
efterfølgende evaluering skal være afsluttet 
den 31. december 2023.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. udfærdige årsregnskaberne, jf. 
finansforordningens artikel 56, stk. 5, litra 
a)

2. udfærdige årsregnskaberne, jf. 
finansforordningens artikel 59, stk. 5, litra 
a)

Or. en

Ændringsforslag6

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Al officiel udveksling af oplysninger 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen foregår ved brug af et 

4. Al officiel udveksling af oplysninger 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen foregår ved brug af et 
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elektronisk dataudvekslingssystem, som er 
oprettet i overensstemmelse med vilkår og 
betingelser, som Kommissionen har 
fastlagt ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 60, stk. 
3.

elektronisk dataudvekslingssystem, som er 
oprettet i overensstemmelse med vilkår og 
betingelser, som Kommissionen har 
fastlagt ved hjælp af en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 59

Or. en

Ændringsforslag7

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Revisionsmyndigheden skal senest seks 
måneder efter vedtagelsen af det 
operationelle program udarbejde en 
revisionsstrategi for gennemførelsen af 
revisioner. I revisionsstrategien fastlægges 
revisionsmetodologien, stikprøvemetoden 
vedrørende revisioner af operationer og 
planlægning af revisioner i forbindelse med 
det aktuelle regnskabsår og de 
efterfølgende to regnskabsår. 
Revisionsstrategien ajourføres årligt fra 
2016 til og med 2022. 
Revisionsmyndigheden forelægger 
revisionsstrategien for Kommissionen efter 
anmodning.

4. Revisionsmyndigheden skal senest seks 
måneder efter vedtagelsen af det 
operationelle program udarbejde en 
revisionsstrategi for gennemførelsen af 
revisioner. I revisionsstrategien fastlægges 
revisionsmetodologien, stikprøvemetoden 
vedrørende revisioner af operationer og 
planlægning af revisioner i forbindelse med 
det aktuelle regnskabsår og de 
efterfølgende to regnskabsår. 
Revisionsstrategien ajourføres årligt fra 
2016 til og med 2022. 
Revisionsmyndigheden forelægger 
revisionsstrategien for Kommissionen. 
Kommissionen er bemyndiget til at 
anmode om, at revisionsmyndigheden 
gennemfører ændringer i sin 
revisionsstrategi, som efter 
Kommissionens opfattelse er nødvendige 
for at sikre, at revisionen gennemføres på 
en korrekt måde i overensstemmelse med 
internationalt accepterede 
revisionsstandarder. I den forbindelse 
sikrer Kommissionen, at der er taget 
tilstrækkeligt hensyn til 
forvaltningsrevision.

Or. en
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Ændringsforslag8

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 1 – litra r

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(r) en revisionsudtalelse i 
overensstemmelse med artikel 
finansforordningens 56, stk. 5

(a) en revisionsudtalelse i 
overensstemmelse med artikel 
finansforordningens 59, stk. 5

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter modellerne for 
revisionsstrategien, revisionsudtalelsen og 
den årlige kontrolrapport samt 
metodologien for den stikprøvemetode, der 
er omhandlet i stk. 4. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 60, stk. 
3.

6. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter modellerne for 
revisionsstrategien, revisionsudtalelsen og 
den årlige kontrolrapport samt 
metodologien for den stikprøvemetode, der 
er omhandlet i stk. 4. Disse delegerede 
retsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 59, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan kræve, at en 
medlemsstat træffer de fornødne 
foranstaltninger for at sikre, at deres 
forvaltnings- og kontrolsystemer fungerer 

3. Kommissionen sikrer, at en medlemsstat 
træffer de fornødne foranstaltninger for at 
sikre, at deres forvaltnings- og 
kontrolsystemer fungerer effektivt, eller at 
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effektivt, eller at udgifterne er korrekte, i 
overensstemmelse med denne forordning.

udgifterne er korrekte, i overensstemmelse 
med denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvert år fra 2015 til og med 2022 
forelægger de udpegede organer senest den 
15. februar i året efter afslutningen af et 
regnskabsår Kommissionen følgende 
dokumenter og oplysninger i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 56:

1. Hvert år fra 2015 til og med 2022 
forelægger de udpegede organer senest den 
15. februar i året efter afslutningen af et 
regnskabsår Kommissionen følgende 
dokumenter og oplysninger i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 59:

(dd) de attesterede årsregnskaber fra de 
relevante organer udpeget i henhold til 
artikel 32, jf. finansforordningens artikel 
56, stk. 5

(a) de attesterede årsregnskaber fra de 
relevante organer udpeget i henhold til 
artikel 32, jf. finansforordningens artikel 
59, stk. 5

(ee) forvaltningserklæringen, jf. 
finansforordningens artikel 56, stk. 5

(b) forvaltningserklæringen, jf. 
finansforordningens artikel 59, stk. 5

(ff) en årligt oversigt over de endelige 
revisionsrapporter og udførte kontroller, 
herunder en analyse af fejl og svagheder og 
deres art og omfang samt de korrigerende 
foranstaltninger, der er truffet eller planlagt

(c) en årligt oversigt over de endelige 
revisionsrapporter og udførte kontroller, 
herunder en analyse af fejl og svagheder og 
deres art og omfang samt de korrigerende 
foranstaltninger, der er truffet eller planlagt

(gg) en revisionsudtalelse fra det udpegede 
uafhængige revisionsorgan, jf. 
finansforordningens artikel 56, stk. 5, 
ledsaget af en kontrolrapport med 
angivelse af resultaterne af de revisioner, 
der er foretaget vedrørende det 
regnskabsår, udtalelsen vedrører.

(d) en revisionsudtalelse fra det udpegede 
uafhængige revisionsorgan, jf. 
finansforordningens artikel 59, stk. 5, 
ledsaget af en kontrolrapport med 
angivelse af resultaterne af de revisioner, 
der er foretaget vedrørende det 
regnskabsår, udtalelsen vedrører.

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at alle 
bilag vedrørende operationer efter 
anmodning stilles til rådighed for 
Kommissionen og Den Europæiske 
Revisionsret i en periode på tre år. Denne 
periode på tre år løber fra den 31. 
december i det år, hvor Kommissionens 
afgørelse om godkendelse af 
regnskaberne, jf. artikel 47, er vedtaget,
eller senest fra datoen for betaling af den 
endelige saldo.

1. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at alle 
bilag vedrørende operationer efter 
anmodning stilles til rådighed for 
Kommissionen og Den Europæiske 
Revisionsret i en periode på fem år. Denne 
periode på fem år løber fra datoen for 
betaling af den endelige saldo

Denne periode på tre år afbrydes, hvis der 
indledes retlige eller administrative 
procedurer, eller hvis Kommissionen 
fremsætter begrundet anmodning herom.

Denne periode på fem år afbrydes, hvis der 
indledes retlige eller administrative 
procedurer, eller hvis Kommissionen 
fremsætter begrundet anmodning herom.

Or. en


