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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Enligt artikel 317 i fördraget och i 
samband med delad förvaltning bör det 
anges på vilka villkor kommissionen kan 
utöva sina befogenheter att genomföra 
Europeiska unionens allmänna budget, och 
medlemsstaternas ansvar vad gäller 
samarbete bör förtydligas. Dessa villkor 
bör göra det möjligt för kommissionen att 
försäkra sig om att medlemsstaterna 
använder fonden på ett lagligt och korrekt 
sätt och i enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning i den bemärkelse 
som avses i rådets förordning […] med 
budgetförordning för Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget (nedan 
kallad budgetförordningen)1.

(5) Enligt artikel 317 i fördraget och i 
samband med delad förvaltning bör det 
anges på vilka villkor kommissionen kan 
utöva sina befogenheter att genomföra 
Europeiska unionens allmänna budget, och 
medlemsstaternas ansvar vad gäller 
samarbete bör förtydligas. Dessa villkor 
bör göra det möjligt för kommissionen att 
försäkra sig om att medlemsstaterna 
använder fonden på ett lagligt och korrekt 
sätt och i enlighet med principen om sund
ekonomisk förvaltning i den bemärkelse 
som avses i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om 
finansiella regler för unionens allmänna 
budget (budgetförordningen)1. 
Kommissionen bär när den utövar sina 
befogenheter i fråga om genomförandet 
av budgeten i större utsträckning använda 
och främja effektivitetsrevisioner.

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

Or. en
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Bestämmelserna säkerställer också att 
de insatser som får stöd överensstämmer 
med tillämplig unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning, särskilt vad gäller 
säkerheten hos de varor som delas ut till de 
personer som har det sämst ställt.

(6) Bestämmelserna bör överensstämma 
med bestämmelserna i 
budgetförordningen och också säkerställa 
att de insatser som får stöd 
överensstämmer med tillämplig 
unionslagstiftning och nationell 
lagstiftning, särskilt vad gäller säkerheten 
hos de varor som delas ut till de personer 
som har det sämst ställt.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) hur programmet bidrar till unionens mål 
att det senast 2020 ska finnas 20 miljoner 
färre människor som riskerar fattigdom och 
social utestängning, med beaktande av den 
utvalda typen av materiell brist som ska 
åtgärdas och med hänsyn till nationella 
omständigheter vad gäller fattigdom, social 
utestängning och materiella brister,

a) hur programmet bidrar till unionens mål 
att det senast 2020 ska finnas 20 miljoner 
färre människor som riskerar fattigdom och 
social utestängning och människor med 
negativ inkomst och egendom, med 
beaktande av den utvalda typen av 
materiell brist som ska åtgärdas och med 
hänsyn till nationella omständigheter vad 
gäller fattigdom, social utestängning och 
materiella brister,

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska på eget initiativ och i 
nära samarbete med medlemsstaterna med 
stöd av externa experter genomföra en 
efterhandsutvärdering för att bedöma 
resultatens genomslag och långsiktighet 
och för att mäta det mervärde som fonden 
tillför. Denna efterhandsutvärdering ska 
vara slutförd senast den 31 december 2023.

Kommissionen ska på eget initiativ och i 
nära samarbete med medlemsstaterna med 
stöd av externa experter genomföra en 
efterhandsutvärdering för att bedöma 
resultatens genomslag och långsiktighet 
och för att mäta det mervärde som fonden 
tillför, med hänsyn till personer som 
nyligen drabbats av fattigdom med negativ 
inkomst och bostadsägare med negativt 
egenkapital. Denna efterhandsutvärdering 
ska vara slutförd senast den 31 december 
2023.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Upprätta årsredovisning enligt
artikel 56.5 a i budgetförordningen.

2. Upprätta årsredovisning enligt
artikel 59 a i budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Allt officiellt informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna och kommissionen ska 
ske via ett system för elektroniskt 
datautbyte som inrättas enligt de villkor 

4. Allt officiellt informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna och kommissionen ska 
ske via ett system för elektroniskt 
datautbyte som inrättas enligt de villkor 
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som kommissionen fastställer i 
genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 60.3.

som kommissionen fastställer i delegerade 
akter, i enlighet med artikel 59.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast sex månader efter det att det 
operativa programmet har antagits ska 
revisionsmyndigheten utarbeta en 
revisionsstrategi för genomförandet av 
revisioner. I revisionsstrategin ska man 
fastställa revisionsmetoden och 
urvalsmetoden för revisioner av insatserna 
samt planeringen av revisioner under det 
innevarande och de två påföljande 
räkenskapsåren. Revisionsstrategin ska 
uppdateras varje år från 2016 till och med 
2022. Revisionsmyndigheten ska på 
begäran överlämna revisionsstrategin till 
kommissionen.

4. Senast sex månader efter det att det 
operativa programmet har antagits ska 
revisionsmyndigheten utarbeta en 
revisionsstrategi för genomförandet av 
revisioner. I revisionsstrategin ska man 
fastställa revisionsmetoden och 
urvalsmetoden för revisioner av insatserna 
samt planeringen av revisioner under det 
innevarande och de två påföljande 
räkenskapsåren. Revisionsstrategin ska 
uppdateras varje år från 2016 till och med 
2022. Revisionsmyndigheten ska 
överlämna revisionsstrategin till 
kommissionen. Kommissionen ska ha 
befogenhet att kräva att 
revisionsmyndigheten gör de ändringar i 
sin revisionsstrategi som enligt 
kommissionen är nödvändiga för att 
säkerställa att revisionerna utförs på 
korrekt sätt i överensstämmelse med 
internationellt erkända 
redovisningsstandarder. Därvid ska 
kommissionen se till att 
effektivitetsrevisioner i tillräcklig grad har 
beaktats.

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett revisionsuttalande i enlighet med
artikel 56.5 i budgetförordningen.

a) Ett revisionsuttalande i enlighet med
artikel 59 i budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta mallar för 
revisionsstrategin, det årliga 
revisionsuttalandet och den årliga 
kontrollrapporten samt för den urvalsmetod 
som avses i punkt 4. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 60.3.

6. Kommissionen ska genom delegerade 
akter anta mallar för revisionsstrategin, det 
årliga revisionsuttalandet och den årliga 
kontrollrapporten samt för den urvalsmetod 
som avses i punkt 4. Dessa delegerade 
akter ska antas i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 59.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får begära att en 
medlemsstat vidtar nödvändiga åtgärder för 
att säkerställa att dess förvaltnings- och 
kontrollsystem fungerar verkningsfullt eller 
att utgifterna är korrekta i enlighet med den 
här förordningen.

3. Kommissionen ska begära att en 
medlemsstat vidtar nödvändiga åtgärder för 
att säkerställa att dess förvaltnings- och 
kontrollsystem fungerar verkningsfullt eller 
att utgifterna är korrekta i enlighet med den 
här förordningen.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje år från och med 2015 till och 
med 2022 ska de utsedda organen senast 
den 15 februari året efter 
räkenskapsperiodens slut lämna in följande 
dokument och uppgifter till kommissionen, 
i enlighet med artikel 56 i 
budgetförordningen:

1. För varje år från och med 2015 till och 
med 2022 ska de utsedda organen senast 
den 15 februari året efter 
räkenskapsperiodens slut lämna in följande 
dokument och uppgifter till kommissionen, 
i enlighet med artikel 59 i 
budgetförordningen:

a) Attesterad årsredovisning för de berörda 
organ som utsetts enligt artikel 32 och som 
avses i artikel 56.5 i budgetförordningen.

a) Attesterad årsredovisning för de berörda 
organ som utsetts enligt artikel 32 och som 
avses i artikel 59.5 i budgetförordningen.

b) Förvaltningsuttalande enligt artikel 56.5
i budgetförordningen.

b) Förvaltningsuttalande enligt artikel 59.5
i budgetförordningen.

c) En årlig sammanfattning av slutliga 
revisionsrapporter och utförda kontroller, 
inklusive en bedömning av felens och 
bristernas art och omfattning samt vidtagna 
eller planerade korrigerande åtgärder.

c) En årlig sammanfattning av slutliga 
revisionsrapporter och utförda kontroller, 
inklusive en bedömning av felens och 
bristernas art och omfattning samt vidtagna 
eller planerade korrigerande åtgärder.

d) Ett revisionsuttalande från det utsedda 
oberoende revisionsorgan som avses i 
artikel 56.5 i budgetförordningen, åtföljt av 
en kontrollrapport med resultaten av de 
revisioner som genomförts under det 
räkenskapsår som uttalandet gäller.

d) Ett revisionsuttalande från det utsedda 
oberoende revisionsorgan som avses i 
artikel 59.5 i budgetförordningen, åtföljt av 
en kontrollrapport med resultaten av de 
revisioner som genomförts under det 
räkenskapsår som uttalandet gäller.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 1. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 
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alla verifikat som rör insatserna på begäran 
ska kunna göras tillgängliga för 
kommissionen och Europeiska 
revisionsrätten under tre år. Denna 
treårsperiod inleds den 31 december det år 
då beslutet om godkännande av 
räkenskaper antas i enlighet med 
artikel 47 eller senast den dag då slutsaldot 
betalas ut.

alla verifikat som rör insatserna på begäran 
ska kunna göras tillgängliga för 
kommissionen och Europeiska 
revisionsrätten under fem år. Denna 
femårsperiod inleds den dag då slutsaldot 
betalas ut.

Treårsperioden ska avbrytas vid rättsliga 
eller administrativa förfaranden eller på 
motiverad begäran från kommissionen.

Femårsperioden ska avbrytas vid rättsliga 
eller administrativa förfaranden eller på 
motiverad begäran från kommissionen.

Or. en


