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Ændringsforslag 9
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 29 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Acceptabel fejlrisiko Statistisk fejlrate

Or. en

Begrundelse

Da der ikke bør "tolereres" fejl, bør man undgå udtrykket "acceptabel fejlrisiko" og i stedet 
benytte det internationalt anvendte udtryk "statistisk fejlrate".

Ændringsforslag 10
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lovgivningsmyndigheden træffer efter 
proceduren i EUF-traktatens artikel 322 
beslutning om en acceptabel fejlrisiko for 
budgettets forskellige dele. Denne 
beslutning tages i betragtning ved den 
årlige dechargeprocedure i 
overensstemmelse med artikel 157, stk. 2.

Kommissionen skal ved fremlæggelsen af 
nye udgiftsforslag anslå udgifterne til 
administrative systemer og 
kontrolsystemer, såvel som 
fejlrisikoniveauet ved den foreslåede 
lovgivning opgjort pr. midler og pr. 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 11
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den acceptable fejlrisiko skal baseres på 
en analyse af kontrollens 
omkostningseffektivitet. Medlemsstater, 
enheder og personer, der er omhandlet i 
artikel 55, stk. 1, litra b), indberetter på 
Kommissionens anmodning de udgifter, 
de har afholdt i tilknytning til kontrol, 
samt antallet af og omfanget af aktiviteter, 
der finansieres over budgettet.

Hvis fejlrisikoniveauet under 
gennemførelsen af programmet 
vedvarende er højt, skal Kommissionen 
udpege svaghederne i kontrolsystemerne, 
analysere fordele og ulemper ved 
eventuelle korrigerende foranstaltninger 
og tage passende skridt i form af f.eks. 
forenkling af de gældende bestemmelser, 
ændring af programmets udformning, 
stramning af kontrollen eller om 
fornødent afslutning af aktiviteten.

Or. en

Ændringsforslag 12
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den acceptable fejlrisiko overvåges nøje 
og revideres, hvis 
kontrolomstændighederne ændrer sig 
væsentligt.

Akkrediterede forvaltningserklæringer om 
nationale forvaltnings- og 
kontrolsystemer, der fremsendes af 
medlemsstaterne, er en integreret del af 
disse systemers fulde virkning. 

Or. en

Ændringsforslag 13
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne overholder 
principperne om forsvarlig økonomisk 
forvaltning, klarhed og åbenhed samt ikke-

1. Når Kommissionen gennemfører 
budgettet ved delt forvaltning, overdrages 
der gennemførelsesopgaver til 
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forskelsbehandling og sikrer Unionens 
synlighed, når de forvalter EU-midler. 
Medlemsstaterne opfylder med dette for 
øje deres kontrol- og revisionsforpligtelser 
og påtager sig det deraf følgende ansvar i 
medfør af denne forordning. Yderligere 
forskrifter kan fastlægges i 
sektorspecifikke regler.

medlemsstaterne. Medlemsstaterne 
overholder principperne om forsvarlig 
økonomisk forvaltning, klarhed og åbenhed 
samt ikke-forskelsbehandling og sikrer 
Unionens synlighed, når de forvalter EU-
midler. Medlemsstaterne opfylder med 
dette for øje deres kontrol- og 
revisionsforpligtelser og påtager sig det 
deraf følgende ansvar i medfør af denne 
forordning. Yderligere forskrifter kan 
fastlægges i sektorspecifikke regler.

Or. fr

Ændringsforslag 14
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forebygger, opdager og 
korrigerer uregelmæssigheder og svig i 
udførelsen af deres opgaver i tilknytning til 
gennemførelsen af budgettet. I denne 
henseende udfører de forudgående og 
efterfølgende kontrol, om nødvendigt på 
stedet, for at sikre at de foranstaltninger, 
der finansieres over budgettet, udføres og 
gennemføres korrekt, inddriver 
uretmæssigt udbetalte beløb og indleder 
retsforfølgning, hvis det er nødvendigt.

Medlemsstaterne forebygger, opdager og 
korrigerer uregelmæssigheder og svig i 
udførelsen af deres opgaver i tilknytning til 
gennemførelsen af budgettet. I denne 
henseende udfører de i overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet 
forudgående og efterfølgende kontrol, om 
nødvendigt på stedet, for at sikre at de 
foranstaltninger, der finansieres over 
budgettet, udføres og gennemføres korrekt.
De inddriver endvidere uretmæssigt 
udbetalte beløb og indleder retsforfølgning, 
hvis det er nødvendigt. I det omfang 
medlemsstaterne øjeblikkeligt underretter 
Kommissionen om de fejl og/eller 
uregelmæssigheder, de opdager, og 
afhjælper disse, kan de fritages for 
finansielle korrektioner i forbindelse med 
disse fejl og/eller uregelmæssigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 15
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forebygger, opdager og 
korrigerer uregelmæssigheder og svig i 
udførelsen af deres opgaver i tilknytning til 
gennemførelsen af budgettet. I denne 
henseende udfører de forudgående og 
efterfølgende kontrol, om nødvendigt på 
stedet, for at sikre at de foranstaltninger, 
der finansieres over budgettet, udføres og 
gennemføres korrekt, inddriver 
uretmæssigt udbetalte beløb og indleder 
retsforfølgning, hvis det er nødvendigt.

Medlemsstaterne forebygger, opdager og 
korrigerer uregelmæssigheder og svig i 
udførelsen af deres opgaver i tilknytning til 
gennemførelsen af budgettet. I denne 
henseende udfører de under overholdelse 
af de sektorspecifikke regler forudgående 
og efterfølgende kontrol, om nødvendigt på 
stedet, for at sikre at de foranstaltninger, 
der finansieres over budgettet, udføres og 
gennemføres korrekt, inddriver 
uretmæssigt udbetalte beløb og indleder 
retsforfølgning, hvis det er nødvendigt.

Or. fr

Ændringsforslag 16
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne godkender i 
overensstemmelse med de sektorspecifikke 
regler et eller flere organer i den offentlige 
sektor, som alene har ansvaret for en 
korrekt forvaltning og kontrol af de midler, 
som godkendelsen vedrører. Dette berører 
ikke sådanne organers mulighed for at 
udføre opgaver uden tilknytning til 
forvaltningen af EU-midler eller at 
overdrage visse af deres opgaver til andre 
organer.

En national myndighed godkender i 
overensstemmelse med de kriterier og 
procedurer, der er fastlagt i de
sektorspecifikke regler, hvilke organer, 
som har ansvaret for forvaltning og kontrol 
af Unionens midler. Dette berører ikke 
sådanne organers mulighed for at udføre 
opgaver uden tilknytning til forvaltningen 
af EU-midler eller at overdrage visse af 
deres opgaver til andre organer.

Or. en
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Begrundelse

Indarbejder ændringer foreslået af Kommissionen i non-paper af 12. marts 2011.

Ændringsforslag 17
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne godkender i 
overensstemmelse med de sektorspecifikke 
regler et eller flere organer i den 
offentlige sektor, som alene har ansvaret 
for en korrekt forvaltning og kontrol af de 
midler, som godkendelsen vedrører. Dette 
berører ikke sådanne organers mulighed 
for at udføre opgaver uden tilknytning til 
forvaltningen af EU-midler eller at 
overdrage visse af deres opgaver til andre 
organer.

Kommissionens og medlemsstaternes rolle 
ved forvaltningen og kontrollen af EU-
midler fastsættes i de sektorspecifikke 
regler.

Or. fr

Ændringsforslag 18
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkendelsen udstedes af en myndighed i 
medlemsstaten i overensstemmelse med de 
sektorspecifikke regler, idet det sikres, at 
organet er i stand til at forvalte midlerne 
på behørig vis. De sektorspecifikke regler 
kan også tildele Kommissionen en rolle i 
godkendelsesforløbet.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 19
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkendelsen udstedes af en myndighed i 
medlemsstaten i overensstemmelse med de 
sektorspecifikke regler, idet det sikres, at 
organet er i stand til at forvalte midlerne på 
behørig vis. De sektorspecifikke regler kan
også tildele Kommissionen en rolle i 
godkendelsesforløbet.

Godkendelsen udstedes af en myndighed i 
medlemsstaten i overensstemmelse med de 
sektorspecifikke regler, idet det sikres, at 
organet er i stand til at forvalte midlerne på 
behørig vis. De sektorspecifikke regler skal
også tildele Kommissionen en rolle i 
godkendelsesforløbet.

Or. en

Begrundelse

Indarbejder ændringer foreslået af Kommissionen i non-paper af 12. marts 2011.

Ændringsforslag 20
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den myndighed, der udsteder 
godkendelsen, er ansvarlig for tilsynet 
med organet og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at afbøde eventuelle 
mangler i udførelsen af organets opgaver, 
herunder midlertidig ophævelse eller 
endelig tilbagetrækning af godkendelsen.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 21
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den myndighed, der udsteder 
godkendelsen, er ansvarlig for tilsynet 
med organet og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at afbøde eventuelle 
mangler i udførelsen af organets opgaver,
herunder midlertidig ophævelse eller 
endelig tilbagetrækning af godkendelsen.

Den myndighed, der udsteder 
godkendelsen, skal overvåge, at de 
godkendte organer opfylder 
godkendelseskriterierne, på basis af de 
foreliggende revisioner og 
kontrolresultater. Den myndighed, der 
udsteder godkendelsen, træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at afbøde 
eventuelle mangler ved de godkendte 
organers gennemførelse af de opgaver, de 
har fået overdraget, herunder midlertidig 
ophævelse eller endelig tilbagetrækning af 
godkendelsen.

Med henblik herpå skal de godkendte 
organer i medlemsstaterne:
a) foretage kontroller og indføre et 
effektivt og produktivt internt 
kontrolsystem
b) senest den 1. marts i det følgende år 
forelægge Kommissionen følgende:
i) deres årsregnskaber for de udgifter, der 
er medgået til udførelsen af de overdragne 
opgaver og forelagt Kommissionen med 
henblik på godtgørelse, herunder beløb 
udbetalt til modtagerne, for hvilke der er 
indledt inddrivelsesprocedurer
ii) en oversigt over resultatet af de 
foreliggende revisioner og udførte 
kontroller, herunder en analyse af 
systemiske eller tilbagevendende 
svagheder samt de korrigerende 
foranstaltninger, der er truffet eller 
planlagt, og resultaterne heraf
iii) en forvaltningserklæring, der er 
underskrevet på ministerplan, og som 
giver rimelig sikkerhed for, at 
- oplysningerne i regnskaberne giver et 
retvisende billede 
- de udgifter, der fremgår af 
regnskaberne, er anvendt til de tilsigtede 
mål og i overensstemmelse med princippet 
om forsvarlig økonomisk forvaltning
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- de eksisterende kontrolprocedurer giver 
den nødvendige garanti for de 
underliggende transaktioners lovlighed og 
formelle rigtighed. 
Disse dokumenter ledsages af en udtalelse 
fra et uafhængigt revisionsorgan 
udarbejdet i overensstemmelse med de 
internationalt anerkendte 
revisionsstandarder om indholdet af 
forvaltningserklæringen. 
Revisionsorganet aflægger beretning, hvis 
undersøgelsen rejser tvivl om de påstande, 
der er fremsat i forvaltningserklæringen. 
I et bilag til udtalelsen anføres fejlraten 
for de enkelte udgiftstyper og en 
fejlanalyse samt forbehold.
c) i overensstemmelse med artikel 31, stk. 
2, sikre en årlig efterfølgende 
offentliggørelse af oplysninger om 
modtagerne af EU-midler, samt
d) sikre beskyttelse af personoplysninger, 
der opfylder kravene i direktiv 95/46/EF.
Hvis en medlemsstat har godkendt mere 
end et organ med ansvar for forudgående 
og efterfølgende kontrol per 
politikområde, sender medlemsstaten 
senest den 15. marts i det følgende 
regnskabsår Kommissionen en 
sammenfattende rapport i form af en 
oversigt på nationalt plan over samtlige 
forvaltningserklæringer med tilhørende 
revisionsudtalelser for hvert enkelt 
politikområde.
Medlemsstaterne indleder retsforfølgning, 
hvis det er nødvendigt og 
hensigtsmæssigt.
I det omfang medlemsstaterne 
øjeblikkeligt underretter Kommissionen 
om de fejl og/eller uregelmæssigheder, de 
opdager, og afhjælper disse, kan de 
fritages for finansielle korrektioner i 
forbindelse med disse fejl og/eller 
uregelmæssigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 22
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Organer, der er godkendt i medfør af 
denne artikels stk. 3 skal:

4. Medlemsstaterne skal på det relevante 
niveau:

Or. fr

Ændringsforslag 23
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Organer, der er godkendt i medfør af 
denne artikels stk. 3 skal:

4. Organer, der er godkendt i medfør af 
denne artikels stk. 3, skal i 
overensstemmelse med deres funktioner:

Or. en

Begrundelse

Indarbejder ændringer foreslået af Kommissionen i non-paper af 12. marts 2011.

Ændringsforslag 24
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) anvende et årsregnskabssystem, der 
rettidigt kan frembringe nøjagtige, 
fuldstændige og pålidelige oplysninger

b) anvende et regnskabssystem, der 
rettidigt kan frembringe nøjagtige, 
fuldstændige og pålidelige oplysninger
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Or. en

Begrundelse

Indarbejder ændringer foreslået af Kommissionen i non-paper af 12. marts 2011.

Ændringsforslag 25
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) underlægges en uafhængig ekstern 
revision, der udføres i overensstemmelse 
med de internationalt anerkendte 
revisionsstandarder af en 
revisionstjeneste, der funktionelt er 
uafhængig af det godkendte organ

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 26
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) underlægges en uafhængig ekstern 
revision, der udføres i overensstemmelse 
med de internationalt anerkendte 
revisionsstandarder af en 
revisionstjeneste, der funktionelt er 
uafhængig af det godkendte organ

udgår

Or. en

Begrundelse

Indarbejder ændringer foreslået af Kommissionen i non-paper af 12. marts 2011.
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Ændringsforslag 27
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) i overensstemmelse med artikel 31, stk. 
2, sikre en årlig efterfølgende 
offentliggørelse af oplysninger om 
modtagerne af EU-midler

d) sikre efterfølgende offentliggørelse af 
oplysninger om modtagerne af EU-midler i 
overensstemmelse med artikel 31, stk. 2, 
og beskyttelse af personoplysninger i 
overensstemmelse med principperne i 
direktiv 95/46/EF

Or. en

Begrundelse

Indarbejder ændringer foreslået af Kommissionen i  non-paper af 12. marts 2011 og 
sammenlægger artikel 56, stk. 4, litra d) og litra f), i det oprindelige forslag fra 
Kommissionen.

Ændringsforslag 28
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 4 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) sikre beskyttelse af personoplysninger, 
der opfylder kravene i direktiv 95/46/EF.

udgår

Or. en

Begrundelse

Indarbejder ændringer foreslået af Kommissionen i non-paper af 12. marts 2011 og 
sammenlægger artikel 56, stk. 4, litra d) og litra f), i det oprindelige forslag fra 
Kommissionen.

Ændringsforslag 29
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Organer godkendt i henhold til denne 
artikels stk. 3 sender senest den 1. februar 
i det følgende regnskabsår følgende til 
Kommissionen:

Medlemsstaterne sender på det relevante 
niveau Kommissionen:

Or. fr

Ændringsforslag 30
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Organer godkendt i henhold til denne 
artikels stk. 3 sender senest den 1. februar
i det følgende regnskabsår følgende til 
Kommissionen:

Organer, der er godkendt i medfør af denne 
artikels stk. 3, sender i overensstemmelse 
med deres funktioner senest den 1. marts i 
det følgende regnskabsår følgende til 
Kommissionen:

Or. en

Ændringsforslag 31
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) deres regnskaber for de udgifter, der er 
medgået til udførelsen af de overdragne 
opgaver

a) deres regnskaber for de udgifter, der er 
medgået til udførelsen af de overdragne 
opgaver, sammen med en 
forvaltningserklæring, der garanterer, at: 
- regnskaberne forelægges på en 
udtømmende og præcis måde
- udgifterne, der henvises til, er afholdt i 
overensstemmelse med de sektorspecifikke 
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regler;
- de eksisterende kontrolprocedurer giver 
den nødvendige garanti for de 
underliggende transaktioners lovlighed og 
formelle rigtighed;

Or. fr

Ændringsforslag 32
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) deres regnskaber for de udgifter, der er 
medgået til udførelsen af de overdragne 
opgaver

a) deres årsregnskaber for de udgifter, der 
er medgået til udførelsen af de overdragne 
opgaver, herunder beløb udbetalt til 
modtagerne, for hvilke der er indledt eller 
afsluttet inddrivelsesprocedurer

Or. en

Begrundelse

Første del indarbejder ændringer foreslået af Kommissionen i non-paper af 12. marts 2011.

Ændringsforslag 33
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en forvaltningserklæring om 
regnskabernes fuldstændighed, 
nøjagtighed og pålidelighed og rigtighed, 
de interne kontrolsystemers korrekte 
funktionsmåde samt de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed og overholdelsen af princippet 
om forsvarlig økonomisk forvaltning

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 34
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en forvaltningserklæring om 
regnskabernes fuldstændighed, 
nøjagtighed og pålidelighed og rigtighed, 
de interne kontrolsystemers korrekte 
funktionsmåde samt de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed og overholdelsen af princippet 
om forsvarlig økonomisk forvaltning

c) en forvaltningserklæring, der er 
underskrevet på ministerplan, og som 
giver rimelig sikkerhed for, at

i) oplysningerne i regnskaberne giver et 
retvisende billede
ii) de udgifter, der fremgår af 
regnskaberne, er anvendt til de tilsigtede 
mål og i overensstemmelse med princippet 
om forsvarlig økonomisk forvaltning
iii) de eksisterende kontrolprocedurer 
giver den nødvendige garanti for de 
underliggende transaktioners lovlighed og 
formelle rigtighed. I et bilag til udtalelsen 
anføres fejlraten for de enkelte 
udgiftstyper og en fejlanalyse samt 
forbehold.
Disse dokumenter ledsages af en udtalelse 
fra et uafhængigt revisionsorgan 
udarbejdet i overensstemmelse med de 
internationalt anerkendte 
revisionsstandarder om regnskabernes 
fuldstændighed, nøjagtighed og rigtighed, 
de anvendte kontrolsystemers korrekte 
funktionsmåde samt de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed.

Or. en
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Begrundelse

Indarbejder ændringer foreslået af Kommissionen i non-paper af 12. marts 2011.

Ændringsforslag 35
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 5 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en udtalelse fra et uafhængigt 
revisionsorgan vedrørende samtlige 
elementer i den forvaltningserklæring, der 
er omhandlet i litra c) i dette stykke.

d) en udtalelse fra et uafhængigt 
revisionsorgan 

Or. fr

Ændringsforslag 36
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat har godkendt mere 
end et organ per politikområde, sender 
medlemsstaten senest den 15. februar i det 
følgende regnskabsår Kommissionen en 
sammenfattende rapport i form af en 
oversigt på nationalt plan over samtlige 
forvaltningserklæringer med tilhørende 
revisionsudtalelser for hvert enkelt 
politikområde.

Disse elementer fremsendes til
Kommissionen på de datoer, der er anført 
i de sektorspecifikke regler;

Or. fr

Ændringsforslag 37
Jens Geier
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Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat har godkendt mere 
end et organ per politikområde, sender 
medlemsstaten senest den 15. februar i det 
følgende regnskabsår Kommissionen en 
sammenfattende rapport i form af en 
oversigt på nationalt plan over samtlige 
forvaltningserklæringer med tilhørende 
revisionsudtalelser for hvert enkelt 
politikområde.

Hvis en medlemsstat har godkendt mere 
end et organ per politikområde, sender 
medlemsstaten senest den 15. marts i det 
følgende regnskabsår Kommissionen en 
sammenfattende rapport i form af en 
oversigt på nationalt plan over samtlige 
forvaltningserklæringer med tilhørende 
revisionsudtalelser for hvert enkelt 
politikområde.

Or. en

Ændringsforslag 38
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Kommissionen kan beslutte 
fuldstændig eller delvis at ophæve 
afbrydelsen eller suspenderingen af 
betalinger, når en medlemsstat har 
fremsat sine bemærkninger. Beslutningen 
om at ophæve afbrydelsen eller 
suspenderingen vedføjes årsberetningen 
fra den ved delegation bemyndigede 
kompetente anvisningsberettigede.

Or. en

Ændringsforslag 39
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 6 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Medlemsstaterne udarbejder en 
national erklæring om udgifterne under 
ordningen med delt forvaltning. Denne 
erklæring underskrives på ministerplan 
og baseres på de oplysninger, der skal 
fremsendes i medfør af stk. 5, litra c), og 
dækker som minimum de anvendte 
interne kontrolsystemers funktion og de 
underliggende transaktioners lovlighed og 
formelle rigtighed. Den skal forelægges et 
uafhængigt revisionsorgan til udtalelse og 
fremsendes til Kommissionen senest den 
15. marts i det år, der følger det 
pågældende regnskabsår.
Den Europæiske Revisionsret tager, 
navnlig gennem Kontaktkomitéen for de 
Overordnede Revisionsorganer i Den 
Europæiske Union, stilling til, hvad 
nationale erklæringer skal indeholde, og 
hvilken metode, der skal anvendes, og 
fastlægger retningslinjer for 
udarbejdelsen.
En national erklæring udarbejdet af en 
medlemsstat i medfør af ovenstående 
bestemmelser tages i betragtning ved 
fastlæggelsen af Kommissionens 
revisions- og kontrolstrategier og 
vurderingen af risikoen på 
medlemsstatsniveau i medfør af artikel 29. 
Den fremsendes til budgetmyndigheden, 
og artikel 63, stk. 9, finder tilsvarende 
anvendelse.

Or. en


