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Ändringsförslag 9
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 29 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Acceptabel risk för fel Statistisk felfrekvens

Or. en

Motivering

Eftersom inga fel bör accepteras bör man undvika begreppet ”acceptabel risk för fel” och i 
stället använda det internationellt tillämpade begreppet ”statistisk felfrekvens”.

Ändringsförslag 10
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 29 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den lagstiftande myndigheten ska enligt 
förfarandet i artikel 322 i EUF-fördraget 
fastställa vad som ska betraktas som en 
acceptabel risk för fel inom en lämpligt 
avgränsad del av budgeten. Detta beslut 
ska beaktas under det årliga förfarandet 
för beviljande av ansvarsfrihet enligt 
artikel 157.2.

Kommissionen ska när den lägger fram 
reviderade eller nya utgiftsförslag 
uppskatta kostnaderna för systemen för 
förvaltning och kontroll samt risken för 
fel med den föreslagna lagstiftningen per 
finansieringskälla och per medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 11
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 29 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Valet av nivå för acceptabel risk för fel 
ska bygga på en analys av kostnaderna 
och fördelarna med kontroller. 
Medlemsstaterna och de enheter och 
personer som avses i artikel 55.1 b ska på 
begäran rapportera till kommissionen om 
de kostnader de haft för kontroller samt 
om antalet och omfattningen av de 
insatser som finansierats genom 
budgeten.

Om det under programmets 
genomförande visar sig att felnivån är 
ständigt hög ska kommissionen identifiera 
svagheterna i kontrollsystemen och 
analysera kostnader och fördelar med 
eventuella korrigerande åtgärder samt 
vidta lämpliga åtgärder, såsom förenkling 
av tillämpliga bestämmelser, ny 
utformning av programmet, skärpta
kontroller eller, om så krävs, avsluta 
verksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 12
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 29 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den nivå som fastställts för acceptabel 
risk för fel ska värderas löpande och 
omprövas om de yttre villkoren förändras 
på väsentligt sätt.

De ackrediterade förvaltningsförklaringar 
som medlemsstaterna lämnar in om de 
nationella förvaltnings- och 
kontrollsystemen är nödvändiga för att 
dessa system ska kunna fungera så 
effektivt som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 13
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska rätta sig efter 
principerna om sund ekonomisk 

1. När kommissionen genomför budgeten 
tillsammans med medlemsstaterna 



AM\868923SV.doc 5/20 PE466.988v01-00

SV

förvaltning, öppenhet och 
icke-diskriminering, och se till att 
Europeiska unionens insats framgår tydligt 
när de förvaltar dess medel. 
Medlemsstaterna ska för detta ändamål 
uppfylla alla sina förpliktelser i fråga om 
revision och kontroller och åta sig det 
ansvar som följer därav enligt denna 
förordning. Kompletterande bestämmelser 
får antas genom sektorsspecifika regler.

(delad förvaltning) ska uppgifterna att 
genomföra budgeten delegeras till 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska 
rätta sig efter principerna om sund 
ekonomisk förvaltning, öppenhet och 
icke-diskriminering, och se till att 
Europeiska unionens insats framgår tydligt 
när de förvaltar dess medel. 
Medlemsstaterna ska för detta ändamål 
uppfylla alla sina förpliktelser i fråga om 
revision och kontroller och åta sig det 
ansvar som följer därav enligt denna 
förordning. Kompletterande bestämmelser 
får antas genom sektorsspecifika regler.

Or. fr

Ändringsförslag 14
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När medlemsstaterna utför uppgifter 
som ingår i genomförandet av unionens 
budget ska de förebygga, spåra och 
korrigera oriktigheter och bedrägerier. De 
ska för detta ändamål utföra förhands- och 
efterhandskontroller, vilka där så är 
lämpligt ska omfatta kontroller på platsen, 
för att försäkra sig om att de åtgärder som 
finansierats med medel ur budgeten 
faktiskt har ägt rum och har genomförts 
korrekt, och de ska kräva tillbaka belopp 
som betalats ut på felaktiga grunder och 
inleda rättsliga förfaranden där så krävs.

2. När medlemsstaterna utför uppgifter 
som ingår i genomförandet av unionens 
budget ska de förebygga, spåra och 
korrigera oriktigheter och bedrägerier. De 
ska för detta ändamål, i enlighet med 
proportionalitetsprincipen, utföra 
förhands- och efterhandskontroller, vilka 
där så är lämpligt ska omfatta kontroller på 
platsen, för att försäkra sig om att de 
åtgärder som finansierats med medel ur 
budgeten faktiskt har ägt rum och har 
genomförts korrekt. De ska även kräva 
tillbaka belopp som betalats ut på felaktiga 
grunder och inleda rättsliga förfaranden där 
så krävs. I den utsträckning 
medlemsstaterna omedelbart meddelar 
kommissionen fel och/eller oriktigheter 
som de upptäcker och rättar till dessa, kan 
de undantas från finansiella 
korrigeringar som avser sådana fel 
och/eller oriktigheter.
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Or. en

Ändringsförslag 15
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När medlemsstaterna utför uppgifter 
som ingår i genomförandet av unionens 
budget ska de förebygga, spåra och 
korrigera oriktigheter och bedrägerier. De 
ska för detta ändamål utföra förhands- och 
efterhandskontroller, vilka där så är 
lämpligt ska omfatta kontroller på platsen, 
för att försäkra sig om att de åtgärder som 
finansierats med medel ur budgeten 
faktiskt har ägt rum och har genomförts 
korrekt, och de ska kräva tillbaka belopp 
som betalats ut på felaktiga grunder och 
inleda rättsliga förfaranden där så krävs.

2. När medlemsstaterna utför uppgifter 
som ingår i genomförandet av unionens 
budget ska de förebygga, spåra och 
korrigera oriktigheter och bedrägerier. De 
ska för detta ändamål, under iakttagande 
av de sektorsspecifika reglerna, utföra 
förhands- och efterhandskontroller, vilka 
där så är lämpligt ska omfatta kontroller på 
platsen, för att försäkra sig om att de 
åtgärder som finansierats med medel ur 
budgeten faktiskt har ägt rum och har 
genomförts korrekt, och de ska kräva 
tillbaka belopp som betalats ut på felaktiga 
grunder och inleda rättsliga förfaranden där 
så krävs.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I enlighet med sektorsspecifika regler
ska medlemsstaterna ackreditera ett eller 
flera offentligrättsliga organ som
ensamma ska ansvara för att de medel som 
ackrediteringen omfattar förvaltas och 
kontrolleras på lämpligt sätt. Detta ska inte 
hindra dessa organ från att utföra andra 
uppgifter som inte har samband med 
förvaltningen av Europeiska unionens 

3. I enlighet med kriterier och förfaranden 
i sektorsspecifika regler ska en 
medlemsstats myndighet ackreditera organ 
som ska ansvara för att unionens medel 
förvaltas och kontrolleras. Detta ska inte 
hindra dessa organ från att utföra andra 
uppgifter som inte har samband med 
förvaltningen av Europeiska unionens 
medel eller från att anförtro några av sina 



AM\868923SV.doc 7/20 PE466.988v01-00

SV

medel eller från att anförtro några av sina 
uppgifter på andra organ.

uppgifter på andra organ.

Or. en

Motivering

Införlivande av de ändringar som föreslås i kommissionens arbetsdokument av den 
12 mars 2011.

Ändringsförslag 17
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I enlighet med sektorsspecifika regler 
ska medlemsstaterna ackreditera ett eller 
flera offentligrättsliga organ som 
ensamma ska ansvara för att de medel 
som ackrediteringen omfattar förvaltas 
och kontrolleras på lämpligt sätt. Detta 
ska inte hindra dessa organ från att 
utföra andra uppgifter som inte har 
samband med förvaltningen av
Europeiska unionens medel eller från att 
anförtro några av sina uppgifter på andra 
organ.

3. Kommissionens och medlemsstaternas 
roll i förvaltningen och kontrollen av 
unionens medel ska fastställas i de 
sektorsspecifika reglerna.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ackrediteringen ska ges av en myndighet i 
medlemsstaten enligt de sektorsspecifika 
reglerna, och denna myndighet ska 
försäkra sig om att det organ som 

utgår
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ackrediteras förmår att förvalta medlen 
korrekt. Även kommissionen får genom 
sektorspecifika regler anförtros en roll i 
ackrediteringsprocessen.

Or. fr

Ändringsförslag 19
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ackrediteringen ska ges av en myndighet i 
medlemsstaten enligt de sektorsspecifika 
reglerna, och denna myndighet ska 
försäkra sig om att det organ som 
ackrediteras förmår att förvalta medlen 
korrekt. Även kommissionen får genom 
sektorspecifika regler anförtros en roll i 
ackrediteringsprocessen.

Ackrediteringen ska ges av en myndighet i 
medlemsstaten enligt de sektorsspecifika 
reglerna, och denna myndighet ska 
försäkra sig om att det organ som 
ackrediteras förmår att förvalta medlen 
korrekt. Även kommissionen ska genom 
sektorspecifika regler anförtros en roll i 
ackrediteringsprocessen.

Or. en

Motivering

Införlivande av de ändringar som föreslås i kommissionens arbetsdokument av den 
12 mars 2011.

Ändringsförslag 20
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ackrediterande myndigheten ska 
ansvara för att övervaka det organ som 
ackrediterats, ock ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att rätta till alla 
funktionella brister, inklusive genom att 
tillfälligt eller permanent dra in 

utgår
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ackrediteringen.

Or. fr

Ändringsförslag 21
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ackrediterande myndigheten ska 
ansvara för att övervaka det organ som 
ackrediterats, ock ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att rätta till alla
funktionella brister, inklusive genom att 
tillfälligt eller permanent dra in 
ackrediteringen.

Den ackrediterande myndigheten ska 
ansvara för att övervaka de ackrediterade 
organens efterlevnad av 
ackrediteringskriterierna, på grundval av 
tillgängliga revisioner och 
kontrollresultat. Den ackrediterande 
myndigheten ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att rätta till alla brister vid 
genomförandet av de uppgifter som 
anförtrotts de ackrediterade organen, 
inklusive genom att tillfälligt eller 
permanent dra in ackrediteringen.

De ackrediterade organen i 
medlemsstaterna ska utföra följande 
uppgifter:
a) Genomföra kontroller och inrätta ett 
effektivt och ändamålsenligt internt 
kontrollsystem-
b) Senast den 1 mars det påföljande året 
förse kommissionen med
i) sina årliga räkenskaper över utgifter i 
samband med de uppgifter de anförtrotts 
och som översänts till kommissionen för 
ersättning, inbegripet de belopp som 
utbetalats till mottagare för vilka 
inkasseringsförfaranden pågår,
ii) en sammanfattning av alla tillgängliga 
revisions- och kontrollresultat, inklusive 
en analys av systemrelaterade eller 
återkommande brister samt en 
redogörelse för vilka åtgärder som 
vidtagits eller planeras för att avhjälpa 
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dem och resultatet av dessa,
iii) en förvaltningsförklaring som 
undertecknats på ministernivå och som 
ger rimliga garantier för att 
– uppgifterna i räkenskaperna ger en 
sanningsenlig och rättvisande bild,
– utgifterna i räkenskaperna har använts 
för de tilltänkta ändamålen och i enlighet 
med principen om en sund ekonomisk 
förvaltning,
– de kontrollförfaranden som införts ger 
tillräckliga garantier för de 
underliggande transaktionernas laglighet 
och korrekthet.
Dessa dokument ska åtföljas av ett 
utlåtande från ett oberoende 
revisionsorgan, som ska utarbetas enligt 
internationellt vedertagna 
redovisningsnormer, om innehållet i 
förvaltningsförklaringen. 
Revisionsorganet ska rapportera om 
huruvida granskningen ifrågasätter de 
försäkringar som gjorts i 
förvaltningsförklaringen. En bilaga till 
utlåtandet ska redogöra för felfrekvensen 
per finansieringskälla och en analys av 
felen samt reservationer.
c) I enlighet med artikel 31.2 se till att 
namnen på mottagarna av medel från 
Europeiska unionen offentliggörs i 
efterhand.
d) Se till att personuppgifter skyddas 
enligt principerna i direktiv 95/46/EG.
Om en medlemsstat har ackrediterat fler 
än ett organ med ansvar för förhands-
och efterhandskontroller per 
politikområde ska den senast den 15 mars 
påföljande budgetår förse kommissionen 
med en sammanfattande rapport för 
politikområdet i fråga, som ska ge en 
översikt på nationell nivå över alla 
förvaltningsförklaringar och de 
oberoende revisionsutlåtanden som fällts 
över dessa.
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Medlemsstaterna ska inleda de rättsliga 
förfaranden som är nödvändiga och 
lämpliga.
I den utsträckning medlemsstaterna 
omedelbart meddelar kommissionen fel 
och/eller oriktigheter som de upptäcker 
och rättar till dessa, kan de undantas från 
finansiella korrigeringar som avser 
sådana fel och/eller oriktigheter.

Or. en

Ändringsförslag 22
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Organ som ackrediterats enligt punkt 3 
ska

4. Medlemsstaterna ska på lämplig nivå

Or. fr

Ändringsförslag 23
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Organ som ackrediterats enligt punkt 3 
ska

4. Organ som ackrediterats enligt punkt 3 
ska i överensstämmelse med sina uppdrag

Or. en

Motivering

Införlivande av de ändringar som föreslås i kommissionens arbetsdokument av den 
12 mars 2011.
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Ändringsförslag 24
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillämpa ett system för årlig redovisning
som ger rättvisande, kompletta och 
tillförlitliga uppgifter som görs tillgängliga 
i tid,

b) tillämpa ett redovisningssystem som ger 
rättvisande, kompletta och tillförlitliga 
uppgifter som görs tillgängliga i tid,

Or. en

Motivering

Införlivande av de ändringar som föreslås i kommissionens arbetsdokument av den 
12 mars 2011.

Ändringsförslag 25
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) vara föremål för en oberoende extern 
revision som ska utföras enligt 
internationellt vedertagna 
redovisningsnormer av ett revisionsorgan 
som är funktionellt oberoende av det 
ackrediterade organet,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 26
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 4 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) vara föremål för en oberoende extern 
revision som ska utföras enligt 
internationellt vedertagna 
redovisningsnormer av ett revisionsorgan 
som är funktionellt oberoende av det 
ackrediterade organet,

utgår

Or. en

Motivering

Införlivande av de ändringar som föreslås i kommissionens arbetsdokument av den 
12 mars 2011.

Ändringsförslag 27
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) i enlighet med artikel 31.2 se till att 
namnen på mottagarna av medel från 
Europeiska unionen offentliggörs i 
efterhand, och

d) se till att namnen på mottagarna av 
medel från Europeiska unionen 
offentliggörs i efterhand, i enlighet med 
artikel 31.2, och att personuppgifter 
skyddas enligt principerna i 
direktiv 95/46/EG, och

Or. en

Motivering

Införlivande av de ändringar som föreslås i kommissionens arbetsdokument av den 
12 mars 2011 samt sammanslagning av artikel 56.4 d och artikel 56.4 f i det ursprungliga 
kommissionsförslaget.
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Ändringsförslag 28
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) se till att personuppgifter skyddas enligt 
principerna i direktiv 95/46/EG.

utgår

Or. en

Motivering

Införlivande av de ändringar som föreslås i kommissionens arbetsdokument av den 
12 mars 2011 samt sammanslagning av artikel 56.4 d och artikel 56.4 f i det ursprungliga 
kommissionsförslaget.

Ändringsförslag 29
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De organ som ackrediterats enligt 
punkt 3 ska senast den 1 februari 
påföljande år förse kommissionen med

5. Medlemsstaterna ska på lämplig nivå 
meddela kommissionen

Or. fr

Ändringsförslag 30
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De organ som ackrediterats enligt 
punkt 3 ska senast den 1 februari
påföljande år förse kommissionen med

5. De organ som ackrediterats enligt 
punkt 3 ska i enlighet med sina uppdrag
senast den 1 mars påföljande år förse 
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kommissionen med

Or. en

Ändringsförslag 31
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) sina räkenskaper över utgifter i samband 
med de uppgifter de anförtrotts,

a) sina räkenskaper över utgifter i samband 
med de uppgifter de anförtrotts, 
tillsammans med en 
förvaltningsförklaring som garanterar att
– räkenskaperna presenteras på ett 
uttömmande och korrekt sätt,
– de utgifter som det hänvisas till har 
använts i enlighet med sektorsspecifika 
regler,
– de kontrollförfaranden som införts ger 
tillräckliga garantier för de genomförda 
transaktionernas laglighet och korrekthet.

Or. fr

Ändringsförslag 32
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) sina räkenskaper över utgifter i samband 
med de uppgifter de anförtrotts,

a) sina årliga räkenskaper över utgifter i 
samband med de uppgifter de anförtrotts, 
inbegripet de belopp som utbetalats till 
mottagare för vilka 
inkasseringsförfaranden pågår eller har 
slutförts,

Or. en
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Motivering

I första delen införlivas de ändringar som föreslås i kommissionens arbetsdokument av den 
12 mars 2011.

Ändringsförslag 33
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) en förvaltningsförklaring genom vilken 
man försäkrar att räkenskaperna är 
fullständiga, korrekta och sanningsenliga, 
att de interna kontrollsystemen fungerar 
korrekt, att de underliggande 
transaktionerna är lagliga och korrekta 
och att principen om sund ekonomisk 
förvaltning respekteras,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 34
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) en förvaltningsförklaring genom vilken 
man försäkrar att räkenskaperna är 
fullständiga, korrekta och sanningsenliga, 
att de interna kontrollsystemen fungerar 
korrekt, att de underliggande 
transaktionerna är lagliga och korrekta 
och att principen om sund ekonomisk 
förvaltning respekteras,

c) en förvaltningsförklaring som 
undertecknats på ministernivå och som 
ger rimliga garantier för att

i) uppgifterna i räkenskaperna ger en 
rättvisande bild,
ii) de utgifter som avses i räkenskaperna 
har använts för de avsedda ändamålen 
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och i enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning,
iii) de kontrollförfaranden som införts ger 
tillräckliga garantier för de 
underliggande transaktionernas laglighet 
och korrekthet; en bilaga till förklaringen 
ska redogöra för felfrekvensen per 
finansieringskälla och en analys av felen 
samt reservationer.
Dessa dokument ska åtföljas av ett 
utlåtande som utarbetats av ett oberoende 
revisionsorgan, i enlighet med 
internationellt vedertagna 
redovisningsnormer, i vilket det fastställs 
om räkenskaperna är fullständiga, 
korrekta och sanningsenliga, om de 
interna kontrollsystemen fungerar korrekt 
samt om de underliggande 
transaktionerna är lagliga och korrekta.

Or. en

Motivering

Införlivande av de ändringar som föreslås i kommissionens arbetsdokument av den 
12 mars 2011.

Ändringsförslag 35
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) ett utlåtande från ett oberoende 
revisionsorgan om alla aspekter av den 
förvaltningsförklaring som avses i d.

d) ett utlåtande från ett oberoende 
revisionsorgan.

Or. fr
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Ändringsförslag 36
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat har ackrediterat fler 
än ett organ per politikområde ska den 
senast den 15 februari påföljande 
budgetår förse kommissionen med en 
sammanfattande rapport för 
politikområdet i fråga, som ska ge en 
översikt på nationell nivå över alla 
förvaltningsförklaringar och de 
oberoende revisionsutlåtanden som fällts 
över dessa.

Dessa uppgifter ska överlämnas till 
kommissionen vid de tidpunkter som 
fastställs i de sektorsspecifika reglerna.

Or. fr

Ändringsförslag 37
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat har ackrediterat fler än 
ett organ per politikområde ska den senast 
den 15 februari påföljande budgetår förse 
kommissionen med en sammanfattande 
rapport för politikområdet i fråga, som ska 
ge en översikt på nationell nivå över alla 
förvaltningsförklaringar och de oberoende 
revisionsutlåtanden som fällts över dessa.

Om en medlemsstat har ackrediterat fler än 
ett organ per politikområde ska den senast 
den 15 mars påföljande budgetår förse 
kommissionen med en sammanfattande 
rapport för politikområdet i fråga, som ska 
ge en översikt på nationell nivå över alla 
förvaltningsförklaringar och tillhörande
oberoende revisionsutlåtanden.

Or. en

Ändringsförslag 38
Jens Geier
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Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen kan besluta att häva 
alla eller delar av avbrottet eller 
uppskjutandet av betalningarna efter det 
att en medlemsstat har lagt fram sina 
iakttagelser. Beslutet att häva avbrottet 
eller uppskjutandet ska bifogas den årliga 
verksamhetsrapporten från den behörige 
delegerade utanordnaren.

Or. en

Ändringsförslag 39
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Medlemsstaterna ska lämna en 
nationell förklaring om de utgifter som de 
haft inom ramen för systemet med delad 
förvaltning. Denna förklaring ska 
undertecknas på ministernivå och baseras 
på den information som ska lämnas enligt 
punkt 5 c, och åtminstone omfatta en 
försäkran om att de interna 
kontrollsystem som införts fungerar väl 
och att de underliggande transaktionerna 
är lagliga och korrekta. Ett oberoende 
revisionsorgan ska lämna ett utlåtande 
om förklaringen och den ska lämnas till 
kommissionen senast den 15 mars året 
efter budgetåret i fråga.
Europeiska revisionsrätten ska, särskilt 
via kontaktkommittén för EU:s nationella 
revisionsorgan, bedöma det nödvändiga 
innehållet i sådana nationella 
förklaringar och metoderna för dessa 
samt utfärda riktlinjer för upprättandet av 
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förklaringarna.
Om en medlemsstat har lämnat en 
nationell förklaring i enlighet med 
bestämmelserna ovan ska hänsyn tas till 
denna vid fastställandet av 
kommissionens gransknings- och 
kontrollstrategier, samt vid fastställandet 
av risken på medlemsstatsnivå i enlighet 
med artikel 29. Förklaringen ska 
vidarebefordras till budgetmyndigheten 
och artikel 63.9 ska gälla i tillämpliga 
delar.

Or. en


