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ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal ved fremlæggelsen af 
nye udgiftsforslag anslå udgifterne til 
systemer til administration og kontrol 
såvel som fejlrisikoniveauet ved den 
foreslåede lovgivning opgjort for de 
enkelte midler.

Or. en

Ændringsforslag 2

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. 

Lovgivningsmyndigheden træffer 
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. 

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 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.

1. Når Kommissionen gennemfører 
budgettet ved delt forvaltning, overdrages 
der gennemførelsesopgaver til 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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.

2. Medmindre andet er fastsat i 
komplementære forskrifter i de relevante 
sektorspecifikke bestemmelser, træffer 
medlemsstaterne for at sikre, at midlerne 
ved delt forvaltning anvendes i 
overensstemmelse med de gældende regler 
og principper, alle de lovgivningsmæssige 
og administrative eller andre 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
beskytte Unionens finansielle interesser. 
Med henblik herpå skal de navnlig:

Medlemsstaterne pålægger modtagerne de 
i de sektorspecifikke regler og i national 
lovgivning fastlagte tvangsbøder, der er 
effektive, står i et rimeligt forhold til 
situationen og har afskrækkende 
virkning.

a) forsikre sig om, at foranstaltninger, der 
finansieres over budgettet, rent faktisk 
gennemføres, og sikre, at de gennemføres 
korrekt
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b) forebygge, opdage og korrigere 
uregelmæssigheder og svig
c) inddrive beløb, der er udbetalt 
uretmæssigt eller ikke er anvendt korrekt, 
og beløb, der er gået tabt på grund af 
uregelmæssigheder eller fejl.
Kommissionen skal efter anmodning fra 
en medlemsstat vurdere de systemer, der 
er indført i medlemsstaterne, på grundlag 
af sin egen risikoanalyse eller under 
anvendelse af sektorspecifikke regler.

Or. en

Ændringsforslag 5

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.

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 
regnskabsår forelægge Kommissionen 
følgende:
i) deres årsregnskaber for de udgifter, der 
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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 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
- 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 og
d) sikre beskyttelse af personoplysninger, 
der opfylder kravene i direktiv 95/46/EF.
Hvis en medlemsstat har godkendt mere 
end et organ per politikområde, sender 
medlemsstaten senest den 15. marts i det 
følgende regnskabsår Kommissionen en 
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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 øjeblikkelig 
underretter Kommissionen om de fejl 
og/eller uregelmæssigheder, de opdager, 
og afhjælper disse, fritages de for 
finansielle korrektioner i forbindelse med 
disse fejl og/eller uregelmæssigheder.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. For at sikre, at midlerne anvendes i 
overensstemmelse med de gældende 
regler, skal Kommissionen:

a) indføre og sikre driften af et effektivt 
og produktivt system til intern kontrol

a) overvåge, hvordan medlemsstaterne 
opfylder deres forpligtelser, navnlig ved at 
foretage revisioner under 
programgennemførelsen

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

b) anvende procedurer, der sikrer en 
rettidig regnskabsafslutning for de 
godkendte organer, og fastslå, om 
regnskaberne er fuldstændige, nøjagtige 
og retvisende

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

c) udelukke udbetalinger, der er foretaget 
i strid med EU-lovgivningen, fra 
Unionens udgiftsfinansiering.

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

betingelser, der gælder for 
Kommissionens suspendering eller for 
den ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigedes afbrydelser af 
betalinger til medlemsstaterne.

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

Kommissionen kan beslutte fuldstændigt 
eller delvist 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 7

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

(a) deres regnskaber for de udgifter, der 
er medgået til udførelsen af de overdragne 
opgaver
(b) en oversigt over resultatet af de 
foreliggende revisioner og udførte 
kontroller, herunder en analyse af 
systematiske eller tilbagevendende 
svagheder samt de korrigerende 
foranstaltninger, der er truffet eller 
planlagt
(c) en forvaltningserklæring om 
regnskabernes fuldstændighed, 
nøjagtighed og pålidelighed og rigtighed, 
de interne kontrolsystemers korrekte 
funktionsmåde samt de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle 
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rigtighed og overholdelsen af princippet 
om forsvarlig økonomisk forvaltning 
(d) en udtalelse fra et uafhængigt 
revisionsorgan vedrørende samtlige 
elementer i den forvaltningserklæring, der 
er omhandlet i litra c) i dette stykke.
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.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen: udgår
(a) anvender procedurer, der sikrer en 
rettidig regnskabsafslutning for de 
godkendte organer og sikrer, at 
regnskaberne er fuldstændige, nøjagtige 
og retvisende, samt gør det muligt at 
afslutte tilfælde af uregelmæssigheder 
rettidigt
(b) udelukker udbetalinger, der er 
foretaget i strid med EU-lovgivningen, fra 
Unionens udgiftsfinansiering.
Sektorspecifikke regler fastlægger de 
betingelser, der gælder for 
Kommissionens suspendering eller for 
den ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigedes afbrydelser af 
betalinger til medlemsstaterne. 

Or. en
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