
PA\866369SV.doc PE464.804v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för regional utveckling

2010/0395(COD)

5.5.2011

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för regional utveckling

till budgetutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella 
bestämmelser för unionens årliga budget
(KOM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD))

Föredragande: Jan Olbrycht



PE464.804v01-00 2/10 PA\866369SV.doc

SV

PA_Legam



PA\866369SV.doc 3/10 PE464.804v01-00

SV

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid framläggande av reviderade eller nya 
utgiftsförslag ska kommissionen bedöma 
kostnaderna för administrativa system 
och kontrollsystem samt en acceptabel 
risk för fel med den föreslagna 
lagstiftningen per finansieringskälla.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 29 – Punkt 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. 

Den lagstiftande myndigheten ska 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. 

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 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.

1. När kommissionen genomför budgeten 
tillsammans med medlemsstaterna 
(”delad förvaltning”) ska 
genomförandeuppgifter delegeras till 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2

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. Utan att det påverkar tillämpningen av 
kompletterande bestämmelser i relevanta 
sektorspecifika bestämmelser, och för att 
kunna garantera att medel som förvaltas 
tillsammans med medlemsstaterna 
används enligt tillämpliga bestämmelser 
och principer, ska medlemsstaterna vidta 
alla åtgärder som relaterar till lagstiftning 
och andra bestämmelser samt 
administrativa och övriga åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda unionens 
ekonomiska intressen. De ska i detta syfte 
särskilt

De ska ålägga mottagarna effektiva, 
proportionella och avskräckande 
påföljder enligt villkoren i 

a) försäkra sig om att de åtgärder som 
finansieras genom budgeten faktiskt 
vidtas och sörja för att de genomförs 



PA\866369SV.doc 5/10 PE464.804v01-00

SV

sektorsspecifika regler och i nationell 
lagstiftning.

korrekt,

b) förebygga, spåra och korrigera 
oriktigheter och bedrägerier,
c) återkräva medel som använts felaktigt 
eller gått förlorade på grund av 
oriktigheter eller misstag.
Kommissionen ska bedöma de system som 
upprättas i medlemsstaterna på en 
medlemsstats begäran eller utifrån sin 
egen riskbedömning eller genom 
tillämpning av sektorsspecifika 
bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ackrediterande myndigheten ska 
ansvara för att övervaka det organ som 
ackrediterats, och 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 kontrollera att de 
ackrediterade organen uppfyller 
ackrediteringskriterierna utifrån 
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
a) genomföra kontroller och inrätta ett 
effektivt och ändamålsenligt internt 
kontrollsystem,
b) senast den 1 mars det påföljande 
budgetåret förse kommissionen med
i) sina årliga räkenskaper över utgifter i 
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samband med de uppgifter de anförtrotts 
och som översänts till kommissionen för 
ersättning, inbegripet de belopp som 
utbetalats till mottagare för vilka 
återhämtningsplaner håller på att 
utarbetas,
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 
dem, och deras resultat,
iii) en förvaltningsförklaring 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 riktighet. 
Dessa handlingar ska åtföljas av ett 
yttrande från ett oberoende 
revisionsorgan, upprättat enligt 
internationellt vedertagna 
redovisningsnormer, om innehållet i 
förvaltningsförklaringen. 
Revisionsorganet ska rapportera om 
revisionen ifrågasätter de påståenden som 
görs i förvaltningsdeklarationen. En 
bilaga till yttrandet 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 per politikområde ska den 
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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.
Medlemsstaterna ska inleda de rättsliga 
förfaranden som är nödvändiga och 
lämpliga.
Om medlemsstaterna omedelbart 
informerar kommissionen om de fel 
och/eller oriktigheter som de upptäcker 
och åtgärdar dessa ska de undantas från 
finansiella korrigeringar rörande sådana 
fel och/eller oriktigheter. 

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Organ som ackrediterats enligt punkt 3 
ska

4. För att kunna garantera att medlen 
används enligt gällande lagstiftning ska 
kommissionen

a) inrätta ett effektivt internt 
kontrollsystem och se till att detta system 
fungerar korrekt,

a) övervaka hur medlemsstaterna 
uppfyller sina skyldigheter, särskilt genom 
att genomföra revisioner under 
programgenomförandet,

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

b) tillämpa förfaranden som garanterar 
att de ackrediterade organens 
räkenskaper kan granskas och godkännas 
i tid och som fastställer huruvida dessa 
räkenskaper är fullständiga, exakta och 
sanningsenlig, 

c) vara föremål för en oberoende extern 
revision som ska utföras enligt 
internationellt vedertagna 
redovisningsnormer av ett revisionsorgan 

c) undanta alla belopp som betalats ut i 
strid med EU-lagstiftningen från 
finansiering från unionen.
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som är funktionellt oberoende av det 
ackrediterade organet,
d) i enlighet med artikel 31.2 se till att 
namnen på mottagarna av medel från 
Europeiska unionen offentliggörs i 
efterhand, och

Villkoren för när kommissionen eller den 
delegerade utanordnaren får avbryta 
betalningar till medlemsstaterna ska 
regleras i sektorsspecifika regler.

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

Kommissionen kan besluta att häva hela 
eller delar av innehållandet eller 
inställandet av betalningen efter det att en 
medlemsstat har meddelat sina 
iakttagelser. Beslutet att häva 
innehållandet eller inställandet ska 
bifogas den årliga verksamhetsrapporten 
från den delegerade utanordnaren.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) sina räkenskaper över utgifter i 
samband med de uppgifter de anförtrotts,
b) 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 
dem,
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 
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förvaltning respekteras, 
d) ett utlåtande från ett oberoende 
revisionsorgan om alla aspekter av den 
förvaltningsförklaring som avses i d.
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.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska utgår
a) tillämpa förfaranden som garanterar 
att de ackrediterade organens 
räkenskaper kan granskas och godkännas 
i tid, och att det kan fastställas att dessa 
räkenskaper är fullständiga, exakta och 
sanningsenliga och att fall av oriktigheter 
kan lösas i tid,
b) undanta alla belopp som betalats ut i 
strid med EU-lagstiftningen från 
finansiering från unionen.
Villkoren för när kommissionen eller den 
delegerade utanordnaren får avbryta 
betalningar till medlemsstaterna ska 
regleras i sektorsspecifika regler. 

Or. en
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