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KORT BEGRUNDELSE

Hvad angår dette udvalgs budgetkontrolbeføjelser, udgør det foreliggende forslag sammen 
med forslaget om finansiering af den fælles landbrugspolitik kernen i de lovgivningsmæssige 
forslag vedrørende de finansielle overslag for perioden 2007-2013.

Ved begyndelsen af de nye finansielle overslag er det efter ordførerens mening vigtigt at slå 
ind på en ny strategi for horisontal finanskontrol. Vigtige forskelle som f.eks. det faktum, at 
der opereres med ikke-opdelte bevillinger inden for landbrugssektoren og med opdelte 
bevillinger i forbindelse med strukturforanstaltninger, begrænser af gode grunde 
sammenligningsmulighederne. Ordføreren mener dog, at nogle aspekter ved den delte 
forvaltning af landbrugs- og strukturforanstaltninger er horisontale. Dette gælder især de 
forudgående årlige oplysende erklæringer, som medlemsstaterne skal afgive. Formålet med 
de oplysende erklæringer er at afhjælpe specifikke problemer, som skyldes ansvarsdelingen i 
forbindelse med delt forvaltning. Dette behandles for øjeblikket som led i udvalgets drøftelser 
om decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2003.

Kommissionens forslag ville give medlemsstaterne pligt til på forhånd at give Kommissionen 
en beskrivelse af deres finansielle forvaltnings- og kontrolsystemer. Ordføreren nærer dog 
stadig en vis bekymring i betragtning af Revisionsrettens bemærkninger om fortsatte 
svagheder ved medlemsstaternes overvågnings- og kontrolsystemer1. De foreslåede 
foranstaltninger er muligvis ikke tilstrækkelige. Ordføreren anbefaler derfor, at der indføres 
en ekstra politisk forpligtelse i form af en årlig oplysende erklæring.

Ordføreren glæder sig over forslaget om, at Kommissionen skal samarbejde med nationale 
revisionsorganer. Øget samarbejde og koordinering mellem Kommissionen og de nationale 
revisionsinstitutioner og mellem nationale revisionsorganer indbyrdes ville efter hans 
opfattelse være endnu et skridt hen imod en struktur for intern kontrol i Fællesskabet2.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Kommissionens forslag3 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 12, stk. 2 a (nyt)

2a. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 
1 udfærdiger hver enkelt medlemsstat, før 

  
1 Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 2003, punkt 5.67-5.69.
2 Revisionsrettens udtalelse nr. 2/2004.
3 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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den modtager EU-støtte i år N og derefter 
på årsbasis, en forudgående oplysende 
erklæring, hvoraf det fremgår, at den råder 
over de finansielle kontrolstrukturer, der 
kræves i henhold til fællesskabsretten, og at 
de fungerer. Erklæringen underskrives af 
medlemsstatens højeste politiske og 
administrative myndighed 
(finansministeren).

Ændringsforslag 2
Artikel 45, stk. 1, afsnit 2

Formålet med evalueringerne er at forbedre 
fondsstøttens kvalitet og effektivitet og 
sammenhængen deri samt gennemførelsen af 
operationelle programmer. Desuden er 
formålet at vurdere virkningerne i 
henseende til Fællesskabets strategiske mål, 
traktatens artikel 158 og de særlige 
strukturproblemer for de pågældende 
medlemsstater og regioner, samtidig med at 
der tages hensyn til de behov, der knytter sig 
til bæredygtig udvikling, og til den relevante 
fællesskabslovgivning om miljøvirkninger 
og strategisk miljøvurdering.

Formålet med evalueringerne er at forbedre 
fondsstøttens kvalitet og effektivitet og 
sammenhængen deri samt gennemførelsen af 
operationelle programmer. Evalueringen 
omfatter omkostninger og fordele på 
henholdsvis lokalt plan, nationalt plan og 
fællesskabsplan. Desuden er formålet at 
vurdere programmernes virkning i 
henseende til Fællesskabets strategiske mål, 
traktatens artikel 158 og de særlige 
strukturproblemer for de pågældende 
medlemsstater og regioner, samtidig med at 
der tages hensyn til de behov, der knytter sig 
til bæredygtig udvikling, og til den relevante 
fællesskabslovgivning om miljøvirkninger 
og strategisk miljøvurdering.

Ændringsforslag 3
Artikel 46, stk. 3, afsnit 3

Formålet med den forudgående evaluering er 
at optimere tildelingen af budgetmidler 
under operationelle programmer og forbedre 
programmeringens kvalitet. Som led i 
evalueringen fastlægges og vurderes de 
mellem- og langsigtede behov, de fastsatte 
mål, de forventede resultater, de kvantitative 
mål, om nødvendigt sammenhængen i den 
strategi, der foreslås for regionen, 
merværdien af fællesskabsstøtten, den 
udstrækning, hvori der er taget hensyn til 
Fællesskabets prioritering, de indhøstede 

Formålet med den forudgående evaluering er 
at optimere tildelingen af budgetmidler 
under operationelle programmer og forbedre 
programmeringens kvalitet. Som led i 
evalueringen fastlægges og vurderes de 
mellem- og langsigtede behov, de fastsatte 
mål, de forventede resultater, de kvantitative 
mål, sammenhængen i den strategi, der 
foreslås for regionen, en analyse af 
omkostninger og fordele på lokalt plan og 
fællesskabsplan, merværdien af 
fællesskabsstøtten, den udstrækning, hvori 
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erfaringer med tidligere programmering og 
kvaliteten af procedurerne for 
gennemførelse, overvågning, evaluering og 
økonomisk forvaltning.

der er taget hensyn til Fællesskabets 
prioritering, de indhøstede erfaringer med 
tidligere programmering og kvaliteten af 
procedurerne for gennemførelse, 
overvågning, evaluering og økonomisk 
forvaltning.

Ændringsforslag 4
Artikel 75, stk. 3

3. Senest den 31. januar hvert år sender 
medlemsstaterne Kommissionen en ajourført 
prognose for betalingsanmodningerne i det 
løbende og det efterfølgende regnskabsår.

3. Senest den 31. januar hvert år sender 
medlemsstaterne Kommissionen en ajourført 
prognose for betalingsanmodningerne i det 
løbende og det efterfølgende regnskabsår. 
Prognoserne skal give et realistisk billede 
af medlemsstaternes betalingsevne i den 
pågældende periode.

Ændringsforslag 5
Artikel 92, stk. 3 a (nyt)

3a. Fra 2007 forelægger Kommissionen 
hvert tredje år Europa-Parlamentet og 
Rådet en analyse af effektiviteten af 
reglerne om automatisk frigørelse.



PE 355.607v02-00 6/6 AD\567206DA.doc

DA

PROCEDURE

Titel Forslag til Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond 
og Samhørighedsfonden

Referencer (KOM(2004)0492 – 2004/0163(AVC))
Korresponderende udvalg REGI
Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet
CONT

Udvidet samarbejde nej
Rådgivende ordfører

Dato for valg
Jan Mulder
22.9.2004

Behandling i udvalg 16.3.2005
Dato for vedtagelse af ændringsforslag 19.4.2005
Resultat af den endelige afstemning for:

imod:
hverken/eller:

19
1
1

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo 
Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg 
Gräßle, Ona Juknevičienė, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Edith 
Mastenbroek, Véronique Mathieu, Jan Mulder, István Pálfi, Margarita 
Starkevičiūtė, Kyösti Tapio Virrankoski og Terence Wynn

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Jens-Peter Bonde, Daniel Caspary og Ashley Mote

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2


	567206da.doc

