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KORTFATTAD MOTIVERING

Vad gäller detta utskotts ansvar för ekonomistyrning utgör detta förslag och förslaget om 
finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken kärnan i lagstiftningsförslagen till 
budgetplan 2007–2013.

Nu när en ny budgetplan skall inledas anser föredraganden att den övergripande 
ekonomistyrningen måste angripas på ett innovativt sätt. Stora skillnader, såsom 
icke-differentierade jordbruksutgifter och differentierade strukturutgifter, förhindrar klart 
eventuella jämförelser. Föredraganden anser dock att vissa aspekter rörande den gemensamma 
förvaltningen inom jordbruket och strukturfonderna skall tillämpas på ett övergripande sätt. 
Detta gäller särskilt för de årliga förhandsredovisningsförklaringar som medlemsstaterna 
skall utfärda. Tanken bakom förklaringarna är att de skall bidra till att råda bot på särskilda 
svårigheter till följd av att ansvaret inom den gemensamma förvaltningen är delat. Frågan 
behandlas för närvarande i diskussionerna i vårt utskott om beviljande av ansvarsfrihet för 
kommissionen för 2003.

Enligt kommissionens förslag skulle medlemsstaterna vara tvungna att informera 
kommissionen om sin ekonomiska förvaltning och om sina förhandskontroller. Mot bakgrund 
av revisionsrättens uppgifter om att brister kvarstår i de system som i medlemsstaterna 
skall användas för övervakning och kontroll1 känner sig föredraganden tyvärr inte lugnad. 
De föreslagna åtgärderna är kanske inte tillräckliga. Därför föreslår föredraganden att ett extra 
politiskt åtagande skall införas, det vill säga en årlig revisionsförklaring.

Föredraganden välkomnar förslaget att kommissionen skall samarbeta med nationella 
revisionsorgan. Han anser att ett utökat samarbete och en förbättrad samordning mellan 
kommissionen och de nationella revisionsorganen samt de nationella revisionsorganen 
sinsemellan skulle innebära ytterligare ett steg mot en ram för gemenskapens interna 
kontroll2.

  
1 Europeiska revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2003, punkterna 5.67–5.69.
2 Europeiska revisionsrättens yttrande nr 2/2004.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott 
infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Artikel 12, punkt 2a (ny)

2a. Utan att det påverkar skyldigheterna i 
punkt 1 skall varje medlemsstat, innan den 
har mottagit gemenskapsmedel för år N, 
varje år i förväg utfärda en 
redovisningsförklaring där den intygar att 
de strukturer som krävs för ekonomisk 
kontroll enligt gemenskapslagstiftningen 
finns på plats och fungerar. 
Redovisningsförklaringen skall 
undertecknas av medlemsstatens högsta 
politiska och administrativa myndighet 
(finansministern).

Ändringsförslag 2
Artikel 45, punkt 1, stycke 2

Syftet med utvärderingarna är att förbättra 
kvaliteten, måluppfyllelsen och 
kontinuiteten i stödet från fonderna och 
genomförandet av de operativa programmen. 
De skall också bedöma programmens effekt
mot bakgrund av EU:s strategiska mål, 
artikel 158 i fördraget och den berörda 
medlemsstatens eller regionens särskilda 
strukturella problem samtidigt som de tar 
hänsyn till behoven av hållbar utveckling 
och till gällande gemenskapslagstiftning i 
fråga om miljökonsekvenser och strategisk 
miljöbedömning.

Syftet med utvärderingarna är att förbättra 
kvaliteten, måluppfyllelsen och 
kontinuiteten i stödet från fonderna och 
genomförandet av de operativa programmen. 
De skall utvärdera kostnader och intäkter 
på lokal och nationell nivå samt på 
gemenskapsnivå. De skall också bedöma 
effekten av dessa program mot bakgrund av 
EU:s strategiska mål, artikel 158 i fördraget 
och den berörda medlemsstatens eller 
regionens särskilda strukturella problem 
samtidigt som de tar hänsyn till behoven av 
hållbar utveckling och till gällande 
gemenskapslagstiftning i fråga om 
miljökonsekvenser och strategisk 
miljöbedömning.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 3
Artikel 46, punkt 3, stycke 3

Syftet med förhandsbedömningen skall vara 
att optimera fördelningen av budgetmedlen 
under de operativa programmen och 
förbättra kvaliteten i programarbetet. 
Förhandsbedömningen skall identifiera och 
bedöma behoven på medellång och lång sikt, 
de mål som skall uppnås, förväntade resultat, 
kvantifierade mål, vid behov
överensstämmelsen med den strategi som 
föreslagits för regionen, mervärdet för 
gemenskapen, i vilken utsträckning EU:s 
prioriteringar har beaktats, lärdomar från 
tidigare programarbete och kvaliteten på 
förfarandena för genomförande, 
övervakning, utvärdering och ekonomisk 
förvaltning.

Syftet med förhandsbedömningen skall vara 
att optimera fördelningen av budgetmedlen 
under de operativa programmen och 
förbättra kvaliteten i programarbetet. 
Förhandsbedömningen skall identifiera och 
bedöma behoven på medellång och lång sikt, 
de mål som skall uppnås, förväntade resultat, 
kvantifierade mål, överensstämmelsen med 
den strategi som föreslagits för regionen, 
utvärderingen av lokala och 
gemenskapsrelaterade kostnader och 
intäkter, mervärdet för gemenskapen, i 
vilken utsträckning EU:s prioriteringar har 
beaktats, lärdomar från tidigare 
programarbete och kvaliteten på 
förfarandena för genomförande, 
övervakning, utvärdering och ekonomisk 
förvaltning.

Ändringsförslag 4
Artikel 75, punkt 3

3. Senast den 31 januari varje år skall 
medlemsstaterna skicka uppdaterade 
prognoser för ansökningarna om betalning 
för det innevarande och det följande 
budgetåret.

3. Senast den 31 januari varje år skall 
medlemsstaterna skicka uppdaterade 
prognoser för ansökningarna om betalning 
för det innevarande och det följande 
budgetåret. Prognoserna bör återspegla en 
realistisk bedömning av hur mycket medel 
medlemsstaterna kan använda under de 
berörda perioderna.

Ändringsförslag 5
Artikel 92, punkt 3a (ny)

3a. Kommissionen skall vart tredje år för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en analys om hur effektiva reglerna för 
automatiskt återtagande är.
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