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Punkt 2 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. tager Kommissionens rapport 
"Beskyttelse af Den Europæiske Unions 
finansielle interesser – Bekæmpelse af svig 
– Årsrapport 2013" (Kommissionens 
"årsrapport") til efterretning; glæder sig 
over den brede vifte af retlige og 
administrative foranstaltninger, som 
Kommissionen har truffet siden 2011, 
hvorved der opstår et nyt scenarie for 
yderligere fremme af politikken til 
beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser; understreger, at den nuværende 
mangel på resultater med hensyn til 
bekæmpelse af svig ikke skyldes 
manglende lovgivning, men manglende 
gennemførelse; kræver, at Kommissionen i 
den næste rapport reagerer hurtigere på de 
krav, som Parlamentet har fremsat i sine 
tidligere årsrapporter om beskyttelse af 
finansielle interesser; 

2. tager Kommissionens rapport 
"Beskyttelse af Den Europæiske Unions 
finansielle interesser – Bekæmpelse af svig 
– Årsrapport 2013" (Kommissionens 
"årsrapport") til efterretning; glæder sig 
over den brede vifte af retlige og 
administrative foranstaltninger, som 
Kommissionen har truffet siden 2011, 
hvorved der opstår et nyt scenarie for 
yderligere fremme af politikken til 
beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser; understreger, at de nuværende 
utilstrækkelige resultater med hensyn til 
bekæmpelse af svig ikke skyldes 
manglende lovgivning, men 
utilfredsstillende gennemførelse; kræver, 
at Kommissionen i den næste rapport 
reagerer hurtigere på de krav, som 
Parlamentet har fremsat i sine tidligere 
årsrapporter om beskyttelse af finansielle 
interesser; 

Or. en 
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Punkt 5 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. bemærker, at antallet af ikke-svigagtige 
uregelmæssigheder, der blev indberettet i 
2013, steg med 17 % i forhold til 2012, 
selv om den samlede finansielle virkning af 
disse indberettede uregelmæssigheder faldt 
til omkring 1,84 mia. EUR eller 36 % 
mindre end det foregående år; bemærker 
desuden, at antallet af uregelmæssigheder 
indberettet som svig i 2013 steg med hele 
30 % i forhold til 2012, mens deres 
finansielle virkning, som omfattede 309 
mio. i EU-støtte, faldt med 21 %; 

5. bemærker, at antallet af ikke-svigagtige 
uregelmæssigheder, der blev indberettet i 
2013, steg med 16 % i forhold til 2012, 
selv om den samlede finansielle virkning af 
disse indberettede uregelmæssigheder faldt 
til omkring 1,84 mia. EUR eller 38 % 
mindre end det foregående år; bemærker 
desuden, at antallet af uregelmæssigheder 
indberettet som svig i 2013 steg med hele 
30 % i forhold til 2012, mens deres 
finansielle virkning, som omfattede 
309 mio. i EU-støtte, faldt med 21 %; 

Or. en 
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Punkt 7 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. er bekymret over, at inddrivelsesraten 
for sager om svig i 2013 kun er på 
23,74 %, hvilket er under gennemsnittet på 
33,5 % for perioden 2008-2012; påpeger, 
at inddrivelsesraten for indberettede sager 
om uregelmæssigheder for 2013 er 67,9 %; 
fremhæver det ansvar, der påhviler 
medlemsstaternes myndigheder og 
Kommissionens tjenestegrene med hensyn 
til at inddrive de beløb, der uretmæssigt er 
blevet udbetalt, og opfordrer dem til 
behørigt at påtage sig dette ansvar og i 
betydelig grad øge inddrivelsesraten i 
forbindelse med svig, som er betydeligt 
lavere end inddrivelsesraten for ikke-
svigagtige uregelmæssigheder; 

7. er bekymret over, at inddrivelsesraten i 
OWNRES-databasen for sager om svig i 
2013 kun er på 23,74 %, hvilket er under 
gennemsnittet på 33,5 % for perioden 
2008-2012; påpeger, at inddrivelsesraten 
for indberettede sager om 
uregelmæssigheder for 2013 er 67,9 %; 
fremhæver generelt det ansvar, der 
påhviler medlemsstaternes myndigheder og 
Kommissionens tjenestegrene med hensyn 
til at inddrive de beløb, der uretmæssigt er 
blevet udbetalt, og opfordrer dem til 
behørigt at påtage sig dette ansvar og i 
betydelig grad øge inddrivelsesraten i 
forbindelse med svig, som generelt er 
betydeligt lavere end inddrivelsesraten for 
ikke-svigagtige uregelmæssigheder; 

Or. en 
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Punkt 10 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. bemærker, at set i et femårsperspektiv 

er inddrivelsesraten for uregelmæssigheder 
indberettet som svig 54,4 % og for ikke-
svigagtige uregelmæssigheder 63,9 %; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til 
at forbedre inddrivelsesprocessen 
yderligere og gøre den mere rettidig; 

10. bemærker, at inddrivelsesraten for 
uregelmæssigheder indberettet som svig 
for udgifter under central forvaltning set i 

et femårsperspektiv er på 54,4 % og for 
ikke-svigagtige uregelmæssigheder på 
63,9 %; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at forbedre 
inddrivelsesprocessen yderligere og gøre 
den mere rettidig; 

Or. en 



 

AM\1052747DA.doc  PE550.024v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 
4.3.2015 A8-0024/7 

Ændringsforslag  7 

Georgi Pirinski 

for S&D-Gruppen 
 
Betænkning A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Årsrapport 2013 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - 
Bekæmpelse af svig 
2014/2155(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. er bekymret over, at hovedparten af de 
fastlagte fordringer i OWNRES-databasen 
i EU-28 i 2013 var knyttet til 
toldproceduren "overgang til fri 
omsætning", både hvad angår sager om 
svig (93 %) og uregelmæssigheder (87 %); 
opfordrer Kommissionen til at træffe 
passende foranstaltninger, der tager sigte 
på at styrke toldproceduren "overgang til 
fri omsætning", således at den i mindre 
grad bliver genstand for sager om svig og 
uregelmæssigheder; udtrykker sin 
bekymring over den kendsgerning, at 

adskillige EIB-finansierede projekter er 

blevet berørt af korruption og svig; mener, 

at det EIB-dokument, som er dateret den 

8. november 2013, og som definerer EIB's 

politik om forebyggelse af og 

afskrækkelse fra korruptionspraksis, svig, 

hemmelig samordning, tvang, 

obstruktion, hvidvaskning af penge og 

finansiering af terrorisme, er et udtryk for 

en mangel på tilstrækkelig kontrol i et 

antal sager i forbindelse med 

gennemførelsen af EIB-finansierede 

projekter; anmoder derfor om, at der i 

tilfælde af, at der foreligger beviser for 

svig og korruption, stilles krav om, at EIB 

skal suspendere og/eller blokere enhver 

planlagt eller igangværende finansiering 

13. er bekymret over, at hovedparten af de 
fastlagte fordringer i OWNRES-databasen 
i EU-28 i 2013 er knyttet til toldproceduren 
"overgang til fri omsætning", både hvad 
angår sager om svig (93 %) og 
uregelmæssigheder (87 %); opfordrer 
Kommissionen til at træffe passende 
foranstaltninger, der tager sigte på at styrke 
toldproceduren "overgang til fri 
omsætning", således at den i mindre grad 
bliver genstand for sager om svig og 
uregelmæssigheder;  

(slettet tekst flyttes til et nyt punkt under 

overskriften "udgifter") 
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Punkt 33 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. bemærker, at Kommissionen i 2013 
skred til 217 afbrydelser af betalinger 
inden for samhørighedspolitikken, og at 
131 af disse stadig var åbne ved årets 
udgang og omfattede en sum på næsten 2 
mio. EUR; anerkender endvidere, at 
Kommissionen vedtog fire 
suspensionsafgørelser i 2013 og to i januar 
2014; 

33. bemærker, at Kommissionen i 2013 
lukkede 217 sager om afbrydelser af 
betalinger inden for 
samhørighedspolitikken, og at 131 af disse 
stadig var åbne ved årets udgang og 
omfattede en sum på 1 977 mio. EUR; 
anerkender endvidere, at Kommissionen 
vedtog 15 suspensionsafgørelser i 2013 og 
to i januar 2014; 

Or. en 
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Punkt 36 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

36. bemærker, at de henstillinger, 
Kommissionen kom med til 
medlemsstaterne i 2012 – navnlig om 
koordineringstjenesterne for bekæmpelse 
af svig, de fælles bestemmelser om svig, 
reformen af offentlige udbud, 
uregelmæssighederne indberettet som svig 
samt systemerne for undersøgelser og 
kontroller og for risikovurdering – i det 
store hele var passende, og finder det 
beklageligt, at en række af 
problemstillingerne ikke er blevet helt løst; 
bemærker for eksempel, at ikke alle 
medlemsstater har iværksat forberedelser 
til gennemførelsen af den flerårige 
finansielle ramme (FFR) 2014-2020 og 
bestemmelserne deri om at forhindre svig; 
opfordrer medlemsstaterne til at følge op 
på Kommissionens henstillinger fra 2012 
og sikre, at dem, som Kommissionen 
fremsatte i sin rapport fra 2011, følges 
fuldt ud, samt til at fremlægge en 
begrundet redegørelse for tilfælde, hvor det 
ikke er muligt at følge henstillingerne; 

36. bemærker, at de henstillinger, 
Kommissionen kom med til 
medlemsstaterne i 2012, og hvis 
implementeringsstatus fremgår af 

Kommissionen årsrapport 2013 – navnlig 
om koordineringstjenesterne for 
bekæmpelse af svig, de fælles 
bestemmelser om svig, reformen af 
offentlige udbud, uregelmæssighederne 
indberettet som svig samt systemerne for 
undersøgelser og kontroller og for 
risikovurdering – i det store hele var 
passende, og finder det beklageligt, at en 
række af problemstillingerne ikke er blevet 
helt løst; bemærker for eksempel, at ikke 
alle medlemsstater har iværksat 
forberedelser til gennemførelsen af den 
flerårige finansielle ramme (FFR) 2014-
2020 og bestemmelserne deri om at 
forhindre svig; opfordrer medlemsstaterne 
til at følge op på Kommissionens 
henstillinger fra 2012 og sikre, at dem, som 
Kommissionen fremsatte i sin rapport fra 
2011 såvel som i sin rapport fra 2013, 
følges fuldt ud, samt til at fremlægge en 
begrundet redegørelse for tilfælde, hvor det 
ikke er muligt at følge henstillingerne; 

Or. en 
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Punkt 36 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  36a. udtrykker sin bekymring over den 

kendsgerning, at adskillige EIB-

finansierede projekter er blevet berørt af 

korruption og svig; mener, at det EIB-

dokument af 8. november 2013, som 

definerer EIB's politik om forebyggelse af 

og afskrækkelse fra korruptionspraksis, 

svig, hemmelig samordning, tvang, 

obstruktion, hvidvaskning af penge og 

finansiering af terrorisme, er udtryk for 

en mangel på tilstrækkelig kontrol i et 

antal sager under gennemførelsen af 

EIB-finansierede projekter; anmoder 

derfor om, at der i tilfælde af, at der 

foreligger beviser for svig og korruption, 

stilles krav om, at EIB skal suspendere 

og/eller blokere enhver planlagt eller 

igangværende finansiering af det berørte 

projekt; 

Or. en 
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Punkt 52 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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52. opfordrer indtrængende Kommissionen 
til at fastholde sin strikse politik med 
afbrydelser og suspension af betalingerne; 

52. opfordrer indtrængende Kommissionen 
til igen at ty til afbrydelser og 
suspensioner af betalingerne for at 
forhindre uregelmæssigheder og risikoen 

for fejl i den korrekte anvendelse af EU-

midler; anmoder Kommissionen om at 

aflægge rapport om, i hvor høj grad 

afbrydelser og suspensioner af betalinger 

egentlig bidrager til at nedbringe antallet 

af uregelmæssigheder og fejl; 

Or. en 
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Punkt 59 
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59. bemærker, at OLAF i 2013 afgav 353 
henstillinger om, at de relevante EU-
institutioner, -organer, -kontorer, -
agenturer eller de kompetente myndigheder 
traf administrative, disciplinære, finansielle 
eller retlige foranstaltninger, og at der blev 
henstillet til inddrivelse af omkring 402,8 
mio. EUR; er bekymret over, at der i 
perioden 2006-2013 kun blev rejst tiltale i 
omkring 54 % af de sager, hvor OLAF 
havde afgivet henstilling om retlige 
foranstaltninger; er bekymret, fordi den 

lave tiltaleprocent også stiller kvaliteten 

og anvendeligheden af OLAF's 

undersøgelsesresultater i et dårligt lys; 

opfordrer Kommissionen til hurtigst 

muligt at forbedre OLAF's effektivitet; 

anser et fuldstændigt og grundigt tilsyn 

med OLAF's arbejde fra 

Overvågningsudvalgets side (uden 

indblanding i igangværende 

undersøgelser) for at være absolut 

nødvendigt og opfordrer derfor 

Kommissionen og OLAF til at forbedre 

den nuværende situation, hvor 

Overvågningsudvalget er ude af stand til 

at opfylde sit mandat; beklager desuden 

manglen på information om 

domsfældelsesgraden i sager om 

lovovertrædelser, der skader Unionens 

59. glæder sig over de gode resultater, der 
blev fremlagt i OLAF's rapport for 2013; 

bemærker, at den gennemsnitlige varighed 

af undersøgelserne gradvist er faldet fra 

29,3 måneder i 2011 og 23,6 måneder i 

2012 til 21,8 måneder i 2013; bemærker, 
at OLAF i 2013 afgav 353 henstillinger 
om, at de relevante EU-institutioner, -
organer, -kontorer, -agenturer eller de 
kompetente myndigheder traf 
administrative, disciplinære, finansielle 
eller retlige foranstaltninger, og at der blev 
henstillet til inddrivelse af omkring 402,8 
mio. EUR; er bekymret over, at der i 
perioden 2006-2013 kun blev rejst tiltale i 
omkring 54 % af de sager, hvor OLAF 
havde afgivet henstilling om retlige 
foranstaltninger;  
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budget; 
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Punkt 61 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

61. noterer sig, at OLAF efter eget udsagn 
i 2013 modtog den største mængde af 
oplysninger, der hidtil er registreret, og 
hævder at have afgivet et hidtil uset antal 
henstillinger; påpeger, at metoden til at 

opgøre antallet af modtagne oplysninger 

og afgivne henstillinger også er blevet 

ændret; anmoder Overvågningsudvalget 

om at foretage en analyse af 

konsekvenserne af disse dataændringer 

og kvaliteten af de henstillinger, OLAF 

har afgivet; 

61. noterer sig, at OLAF i 2013 modtog 
den største mængde af oplysninger, der 
hidtil er registreret, og har afgivet et hidtil 
uset antal henstillinger;  

Or. en 



 

AM\1052747DA.doc  PE550.024v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 
4.3.2015 A8-0024/14 

Ændringsforslag  14 

Georgi Pirinski 

for S&D-Gruppen 
 
Betænkning A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Årsrapport 2013 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - 
Bekæmpelse af svig 
2014/2155(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 62 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

62. opfordrer OLAF-
Overvågningsudvalget til at oplyse 
Parlamentet om varigheden af OLAF-
undersøgelser og beregningsmetoden 
herfor, eftersom denne metode blev ændret 
i 2012; påpeger, at denne ændring 
kunstigt kan give indtryk af, at 

undersøgelserne tager kortere tid end de 

gør; anmoder Overvågningsudvalget om 
nøje at analysere kvaliteten af den 
information, der leveres af OLAF, 
herunder rapporterne til institutionerne; 

62. opfordrer OLAF-
Overvågningsudvalget til at oplyse 
Parlamentet om varigheden af OLAF-
undersøgelser og beregningsmetoden 
herfor, eftersom denne metode blev ændret 
i 2012; anmoder Overvågningsudvalget om 
nøje at analysere kvaliteten af den 
information, der leveres af OLAF, 
herunder rapporterne til institutionerne; 

Or. en 

 
 


