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4.3.2015 A8-0024/3 

Ändringsförslag  3 
Georgi Pirinski 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet tar del av 
kommissionens rapport Skydd av 
Europeiska unionens ekonomiska intressen 
– Årsrapport om bedrägeribekämpning 
2013 (nedan kallad kommissionens 
årsrapport). Parlamentet välkomnar de 
många rättsliga och administrativa åtgärder 
som kommissionen har vidtagit sedan 2011 
och därmed infört nya ramar för att 
ytterligare stärka skyddet av unionens 
ekonomiska intressen. Parlamentet 
understryker att den nuvarande 
avsaknaden av resultat i kampen mot 
bedrägerier inte beror på bristande 
reglering utan på bristande genomförande. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att, i 
den nästkommande rapporten, snabbare 
svara på parlamentets frågor om de tidigare 
årsrapporterna om skydd av 
gemenskapernas ekonomiska intressen. 

2. Europaparlamentet tar del av 
kommissionens rapport Skydd av 
Europeiska unionens ekonomiska intressen 
– Årsrapport om bedrägeribekämpning 
2013 (nedan kallad kommissionens 
årsrapport). Parlamentet välkomnar de 
många rättsliga och administrativa åtgärder 
som kommissionen har vidtagit sedan 2011 
och därmed infört nya ramar för att 
ytterligare stärka skyddet av unionens 
ekonomiska intressen. Parlamentet 
understryker att de för närvarande 
otillräckliga resultaten i kampen mot 
bedrägerier inte beror på bristande 
reglering utan på otillfredsställande 
genomförande. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att, i den nästkommande 
rapporten, snabbare svara på parlamentets 
frågor om de tidigare årsrapporterna om 
skydd av gemenskapernas ekonomiska 
intressen. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/4 

Ändringsförslag  4 
Georgi Pirinski 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 5 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet konstaterar att de 
samlade ekonomiska konsekvenserna av 
oriktigheter utan misstanke om bedrägeri 
som anmäldes 2013 minskade till cirka 
1,84 miljarder euro (eller 36 procent 
mindre än år 2012), men att antalet 
anmälda sådana oriktigheter ökade med 
17 procent jämfört med föregående år. 
Parlamentet noterar vidare att antalet 
oriktigheter med misstanke om bedrägeri 
som anmäldes 2013 ökade med hela 
30 procent jämfört med 2012, samtidigt 
som den ekonomiska omfattningen, det vill 
säga 309 miljoner euro i EU-medel, 
minskade med 21 procent. 

5. Europaparlamentet konstaterar att de 
samlade ekonomiska konsekvenserna av 
oriktigheter utan misstanke om bedrägeri 
som anmäldes 2013 minskade till cirka 
1,84 miljarder euro (eller 38 procent 
mindre än år 2012), men att antalet 
anmälda sådana oriktigheter ökade med 
16 procent jämfört med föregående år. 
Parlamentet noterar vidare att antalet 
oriktigheter med misstanke om bedrägeri 
som anmäldes 2013 ökade med hela 
30 procent jämfört med 2012, samtidigt 
som den ekonomiska omfattningen, det vill 
säga 309 miljoner euro i EU-medel, 
minskade med 21 procent. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/5 

Ändringsförslag  5 
Georgi Pirinski 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 7 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet är bekymrat över att 
återkravsgraden i bedrägeriärenden endast 
uppgick till 23,74 procent år 2013, vilket är 
lägre än genomsnittet på 33,5 procent för 
perioden 2008–2012. Parlamentet betonar 
att återkravsgraden i oriktighetsärenden 
som anmäldes för 2013 är 67,9 procent. 
Parlamentet betonar det ansvar som 
medlemsstaternas myndigheter och 
kommissionen har för att återkräva 
felaktigt utbetalda medel, och uppmanar 
dem att till fullo leva upp till detta ansvar 
och avsevärt öka återkravsgraden i 
bedrägeriärenden, vilken ligger på en 
påtagligt låg nivå jämfört med 
återkravsgraden för oriktigheter utan 
misstanke om bedrägeri. 

7. Europaparlamentet är bekymrat över att 
återkravsgraden i bedrägeriärenden endast 
uppgick till 23,74 procent i databasen 
Ownres år 2013, vilket är lägre än 
genomsnittet på 33,5 procent för perioden 
2008–2012. Parlamentet betonar att 
återkravsgraden i oriktighetsärenden som 
anmäldes för 2013 är 67,9 procent. 
Parlamentet betonar generellt det ansvar 
som medlemsstaternas myndigheter och 
kommissionen har för att återkräva 
felaktigt utbetalda medel, och uppmanar 
dem att till fullo leva upp till detta ansvar 
och avsevärt öka återkravsgraden i 
bedrägeriärenden, vilken generellt ligger 
på en påtagligt låg nivå jämfört med 
återkravsgraden för oriktigheter utan 
misstanke om bedrägeri. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/6 

Ändringsförslag  6 
Georgi Pirinski 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 10 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet noterar att 
återkravsgraden över en femårsperiod är 
54,4 procent för oriktigheter som 
rapporterats som bedrägerier och 
63,9 procent för oriktigheter utan 
misstanke om bedrägeri. Parlamentet 
uppmanar bestämt kommissionen att 
ytterligare förbättra återkravsprocessen och 
att påskynda dess genomförande. 

10. Europaparlamentet noterar att 
återkravsgraden över en femårsperiod för 
utgifter inom ramen för centraliserad 

förvaltning är 54,4 procent för oriktigheter 
som rapporterats som bedrägerier och 
63,9 procent för oriktigheter utan 
misstanke om bedrägeri. Parlamentet 
uppmanar bestämt kommissionen att 
ytterligare förbättra återkravsprocessen och 
att påskynda dess genomförande. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/7 

Ändringsförslag  7 
Georgi Pirinski 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 13 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet är oroat över att den 
största delen av de registrerade 
fordringarna i databasen Ownres i EU-28 
år 2013 gällde tullförfarandet ”övergång 
till fri omsättning”, både för bedrägerier 
(93 procent) och för oriktigheter 
(87 procent). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta nödvändiga 
åtgärder i syfte att förstärka tullförfarandet 
”övergång till fri omsättning” så att det blir 
mindre sårbart för bedrägerier och 
oriktigheter. Parlamentet är bekymrat över 

att flera EIB-finansierade projekt har 

berörts av korruption och bedrägeri. 

Parlamentet anser att EIB-dokumentet av 

den 8 november 2013, där man fastställer 

EIB:s policy för att förebygga och 

förhindra korruption, bedrägeri, hemlig 

samverkan, tvång, obstruktion, 

penningtvätt och finansiering av 

terrorism, visar på bristande kontroll i ett 

antal fall i samband med genomförandet 

av EIB-finansierade projekt. Parlamentet 

kräver därför att EIB, när bedrägeri och 

korruption kan bevisas, upphäver 

och/eller blockerar all planerad och 

pågående finansiering för det berörda 

projektet. 

13. Europaparlamentet är oroat över att den 
största delen av de registrerade 
fordringarna i databasen Ownres i EU-28 
år 2013 gäller tullförfarandet ”övergång till 
fri omsättning”, både för bedrägerier 
(93 procent) och för oriktigheter 
(87 procent). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta nödvändiga 
åtgärder i syfte att förstärka tullförfarandet 
”övergång till fri omsättning” så att det blir 
mindre sårbart för bedrägerier och 
oriktigheter.  

(den strukna texten ska flyttas till ett nytt 
stycke under rubriken ”Utgifter”) 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/8 

Ändringsförslag  8 
Georgi Pirinski 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 33 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen år 2013 genomförde 
217 inställningar av betalningarna inom 
ramen för sammanhållningspolitiken, och 
att 131 av dessa fortfarande var öppna vid 
årets slut och omfattade ett belopp på 
nästan 2 miljoner euro. Parlamentet 
konstaterar vidare att kommissionen 
fattade fyra beslut om att hålla inne 
utbetalningar år 2013 och två i 
januari 2014. 

33. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen år 2013 avslutade 217 fall 
av inställningar av betalningarna inom 
ramen för sammanhållningspolitiken, och 
att 131 av dessa fortfarande var öppna vid 
årets slut och omfattade ett belopp på 
1,977 miljoner euro. Parlamentet 
konstaterar vidare att kommissionen 
fattade 15 beslut om att hålla inne 
utbetalningar år 2013 och två i 
januari 2014. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/9 

Ändringsförslag  9 
Georgi Pirinski 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 36 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

36. Europaparlamentet konstaterar att de 
rekommendationer kommissionen 
utfärdade till medlemsstaterna 2012 – 
särskilt avseende sambandscentralerna för 
bedrägeribekämpning, de gemensamma 
bestämmelserna för bedrägerier, reformen 
av offentlig upphandling, de oriktigheter 
som anmälts som bedrägeri och systemen 
för undersökningar och kontroller och för 
riskbedömning – överlag var lämpliga, 
men beklagar att ett antal problem inte 
åtgärdades helt. Parlamentet påpekar till 
exempel att inte alla medlemsstater har 
inlett förberedelser inför genomförandet av 
den fleråriga budgetramen 2014–2020 och 
dess bestämmelser om 
bedrägeribekämpning. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att följa upp 
kommissionens rekommendationer från 
2011, att se till att de rekommendationer 
som kommissionen utfärdade i sin rapport 
från 2012 följs till fullo och att ge en 
motiverad förklaring när detta inte har varit 
möjligt. 

36. Europaparlamentet konstaterar att de 
rekommendationer kommissionen 
utfärdade till medlemsstaterna 2012, vars 
genomförandestatus anges i 

kommissionens årsrapport för 2013, – 
särskilt avseende sambandscentralerna för 
bedrägeribekämpning, de gemensamma 
bestämmelserna för bedrägerier, reformen 
av offentlig upphandling, de oriktigheter 
som anmälts som bedrägeri och systemen 
för undersökningar och kontroller och för 
riskbedömning – överlag var lämpliga, 
men beklagar att ett antal problem inte 
åtgärdades helt. Parlamentet påpekar till 
exempel att inte alla medlemsstater har 
inlett förberedelser inför genomförandet av 
den fleråriga budgetramen 2014–2020 och 
dess bestämmelser om 
bedrägeribekämpning. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att följa upp 
kommissionens rekommendationer från 
2012, att se till att de rekommendationer 
som kommissionen utfärdade i sina 
rapporter från 2011 och 2013 följs till 
fullo och att ge en motiverad förklaring när 
detta inte har varit möjligt. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/10 

Ändringsförslag  10 
Georgi Pirinski 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 36a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  36a. Europaparlamentet är bekymrat över 

att flera EIB-finansierade projekt har 

berörts av korruption och bedrägeri. 

Parlamentet anser att EIB-dokumentet av 

den 8 november 2013, där man fastställer 

EIB:s policy för att förebygga och 

förhindra korruption, bedrägeri, hemlig 

samverkan, tvång, obstruktion, 

penningtvätt och finansiering av 

terrorism, visar på bristande kontroll i ett 

antal fall i samband med genomförandet 

av EIB-finansierade projekt. Parlamentet 

kräver därför att EIB, när bedrägeri och 

korruption kan bevisas, upphäver 

och/eller blockerar all planerad och 

pågående finansiering för det berörda 

projektet. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/11 

Ändringsförslag  11 
Georgi Pirinski 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 52 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

52. Europaparlamentet uppmanar bestämt 
kommissionen att upprätthålla sin strikta 
politik med avbrott i betalningsfrister och 
inställande av betalningarna. 

52. Europaparlamentet uppmanar bestämt 
kommissionen att återgå till avbrott och 
inställningar av betalningar i syfte att 

förebygga oriktigheter och risken för fel i 

samband med ett korrekt utnyttjande av 

EU-medel. Parlamentet kräver att 

kommissionen redogör för i vilken grad 
avbrott och inställningar av betalningar 
faktiskt bidrar till att minska oriktigheter 

och fel. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/12 

Ändringsförslag  12 
Georgi Pirinski 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 59 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

59. Europaparlamentet noterar att Olaf 
under 2013 utfärdade 353 
rekommendationer till relevanta 
EU-institutioner, organ, byråer eller till de 
behöriga nationella myndigheterna 
avseende administrativa, disciplinära, 
finansiella eller rättsliga åtgärder, och att 
cirka 402,8 miljoner euro 
rekommenderades för återkrav. 
Parlamentet är bekymrat över att det under 
perioden 2006–2013 endast väcktes åtal i 
cirka 54 procent av de fall där Olaf hade 
utfärdat en rekommendation om rättsliga 
åtgärder. Parlamentet är vidare bekymrat 

över att det låga antalet åtal också ger en 

dålig bild av kvaliteten och 

användbarheten av Olafs 

utredningsresultat. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att snarast 

förbättra effektiviteten inom Olaf. 

Parlamentet anser att 

övervakningskommittén måste göra en 

fullständig och grundlig översyn av Olafs 

arbete (utan inblandning i pågående 

utredningar), och uppmanar därför 

kommissionen och Olaf att förbättra den 

nuvarande situationen där 

övervakningskommittén inte kan uppfylla 

sitt mandat. Parlamentet beklagar också 

bristen på information om andelen 

fällande domar i mål som rör brott mot 

59. Europaparlamentet välkomnar de 

positiva resultat som visades i Olafs 

rapport för 2013. Parlamentet konstaterar 

att den genomsnittliga varaktigheten för 

en utredning gradvis har minskat från 

29,3 månader 2011 till, 23,6 månader 

2012 och 21,8 månader 2013. Parlamentet 

noterar att Olaf under 2013 utfärdade 
353 rekommendationer till relevanta 
EU-institutioner, organ, byråer eller till de 
behöriga nationella myndigheterna 
avseende administrativa, disciplinära, 
finansiella eller rättsliga åtgärder, och att 
cirka 402,8 miljoner euro 
rekommenderades för återkrav. 
Parlamentet är bekymrat över att det under 
perioden 2006–2013 endast väcktes åtal i 
cirka 54 procent av de fall där Olaf hade 
utfärdat en rekommendation om rättsliga 
åtgärder.  
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EU:s budget. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/13 

Ändringsförslag  13 
Georgi Pirinski 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 61 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

61. Europaparlamentet noterar att Olaf, 
enligt byråns egna uppgifter, under 2013 
mottog den största mängd uppgifter som 
hittills registrerats. Olaf hävdar vidare att 

man aldrig tidigare utfärdat ett så stort 

antal rekommendationer. Parlamentet 

påpekar att beräkningsmetoden för 

inkommande uppgifter och utfärdade 

rekommendationer också har ändrats. 

Parlamentet uppmanar 

övervakningskommittén att analysera 

effekterna av dessa uppgiftsändringar och 

kvaliteten på de rekommendationer som 

utfärdats av Olaf. 

61. Europaparlamentet noterar att Olaf 
under 2013 mottog den största mängd 
uppgifter som hittills registrerats och 
utfärdade det hittills största antalet 

rekommendationer.  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/14 

Ändringsförslag  14 
Georgi Pirinski 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 62 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

62. Europaparlamentet uppmanar Olafs 
övervakningskommitté att informera 
parlamentet om varaktigheten för Olafs 
utredningar och den beräkningsmetod som 
tillämpats, eftersom denna metod ändrades 
2012. Parlamentet påpekar att denna 

ändring artificiellt kan ge intryck av att 

utredningarna inte varar så länge som de 

gör. Parlamentet uppmanar 
övervakningskommittén att ingående 
analysera kvaliteten på de uppgifter som 
lämnas av Olaf, däribland rapporterna till 
institutionerna. 

62. Europaparlamentet uppmanar Olafs 
övervakningskommitté att informera 
parlamentet om varaktigheten för Olafs 
utredningar och den beräkningsmetod som 
tillämpats, eftersom denna metod ändrades 
2012. Parlamentet uppmanar 
övervakningskommittén att ingående 
analysera kvaliteten på de uppgifter som 
lämnas av Olaf, däribland rapporterna till 
institutionerna. 

Or. en 


