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Förslag till resolution 

Punkt 53a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 53a. Europaparlamentet påminner om att 

korruption innebär allvarliga skador för 

unionens medel. Parlamentet är bekymrat 

över de uppgifter som visar att vissa 

medlemsstater är särskilt drabbade av 

fenomenet och påminner här om 

kommissionens rekommendation av den 

29 maj 2013 till rådets rekommendation 

om Italiens nationella reformprogram 

2013, med avgivande av rådets yttrande 

om Italiens stabilitetsprogram 2012-

2017
1
. Parlamentet begär ett snart 

antagande av  direktivet om bekämpning 

genom straffrättsliga bestämmelser av 

bedrägerier som riktar sig mot unionens 

ekonomiska intressen. 

 __________ 

1
 COM(2013)0362. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 133 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

133. Europaparlamentet påpekar att när det 

gäller utgifter från Eruf och 

Sammanhållningsfonden har de främsta 

riskerna avseende förenligheten att göra 

med: Fel vid offentliga upphandlingar (39 

%), icke-stödberättigade 

projekt/verksamheter eller stödmottagare 

(22 %), icke-stödberättigade kostnader som 

inkluderats i utgiftsredovisningarna (21 %) 

och icke-förenlighet med bestämmelserna 

för statligt stöd. 

133. Europaparlamentet påpekar att när det 

gäller utgifter från Eruf och 

Sammanhållningsfonden, samt när det 

gäller utgifter för rörlighet, transport och 

energi, har de främsta riskerna avseende 

förenligheten att göra med: Fel i samband 

med regler för offentliga upphandlingar 

(39 %), icke-stödberättigade 

projekt/verksamheter eller stödmottagare 

(22 %), icke-stödberättigade kostnader som 

inkluderats i utgiftsredovisningarna (21 %) 

och icke-förenlighet med bestämmelserna 

för statligt stöd för Eruf och 

Sammanhållningsfonden. Parlamentet 

välkomnar kommissionens åtgärder för 

att minska dessa risker och uppmanar 

kommissionen att fortsätta att ge riktlinjer 

och erbjuda utbildning till 

förvaltningsmyndigheterna avseende de 

identifierade riskerna. Parlamentet 

förväntar sig att de nya förordningarna 

och reglerna för 

programplaneringsperioden 2014–2020 

kommer att bidra till att minska risken för 

fel och till bättre resultat genom 

förenkling och klarläggande av 

förfarandena. 
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Förslag till resolution 

Punkt 141 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

141. Europaparlamentet stöder fullständigt 

kommissionens policy för avbrott av 

betalningsfrister och inställelser av 

utbetalningar. 

141. Europaparlamentet stöder helhjärtat 

de avbrott av betalningsfrister och 

inställelser av utbetalningar som 

kommissionen använder sig av som ett 

effektivt förebyggande verktyg för att 

skydda unionens ekonomiska intressen. 

Or. en 

 

 


