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KORTFATTAD MOTIVERING 

Kommissionens förslag innebär att man tillhandahåller 100 miljoner EUR till Moldavien i 

form av lån (60 miljoner EUR) och bidrag (40 miljoner EUR). EU tillhandahåller också annat 

ekonomiskt stöd genom budgetstöd som återupptogs i december 2016 (45,3 miljoner EUR har 

tillhandahållits) till följd av ett avtal med IMF.  

 

EU:s senaste makroekonomiska stöd till Moldavien uppgick till 90 miljoner EUR och bestod 

av bidrag för 2010–2012. De övriga mottagarna av makroekonomiskt stöd är för närvarande 

Armenien, Georgien, Jordanien, Kirgizistan, Libanon, Tunisien och Ukraina. 

 

Men tanke på den svåra ekonomiska situationen i Moldavien och det kommande 

parlamentsvalet i Moldavien (i november 2018), skulle det ligga i EU:s intresse att stödja den 

nuvarande moldaviska regeringens reforminriktade program genom att tillhandahålla 

makroekonomiskt stöd inom den föreslagna tidsramen (2017–2018). Villkoren i samband 

med det makroekonomiska stödet utgör också en nyttig hävstång för att främja dessa 

reformer, särskilt när det gäller behovet av att stärka principen ”mer ger mer” i samband med 

EU:s stöd till angränsande partnerländer mot bakgrund av den senaste utvecklingen i 

Moldavien. Kommissionens och utrikestjänstens rapport från mars 2017 om genomförandet 

av Republiken Moldaviens associering betonar att det nyligen har gjorts vissa framsteg genom 

antagandet av ett antal reformer som bland annat syftar till att återställa rättsväsendets 

oberoende och bekämpa korruption. Det behövs dock ytterligare reforminsatser för att 

förbättra rättsstatsprincipen och företagsklimatet, som fortfarande är föremål för utbredd 

korruption, liksom inkonsekvent politik. Det behövs även starka genomförandeåtgärder för att 

få till stånd konkreta resultat för befolkningen i Moldavien. 

 

Bankbedrägeriet som uppdagades i november 2014, varmed moldaviska ledare, inbegripet 

före detta premiärminister Filat, anklagas för att ha tagit 1 miljard EUR (17 % av BNP för det 

året) från tre banker (Savings Bank, Unibank och Banca Sociala) innebär att en del av 

EU-medlen (561 miljoner EUR för 2007–2013) eventuellt inte har haft avsedd effekt. 

En möjlig effekt är att EU nu måste stödja Moldavien för att kompensera för förlusterna till 

följd av detta bedrägeri. Bedrägeriet har dessutom betydligt försämrat moldavernas förtroende 

för EU. 

 

Ändringsförslagen från utskottet för utrikesfrågor fokuserar därför på följande: 

 

1. Att betona vissa centrala demokratiska principer som bör stärkas (dvs. rättsväsendets 

oberoende, samt fria, oberoende och pluralistiska medier), stärka bestämmelserna mot 

korruption och bedrägerier (dvs. ett effektivt genomförande av dessa åtgärder) och 

införa tydligare villkor avseende tydliga riktmärken, rapportering till Europaparlamentet 

och avbrott i delbetalningarna om inga framsteg görs. 

 

2 Att säkerställa att Europaparlamentet involveras tillräckligt, särskilt i förberedelsen av 

det centrala samförståndsavtalet, som kommer att innehålla detaljerna för villkoren för 

utbetalning av makroekonomiskt stöd.  

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/18141/eu-resuming-budget-support-assistance-republic-moldova_sv
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1484235140640&uri=CELEX:32010D0938
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/macro-financial-assistance-mfa-non-eu-partner-countries_sv
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt 

utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till beslut 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Sedan en ny regering och en ny 

centralbankschef tillträdde i början av 2016 

har myndigheterna visat ett förnyat 

engagemang för att gå vidare med 

nödvändiga politiska reformer och till att 

hantera landets problem med 

styrelseformer inom finanssektorn och när 

det gäller förvaltning av de offentliga 

finanserna. 

(3) Sedan en ny regering och en ny 

centralbankschef tillträdde i början av 2016 

har myndigheterna visat ett förnyat 

engagemang för att gå vidare med 

nödvändiga politiska reformer och för att 

hantera landets problem med 

styrelseformer inom finanssektorn och 

inom förvaltningen av de offentliga 

finanserna, och har vidtagit betydande 

åtgärder i detta avseende. 

 

Ändringsförslag   2 

Förslag till beslut 

Skäl 11 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Unionens makroekonomiska stöd 

bör syfta till att stödja återställandet av en 

hållbar extern finansieringssituation för 

Moldavien och därigenom stödja dess 

ekonomiska och sociala utveckling. 

(11) Unionens makroekonomiska stöd 

bör syfta till att stödja återställandet av en 

hållbar extern finansieringssituation för 

Moldavien och därigenom stödja dess 

ekonomiska och sociala utveckling, 

särskilt när det gäller ekonomisk styrning 

och rättsväsendets oberoende. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till beslut 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Unionens makroekonomiska stöd 

bör främja Moldaviens uppslutning kring 

(17) Unionens makroekonomiska stöd 

bör främja Moldaviens uppslutning kring 
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de värderingar man delar med unionen, 

däribland demokrati, rättsstatsprincipen, 

goda styrelseformer, respekt för mänskliga 

rättigheter, hållbar utveckling och 

fattigdomsminskning, samt dess 

uppslutning kring principerna om en 

öppen, regelstyrd och rättvis handel. 

de värderingar man delar med unionen, 

däribland demokrati, rättsstatsprincipen, 

goda styrelseformer – inbegripet en 

ansvarig, transparent och avpolitiserad 

offentlig förvaltning, ett oberoende 

rättsväsende och opartiska och effektiva 

rättsvårdande organ – respekt för 

mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter samt fria, oberoende och 

pluralistiska medier, en social 

marknadsekonomi, hållbar utveckling och 

fattigdomsminskning, samt dess 

uppslutning kring principerna om en 

öppen, regelstyrd och rättvis handel. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till beslut 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Ett förhandsvillkor för beviljande 

av unionens makroekonomiska stöd bör 

vara att Moldavien respekterar effektiva 

demokratiska mekanismer, däribland ett 

parlamentariskt flerpartisystem och 

rättsstatsprincipen, och garanterar respekt 

för mänskliga rättigheter. De särskilda 

målen för unionens makroekonomiska stöd 

bör dessutom vara att stärka effektiviteten, 

öppenheten och ansvarsutkrävande i 

systemen för förvaltning av offentliga 

medel i Moldavien, och att främja 

strukturreformer som syftar till att stödja 

hållbar tillväxt för alla, ökad sysselsättning 

och konsolidering av de offentliga 

finanserna. Både uppfyllandet av 

förhandsvillkoren och uppnåendet av 

dessa mål bör regelbundet övervakas av 

kommissionen och Europeiska 

utrikestjänsten. 

(18) Ett förhandsvillkor för beviljande 

av unionens makroekonomiska stöd bör 

vara att Moldavien fullt ut respekterar 

effektiva demokratiska mekanismer – 

däribland ett parlamentariskt 

flerpartisystem och en strikt maktdelning – 

och rättsstatsprincipen, inbegripet 

rättsväsendets oberoende, och garanterar 

respekt för mänskliga rättigheter, stöder 

fria, oberoende och pluralistiska medier 

samt säkerställer en effektiv kamp mot 

korruption, inflytande från oligarker och 

penningtvätt samt en noggrann och 

resultatinriktad utredning av 

”bankbedrägeriet”. De särskilda målen för 

unionens makroekonomiska stöd bör 

dessutom vara att stärka effektiviteten, 

öppenheten och ansvarsutkrävande i 

systemen för förvaltning av offentliga 

medel, styrning och tillsyn av finans- och 

banksektorn i Moldavien och att främja 

effektiva strukturreformer som syftar till att 

stödja hållbar tillväxt för alla, ökad 
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sysselsättning och konsolidering av de 

offentliga finanserna. Både uppfyllandet av 

förhandsvillkoret och uppnåendet av dessa 

mål bör regelbundet övervakas av 

kommissionen och Europeiska 

utrikestjänsten.  

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till beslut 

Skäl 18a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18a) Innan någon delbetalning 

tillhandahålls bör kommissionen och 

Europeiska utrikestjänsten underrätta 

Europaparlamentet och rådet om graden 

av fullgörande av förhandsvillkoret och 

om uppnåendet av konkreta framsteg mot 

dessa mål mot bakgrund av tydligt 

definierade riktmärken på ett stringent 

och mätbart sätt. Det bör införas full 

villkorlighet för utbetalningar i syfte att 

stärka den incitamentsbaserade 

medeltilldelningen. Om framstegen mot 

de mål som fastställts i rådets slutsatser av 

den 15 februari 2016 om Moldavien, i 

associeringsagendan EU–Moldavien och i 

samförståndsavtalet är otillräckliga bör 

tillhandahållandet av delbetalningarna 

omedelbart avbrytas. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till beslut 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) För att säkerställa att unionens 

ekonomiska intressen i samband med 

unionens makroekonomiska stöd skyddas 

effektivt bör Moldavien vidta lämpliga 

åtgärder för att förhindra och bekämpa 

bedrägerier, korruption och andra 

(19) För att säkerställa att unionens 

ekonomiska intressen i samband med 

unionens makroekonomiska stöd skyddas 

effektivt bör Moldavien fullt ut genomföra 

lämpliga åtgärder för att förhindra och 

bekämpa bedrägerier, korruption och andra 
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oriktigheter i samband med stödet. 

Dessutom bör det finnas bestämmelser som 

medför att kommissionen kan genomföra 

kontroller och att revisionsrätten kan utföra 

revisioner. 

oriktigheter i samband med stödet. 

Dessutom bör det finnas bestämmelser som 

medför att kommissionen kan genomföra 

kontroller och att revisionsrätten kan utföra 

revisioner. Moldavien bör regelbundet 

informera kommissionen om 

genomförandet av unionens 

makroekonomiska stöd på grundval av ett 

fullständigt uppgiftslämnande och ett 

strikt iakttagande av unionens finansiella 

bestämmelser och om reformer i samband 

med unionens makroekonomiska stöd. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till beslut 

Skäl 22 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) Unionens makroekonomiska stöd 

bör förvaltas av kommissionen. För att 

säkerställa att Europaparlamentet och rådet 

kan följa genomförandet av detta beslut bör 

kommissionen regelbundet informera dem 

om utvecklingen när det gäller stödet och 

förse dem med relevanta dokument. 

(22) Unionens makroekonomiska stöd 

bör förvaltas av kommissionen. För att 

säkerställa att Europaparlamentet och rådet 

kan följa genomförandet av detta beslut bör 

kommissionen regelbundet informera dem 

om utvecklingen när det gäller stödet och 

förse dem med relevanta dokument, 

inbegripet förslaget till samförståndsavtal. 

 

Ändringsförslag   8 

Förslag till beslut 

Skäl 24 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) Unionens makroekonomiska stöd 

bör vara förenat med ekonomisk-politiska 

villkor, vilka ska fastställas i ett 

samförståndsavtal. För att säkerställa 

enhetliga villkor för genomförandet, och av 

effektivitetsskäl, bör kommissionen 

bemyndigas att förhandla om sådana 

villkor med de moldaviska myndigheterna 

under övervakning av kommittén med 

företrädare för medlemsstaterna i enlighet 

(24) Unionens makroekonomiska stöd 

bör i överensstämmelse med artiklarna 1–

4 i associeringsavtalet mellan EU och 

Moldavien vara förenat med politiska och 

ekonomisk-politiska villkor, vilka ska 

fastställas i ett samförståndsavtal. Dessa 

villkor ska åtföljas av klart definierade 

tidsplaner för deras uppfyllande. För att 

säkerställa enhetliga villkor för 

genomförandet, och av effektivitetsskäl, 
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med förordning (EU) nr 182/2011. Enligt 

den förordningen bör det rådgivande 

förfarandet som allmän regel tillämpas i 

alla andra fall än de som föreskrivs i den 

förordningen. Med hänsyn till den 

potentiellt stora inverkan av stöd som 

överstiger 90 miljoner euro, är det lämpligt 

att tillämpa granskningsförfarandet för 

transaktioner som överstiger det 

tröskelvärdet. Med hänsyn till storleken på 

unionens makroekonomiska stöd till 

Moldavien bör granskningsförfarandet 

tillämpas för antagandet av 

samförståndsavtalet samt när det gäller att 

minska, skjuta upp eller upphäva stödet. 

bör kommissionen bemyndigas att 

förhandla om sådana genomförandevillkor 

med de moldaviska myndigheterna under 

övervakning av kommittén med företrädare 

för medlemsstaterna i enlighet med 

förordning (EU) nr 182/2011. Enligt den 

förordningen bör det rådgivande 

förfarandet som allmän regel tillämpas i 

alla andra fall än de som föreskrivs i den 

förordningen. Med hänsyn till den 

potentiellt stora inverkan av stöd som 

överstiger 90 miljoner euro, är det lämpligt 

att tillämpa granskningsförfarandet för 

transaktioner som överstiger det 

tröskelvärdet. Med hänsyn till storleken på 

unionens makroekonomiska stöd till 

Moldavien bör granskningsförfarandet 

tillämpas för antagandet av 

samförståndsavtalet samt när det gäller att 

minska, skjuta upp eller upphäva stödet. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 3 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska regelbundet informera 

Europaparlamentet och rådet om 

utvecklingen när det gäller unionens 

makroekonomiska stöd, inbegripet 

utbetalningar av stödet, och i god tid förse 

dessa institutioner med relevant 

dokumentation. 

Kommissionen ska regelbundet informera 

Europaparlamentet och rådet om 

utvecklingen när det gäller unionens 

makroekonomiska stöd, inbegripet 

utbetalningar av stödet, och i god tid förse 

dessa institutioner med relevant 

dokumentation, inbegripet förslaget till 

samförståndsavtal. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till beslut 

Artikel 2 – punkt 1

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Ett förhandsvillkor för beviljande 

av unionens makroekonomiska stöd bör 

vara att Moldavien respekterar gällande 

1. Ett förhandsvillkor för beviljande 

av unionens makroekonomiska stöd bör 

vara att Moldavien respekterar gällande 
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demokratiska mekanismer – däribland ett 

parlamentariskt flerpartisystem – och 

rättsstatsprincipen, och garanterar respekt 

för mänskliga rättigheter. 

demokratiska mekanismer – däribland ett 

parlamentariskt flerpartisystem och en 

strikt maktdelning – och 

rättsstatsprincipen, och garanterar respekt 

för mänskliga rättigheter. Detta 

förhandsvillkor ska föreskriva ett starkt 

engagemang och antagandet av konkreta 

åtgärder för att stärka goda 

styrelseformer, avpolitisera 

utnämningarna i den offentliga 

förvaltningen, bekämpa korruption, 

stärka rättsväsendets oberoende samt 

säkerställa en resultatinriktad utredning 

av ”bankbedrägeriet” och ett klimat som 

gynnar pluralistiska och fria medier och 

stimulerar fri och rättvis politisk 

konkurrens.  

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till beslut 

Artikel 2 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen och Europeiska 

utrikestjänsten ska övervaka att detta 

förhandsvillkor uppfylls under det 

makroekonomiska stödets hela livscykel. 

2. Kommissionen och Europeiska 

utrikestjänsten ska övervaka att det 

förhandsvillkor som anges i punkt 1 i 

denna artikel uppfylls under det 

makroekonomiska stödets hela livscykel. 

Innan någon delbetalning tillhandahålls 

bör de underrätta Europaparlamentet och 

rådet om graden av fullgörande av detta 

förhandsvillkor mot bakgrund av tydligt 

definierade riktmärken. Om framstegen 

mot de mål som fastställts i rådets 

slutsatser av den 15 februari 2016 om 

Moldavien, i associeringsagendan EU–

Moldavien och i samförståndsavtalet är 

otillräckliga bör tillhandahållandet av 

delbetalningarna omedelbart avbrytas. 

 

Ändringsförslag   12 

Förslag till beslut 
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Artikel 3 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska, i enlighet med 

det granskningsförfarande som avses i 

artikel 7.2, komma överens med de 

moldaviska myndigheterna om de tydligt 

definierade ekonomisk-politiska och 
finansiella villkor, med fokus på 

strukturreformer och sunda offentliga 

finanser, som ska gälla för det 

makroekonomiska stödet och som ska 

fastställas i ett samförståndsavtal (nedan 

kallat samförståndsavtalet) som ska 

innehålla en tidsram för uppfyllandet av 

dessa villkor. De ekonomisk-politiska och 

finansiella villkor som anges i 

samförståndsavtalet ska vara förenliga med 

de avtal eller överenskommelser som avses 

i artikel 1.3, inbegripet de program för 

makroekonomisk anpassning och 

strukturreformer som genomförts av 

Moldavien med stöd från IMF. 

1. Kommissionen ska, i enlighet med 

det granskningsförfarande som avses i 

artikel 7.2, komma överens med de 

moldaviska myndigheterna om en tydligt 

definierad ekonomisk politik, finansiella 

villkor med fokus på strukturreformer och 

sunda offentliga finanser som ska gälla för 

unionens makroekonomiska stöd samt om 

villkor rörande demokrati och rättsstaten, 

såsom åtgärder för att bekämpa 

korruptionen och stärka rättsväsendets 

oberoende, vilka ska fastställas i ett 

samförståndsavtal (nedan kallat 

samförståndsavtalet) som ska innehålla en 

tidsram och tydliga riktmärken för 

uppfyllandet av dessa villkor. De 

ekonomisk-politiska och finansiella villkor 

som anges i samförståndsavtalet ska vara 

förenliga med de avtal eller 

överenskommelser som avses i artikel 1.3, 

inbegripet de program för 

makroekonomisk anpassning och 

strukturreformer som genomförts av 

Moldavien med stöd från IMF. 

 

Ändringsförslag   13 

Förslag till beslut 

Artikel 3 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De villkor som avses i punkt 1 ska 

särskilt syfta till att stärka effektivitet, 

öppenhet och ansvarsutkrävande i 

systemen för förvaltning av de offentliga 

finanserna i Moldavien, inbegripet med 

avseende på användningen av unionens 

makroekonomiska stöd. Framstegen när det 

gäller ömsesidigt öppnande av marknader, 

utveckling av regelstyrd och rättvis handel 

och andra prioriteringar i unionens yttre 

politik ska också vederbörligen beaktas vid 

utformningen av de politiska åtgärderna. 

2. De villkor som avses i punkt 1 ska 

särskilt syfta till att stärka effektivitet, 

öppenhet och ansvarsutkrävande i 

systemen för förvaltning av de offentliga 

finanserna i Moldavien, inbegripet med 

avseende på användningen av unionens 

makroekonomiska stöd. Framstegen när det 

gäller ömsesidigt öppnande av marknader, 

utveckling av regelstyrd och rättvis handel 

och andra prioriteringar i unionens yttre 

politik ska också vederbörligen beaktas vid 

utformningen av de politiska åtgärderna, 
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Framstegen på vägen mot att uppnå dessa 

mål ska regelbundet övervakas av 

kommissionen. 

inbegripet respekten för mänskliga 

rättigheter och demokratiska principer, 

såsom mediefrihet, avpolitisering av alla 

statliga institutioner och främjande av ett 

fritt och öppet klimat som möjliggör 

politisk konkurrens. Framstegen på vägen 

mot att uppnå dessa mål ska regelbundet 

övervakas av kommissionen. 

 

Ändringsförslag   14 

Förslag till beslut 

Artikel 3 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kommissionen ska regelbundet 

kontrollera att de villkor som avses i artikel 

4.3 fortfarande uppfylls, inbegripet 

huruvida Moldaviens ekonomiska politik 

överensstämmer med målen för unionens 

makroekonomiska stöd. Detta ska göras i 

nära samarbete med IMF och 

Världsbanken och vid behov med 

Europaparlamentet och rådet. 

4. Kommissionen ska regelbundet 

kontrollera att de villkor som avses i artikel 

4.3 fortfarande uppfylls, inbegripet 

huruvida Moldaviens ekonomiska politik 

överensstämmer med målen för unionens 

makroekonomiska stöd. Detta ska göras i 

nära samarbete med IMF och 

Världsbanken och med Europaparlamentet 

och rådet. 

 

Ändringsförslag   15 

Förslag till beslut 

Artikel 4 – punkt 3 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Ett tillfredsställande 

genomförande av de ekonomisk-politiska 

och finansiella villkor som 

överenskommits i samförståndsavtalet. 

(c) Genomförandet av de politiska, 

ekonomisk-politiska och finansiella villkor 

som överenskommits i 

samförståndsavtalet, som bedöms med 

hjälp av mätbara kriterier. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till beslut 

Artikel 6 – punkt 3 – led b 



 

PE599.716v02-00 12/14 AD\1121878SV.docx 

SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) säkerställer skyddet av EU:s 

finansiella intressen, i synnerhet 

bestämmelser om särskilda åtgärder för att 

förhindra och bekämpa bedrägerier, 

korruption och andra oriktigheter som 

påverkar unionens makroekonomiska stöd, 

i enlighet med rådets förordning (EG, 

Euratom) nr 2988/9511, rådets förordning 

(Euratom, EG) nr 2185/9612 och 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU, Euratom) nr 883/201313, 

(b) säkerställer skyddet av EU:s 

finansiella intressen, i synnerhet genom att 

fullt ut genomföra särskilda åtgärder för 

att förhindra och bekämpa bedrägerier, 

korruption och andra oriktigheter som 

påverkar unionens makroekonomiska stöd, 

i enlighet med rådets förordning (EG, 

Euratom) nr 2988/9511, rådets förordning 

(Euratom, EG) nr 2185/9612 och 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU, Euratom) nr 883/201313, 

__________________ __________________ 

11 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 

2988/95 av den 18 december 1995 om 

skydd av Europeiska gemenskapernas 

finansiella intressen (EGT L 312, 

23.12.1995, s. 1). 

11 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 

2988/95 av den 18 december 1995 om 

skydd av Europeiska gemenskapernas 

finansiella intressen (EGT L 312, 

23.12.1995, s. 1). 

12 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 

2185/96 av den 11 november 1996 om de 

kontroller och inspektioner på platsen som 

kommissionen utför för att skydda 

Europeiska gemenskapernas finansiella 

intressen mot bedrägerier och andra 

oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 

2). 

12 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 

2185/96 av den 11 november 1996 om de 

kontroller och inspektioner på platsen som 

kommissionen utför för att skydda 

Europeiska gemenskapernas finansiella 

intressen mot bedrägerier och andra 

oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 

2). 

13 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av 

den 11 september 2013 om utredningar 

som utförs av Europeiska byrån för 

bedrägeribekämpning (Olaf) och om 

upphävande av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 

rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 

(EUT L 248, 18.9.2013, s. 1). 

13 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av 

den 11 september 2013 om utredningar 

som utförs av Europeiska byrån för 

bedrägeribekämpning (Olaf) och om 

upphävande av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 

rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 

(EUT L 248, 18.9.2013, s. 1). 
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