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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage 
hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Det er nødvendigt at tackle 
mangfoldigheden af retlige og 
administrative systemer i medlemsstaterne
for at få bugt med uregelmæssigheder og 
bekæmpe svig. Udsvinget i antallet af 
uregelmæssigheder kan skyldes 
progressionen i de flerårige 
programperioder og sen indberetning. Alt 
dette kræver, at der etableres et ensartet 
system til indsamling af sammenlignelige 
oplysninger om uregelmæssigheder og 
tilfælde af svig fra medlemsstaterne for at 
standardisere indberetningsprocessen og 
sikre kvaliteten og sammenligneligheden 
af de data, som forelægges;

Begrundelse

Europa-Parlamentets beslutning af 3. maj 2018 om årsrapport 2016 om beskyttelse af Den 
Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig. Tilgængelig på: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-
0196&language=DA&ring=A8-2018-0135

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Såvel vigtigheden af 
Kommissionens og OLAF's forebyggende 
aktiviteter som styrkelsen af 
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gennemførelsen af systemet for tidlig 
opdagelse og udelukkelse (EDES) og 
informationssystemet til bekæmpelse af 
svig (AFIS) og til gennemførelsen af de 
nationale strategier til bekæmpelse af svig 
kan ikke bestrides. Disse krav fordrer, at 
der udarbejdes en ramme for 
digitalisering af alle processer i 
gennemførelsen af Unionens politikker 
(indkaldelser af forslag, anvendelse, 
evaluering, gennemførelse, betalinger), 
der skal anvendes i alle medlemsstater.

Begrundelse

Europa-Parlamentets beslutning af 3. maj 2018 om årsrapport 2016 om beskyttelse af Den 
Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig. Tilgængelig på: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-
0196&language=DA&ring=A8-2018-0135

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) EU-støtten på områder som 
beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser, indberetning af 
uregelmæssigheder og gensidig 
administrativ støtte og samarbejde i told-
og landbrugsanliggender bør strømlines 
under et samlet program, EU-programmet 
for bekæmpelse af svig ("programmet"), 
med henblik på at øge synergierne og den 
budgetmæssige fleksibilitet og for at 
forenkle forvaltningen.

(6) EU-støtten på områder som 
beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser, indberetning af 
uregelmæssigheder og gensidig
administrativ støtte og samarbejde i told-
og landbrugsanliggender bør strømlines 
under et samlet program, EU-programmet 
for bekæmpelse af svig ("programmet"), 
med henblik på at øge synergierne og den 
budgetmæssige fleksibilitet og for at 
forenkle forvaltningen. I forbindelse med 
de årlige arbejdsprogrammer vil det blive 
undersøgt, hvordan overlapning kan 
undgås – og hvordan der kan findes 
synergier – mellem EU-programmet for 
bekæmpelse af svig og andre relevante 
programmer inden for retsvæsen, told og 
indre anliggender.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Horisontale finansielle 
bestemmelser, der vedtages af Europa-
Parlamentet og Rådet med hjemmel i 
artikel 322 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, finder anvendelse 
på denne forordning. Disse regler er 
fastlagt i finansforordningen og regulerer 
navnlig proceduren for opstillingen og 
gennemførelsen af budgettet ved hjælp af 
tilskud, udbud, priser og indirekte 
gennemførelse og sikrer kontrol med de 
finansielle aktørers ansvar. Regler, der 
vedtages med hjemmel i artikel 322 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, vedrører også beskyttelsen 
af Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for sund økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

(10) Horisontale finansielle 
bestemmelser, der vedtages af Europa-
Parlamentet og Rådet med hjemmel i 
artikel 322 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, finder anvendelse 
på denne forordning. Disse regler er 
fastlagt i finansforordningen og regulerer 
navnlig proceduren for opstillingen og 
gennemførelsen af budgettet ved hjælp af 
tilskud, udbud, priser og indirekte 
gennemførelse og sikrer kontrol med de 
finansielle aktørers ansvar. Kontrakter, der 
helt eller delvis finansieres over EU-
budgettet under EU's program for 
bekæmpelse af svig, er således bl.a. 
omfattet af principperne om 
gennemsigtighed, proportionalitet, 
ligebehandling og 
ikkeforskelsbehandling, samtidig med at 
tilskud desuden er omfattet af 
principperne om samfinansiering, 
ikkekumuleret tildeling og ingen 
dobbeltfinansiering, ikketilbagevirkende 
kraft og ingen fortjeneste. Regler, der 
vedtages med hjemmel i artikel 322 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, vedrører også beskyttelsen 
af Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for sund økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

Begrundelse

Se artikel 160, stk. 1, i finansforordningen (principper, der gælder for kontrakter) og artikel 
188 i finansforordningen (generelle principper for tilskud).
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 Artikel 3

Budget Budget

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet for 
perioden 2021-2027 er på 181,207 mio. 
EUR i løbende priser.

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet for 
perioden 2021-2027 er på 
322 000 000 EUR i 2018-priser 
(363 000 000 EUR i løbende priser).

2. Den vejledende fordeling af det 
beløb, der er omhandlet i stk. 1, er som 
følger:

2. Den vejledende fordeling af det 
beløb, der er omhandlet i stk. 1, er som 
følger:

a) 114,207 mio. EUR til det mål, som 
er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a)

a) 203 000 000 EUR i 2018-priser 
(229 000 000 EUR i løbende priser) til det 
mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, 
litra a)

b) 7 mio. EUR til det mål, som er 
omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b)

b) 12 000 000 EUR i 2018-priser 
(14 000 000 EUR i løbende priser) til det 
mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, 
litra b)

c) 60 mio. EUR til det mål, som er 
omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra c).

c) 107 000 000 EUR i 2018-priser 
(120 000 000 EUR i løbende priser) til det 
mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, 
litra c)

3. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 
kan anvendes til teknisk og administrativ 
bistand i forbindelse med programmets 
gennemførelse, eksempelvis forberedelses-
, overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, herunder 
informationsteknologisystemer i 
virksomheder.

3. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 
kan anvendes til teknisk og administrativ 
bistand i forbindelse med programmets 
gennemførelse, eksempelvis forberedelses-
, overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, herunder 
informationsteknologisystemer i 
virksomheder.
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