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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande 
ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Det breda spektrumet av rättsliga 
och administrativa system i 
medlemsstaterna behöver hanteras på ett 
lämpligt sätt för att det ska gå att få bukt 
med oriktigheter och bekämpa 
bedrägerier. Fluktuationerna i antalet 
oriktigheter kan kopplas till hur de 
fleråriga programcyklerna fortskrider och 
till sen rapportering. För allt detta krävs 
att det inrättas ett enhetligt system för 
insamling av jämförbara uppgifter om 
oriktigheter och fall av bedrägerier i 
medlemsstaterna, i syfte att standardisera 
rapporteringsprocessen och säkerställa 
kvalitet och jämförbarhet hos de uppgifter 
som lämnas.

Motivering

Europaparlamentets resolution av den 3 maj 2018 om årsrapporten för 2016 om skyddet av 
EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier. Tillgänglig på 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-
0196&language=SV&ring=A8-2018-0135

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Vikten av kommissionens och 
Olafs förebyggande åtgärder är 
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odiskutabel, liksom förstärkningen av 
genomförandet av systemet för tidig 
upptäckt och uteslutning (Edes) och 
informationssystemet för 
bedrägeribekämpning (Afis) och 
slutförande av de nationella 
bedrägeribekämpningsstrategierna. För 
att uppfylla dessa krav måste det utarbetas 
en ram för digitaliseringen av alla 
processer i genomförandet av EU:s politik 
(uppmaningar att lämna förslag, 
tillämpning, utvärdering, genomförande, 
betalningar), som ska tillämpas av alla 
medlemsstater.

Motivering

Europaparlamentets resolution av den 3 maj 2018 om årsrapporten för 2016 om skyddet av 
EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier. Tillgänglig på 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-
0196&language=SV&ring=A8-2018-0135

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Unionens stöd på områdena skydd 
av unionens ekonomiska intressen, 
rapportering av oriktigheter samt 
ömsesidigt administrativt bistånd och 
samarbete i tull- och 
jordbrukslagstiftningen bör integreras i ett 
enda program, EU-programmet för 
bedrägeribekämpning (nedan kallat 
programmet) för att öka synergieffekter 
och budgetflexibilitet samt förenkla 
förvaltningen.

(6) Unionens stöd på områdena skydd 
av unionens ekonomiska intressen, 
rapportering av oriktigheter samt 
ömsesidigt administrativt bistånd och 
samarbete i tull- och 
jordbrukslagstiftningen bör integreras i ett 
enda program, EU-programmet för 
bedrägeribekämpning (nedan kallat 
programmet) för att öka synergieffekter 
och budgetflexibilitet samt förenkla 
förvaltningen. Vid utarbetandet av de 
årliga arbetsprogrammen kommer man 
dessutom att undersöka hur det är möjligt 
att undvika dubbelarbete och skapa 
synergier mellan EU-programmet för 
bedrägeribekämpning och andra 
relevanta program på områden som 
rättsliga och inrikes frågor och tullfrågor.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Övergripande finansiella regler som 
antas av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
reglerar särskilt förfarandet för 
fastställande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande och 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. Regler som antas på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt avser 
också skyddet av unionens budget vid 
allmänna brister i medlemsstaternas 
rättsstatsprincip, eftersom respekten för 
rättsstatsprincipen är en förutsättning för en 
sund ekonomisk förvaltning och en effektiv 
EU-finansiering.

(10) Övergripande finansiella regler som 
antas av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
reglerar särskilt förfarandet för 
fastställande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande och 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. Kontrakt som finansieras 
helt eller delvis genom EU-budgeten inom 
ramen för EU-programmet för 
bedrägeribekämpning omfattas därför 
bland annat av principerna om 
transparens, proportionalitet, 
likabehandling och icke-diskriminering, 
medan bidrag även omfattas av 
principerna om samfinansiering, icke-
kumulativ tilldelning och icke-
dubbelfinansiering, icke-retroaktivitet och 
icke-vinst. Regler som antas på grundval 
av artikel 322 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt avser också skyddet 
av unionens budget vid allmänna brister i 
medlemsstaternas rättsstatsprincip, 
eftersom respekten för rättsstatsprincipen 
är en förutsättning för en sund ekonomisk 
förvaltning och en effektiv EU-
finansiering.

Motivering

Se artikel 160.1 i budgetförordningen (principer för upphandling och koncessioner) och 
artikel 188 i budgetförordningen (principer för bidrag).
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 Artikel 3

Budget Budget

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av programmet för 
perioden 2021–2027 ska vara 181,207 
miljoner EUR i löpande priser.

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av programmet för 
perioden 2021–2027 ska vara 322 000 000 
EUR i 2018 års priser (363 000 000 EUR i 
löpande priser).

2. Den vägledande fördelningen av 
det belopp som anges i punkt 1 ska vara 
följande:

2. Den vägledande fördelningen av 
det belopp som anges i punkt 1 ska vara 
följande:

(a) 114,207 miljoner EUR för det mål 
som avses i artikel 2.2 a.

(a) 203 000 000 EUR i 2018 års priser 
(229 000 000 EUR i löpande priser) för 
det mål som avses i artikel 2.2 a.

(b) 7 miljoner EUR för målet i artikel 
2.2 b.

(b) 12 000 000 EUR i 2018 års priser 
(14 000 000 EUR i löpande priser) för det 
mål som avses i artikel 2.2 b.

(c) 60 miljoner EUR för målet i artikel 
2.2 c.

(c) 107 000 000 EUR i 2018 års priser 
(120 000 000 EUR i löpande priser) för 
det mål som avses i artikel 2.2 c.

3. Det belopp som anges i punkt 1 får 
användas för tekniskt och administrativt 
bistånd för genomförandet av programmet, 
såsom förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering, inklusive centrala 
informationstekniska system.

3. Det belopp som anges i punkt 1 får 
användas för tekniskt och administrativt 
bistånd för genomförandet av programmet, 
såsom förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering, inklusive centrala 
informationstekniska system.
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