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Fråga för muntligt besvarande  O-000041/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Monika Hohlmeier
för budgetkontrollutskottet

Angående: Intressekonflikter och korruption som påverkar skyddet av EU:s ekonomiska intressen i 
medlemsstaterna

I sin resolution av den 26 mars 2019 om Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 
uttryckte parlamentet sin allvarliga oro och begärde att kommissionen skulle vidta åtgärder i flera fall 
där det fanns risk för otillbörlig användning av EU-medel inom viktiga politikområden, såsom jordbruk 
och sammanhållning. Sådana fall hotar att undergräva medborgarnas förtroende för EU-
institutionerna och har en negativ inverkan på genomförandet av politiken, vilket i sin tur får stora 
ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser för medborgarnas dagliga liv.

1. Betraktar kommissionen – på grundval av sina erfarenheter, kontroller på plats och de revisioner 
som redan har genomförts – de fall av missbruk av EU-medel (i första hand inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, Sammanhållningsfonden och Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling) i medlemsstaterna som berör etablerade system och även högt uppsatta 
tjänstemän/befattningshavare som systembrister eller endast som enskilda fall av otillbörlig 
användning?

2. Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit eller planerar den att vidta för att skydda EU:s 
ekonomiska intressen och undanröja konsekvenserna av eller potentiella risker för otillbörlig 
användning av EU-medel som berör sådana system och högt uppsatta tjänstemän?

3. Vilka åtgärder avser kommissionen att vidta för att öka transparensen när det gäller de slutliga 
mottagarna av EU-medel, i de fall där ägarstrukturer, såsom aktieägande bolag, är involverade?

4. Vilka åtgärder skulle förhindra de konstgjorda upplösningar av stora jordbruksföretag/stora 
företag i mindre företag under samma ägarskap som görs endast för att kringgå ett tak som 
införts för att underlätta tillgången till EU-medel för små jordbruksföretag eller mikroföretag/små 
företag?

5. Hur planerar kommissionen att lösa de nyligen rapporterade fallen i medierna och hur planerar 
man att förhindra att liknande fall upprepas i framtiden?

6. Planerar kommissionen några åtgärder för att på grundval av artikel 61 i budgetförordning 
2018/1046 undersöka och vidta åtgärder avseende eventuella intressekonflikter i 
medlemsstaterna?
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