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Ændringsforslag 1
Michael Gahler

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. hilser med tilfredshed det faldende antal 
og den formindskede finansielle virkning 
af de uregelmæssigheder, der er blevet 
afsløret i forbindelse med 
førtiltrædelsesmidlerne, som omhandlet i 
årsrapporten 2011; glæder sig over, at 
inddrivelsesniveauet, hvad angår 
uretmæssigt udbetalte EU-midler i form af 
førtiltrædelsesstøtte, er blevet betydelig 
højere; erkender samtidig, at der er store 
udsving mellem støttemodtagerne, for så 
vidt angår indberettede uregelmæssigheder, 
hvilket navnlig afhænger af stadet i 
vedtagelsen og gennemførelsen af systemet 
til indberetning af uregelmæssigheder 
(IMS); opfordrer derfor Kommissionen til 
fortsat nøje at overvåge gennemførelsen af 
IMS i alle de lande, der drager fordel af 
dette instrument;

1. noterer sig det faldende antal og den
formindskede finansielle virkning af de 
uregelmæssigheder, der er blevet afsløret i 
forbindelse med førtiltrædelsesmidlerne, 
som omhandlet i årsrapporten 2011; glæder 
sig over, at inddrivelsesniveauet, hvad 
angår uretmæssigt udbetalte EU-midler i 
form af førtiltrædelsesstøtte, er blevet 
betydelig højere, men stadig kun når et 
inddrivelsesniveau på bare 60 %; erkender 
samtidig, at der er store udsving mellem 
støttemodtagerne, for så vidt angår 
indberettede uregelmæssigheder, hvilket 
navnlig afhænger af stadiet i vedtagelsen 
og gennemførelsen af systemet til 
indberetning af uregelmæssigheder (IMS); 
opfordrer derfor Kommissionen til fortsat 
nøje at overvåge gennemførelsen af IMS i 
alle de lande, der drager fordel af dette 
instrument; støtter Kommissionens særlige 
opfordring til Kroatien om at færdiggøre 
gennemførelsen af IMS – hvilket endnu 
ikke er sket, på trods af at der er blevet 
stillet uddannelse og bistand til rådighed –
ligesom det støtter opfordringen til Den 
tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien om at gennemføre systemet; 

Or. en

Ændringsforslag 2
Michael Gahler

Udkast til udtalelse
Punkt 2
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker med bekymring, at 
Revisionsretten for Den Europæiske Union 
i årsberetningen om budgetgennemførelsen 
i regnskabsåret 2011 i kapitel 7 ("Eksterne 
forbindelser, bistand og udvidelse") 
henviste til fejl i endelige betalinger, som 
ikke var blevet afsløret ved 
Kommissionens kontroller, og 
konkluderede, at de kontroller, 
Kommissionen anvendte, ikke var fuldt ud 
effektive; opfordrer Kommissionen til at 
forbedre sine overvågningsmekanismer for 
at sikre en effektiv og hensigtsmæssig 
udnyttelse af midlerne;

2. bemærker med bekymring, at 
Revisionsretten for Den Europæiske Union 
i årsberetningen om budgetgennemførelsen 
i regnskabsåret 2011 i kapitel 7 ("Eksterne 
forbindelser, bistand og udvidelse") 
henviste til fejl i endelige betalinger, som 
ikke var blevet afsløret ved 
Kommissionens kontroller, og 
konkluderede, at de kontroller, 
Kommissionen anvendte, ikke var fuldt ud 
effektive; opfordrer Kommissionen til at 
rette sig efter Revisionsrettens 
anbefalinger og udtalelsen om decharge
om at forbedre sine 
overvågningsmekanismer med henblik på 
at sikre en effektiv og hensigtsmæssig 
udnyttelse af midlerne;

Or. en

Ændringsforslag 3
Renate Weber

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. bemærker med bekymring, at 
Kommissionen i forbindelse med sin nye 
omfattende EU-strategi, på grund af den 
igangværende økonomiske krise ikke har 
planer om at øge EU-midlerne til de 
retshåndhævende myndigheder i 
medlemsstaterne med henblik på at opnå 
en bedre beskyttelse af EU's finansielle 
interesser;   mener, at denne strategi bør 
være en sammenhængende og omfattende 
indsats for at nedbringe smuglingen og 
øge mængden af inddrevne indtægter og 
således sikre, at en sådan investering 
betaler sig i fremtiden;
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Or. en

Ændringsforslag 4
Pino Arlacchi

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. glæder sig over initiativet til at 
gennemføre en reform af Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF),
der som et af sine vigtigste formål har en 
styrkelse af samarbejdet med tredjelande; 
påpeger, at denne reform bl.a. vil give 
OLAF mulighed for at indgå administrative 
aftaler med tredjelandes kompetente 
myndigheder og internationale 
organisationer, hvilket vil øge OLAF's 
kapacitet til at bekæmpe svig på områder, 
der henhører under EU's eksterne 
politikker;

3. glæder sig over initiativet til at 
gennemføre en reform af Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), 
der som et af sine vigtigste formål har en 
styrkelse af samarbejdet med tredjelande; 
påpeger, at denne reform bl.a. vil give 
OLAF mulighed for at indgå administrative 
aftaler med tredjelandes kompetente 
myndigheder og internationale 
organisationer, hvilket vil øge OLAF's 
kapacitet til at bekæmpe svig på områder, 
der henhører under EU's eksterne 
politikker, og ser frem til en hurtig 
afslutning på den aktuelle 
lovgivningsprocedure, der reviderer 
forordningen fra 1999 og udstyrer 
kontoret med de rammebetingelser, det nu 
behøver for at kunne handle med den 
højst mulige effektivitet;

Or. en

Ændringsforslag 5
Michael Gahler

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. glæder sig over initiativet til at 
gennemføre en reform af Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), 
der som et af sine vigtigste formål har en 

3. glæder sig over initiativet til at 
gennemføre en reform af Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), 
der som et af sine vigtigste formål har en 
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styrkelse af samarbejdet med tredjelande; 
påpeger, at denne reform bl.a. vil give 
OLAF mulighed for at indgå administrative 
aftaler med tredjelandes kompetente 
myndigheder og internationale 
organisationer, hvilket vil øge OLAF's 
kapacitet til at bekæmpe svig på områder, 
der henhører under EU's eksterne 
politikker;

styrkelse af samarbejdet med tredjelande; 
påpeger, at denne reform bl.a. vil give 
OLAF mulighed for at indgå administrative 
aftaler med tredjelandes kompetente 
myndigheder og internationale 
organisationer, hvilket vil øge OLAF's 
kapacitet til at bekæmpe svig på områder, 
der henhører under EU's eksterne 
politikker; hilser strategien til bekæmpelse 
af svig (COM(2011) 376) velkommen, 
blandt andet med hensyn til medtagelse af 
forbedrede bestemmelser om bekæmpelse 
af svig i udgiftsprogrammer under den 
nye flerårige finansielle ramme for 2014 -
2020; noterer sig med bekymring 
Kommissionens konklusion om, at der 
ikke er tilstrækkeligt med foranstaltninger 
med afskrækkende virkning over for 
kriminelt misbrug af EU-budgettet i 
medlemsstaterne, men glæder sig samtidig 
over Kommissionens forslag til 
håndtering af dette problem og anbefaler, 
at støttemodtagende tredjelande også 
deltager så meget som muligt;  

Or. en

Ændringsforslag 6
Pino Arlacchi

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger behovet for yderligere at 
intensivere bekæmpelsen af svig på 
toldområdet og glæder sig over oprettelsen 
af Forsendelsesinformationssystemet til 
bekæmpelse af svig (ATIS), et centralt 
register, der skal holde alle myndigheder 
informeret om bevægelser i 
godstransporten inden for EU;

Or. en
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Ændringsforslag 7
Renate Weber

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. hilser med tilfredshed handlingsplanen 
til bekæmpelse af smugling af cigaretter og 
alkohol langs EU's østlige grænse 
velkommen og påpeger, at denne ulovlige 
virksomhed medfører betydelige finansielle 
tab for EU-budgettet og medlemsstaternes 
budgetter (anslået til ca. 10 mia. EUR); 
understreger, at denne virksomhed er en 
vigtig finansieringskilde for internationale 
kriminelle netværk og fremhæver derfor 
betydningen af at styrke ovennævnte 
handlingsplans eksterne dimension;

4. hilser med tilfredshed handlingsplanen 
til bekæmpelse af smugling af cigaretter og 
alkohol langs EU's østlige grænse 
velkommen og påpeger, at denne ulovlige 
virksomhed medfører betydelige finansielle 
tab for EU-budgettet og medlemsstaternes 
budgetter (anslået til ca. 10 mia. EUR om 
året); understreger, at denne virksomhed er 
en vigtig finansieringskilde for 
internationale kriminelle netværk og 
fremhæver derfor betydningen af at styrke 
ovennævnte handlingsplans eksterne 
dimension, som omfatter støtte til 
udvikling af håndhævelseskapaciteten i 
nabolande, teknisk bistand og 
uddannelse, styrkelse af bevidstheden om 
problemet samt intensiveret operationelt 
samarbejde såsom fælles toldaktioner 
(FTA) såvel som udveksling af 
efterretninger og tættere internationalt 
samarbejde;  

Or. en

Ændringsforslag 8
Pino Arlacchi

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. hilser med tilfredshed handlingsplanen 
til bekæmpelse af smugling af cigaretter og 
alkohol langs EU's østlige grænse 
velkommen og påpeger, at denne ulovlige 

4. hilser med tilfredshed handlingsplanen 
til bekæmpelse af smugling af cigaretter og 
alkohol langs EU's østlige grænse 
velkommen og påpeger, at denne ulovlige 
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virksomhed medfører betydelige finansielle 
tab for EU-budgettet og medlemsstaternes 
budgetter (anslået til ca. 10 mia. EUR); 
understreger, at denne virksomhed er en 
vigtig finansieringskilde for internationale 
kriminelle netværk og fremhæver derfor 
betydningen af at styrke ovennævnte 
handlingsplans eksterne dimension;

virksomhed medfører betydelige finansielle 
tab for EU-budgettet og medlemsstaternes 
budgetter (anslået til ca. 10 mia. EUR); 
understreger, at denne virksomhed er en 
vigtig finansieringskilde for internationale 
kriminelle netværk og fremhæver derfor 
betydningen af at styrke ovennævnte 
handlingsplans eksterne dimension;
understreger især betydningen af 
samarbejdet mellem medlemsstaterne, 
Rusland og østpartnerskabslandene 
(Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, 
Georgien, Moldova og Ukraine), for 
gennemførelsen af de i handlingsplanen 
foreslåede målrettede foranstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag 9
Monika Flašíková Beňová

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. hilser med tilfredshed handlingsplanen 
til bekæmpelse af smugling af cigaretter og 
alkohol langs EU's østlige grænse 
velkommen og påpeger, at denne ulovlige 
virksomhed medfører betydelige finansielle 
tab for EU-budgettet og medlemsstaternes 
budgetter (anslået til ca. 10 mia. EUR); 
understreger, at denne virksomhed er en 
vigtig finansieringskilde for internationale 
kriminelle netværk og fremhæver derfor 
betydningen af at styrke ovennævnte 
handlingsplans eksterne dimension;

4. hilser med tilfredshed handlingsplanen 
til bekæmpelse af smugling af cigaretter og 
alkohol langs EU's østlige grænse 
velkommen og påpeger, at denne ulovlige 
virksomhed medfører betydelige finansielle 
tab for EU-budgettet og medlemsstaternes 
budgetter (anslået til ca. 10 mia. EUR) og 
udgør en potentiel sundhedsrisiko for EU-
borgere; understreger, at denne 
virksomhed er en vigtig finansieringskilde 
for internationale kriminelle netværk og 
fremhæver derfor betydningen af at styrke 
ovennævnte handlingsplans eksterne 
dimension;

Or. en
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Ændringsforslag 10
Renate Weber

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. glæder sig over politikker til 
bekæmpelse af svig på EU-niveau, der 
omfatter et tættere samarbejde med 
tredjelande, såsom 
Forsendelsesinformationssystemet til 
bekæmpelse af svig, som giver adgang til 
EFTA-landene, aftaler med tredjelande 
om gensidig administrativ bistand og 
beslægtede bestemmelser om bekæmpelse 
af svig, de fælles toldaktioner (FTA) i 
2011 såsom "Fireblade", der blev 
foretaget sammen med Kroatien, Ukraine 
og Moldova, og "Barrel", hvori Kroatien, 
Tyrkiet, Norge og Schweiz deltog; glæder 
sig over resultaterne af disse aktioner og 
deres finansielle virkning;

Or. en

Ændringsforslag 11
Pino Arlacchi

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. glæder sig over indføjelsen af 
bestemmelser om bekæmpelse af svig i nye 
eller genforhandlede bilaterale aftaler og 
opfordrer Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten til også at indføje 
sådanne bestemmelser i andre bilaterale 
aftaler med tredjelande;

5. understreger, i betragtning af at svig i 
en globaliseret verden i tiltagende grad 
begås på tværs af internationale grænser, 
behovet for et stærkt retsgrundlag med 
klare tilsagn fra partnerlandene, og 
glæder sig over indføjelsen af 
bestemmelser om bekæmpelse af svig i nye 
eller genforhandlede bilaterale aftaler og 
opfordrer Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten til også at indføje 
sådanne bestemmelser i andre bilaterale 
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aftaler med tredjelande;

Or. en

Ændringsforslag 12
Michael Gahler

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. glæder sig over indføjelsen af 
bestemmelser om bekæmpelse af svig i nye 
eller genforhandlede bilaterale aftaler og 
opfordrer Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten til også at indføje 
sådanne bestemmelser i andre bilaterale 
aftaler med tredjelande;

5. glæder sig over indføjelsen af 
bestemmelser om bekæmpelse af svig i nye 
eller genforhandlede bilaterale aftaler, 
herunder i udkastet til aftaler med 
Afghanistan, Kasakhstan, Armenien, 
Aserbajdsjan og Georgien samt i en mere 
ensartet udgave med Australien, og 
opfordrer Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten til at udarbejde en 
standardklausul om at indføje sådanne 
bestemmelser i alle nye eller 
genforhandlede bilaterale og multilaterale 
aftaler med tredjelande;  

Or. en

Ændringsforslag 13
Michael Gahler

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. foreslår, at der tages hensyn til 
Revisionsrettens konklusioner og 
anbefalinger vedrørende EU's optræden 
udadtil og navnlig EU's missioner, når 
deres fremskridt i forhold til de fastsatte 
målsætninger vurderes, og når det 
overvejes at forlænge deres mandat, for at 
sikre en effektiv og hensigtsmæssig 

6. foreslår, at der tages hensyn til 
Revisionsrettens konklusioner og 
anbefalinger vedrørende EU's optræden 
udadtil og navnlig EU's missioner, når 
deres fremskridt i forhold til de fastsatte 
målsætninger vurderes, og når det 
overvejes at forlænge deres mandat, for at 
sikre en effektiv og hensigtsmæssig
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udnyttelse af de tildelte midler; udnyttelse af de tildelte midler; noterer sig 
betragtningen om visse svagheder 
vedrørende udbud og tilbudsgivning i 
forbindelse med EU-Udenrigstjenestens 
aktioner og opfordrer EU-
Udenrigstjenesten til at afhjælpe disse 
snarest muligt.    

Or. en


