
AM\934038SV.doc PE510.501v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för utrikesfrågor

2012/2285(INI)

18.4.2013

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 13

Förslag till yttrande
Renate Weber
(PE504.221v01-00)

Årsrapport för 2011 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot 
bedrägerier
(2012/2285(INI))



PE510.501v01-00 2/11 AM\934038SV.doc

SV

AM_Com_NonLegOpinion



AM\934038SV.doc 3/11 PE510.501v01-00

SV

Ändringsförslag 1
Michael Gahler

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar den 
minskning av antalet oriktigheter och dess 
ekonomiska konsekvenser som upptäckts i 
samband med de stöd inför anslutningen 
som undersökts i rapporten för 2011. 
Parlamentet välkomnar att 
återvinningskvoten för EU-medel som 
felaktigt betalats ut för stöd inför 
anslutningen avsevärt har ökat men är 
samtidigt medvetet om att det finns 
avgörande skillnader mellan mottagarna 
när det kommer till anmälda oriktigheter, 
vilket i huvudsak beror på hur långt man 
kommit med antagande- och 
genomförandeprocessen för Irregularities 
Management System. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att 
fortsätta att nära övervaka genomförandet 
av Irregularities Management System i alla 
länder som omfattas av instrumentet.

1. Europaparlamentet noterar den 
minskning av antalet oriktigheter och dess 
ekonomiska konsekvenser som upptäckts i 
samband med de stöd inför anslutningen 
som undersökts i rapporten för 2011. 
Parlamentet välkomnar att 
återvinningskvoten för EU-medel som 
felaktigt betalats ut för stöd inför 
anslutningen avsevärt har ökat, även om 
den fortfarande bara ligger på 60 procent,
men är samtidigt medvetet om att det finns 
avgörande skillnader mellan mottagarna 
när det kommer till anmälda oriktigheter, 
vilket i huvudsak beror på hur långt man 
kommit med antagande- och 
genomförandeprocessen för Irregularities 
Management System. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att 
fortsätta att nära övervaka genomförandet 
av Irregularities Management System i alla 
länder som omfattas av instrumentet.
Parlamentet stöder kommissionens 
uppmaning till i första hand Kroatien att 
till fullo genomföra ovanstående system 
för anmälan av oegentligheter, vilket 
ännu inte har skett trots att utbildning och 
stöd har tillhandahållits, liksom 
uppmaningen till f.d. jugoslaviska 
republiken Makedonien att genomföra 
systemet.

Or. en

Ändringsförslag 2
Michael Gahler
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Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar med oro att 
revisionsrätten i kapitel 7 (”Yttre 
förbindelser, bistånd och utveckling”) i sin 
årsrapport om genomförandet av EU:s 
budget för 2011 påpekade att det fanns 
felaktigheter i slutbetalningarna som inte 
upptäckts i kommissionens kontroller, och 
drog slutsatsen att kontroller som utförs av 
kommissionen inte är fullt effektiva. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
förbättra sina övervakningsmekanismer för 
att säkra ett effektivt och lämpligt 
nyttjande av medlen.

2. Europaparlamentet noterar med oro att 
revisionsrätten i kapitel 7 (”Yttre 
förbindelser, bistånd och utveckling”) i sin 
årsrapport om genomförandet av EU:s 
budget för 2011 påpekade att det fanns 
felaktigheter i slutbetalningarna som inte 
upptäckts i kommissionens kontroller, och 
drog slutsatsen att kontroller som utförs av 
kommissionen inte är fullt effektiva. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
följa revisionsrättens rekommendationer 
och yttrandet över ansvarsfriheten i syfte 
att förbättra sina övervakningsmekanismer 
för att säkra ett effektivt och lämpligt 
nyttjande av medlen.

Or. en

Ändringsförslag 3
Renate Weber

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet konstaterar 
bekymrat att kommissionen till följd av 
den pågående ekonomiska krisen inte har 
för avsikt att öka EU-finansieringen till 
brottsbekämpande myndigheter i 
medlemsstaterna, i syfte är att förbättra 
skyddet av EU:s ekonomiska intressen, 
inom ramen för sin nya heltäckande EU-
strategi. Parlamentet anser att denna 
strategi på ett samstämt och övergripande 
sätt bör bidra till en lösning på problemet 
med att minska smugglingen och öka de 
uppburna inkomsterna och därmed 
säkerställa att en sådan investering 
betalar sig i framtiden.
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Or. en

Ändringsförslag 4
Pino Arlacchi

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar initiativet 
att reformera Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) som har som 
ett av sina huvudmål att stärka samarbetet 
med tredjeländer. Parlamentet noterar att 
denna reform bland annat kommer att förse 
Olaf med möjligheten att ingå 
administrativa avtal med behöriga 
myndigheter och internationella 
organisationer i tredjeländer, vilket skulle 
stärka Olafs förmåga att bekämpa 
bedrägeri på områden med koppling till 
dimensionen för EU:s yttre politik.

3. Europaparlamentet välkomnar initiativet 
att reformera Europeiska byrån för
bedrägeribekämpning (Olaf) som har som 
ett av sina huvudmål att stärka samarbetet 
med tredjeländer. Parlamentet noterar att 
denna reform bland annat kommer att förse 
Olaf med möjligheten att ingå 
administrativa avtal med behöriga 
myndigheter och internationella 
organisationer i tredjeländer, vilket skulle 
stärka Olafs förmåga att bekämpa 
bedrägeri på områden med koppling till 
dimensionen för EU:s yttre politik. 
Parlamentet ser fram emot ett snabbt 
slutförande av det pågående 
lagstiftningsförfarandet för att omarbeta 
förordningen från 1999, som erbjuder den 
struktur som Olaf nu behöver för att 
kunna bedriva sitt arbete på effektivast 
möjliga sätt.

Or. en

Ändringsförslag 5
Michael Gahler

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar initiativet 
att reformera Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) som har som 

3. Europaparlamentet välkomnar initiativet 
att reformera Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) som har som 
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ett av sina huvudmål att stärka samarbetet 
med tredjeländer. Parlamentet noterar att 
denna reform bland annat kommer att förse 
Olaf med möjligheten att ingå 
administrativa avtal med behöriga 
myndigheter och internationella 
organisationer i tredjeländer, vilket skulle 
stärka Olafs förmåga att bekämpa 
bedrägeri på områden med koppling till 
dimensionen för EU:s yttre politik.

ett av sina huvudmål att stärka samarbetet 
med tredjeländer. Parlamentet noterar att 
denna reform bland annat kommer att förse 
Olaf med möjligheten att ingå 
administrativa avtal med behöriga 
myndigheter och internationella 
organisationer i tredjeländer, vilket skulle 
stärka Olafs förmåga att bekämpa 
bedrägeri på områden med koppling till 
dimensionen för EU:s yttre politik. 
Parlamentet välkomnar strategin mot 
bedrägerier (COM(2011)0376), bl.a. med 
avseende på införandet av förbättrade 
bestämmelser om bedrägeribekämpning i 
utgiftsprogrammen i den nya fleråriga 
budgetramen för 2014–2020. Parlamentet 
konstaterar bekymrat att kommissionen 
har kommit fram till att det inte finns 
tillräckligt med mekanismer för att 
avskräcka från utnyttjande i olagligt syfte 
av EU:s budget i medlemsstaterna, och 
välkomnar samtidigt kommissionens 
förslag om hur detta problem ska tacklas 
och rekommenderar att mottagarländer 
utanför EU också ska involveras i största 
möjliga utsträckning.

Or. en

Ändringsförslag 6
Pino Arlacchi

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar att det 
krävs förstärkta insatser för att bekämpa 
tullbedrägerier och välkomnar inrättandet 
av ett system för transiteringsinformation 
mot bedrägeri (Anti-Fraud Transit 
Information System (ATIS)), ett centralt 
register som ska hålla alla myndigheter 
informerade om förflyttningar av 



AM\934038SV.doc 7/11 PE510.501v01-00

SV

transitvaror inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 7
Renate Weber

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar 
handlingsplanen för att bekämpa 
smugglingen av cigaretter och alkohol 
längs EU:s östra gräns och noterar att 
denna illegala verksamhet leder till 
avsevärda ekonomiska förluster för EU:s 
budget och för medlemsstaternas budgetar 
(uppskattningsvis 10 miljarder euro). 
Parlamentet betonar att denna verksamhet 
utgör en viktig finansieringskälla för 
internationellt sammansatta kriminella 
organisationer och påpekar därför vikten av 
att stärka den yttre dimensionen av den 
tidigare nämnda handlingsplanen.

4. Europaparlamentet välkomnar 
handlingsplanen för att bekämpa 
smugglingen av cigaretter och alkohol 
längs EU:s östra gräns och noterar att 
denna illegala verksamhet leder till 
avsevärda ekonomiska förluster för EU:s 
budget och för medlemsstaternas budgetar 
(uppskattningsvis 10 miljarder euro/år). 
Parlamentet betonar att denna verksamhet 
utgör en viktig finansieringskälla för 
internationellt sammansatta kriminella 
organisationer och påpekar därför vikten av 
att stärka den yttre dimensionen av den 
tidigare nämnda handlingsplanen; enligt 
denna ska grannländernas förmåga att 
kontrollera efterlevnaden av lagstiftning 
stödjas, tekniskt stöd och utbildning 
tillhandahållas, medvetenheten ökas och 
det operativa samarbetet, såsom 
gemensamma tullinsatser, intensifieras, 
inklusive informationsutbyte och 
fördjupat internationellt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 8
Pino Arlacchi

Förslag till yttrande
Punkt 4
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar 
handlingsplanen för att bekämpa 
smugglingen av cigaretter och alkohol 
längs EU:s östra gräns och noterar att 
denna illegala verksamhet leder till 
avsevärda ekonomiska förluster för EU:s 
budget och för medlemsstaternas budgetar 
(uppskattningsvis 10 miljarder euro). 
Parlamentet betonar att denna verksamhet 
utgör en viktig finansieringskälla för
internationellt sammansatta kriminella 
organisationer och påpekar därför vikten av 
att stärka den yttre dimensionen av den 
tidigare nämnda handlingsplanen.

4. Europaparlamentet välkomnar 
handlingsplanen för att bekämpa 
smugglingen av cigaretter och alkohol 
längs EU:s östra gräns och noterar att 
denna illegala verksamhet leder till 
avsevärda ekonomiska förluster för EU:s 
budget och för medlemsstaternas budgetar 
(uppskattningsvis 10 miljarder euro). 
Parlamentet betonar att denna verksamhet 
utgör en viktig finansieringskälla för 
internationellt sammansatta kriminella 
organisationer och påpekar därför vikten av 
att stärka den yttre dimensionen av den 
tidigare nämnda handlingsplanen.
Parlamentet betonar särskilt vikten av 
samarbete mellan medlemsstaterna, 
Ryssland och länderna inom det östliga 
partnerskapet (Armenien, Azerbajdzjan, 
Vitryssland, Georgien, Moldavien och 
Ukraina) för att genomföra de riktade 
åtgärder som föreslås i denna 
handlingsplan.

Or. en

Ändringsförslag 9
Monika Flašíková Beòová

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar 
handlingsplanen för att bekämpa 
smugglingen av cigaretter och alkohol 
längs EU:s östra gräns och noterar att 
denna illegala verksamhet leder till 
avsevärda ekonomiska förluster för EU:s 
budget och för medlemsstaternas budgetar 
(uppskattningsvis 10 miljarder euro). 
Parlamentet betonar att denna verksamhet 
utgör en viktig finansieringskälla för 

4. Europaparlamentet välkomnar 
handlingsplanen för att bekämpa 
smugglingen av cigaretter och alkohol 
längs EU:s östra gräns och noterar att 
denna illegala verksamhet leder till 
avsevärda ekonomiska förluster för EU:s 
budget och för medlemsstaternas budgetar 
(uppskattningsvis 10 miljarder euro) 
liksom att den utgör en potentiell 
hälsorisk för EU:s befolkning. 
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internationellt sammansatta kriminella 
organisationer och påpekar därför vikten av 
att stärka den yttre dimensionen av den 
tidigare nämnda handlingsplanen.

Parlamentet betonar att denna verksamhet 
utgör en viktig finansieringskälla för 
internationellt sammansatta kriminella 
organisationer och påpekar därför vikten av 
att stärka den yttre dimensionen av den 
tidigare nämnda handlingsplanen.

Or. en

Ändringsförslag 10
Renate Weber

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet välkomnar sådana 
bedrägeribekämpningsstrategier på EU-
nivå som omfattar ett mer utbrett 
samarbete med tredjeländer, såsom 
systemet för transiteringsinformation mot 
bedrägeri, som är tillgängligt för Efta-
länderna, ömsesidigt administrativt 
bistånd mellan EU-medlemsstater och 
tredjeländer och därtill knutna 
bestämmelser om bedrägeribekämpning 
samt de gemensamma tullinsatser som 
genomfördes 2011, såsom Fireblade med 
Kroatien, Ukraina och Moldavien, och 
Barrel med Kroatien, Turkiet, Norge och 
Schweiz. Parlamentet välkomnar 
resultaten av dessa insatser och deras 
ekonomiska följder.

Or. en

Ändringsförslag 11
Pino Arlacchi

Förslag till yttrande
Punkt 5
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar att 
bestämmelser om bedrägeribekämpning 
inkluderas i nya eller omförhandlade 
bilaterala avtal, och uppmanar 
kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten att se till att 
dessa bestämmelser även inkluderas i andra 
bilaterala avtal med tredjeländer.

5. I en globaliserad värld begås 
bedrägerier i allt större utsträckning över 
nationsgränserna, och Europaparlamentet 
betonar därför vikten av att det finns en 
stark rättslig ram med tydliga åtaganden 
från partnerländerna, och välkomnar att 
bestämmelser om bedrägeribekämpning 
inkluderas i nya eller omförhandlade 
bilaterala avtal, och uppmanar 
kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten att se till att 
dessa bestämmelser även inkluderas i andra 
bilaterala avtal med tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 12
Michael Gahler

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar att 
bestämmelser om bedrägeribekämpning 
inkluderas i nya eller omförhandlade 
bilaterala avtal, och uppmanar 
kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten att se till att 
dessa bestämmelser även inkluderas i 
andra bilaterala avtal med tredjeländer.

5. Europaparlamentet välkomnar att 
bestämmelser om bedrägeribekämpning 
inkluderas i nya eller omförhandlade 
bilaterala avtal, bl.a. i utkasten till avtal 
med Afghanistan, Kazakstan, Armenien,
Azerbajdzjan och Georgien, liksom att 
effektivare bestämmelser avseende 
informationsutbyte föreslagits i 
samarbetet med Australien, och uppmanar 
kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten att ta fram en 
standardklausul för att se till att dessa 
bestämmelser inkluderas i alla nya eller 
omförhandlade bilaterala och 
multilaterala avtal med tredjeländer.

Or. en
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Ändringsförslag 13
Michael Gahler

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet föreslår att 
revisionsrättens konstateranden och 
rekommendationer med koppling till EU:s 
yttre åtgärder, och i synnerhet till EU-
uppdrag, beaktas vid översynen av deras 
framsteg i jämförelse med fastställda mål 
och vid övervägandet att förlänga deras 
mandat för att säkerställa ett effektivt och 
lämpligt nyttjande av de anslagna medlen.

6. Europaparlamentet föreslår att 
revisionsrättens konstateranden och 
rekommendationer med koppling till EU:s 
yttre åtgärder, och i synnerhet till EU-
uppdrag, beaktas vid översynen av deras 
framsteg i jämförelse med fastställda mål 
och vid övervägandet att förlänga deras 
mandat för att säkerställa ett effektivt och 
lämpligt nyttjande av de anslagna medlen. 
Parlamentet noterar anmärkningen om 
vissa svagheter i Europeiska 
utrikestjänstens insatser avseende 
upphandlings- och anbudsförfaranden, 
och uppmanar utrikestjänsten att i god tid 
åtgärda dessa svagheter.

Or. en


