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Ændringsforslag  1 

Louis Aliot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapport 2014 om Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – 

Bekæmpelse af svig 

2015/2128(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. er bekymret over momsdifferencen og 

de skønnede tab i forbindelse med 

momsopkrævning, der udgjorde 168 mia. 

EUR i 2013; understreger, at det 

gennemsnitlige momstab oversteg 15,2 % i 

13 ud af 26 EU-medlemsstater, der blev 

undersøgt i 2014; minder om, at 

Kommissionen ikke har adgang til 

informationsudvekslingen mellem 

medlemsstaterne med henblik på at 

forebygge og bekæmpe det såkaldte 

"momskarruselsvig"; opfordrer alle 

medlemsstaterne til at deltage i alle 

aspekter af Eurofisc for at lette 

udvekslingen af informationer med 

henblik på at bekæmpe svig; gentager, at 

Kommissionen har beføjelse til at 

kontrollere og overvåge de 

foranstaltninger, der træffes af 

medlemsstaterne; opfordrer 

Kommissionen til at anvende sine 

udøvende beføjelser fuldt ud til både at 

kontrollere og hjælpe medlemsstaterne i 

deres bestræbelser på at bekæmpe 

momssvig og momsunddragelse; 

erkender, at Kommissionen siden 2013 

har anvendt den hurtige 

reaktionsmekanisme for at håndtere 

omfattende og pludselig momssvig; 

11. er bekymret over momsdifferencen og 

de skønnede tab i forbindelse med 

momsopkrævning, der udgjorde 

168 mia. EUR i 2013; understreger, at det 

gennemsnitlige momstab oversteg 15,2 % i 

13 ud af 26 EU-medlemsstater, der blev 

undersøgt i 2014; minder om, at 

Kommissionen ikke har adgang til 

informationsudvekslingen mellem 

medlemsstaterne med henblik på at 

forebygge og bekæmpe det såkaldte 

"momskarruselsvig";  

Or. en 
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Louis Aliot 
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Betænkning A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapport 2014 om Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – 

Bekæmpelse af svig 

2015/2128(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. glæder sig over den samlede nedgang i 

antallet af indberettede uregelmæssigheder 

i forbindelse med førtiltrædelsesbistand; 

beklager den stadigt stigende tendens til 

uregelmæssigheder i forbindelse med 

instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) 

siden 2010, både med hensyn til beløb og 

antal af tilfælde, med Tyrkiet som den 

største bidragyder til denne negative 

udvikling og opfordrer Kommissionen til at 

gøre alt, hvad den kan, for at forbedre 

situationen, navnlig som led i de 

kommende bestræbelser på at forbedre 

samarbejdet mellem EU og Tyrkiet; 

22. glæder sig over den samlede nedgang i 

antallet af indberettede uregelmæssigheder 

i forbindelse med førtiltrædelsesbistand; 

beklager den stadigt stigende tendens til 

uregelmæssigheder i forbindelse med 

instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) 

siden 2010, både med hensyn til beløb og 

antal af tilfælde, med Tyrkiet som den 

største bidragyder til denne negative 

udvikling, og opfordrer Kommissionen til 

at gøre alt, hvad den kan, for at finde 

årsagerne til disse uregelmæssigheder; 

Or. en 



 

AM\1088367DA.doc  PE579.737v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

2.3.2016 A8-0026/3 

Ændringsforslag  3 

Louis Aliot 
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Betænkning A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapport 2014 om Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – 

Bekæmpelse af svig 

2015/2128(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. opfordrer Kommissionen til at 

harmonisere rammerne for indberetning af 

"mistanke om svig" og fastsætte regler om 

indberetning af alle retlige foranstaltninger, 

der træffes i medlemsstaterne i forbindelse 

med eventuel svigagtig anvendelse af EU-

bevillinger, med et specifikt krav om 

indberetning af de retlige 

foranstaltninger, der er truffet på 

grundlag af OLAF's retlige henstillinger; 

25. opfordrer Kommissionen til at 

harmonisere rammerne for indberetning af 

"mistanke om svig" og fastsætte regler om 

indberetning af alle retlige foranstaltninger, 

der træffes i medlemsstaterne i forbindelse 

med eventuel svigagtig anvendelse af EU-

bevillinger; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Louis Aliot 
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Betænkning A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapport 2014 om Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – 

Bekæmpelse af svig 

2015/2128(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

36. gentager sit krav om, at de enkelte 

medlemsstaters revisionsretter 

offentliggør de nationale 

revisionserklæringer om anvendelsen af 

EU-midler; 

 

udgår 

Or. en 
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Betænkning A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapport 2014 om Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – 

Bekæmpelse af svig 

2015/2128(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 41 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

41. tilskynder Kommissionen til yderligere 

at styrke sin overvågningsrolle gennem 

revisions-, kontrol- og 

inspektionsaktiviteter, handlingsplaner til 

afhjælpning og varslingsskrivelser; 

opfordrer medlemsstaterne til at øge deres 

indsats og udnytte deres potentiale for at 

afsløre og korrigere fejl, inden de anmoder 

om godtgørelse fra Kommissionen; 

understreger i denne henseende den særlige 

værdi, som forebyggende foranstaltninger 

har med henblik på at undgå udbetalinger 

og derved overflødiggøre behovet for 

efterfølgende tiltag til inddrivelse af 

uretmæssigt tilegnede midler; 

41. tilskynder Kommissionen til yderligere 

at styrke sin overvågningsrolle gennem 

revisions-, kontrol- og 

inspektionsaktiviteter vedrørende 

budgettet, som det har ansvar for at 

gennemføre; opfordrer medlemsstaterne til 

at øge deres indsats og udnytte deres 

potentiale for at afsløre og korrigere fejl, 

inden de anmoder om godtgørelse fra 

Kommissionen; understreger i denne 

henseende den særlige værdi, som 

forebyggende foranstaltninger har med 

henblik på at undgå udbetalinger og derved 

overflødiggøre behovet for efterfølgende 

tiltag til inddrivelse af uretmæssigt 

tilegnede midler; 

Or. en 
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Betænkning A8-0026/2016 
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Forslag til beslutning 

Punkt 52 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

52. glæder sig over Kommissionens 

erklæring i årsrapporten for 2014 om 

beskyttelse af Den Europæiske Unions 

finansielle interesse (PIF-rapporten) om, 

at både direktivet om beskyttelse af Den 

Europæiske Unions finansielle interesser 

og forordningen om oprettelse af en 

europæisk anklagemyndighed "vil 

supplere og styrke retsreglerne og vil 

styrke bekæmpelsen af svig betydeligt"; 

gentager, at der efter dets mening er et 

presserende behov for snarest muligt at 

vedtage direktivet om beskyttelse af 

finansielle interesser, som skal omfatte 

moms og indeholde en klar definition af 

overtrædelser af bestemmelserne om 

beskyttelse af finansielle interesser, 

minimumsbestemmelser om 

maksimumsrammer for fængselsstraffe, 

og minimumsbestemmelser om 

forældelsesfrister; minder om Taricco-

sagen, hvor Domstolen henledte 

opmærksomheden på, at momssvig netop 

er medtaget i definitionen af svig i 

konventionen fra 1995 om beskyttelse af 

De Europæiske Fællesskabers finansielle 

interesser; 

udgår 

Or. en 
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Betænkning A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapport 2014 om Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – 
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2015/2128(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 53 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

53. understreger, at forordningen om en 

europæisk anklagemyndighed også bør 

vedtages hurtigt, og kræver, at Rådet 

redegør for sine grunde til at forsinke 

forhandlingerne; 

udgår 

Or. en 
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Betænkning A8-0026/2016 
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Årsrapport 2014 om Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – 
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Forslag til beslutning 

Punkt 59 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

59. minder om, at der i nødsituationer som 

f.eks. anvendelse midler til flygtninge ofte 

konstateres undtagelser fra de normale 

udbudsprocedurer, som indebærer direkte 

adgang til midlerne; beklager, at der ofte er 

konstateret misbrug i sådanne sager; 

opfordrer Kommissionen til at foretage en 

mere effektiv kontrol af anvendelsen af 

disse undtagelser og af den udbredte 

praksis med at dele udbuddene op i flere 

dele for ikke at overskride tærsklerne og 

dermed undgå de almindelige 

udbudsprocedurer; 

59. er bekymret over, at der i 

nødsituationer som f.eks. anvendelse 

midler til flygtninge ofte konstateres 

undtagelser fra de normale 

udbudsprocedurer, som indebærer direkte 

adgang til midlerne; advarer om, at der 

derfor ofte er konstateret misbrug i 

sådanne sager; minder om, at en 

nødsituation ikke berettiger misbrug; 

minder om, at enhver anvendelse af 

midler selv i tilfælde af en ekstrem 

nødsituation skal ske under overholdelse 

af reglerne og under behørig hensyntagen 

til EU's og medlemsstaternes finansielle 

interesser; opfordrer Kommissionen til at 

foretage en mere effektiv kontrol af 

anvendelsen af disse undtagelser og af den 

udbredte praksis med at dele udbuddene op 

i flere dele for ikke at overskride 

tærsklerne og dermed undgå de 

almindelige udbudsprocedurer; 

Or. en 



 

AM\1088367DA.doc  PE579.737v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

2.3.2016 A8-0026/9 

Ændringsforslag  9 

Louis Aliot 

on behalf of the ENF Group 

 

Betænkning A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapport 2014 om Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – 
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2015/2128(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 75 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

75. gentager sin opfordring i forbindelse 

med årsberetningen for 2014 om 

beskyttelse af EU's finansielle interesser
1
 

til en hurtig løsning på de udestående 

spørgsmål mellem OLAF og dets 

Overvågningsudvalg; gentager, at hverken 

OLAF eller Overvågningsudvalget kan 

opfylde deres juridiske forpligtelser 

effektivt inden for rammerne af deres 

nuværende begrænsede samarbejde; 

henviser med bekymring til de manglende 

fremskridt, som efter dets opfattelse gør 

den nuværende situation uacceptabel; 

opfordrer Kommissionen til at gøre sin 

pligt og aktivt arbejde for en langsigtet 

løsning, der kan gennemføres uden 

forsinkelser; 

_____________ 
1 
Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0062. 

75. gentager sin opfordring i forbindelse 

med årsberetningen for 2014 om 

beskyttelse af EU's finansielle interesser
1
 

til en hurtig løsning på de udestående 

spørgsmål mellem OLAF og dets 

Overvågningsudvalg; gentager, at hverken 

OLAF eller Overvågningsudvalget kan 

opfylde deres juridiske forpligtelser 

effektivt inden for rammerne af deres 

nuværende begrænsede samarbejde; 

henviser med bekymring til de manglende 

fremskridt, som efter dets opfattelse gør 

den nuværende situation uacceptabel; 

opfordrer Kommissionen til at gøre sin 

pligt og aktivt arbejde for en langsigtet 

løsning, der kan gennemføres uden 

forsinkelser; er bekymret over, at 

afgørelser på grund af de interne 

konflikter mellem OLAF og dets 

Overvågningsudvalg kan være omgærdet 

af alvorlig tvivl om deres oprigtighed og 

legitimitet; 

_____________ 
1 
Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0062. 

Or. en 

 

 


