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Ändringsförslag  1 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 

2015/2128(INI) 

Förslag till resolution 

Paragraph 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet är oroat över 

mervärdesskattegapet och de beräknade 

förlusterna vid momsuppbörden, som 2013 

uppgick till 168 miljarder EUR. I 13 av de 

26 medlemsstater som undersöktes 2014 

uppgick den genomsnittliga förlusten av 

momsmedel till 15,2 %. Parlamentet 

framhåller att kommissionen inte har 

tillgång till den information som utbyts 

mellan medlemsstaterna för att förbygga 

och bekämpa s.k. karusellbedrägerier. 

Medlemsstaterna uppmanas att delta i alla 

Eurofiscs verksamheter för att underlätta 

informationsutbytet med syfte att bidra till 

kampen mot bedrägerier. Parlamentet 

upprepar att kommissionen har 

befogenhet att kontrollera och övervaka 

de åtgärder som vidtas i medlemsstaterna. 

Kommissionen uppmanas att till fullo 

utnyttja sina genomförandebefogenheter 

för att både kontrollera och hjälpa 

medlemsstaterna i deras kamp mot 

momsbedrägerier och skatteflykt. 

Kommissionen har sedan 2013 utnyttjat 

mekanismen för snabba insatser för att 

hantera omfattande och plötsliga 

mervärdesskattebedrägerier. 

11. Europaparlamentet är oroat över de 

beräknade förlusterna vid momsuppbörden, 

som 2013 uppgick till 168 miljarder EUR. 

I 13 av de 26 medlemsstater som 

undersöktes 2014 uppgick den 

genomsnittliga förlusten av momsmedel till 

15,2 %. Parlamentet framhåller att 

kommissionen inte har tillgång till den 

information som utbyts mellan 

medlemsstaterna för att förbygga och 

bekämpa s.k. karusellbedrägerier.  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/2 

Ändringsförslag  2 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 

2015/2128(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet välkomnar den 

generella minskningen av rapporterade 

oriktigheter i samband med 

föranslutningsstödet. Parlamentet beklagar 

trenden med allt fler oriktigheter i samband 

med instrumentet för stöd inför 

anslutningen (IPA) sedan 2010, både när 

det gäller belopp och antal fall, där Turkiet 

bidrar mest till denna negativa utveckling, 

och uppmanar kommissionen att göra allt 

den kan för att förbättra situationen, 

särskilt i samband med de kommande 

ansträngningarna att förbättra samarbetet 

mellan EU och Turkiet. 

22. Europaparlamentet välkomnar den 

generella minskningen av rapporterade 

oriktigheter i samband med 

föranslutningsstödet. Parlamentet beklagar 

trenden med allt fler oriktigheter i samband 

med instrumentet för stöd inför 

anslutningen (IPA) sedan 2010, både när 

det gäller belopp och antal fall, där Turkiet 

bidrar mest till denna negativa utveckling, 

och uppmanar kommissionen att göra allt 

den kan för att identifiera skälen till dessa 

oriktigheter. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/3 

Ändringsförslag  3 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 

2015/2128(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att harmonisera ramarna för 

rapportering av ”misstänkt bedrägeri” och 

att etablera bestämmelser för rapportering 

av alla rättsliga åtgärder som vidtas i 

medlemsstaterna i relation till potentiella 

bedrägerier vid utnyttjande av EU-medel, 

vilka kräver att det i rapporteringen 

särskilt ska anges vilka rättsliga åtgärder 

som har vidtagits mot bakgrund av Olafs 

rättsliga rekommendationer. 

25. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att harmonisera ramarna för 

rapportering av ”misstänkt bedrägeri” och 

att etablera bestämmelser för rapportering 

av alla rättsliga åtgärder som vidtas i 

medlemsstaterna i relation till potentiella 

bedrägerier vid utnyttjande av EU-medel. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/4 

Ändringsförslag  4 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 

2015/2128(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 36 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

36. Europaparlamentet upprepar sitt krav 

på att varje medlemsstat ska offentliggöra 

sina revisionsmyndigheters nationella 

förklaringar, i syfte att redovisa hur EU:s 

medel har använts. 

 

utgår 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/5 

Ändringsförslag  5 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 

2015/2128(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 41 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

41. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ytterligare förstärka sin 

övervakande roll med hjälp av revisioner, 

kontroll- och inspektionsverksamhet, 

handlingsplaner för korrigerande 

åtgärder och varningsskrivelser på tidigt 

stadium. Medlemsstaterna uppmanas att 

intensifiera sina insatser och utnyttja sin 

potential att upptäcka och rätta till fel innan 

man begär ersättning från kommissionen. 

Parlamentet understryker i detta avseende 

det särskilda värdet av förebyggande 

åtgärder för att förebygga utbetalningar och 

därmed undanröja behovet av efterföljande 

åtgärder för att återkräva felaktigt anslagna 

medel. 

41. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ytterligare förstärka sin 

övervakande roll med hjälp av revisioner, 

kontroll- och inspektionsverksamhet när 

det gäller den budget som kommissionen 

har ansvar för att genomföra. 

Medlemsstaterna uppmanas att intensifiera 

sina insatser och utnyttja sin potential att 

upptäcka och rätta till fel innan man begär 

ersättning från kommissionen. Parlamentet 

understryker i detta avseende det särskilda 

värdet av förebyggande åtgärder för att 

förebygga utbetalningar och därmed 

undanröja behovet av efterföljande 

åtgärder för att återkräva felaktigt anslagna 

medel. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/6 

Ändringsförslag  6 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 

2015/2128(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 52 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

52. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionen uttalade i dess årliga 

rapport om skyddet av EU:s ekonomiska 

intressen (PIF-rapporten), nämligen att 

både PIF-direktivet och förordningen om 

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO-

förordningen) ”skulle komplettera och 

stärka den rättsliga ramen och avsevärt 

stärka insatserna mot bedrägerier”. 

Parlamentet upprepar sin åsikt att man 

snarast måste anta PIF-direktivet, och att 

det även bör täcka momsfrågorna och 

innehålla en tydlig definition av vad som 

utgör brott mot unionens ekonomiska 

intressen, minimibestämmelser för 

längsta fängelsestraff samt minimiregler 

för preskriptionstider. Parlamentet 

påminner om Taricco-fallet, där 

domstolen betonade att momsbedrägerier 

faktiskt täcks av den definition av PIF-

bedrägerier som ingår i PIF-

konventionen från 1995. 

utgår 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/7 

Ändringsförslag  7 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 

2015/2128(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 53 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

53. Europaparlamentet betonar att även 

EPPO-förordningen bör antas snabbt, 

och begär att rådet förklarar sina skäl för 

att förhala förhandlingarna. 

utgår 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/8 

Ändringsförslag  8 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 

2015/2128(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 59 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

59. Europaparlamentet framhåller att i 

nödsituationer, t.ex. utnyttjande av medel 

för flyktingar, förekommer det ofta 

undantag från normala 

upphandlingsförfaranden, bl.a. direkt 

tillgång till medlen. Därför har det 

beklagligtvis ofta förekommit missbruk. 

Kommissionen uppmanas att effektivare 

övervaka utnyttjandet av sådana undantag 

och den spridda praxisen att dela upp 

upphandlade kontrakt för att inte 

överskrida tröskelvärden, och på så sätt 

undvika normala upphandlingsförfaranden. 

59. Europaparlamentet är oroat över att det 

i nödsituationer, t.ex. utnyttjande av medel 

för flyktingar, ofta förekommer undantag 

från normala upphandlingsförfaranden, 

bl.a. direkt tillgång till medlen. 

Parlamentet påminner om att det därför 

ofta har förekommit missbruk. 

Parlamentet påminner om att en 

nödsituation inte ursäktar felaktigt 

agerande eller missbruk. All användning 

av medel, också i extrema nödsituationer, 

måste ske i överensstämmelse med 

reglerna och med tillbörlig respekt för 

unionens och medlemsstaternas 

ekonomiska intressen. Kommissionen 

uppmanas att effektivare övervaka 

utnyttjandet av sådana undantag och den 

spridda praxisen att dela upp upphandlade 

kontrakt för att inte överskrida 

tröskelvärden, och på så sätt undvika 

normala upphandlingsförfaranden. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/9 

Ändringsförslag  9 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 

2015/2128(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 75 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

75. Europaparlamentet påminner om sin 

begäran avseende årsrapporten för 2013 

om skyddet av EU:s ekonomiska intressen
1
 

om en snabb lösning av de utestående 

frågorna rörande Olaf och dess 

övervakningskommitté. Parlamentet 

upprepar att varken Olaf eller dess 

övervakningskommitté kan uppfylla sina 

rättsliga skyldigheter effektivt under det 

rådande begränsade samarbetet. Bristen på 

framsteg är oroande, och därför anser 

parlamentet att den rådande situationen är 

oacceptabel. Kommissionen uppmanas att 

helt och fullt spela sin roll och att aktivt 

verka för en långsiktig lösning som måste 

genomföras utan dröjsmål. 

______________ 
1
 Antagna texter, P8_TA(2015)0062. 

75. Europaparlamentet påminner om sin 

begäran avseende årsrapporten för 2013 

om skyddet av EU:s ekonomiska intressen
1
 

om en snabb lösning av de utestående 

frågorna rörande Olaf och dess 

övervakningskommitté. Parlamentet 

upprepar att varken Olaf eller dess 

övervakningskommitté kan uppfylla sina 

rättsliga skyldigheter effektivt under det 

rådande begränsade samarbetet. Bristen på 

framsteg är oroande, och därför anser 

parlamentet att den rådande situationen är 

oacceptabel. Kommissionen uppmanas att 

helt och fullt spela sin roll och att aktivt 

verka för en långsiktig lösning som måste 

genomföras utan dröjsmål. Parlamentet är 

oroat av att beslutens ärlighet och 

legitimitet kan komma att ifrågasättas på 

grund av de interna konflikterna mellan 

Olaf och dess övervakningskommitté. 

_____________ 
1
 Antagna texter, P8_TA(2015)0062. 

Or. en 

 

 


