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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. glæder sig over Kommissionens 

pakke med fire delegerede forordninger og 

fire gennemførelsesforordninger om 

indberetning af uregelmæssigheder i 

forbindelse med delt forvaltning, der sigter 

mod at forbedre kvaliteten og 

sammenhængen af de oplysninger om 

uregelmæssigheder og svig, som 

medlemsstaterne har indberettet; beklager, 

at disse forordninger ikke opstiller 

tidsplaner, inden for hvilke 

medlemsstaterne vil være forpligtet til at 

indberette uregelmæssigheder; beklager, at 

537 ud af 538 uregelmæssigheder, der blev 

indberettet af Irland i 2015, havde 

tilknytning til det gamle 

rapporteringsprogram fra 2000-2006, og at 

5 105 ud af 5 619 uregelmæssigheder, som 

blev indberettet af Spanien, vedrørte 

uregelmæssigheder, der var blevet afsløret 

inden for samhørighedspolitikken i hele 

perioden 2007-2013, og som alle blev 

indberettet samlet i 2015; understreger, at 

medlemsstaters manglende indberetning af 

oplysninger i rette tid eller indberetning af 

upræcise oplysninger er en situation, der 

har gentaget sig i mange år; fremhæver, at 

det er umuligt at foretage sammenligninger 

og evaluere det sande omfang af svig i 

EU's medlemsstater objektivt; 

6. glæder sig over Kommissionens 

pakke med fire delegerede forordninger og 

fire gennemførelsesforordninger om 

indberetning af uregelmæssigheder i 

forbindelse med delt forvaltning, der sigter 

mod at forbedre kvaliteten og 

sammenhængen af de oplysninger om 

uregelmæssigheder og svig, som 

medlemsstaterne har indberettet; beklager, 

at disse forordninger ikke opstiller 

tidsplaner, inden for hvilke 

medlemsstaterne vil være forpligtet til at 

indberette uregelmæssigheder; beklager 

med hensyn til de indberettede tilfælde af 

ikke-svigagtige uregelmæssigheder, at 537 

ud af 538 uregelmæssigheder, der blev 

indberettet af Irland i 2015, havde 

tilknytning til det gamle 

rapporteringsprogram fra 2000-2006, at 

5 105 ud af 5 619 uregelmæssigheder, som 

blev indberettet af Spanien, vedrørte 

uregelmæssigheder, der var blevet afsløret 

inden for samhørighedspolitikken i hele 

perioden 2007-2013, og som alle blev 

indberettet samlet i 2015, og at 

Nederlandene kun indberettede ét tilfælde 

vedrørende fiskerisektoren i 2014 mod 53 

tilfælde i 2015; understreger, at 

medlemsstaters manglende indberetning af 

oplysninger i rette tid eller indberetning af 

upræcise oplysninger er en situation, der 
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har gentaget sig i mange år; fremhæver, at 

det er umuligt at foretage sammenligninger 

og evaluere det sande omfang af svig i 

EU's medlemsstater objektivt; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. er dybt bekymret over, at antallet af 

indberettede tilfælde af svig og andre 

uregelmæssigheder vedrørende Den 

Europæiske Garantifond for Landbruget 

(EGFL) og Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) har været 

stigende hvert år i mindst fem på hinanden 

følgende år, idet antallet af sager voksede 

fra 1 970 i 2011 til 4 612 i 2015; bemærker 

imidlertid, at uregelmæssighederne 

vedrørende EGFL gennem tiden har ligget 

stabilt (+ +6 % i forhold til 2014 og 10 % i 

forhold til 2011), og at dem, der vedrører 

ELFUL, har været konstant stigende; 

bemærker, at det økonomiske beløb faldt 

fra 211 mio. EUR i 2011 til 119 mio. EUR 

i 2012, men steg støt til 394 mio. EUR i 

2015, idet de indberettede 

uregelmæssigheder vedrørende ELFUL 

nåede op i nærheden af 2 % af den samlede 

fond; opfordrer indtrængende de 

medlemsstater, der har det højeste antal 

indberettede uregelmæssigheder – 

Rumænien, Italien, Spanien, Polen, 

Ungarn, Portugal og Litauen – til hurtigt og 

effektivt at få situationen under kontrol for 

at vende denne tendens; 

35. er dybt bekymret over, at antallet af 

indberettede tilfælde af svig og andre 

uregelmæssigheder vedrørende Den 

Europæiske Garantifond for Landbruget 

(EGFL) og Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) har været 

stigende hvert år i mindst fem på hinanden 

følgende år, idet antallet af sager voksede 

fra 1 970 i 2011 til 4 612 i 2015; bemærker 

imidlertid, at uregelmæssighederne 

vedrørende EGFL gennem tiden har ligget 

stabilt (+ +6 % i forhold til 2014 og 10 % i 

forhold til 2011), og at dem, der vedrører 

ELFUL, har været konstant stigende; 

bemærker, at det økonomiske beløb faldt 

fra 211 mio. EUR i 2011 til 119 mio. EUR 

i 2012, men steg støt til 394 mio. EUR i 

2015, idet de indberettede 

uregelmæssigheder vedrørende ELFUL 

nåede op i nærheden af 2 % af den samlede 

fond; opfordrer indtrængende de 

medlemsstater, der har det højeste antal 

indberettede tilfælde af ikke-svigagtige 

uregelmæssigheder – Rumænien, Italien, 

Spanien, Polen, Ungarn, Portugal og 

Litauen – til hurtigt og effektivt at få 

situationen under kontrol for at vende 

denne tendens; 
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69. glæder sig over, at Parlamentet, 

Kommissionen, Rådet, Domstolen, 

Revisionsretten, Tjenesten for EU's 

Optræden Udadtil, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg, 

Regionsudvalget, Den Europæiske 

Ombudsmand og Den Europæiske 

Tilsynsførende for Databeskyttelse har 

gennemført interne regler, der beskytter 

whistleblowere, i overensstemmelse med 

artikel 22a, 22b og 22c i 

tjenestemandsvedtægten, og forventer 

yderligere forbedringer med hensyn til 

regler for beskyttelse af whistleblowere; 

69. glæder sig over, at Parlamentet, 

Kommissionen, Rådet, Domstolen, 

Revisionsretten, Tjenesten for EU's 

Optræden Udadtil, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg, 

Regionsudvalget, Den Europæiske 

Ombudsmand, Den Europæiske 

Tilsynsførende for Databeskyttelse og 

størstedelen af EU-agenturerne har 

gennemført interne regler, der beskytter 

whistleblowere, i overensstemmelse med 

artikel 22a, 22b og 22c i 

tjenestemandsvedtægten, og forventer 

yderligere forbedringer med hensyn til 

regler for beskyttelse af whistleblowere; 

Or. en 
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85. beklager, at trods OLAF's 

forsikringer om, at det gør sit yderste for at 

afkorte varigheden af sine undersøgelser, 

er varigheden af dets undersøgelsesfase 

øget konstant siden 2012, fra 22,5 måneder 

til 25,1 måneder i forbindelse med lukkede 

sager og fra 17,3 måneder til 18,7 måneder 

i alle sager; 

85. noterer sig, at OLAF gør sit yderste 

for at afkorte varigheden af sine 

undersøgelser; konstaterer med 

tilfredshed, at selv om varigheden af dets 

undersøgelsesfase er øget konstant siden 

2012, fra 22,5 måneder til 25,1 måneder i 

forbindelse med afsluttede sager som følge 

af OLAF's bestræbelser på at få afsluttet 

ældre undersøgelser, der har stået på i 

lang tid, og fra 17,3 måneder til 18,7 

måneder for alle sager, er den totale 

sagsbehandlingstid faldet siden 2012, fra 

30 måneder til 27,9 måneder for 

afsluttede sager og fra 23.6 måneder til 

21. måneder for alle sager; 

Or. en 

 

 


