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Förslag till resolution 

Punkt 6 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens paket med fyra delegerade 

förordningar och fyra 

genomförandeförordningar om 

bestämmelser om rapportering av 

oriktigheter inom den delade förvaltningen, 

som syftar till att förbättra kvaliteten och 

konsekvensen i den information om 

oriktigheter och bedrägerier som 

medlemsstaterna rapporterar. Parlamentet 

beklagar att dessa förordningar inte 

reglerar några tidsfrister inom vilka 

medlemsstaterna vore skyldiga att 

rapportera oriktigheterna. 

Europaparlamentet beklagar att av 538 

oriktigheter som rapporterades av Irland 

2015 hade 537 samband med det gamla 

rapporteringsprogrammet från 2000–2006, 

och att 5 105 av 5 619 oriktigheter som 

rapporterades av Spanien rörde oriktigheter 

inom sammanhållningspolitiken, vilka 

upptäckts under hela perioden 2007–2013, 

och som alla rapporterades tillsammans 

under 2015. Parlamentet betonar att 

situationen där medlemsstater inte lämnar 

uppgifter på ett punktligt sätt eller lämnar 

inkorrekta uppgifter har pågått i flera år. 

Parlamentet betonar att det är omöjligt att 

göra jämförelser och en objektiv 

bedömning av omfattningen på bedrägerier 

i EU:s medlemsstater. 

6. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens paket med fyra delegerade 

förordningar och fyra 

genomförandeförordningar om 

bestämmelser om rapportering av 

oriktigheter inom den delade förvaltningen, 

som syftar till att förbättra kvaliteten och 

konsekvensen i den information om 

oriktigheter och bedrägerier som 

medlemsstaterna rapporterar. Parlamentet 

beklagar att dessa förordningar inte 

reglerar några tidsfrister inom vilka 

medlemsstaterna vore skyldiga att 

rapportera oriktigheterna. Parlamentet 

beklagar att av 538 oriktigheter som inte 

var bedrägerier som rapporterades av 

Irland 2015 hade 537 samband med det 

gamla rapporteringsprogrammet från 

2000–2006, och att 5 105 av 5 619 

oriktigheter som rapporterades av Spanien 

rörde oriktigheter inom 

sammanhållningspolitiken, vilka upptäckts 

under hela perioden 2007–2013, och som 

alla rapporterades tillsammans under 2015, 

och att Nederländerna rapporterade 

endast 1 fall inom fiskesektorn 2014 men 

53 fall 2015. Parlamentet betonar att 

situationen där medlemsstater inte lämnar 

uppgifter på ett punktligt sätt eller lämnar 

inkorrekta uppgifter har pågått i flera år. 

Parlamentet betonar att det är omöjligt att 

göra jämförelser och en objektiv 
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bedömning av omfattningen på bedrägerier 

i EU:s medlemsstater. 
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Förslag till resolution 

Punkt 35 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet är djupt oroat 

över att antalet rapporterade bedrägerier 

och andra oriktigheter som avser 

Europeiska garantifonden för jordbruket 

(EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden 

för landsbygdsutveckling (Ejflu) har ökat 

varje år under minst fem på varandra 

följande år, medan antalet rapporterade fall 

har ökat från 1 970 under 2011 till 4 612 

under 2015. Parlamentet konstaterar dock 

att oriktigheterna avseende EGFJ har varit 

stabila under en längre tid (+ 6 % jämfört 

med 2014 och med 10 % jämfört med 

2011), och att de som rör Ejflu har ökat 

konstant. Det aktuella beloppet har minskat 

från 211 miljoner EUR 2011 till 119 

miljoner EUR 2012, men ökade stadigt till 

394 miljoner EUR under 2015, med 

rapporterade oriktigheter avseende Ejflu 

som ligger nära 2 % av hela fonden. 

Parlamentet uppmanar eftertryckligen 

medlemsstaterna med det högsta antalet 

anmälda oriktigheter – Rumänien, Italien, 

Spanien, Polen, Ungern, Portugal och 

Litauen – att snabbt och effektivt reglera 

situationen för att vända denna trend. 

35. Europaparlamentet är djupt oroat 

över att antalet rapporterade bedrägerier 

och andra oriktigheter som avser 

Europeiska garantifonden för jordbruket 

(EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden 

för landsbygdsutveckling (Ejflu) har ökat 

varje år under minst fem på varandra 

följande år, medan antalet rapporterade fall 

har ökat från 1 970 under 2011 till 4 612 

under 2015. Parlamentet konstaterar dock 

att oriktigheterna avseende EGFJ har varit 

stabila under en längre tid (+ 6 % jämfört 

med 2014 och med 10 % jämfört med 

2011), och att de som rör Ejflu har ökat 

konstant. Det aktuella beloppet har minskat 

från 211 miljoner EUR 2011 till 119 

miljoner EUR 2012, men ökade stadigt till 

394 miljoner EUR under 2015, med 

rapporterade oriktigheter avseende Ejflu 

som ligger nära 2 % av hela fonden. 

Parlamentet uppmanar eftertryckligen 

medlemsstaterna med det högsta antalet 

anmälda oriktigheter som inte är 

bedrägerier– Rumänien, Italien, Spanien, 

Polen, Ungern, Portugal och Litauen – att 

snabbt och effektivt reglera situationen för 

att vända denna trend. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 69 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

69. Europaparlamentet välkomnar att 

parlamentet, kommissionen, rådet, EU-

domstolen, revisionsrätten, Europeiska 

utrikestjänsten, Europeiska ekonomiska 

och sociala kommittén, Regionkommittén, 

Europeiska ombudsmannen och 

Europeiska datatillsynsmannen har infört 

interna regler som skyddar visselblåsare, i 

enlighet med artiklarna 22a, 22b och 22c i 

tjänsteföreskrifterna, och förväntar sig 

ytterligare förbättringar när det gäller 

regler för skydd av visselblåsare. 

69. Europaparlamentet välkomnar att 

parlamentet, kommissionen, rådet, EU-

domstolen, revisionsrätten, Europeiska 

utrikestjänsten, Europeiska ekonomiska 

och sociala kommittén, Regionkommittén, 

Europeiska ombudsmannen, Europeiska 

datatillsynsmannen och majoriteten av 

EU:s byråer har infört interna regler som 

skyddar visselblåsare, i enlighet med 

artiklarna 22a, 22b och 22c i 

tjänsteföreskrifterna, och förväntar sig 

ytterligare förbättringar när det gäller 

regler för skydd av visselblåsare. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 85 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

85. Europaparlamentet måste tyvärr 

konstatera att trots Olafs försäkringar om 

att byrån gör allt som står i dess makt för 

att förkorta utredningstiderna har tiden för 

utredningsfasen stadigt ökat sedan 2012, 

från 22,5 till 25,1 månader för avslutade 

ärenden och från 17,3 till 18,7 månader för 

samtliga ärenden. 

85. Europaparlamentet konstaterar att 

Olaf gör allt som står i dess makt för att 

förkorta utredningstiderna. Trots att tiden 

för utredningsfasen stadigt ökat sedan 

2012, från 22,5 till 25,1 månader för 

avslutade ärenden som en följd av Olafs 

ansträngningar att avsluta gamla 

utdragna utredningar och från 17,3 till 

18,7 månader för samtliga ärenden, 

välkomnar parlamentet att den totala 

tiden för att utreda ärenden har sjunkit 

sedan 2012 från 30 månader till 27,9 vad 

gäller avslutade ärenden, och från 23,6 

till 21 månader avseende samtliga 

ärenden. 

Or. en 

 


