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Gilles Pargneaux 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Årsrapport 2015 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - 

Bekæmpelse af svig 

2016/2097(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. noterer sig de 241 indberettede 

sager om smuglede cigaretter, som 

involverer et anslået tab af traditionelle 

egne indtægter på 31 mio. EUR; sætter 

spørgsmålstegn ved toldmyndighedernes 

årvågenhed i de medlemsstater, der ikke 

har indberettet et eneste tilfælde af 

cigaretsmugling i 2015 (Den Tjekkiske 

Republik, Malta, Cypern, Luxembourg, 

Nederlandene, Portugal og Sverige), og 

understreger behovet for at forbedre 

toldtjenesterne i disse medlemsstater; 

bemærker også i denne forbindelse, at der 

ikke foreligger nogen statistisk sondring 

mellem smugling "inden for EU" og ”til 

EU"; 

25. noterer sig de 241 indberettede 

sager om smuglede cigaretter, som 

involverer et anslået tab af traditionelle 

egne indtægter på 31 mio. EUR; sætter 

spørgsmålstegn ved toldmyndighedernes 

årvågenhed i visse medlemsstater, der ikke 

har indberettet et eneste tilfælde af 

cigaretsmugling i 2015; 

Or. en 
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for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Årsrapport 2015 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - 

Bekæmpelse af svig 

2016/2097(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 51 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

51. støtter Kommissionen i dens tilgang 

med at henstille, at medlemsstater, der 

fortsat indberetter et meget lavt antal 

svigagtige uregelmæssigheder (Østrig, 

Belgien, Frankrig, Litauen, Malta, 

Spanien, Sverige og Det Forenede 

Kongerige), styrker deres indsats i 

forbindelse med afsløring og indberetning 

af svig, navnlig de der ikke har indberettet 

nogen sag i de seneste fem år: Slovakiet 

og Finland i forbindelse med landbrug, og 

Danmark og Luxembourg i forbindelse 

med samhørighedspolitikken; 

51. støtter Kommissionen i dens tilgang 

med at henstille, at medlemsstater, der 

fortsat indberetter et meget lavt antal 

svigagtige uregelmæssigheder, styrker 

deres indsats for afsløring og indberetning 

af svig; 

Or. en 
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Betænkning A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Årsrapport 2015 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - 

Bekæmpelse af svig 

2016/2097(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 56 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

56. glæder sig over, at de forudgående 

og efterfølgende "fællesskabskontroller" 

afslører flere og flere tilfælde af 

uregelmæssigheder; mener imidlertid, at 

forebyggelse er lettere end dækning af 

tab, og at der altid foretages en 

forudgående uafhængig vurdering af 

projekter, der skal finansieres; opfordrer 

derfor indtrængende medlemsstaterne til 

bedre at udføre forudgående kontrol med 

bistand fra Kommissionen og til at anvende 

alle tilgængelige oplysninger for at undgå 

fejl og ureglementerede betalinger, der 

vedrører EU-midler; minder i denne 

forbindelse om, at budgetmæssige 

begrænsninger ikke kan bruges som 

påskud for at skære ned på det personale, 

der beskæftiger sig med denne 

forudgående kontrol, eftersom 

forhindring af uregelmæssigheder i sig 

selv betaler sig; 

56. glæder sig over, at de forudgående 

og efterfølgende "fællesskabskontroller" 

afslører flere og flere tilfælde af 

uregelmæssigheder, og mener derfor, at 

disse kontroller bør strammes yderligere; 
mener dog, at det er lettere at forebygge 

end at inddrive tab; opfordrer derfor 

indtrængende medlemsstaterne til bedre at 

udføre forudgående kontrol med bistand fra 

Kommissionen og til at anvende alle 

tilgængelige oplysninger for at undgå fejl 

og ureglementerede betalinger, der 

vedrører EU-midler; 

Or. en 
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Betænkning A8-0159/2017 
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Årsrapport 2015 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - 
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Forslag til beslutning 

Punkt 71 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

71. bemærker, at bekæmpelsen af 

korruption i 2015 fortsat var en prioritet 

inden for rammerne af det europæiske 

semester og den tilhørende proces med 

økonomisk styring; bifalder de 

foranstaltninger, der er truffet i forbindelse 

med bekæmpelsen, som f.eks. 

tilrettelæggelsen af møder med 

medlemsstaternes nationale 

kontaktpunkter, igangsættelse af 

"erfaringsudvekslingsprogrammet" for 

medlemsstaterne, OLAF's deltagelse på 

vegne af Kommissionen i europæiske og 

internationale 

korruptionsbekæmpelsesfora; 

71. konstaterer med tilfredshed, at 

bekæmpelsen af korruption i 2015 fortsat 

var en prioritet inden for rammerne af det 

europæiske semester og den tilhørende 

proces med økonomisk styring; bifalder de 

foranstaltninger, der er truffet i forbindelse 

med bekæmpelsen, som f.eks. 

tilrettelæggelsen af møder med 

medlemsstaternes nationale 

kontaktpunkter, igangsættelse af 

"erfaringsudvekslingsprogrammet" for 

medlemsstaterne, OLAF's deltagelse på 

vegne af Kommissionen i europæiske og 

internationale 

korruptionsbekæmpelsesfora; 

Or. en 

 

 


