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Årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 

(2016/2097(INI)) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet noterar de 

241 anmälda fallen av cigarettsmuggling, 

vilka uppskattningsvis ledde till en förlust 

av 31 miljoner EUR i traditionella egna 

medel. Parlamentet ifrågasätter tullens 

vaksamhet i de medlemsstater (Tjeckien, 

Malta, Cypern, Luxemburg, 

Nederländerna, Portugal och Sverige) 

som inte har rapporterat ett enda fall av 

cigarettsmuggling under 2015, och betonar 

att man måste förbättra tulltjänsterna i 

dessa medlemsstater. Parlamentet noterar 

också i detta sammanhang att det inte 

finns någon statistisk distinktion mellan 

smuggling ”inom EU” och ”till EU”. 

25. Europaparlamentet noterar de 

241 fall av anmälda smuggelcigaretter 

som uppskattningsvis ledde till en förlust 

av 31 miljoner EUR i traditionella egna 

medel. Parlamentet ifrågasätter tullens 

vaksamhet i vissa medlemsstater som inte 

rapporterat ett enda fall av 

cigarettsmuggling under 2015. 

Or. en 
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Betänkande A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 

(2016/2097(INI)) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 51 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

51. Europaparlamentet stöder 

kommissionens strategi att rekommendera 

de medlemsstater som fortsätter att anmäla 

väldigt få bedrägerier när det gäller 

upptäckt och/eller anmälning av 

bedrägerier (Österrike, Belgien, 

Frankrike, Litauen, Malta, Spanien, 

Sverige och Förenade kungariket), 

i synnerhet de som inte har rapporterat ett 

enda fall under de senaste fem åren: 

Slovakien och Finland inom jordbruket 

och Danmark och Luxemburg inom 

sammanhållningspolitiken. 

51. Europaparlamentet stöder 

kommissionens strategi att rekommendera 

de medlemsstater som fortsätter att anmäla 

väldigt få bedrägerier att förstärka sitt 

arbete för att upptäcka och/eller anmäla 

bedrägerier. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 56 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

56. Europaparlamentet välkomnar att 

fler och fler fall av oriktigheter upptäcks 

vid gemenskapskontrollerna, både i 

förhand och i efterhand. Parlamentet anser 

dock att förebyggande åtgärder är bättre 

än att återkräva förluster, och att man 

alltid bör göra en oberoende bedömning i 

förväg av de projekt som ska finansieras. 

Parlamentet uppmanar därför 

medlemsstaterna att genomföra 

förhandskontrollerna på ett bättre sätt med 

hjälp av kommissionen och att utnyttja all 

tillgänglig information för att förebygga fel 

och felaktiga utbetalningar i samband med 

EU-medel. Parlamentet påminner i detta 

sammanhang om att budgethänsyn inte 

kan åberopas som skäl för att minska den 

personal som arbetar med sådana 

förhandskontroller, eftersom 

förebyggandet av oriktigheter betalar sig 

självt. 

56. Europaparlamentet välkomnar att 

fler och fler fall av oriktigheter upptäcks 

vid gemenskapskontrollerna, både i 

förhand och i efterhand, och anser därför 

att dessa kontroller bör stärkas ytterligare, 

men anser dock att det är enklare att 

förebygga än att driva in förlorade medel. 

Parlamentet uppmanar därför med 

eftertryck medlemsstaterna att genomföra 

förhandskontrollerna på ett bättre sätt med 

hjälp av kommissionen och att utnyttja all 

tillgänglig information för att förebygga fel 

och felaktiga utbetalningar i samband med 

EU-medel. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 71 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

71. Europaparlamentet konstaterar att 

år 2015 förblev korruptionsbekämpning en 

prioritet inom ramen för den europeiska 

planeringsterminen och dithörande 

förfarande för ekonomisk styrning. 

Parlamentet välkomnar de åtgärder som 

vidtagits för denna kamp, såsom 

anordnandet av ett möte med 

medlemsstaternas nationella 

kontaktpunkter, inledandet av Programmet 

för utbyte av erfarenheter för 

medlemsstaterna och Olafs deltagande på 

uppdrag av kommissionen vid europeiska 

och internationella antikorruptionsforum. 

71. Europaparlamentet noterar med 

tillfredsställelse att år 2015 förblev 

korruptionsbekämpning en prioritet inom 

ramen för den europeiska 

planeringsterminen och dithörande 

förfarande för ekonomisk styrning. 

Parlamentet välkomnar de åtgärder som 

vidtagits för denna kamp, såsom 

anordnandet av ett möte med 

medlemsstaternas nationella 

kontaktpunkter, inledandet av Programmet 

för utbyte av erfarenheter för 

medlemsstaterna och Olafs deltagande på 

uppdrag av kommissionen vid europeiska 

och internationella antikorruptionsforum. 

Or. en 

 


