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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

minder Kommissionen om, at beskyttelsen af Det Europæiske Fællesskabs finansielle 1.
interesser og bekæmpelse af svig under de nuværende forhold med truende budgetmæssige 
restriktioner sammen udgør et tvingende nødvendigt krav til at sikre, at medlemsstaternes 
finansielle bidrag, som udgør størsteparten af det samlede EU-budget, anvendes på en 
gennemsigtig, ansvarlig og effektiv måde;

minder Kommissionen og alle medlemsstaterne om, at beskyttelsen af Fællesskabernes 2.
finansielle interesser og bekæmpelsen af svig fortsat vil være bydende nødvendigt såvel som 
deres delte ansvar uanset udfaldet af forfatningens ratifikationsproces;

minder Kommissionen om, at da den er ansvarlig for gennemførelsen af EU's samlede 3.
budget, må den primært være forpligtet til at bekæmpe den skødesløse interne forvaltning 
ved at gennemføre stærke kontrolmekanismer og bedste praksis i dens finansielle 
forvaltning og i inddrivelse af mistede eller uretmæssige udbetalte midler;

minder Kommissionen om, at det, samtidig med at der ikke er behov for at intensivere 4.
harmoniseringen af straffeloven i EU ved at oprette nye administrative organer, er 
nødvendigt, at medlemsstaterne anvender deres eksisterende juridiske og kontrolmæssige 
bestemmelser mere effektivt for at sikre en sund finansiel forvaltning i forbindelse med 
håndteringen af Fællesskabernes eller nationale finansielle ressourcer;

opfordrer Kommissionen til at styrke sine bestræbelser på at gøre alle EU-medlemsstater 5.
og især de ti nye medlemsstater og ansøgerlandene fuldt ud bevidste om og indstillet på at 
gennemføre de følgende vigtige målsætninger for beskyttelsen af Fællesskabernes interesser 
og bekæmpelsen af svig:

en bedre multilateral samarbejdskultur for at sikre en regelmæssig og hurtig udveksling −
af ajourførte informationer blandt kontrolstrukturer til bekæmpelse af svig i hver enkelt 
medlemsstat og udviklingen af et operationelt partnerskab mellem medlemsstaterne og 
de ansvarlige tjenestegrene i Kommissionen;

en øget interinstitutionel tilgang til forebyggelse og bekæmpelse af korruption og svig −
inden for de strukturelle politikker og samhørighedspolitikker gennem øget 
gennemsigtighed og øgede kontroller på stedet inden for hver enkelt medlemsstats 
eksisterende kontrolsystem og regelmæssige evalueringer ex-ante og verifikationer ex-
post af projektrelaterede beretninger fra Den Europæiske Revisionsret;

opfordrer Kommissionen og alle medlemsstaterne til at sikre, at der er anvendes de samme 6.
strenge kontrolsystemer og retlige sanktioner i tilfælde af svig mod Fællesskabernes 
finansielle interesser og i tilfælde af svig mod medlemsstaternes interesser, især i 
forbindelse med samfinansierede projekter inden for strukturpolitikkerne og 
samhørighedspolitikkerne;
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1 Denne forkortelse henviser til Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center - The European Technical 
& Scientific European Centre.
2 Rådets afgørelse 2001/923/EF af 17. december 2001 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og 
uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri ("Pericles"-programmet)(EFT L 339 af 
21.12.2001, s. 50).
3 "Herkules"-programmet har fået tildelt et flerårigt budget på 11.775.000 € for en treårig periode fra 2004 
(EUT L 143 af 30.4.2004, s. 9).

opfordrer Rådet til at sikre, at Det Europæiske Kontor til Bekæmpelse af Svig (OLAF) 7.
udfører sine aktiviteter uafhængigt af Kommissionen og i nært samarbejde med de 
finansielle kontrolorganer, der oprettes i hvert medlemsstat for at sikre transparent 
feedback om anvendelsen af Fællesskabernes finanser på nationalt plan og EU-plan;

opfordrer medlemsstaterne til yderligere at udvikle et multilateralt samarbejde med 8.
tredjelandspartnere med hensyn til toldinformationssystemet og et elektronisk sagsregister 
på toldområdet (FIDE) og til regelmæssige udvekslinger af oplysninger inden for det 
såkaldte "Anti-fraud information System" (AFIS) med henblik på at forhindre alvorlige og 
transnationale forbrydelser;

opfordrer medlemsstaterne til at arbejde nært sammen med Kommissionen og ETSC1 om 9.
beskyttelse af euroen mod falskmøntneri og oprettelsen af centre for uddannelse og bistand 
under "Pericles"-programmet2 på regionalt plan for at sikre, at de regionale myndigheder 
(politi og ansvarlige regionale eller nationale myndigheder) inddrages i bekæmpelsen af 
falskmøntneri;

foreslår Kommissionen og Rådet at oprette en europæisk pris som belønning til enhver 10.
medlemsstat, ethvert offentligt eller privat organ eller enkeltperson for de bedste 
foranstaltninger, der træffes eller gennemføres med hensyn til beskyttelse af 
Fællesskabernes finansielle interesser og bekæmpelsen af falskmøntneri af euroen; mener, at 
denne pris, som kunne kaldes "Den Europæiske Herkules-pris", kunne tildeles hvert år og 
finansieres via fællesskabsprogrammet Herkules3 med henblik på at fremme aktioner inden 
for beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser.


