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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner kommissionen att i nuvarande tider av hotande 
budgetrestriktioner utgör skyddet av gemenskapernas ekonomiska intressen och kampen 
mot bedrägerier tillsammans det mest oavvisliga kravet för att se till att medlemsstaternas 
ekonomiska bidrag, som utgör den största delen av EU:s allmänna budget, används på ett 
öppet, ansvarsfullt och effektivt sätt.

2. Europaparlamentet påminner kommissionen och alla medlemsstaterna om att skyddet av 
gemenskapernas ekonomiska intressen och kampen mot bedrägerier kommer att vara ett 
framträdande krav och deras gemensamma ansvar oavsett hur ratificeringen av 
konstitutionen utfaller.

3. Europaparlamentet påminner kommissionen om att dess främsta skyldighet, som ansvarig 
för genomförandet av EU:s allmänna budget, måste vara att bekämpa bristfällig ekonomisk 
förvaltning internt genom att införa stränga kontrollmekanismer och bästa praxis i sin 
ekonomiska förvaltning och i samband med återkraven av medel som utbetalats felaktigt.

4. Europaparlamentet påminner kommissionen om att det visserligen inte finns något behov 
av att intensifiera harmoniseringen av straffrätten på EU-nivå genom att inrätta nya 
administrativa organ men att det är nödvändigt för medlemsstaterna att använda sina egna 
rättsliga bestämmelser och övervakningsregler på ett mycket effektivare sätt för att 
säkerställa en sund ekonomisk förvaltning när Europeiska gemenskapernas eller 
medlemsstaternas ekonomiska resurser handhas.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förstärka sina ansträngningar för att göra 
alla EU:s medlemsstater, särskilt de tio nya medlemsstaterna och kandidatländerna, fullt 
medvetna om och beredda att tillämpa följande huvudmål för skydd av gemenskapernas 
ekonomiska intressen och kampen mot bedrägerier:

– en förstärkt kultur av multilateralt samarbete för ett regelbundet och snabbt utbyte av 
uppdaterad information bland bedrägeribekämpningsinstanser i varje medlemsstat och 
utveckling av ett praktiskt fungerande partnerskap mellan medlemsstaterna och de 
ansvariga kommissionsavdelningarna,

– en intensifierad interinstitutionell metod för att förebygga och bekämpa korruption och 
bedrägeri inom struktur- och sammanhållningspolitiken genom ökad öppenhet och 
tätare kontroller på plats av medlemsstaternas kontrollsystem och regelbundna 
förhandsutvärderingar och efterhandskontroller av projektrelaterade ekonomiska 
rapporter från Europeiska revisionsrätten.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och alla medlemsstater att se till att lika 
stränga kontrollsystem och rättsliga straffåtgärder tillämpas på fall av bedrägeri mot 
gemenskapernas som mot medlemsstaternas ekonomiska intressen, särskilt när det gäller 
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1 Denna förkortning avser Europeiska tekniska och vetenskapliga centrumet.
2 Rådets beslut 2001/923/EG av den 17 december 2001 om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd 
och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) (EGT L 339, 
21.12.2001 s. 50).
3 Hercule-programmet har fått en flerårig budget på 11 775 000 euro under tre år från och med 2004 
(EGT L 143, 30.4.2004, s. 9).

samfinansierade projekt inom struktur- och sammanhållningspolitiken.

7. Europaparlamentet uppmanar rådet att se till att Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (OLAF) bedriver sin verksamhet oberoende av kommissionen och i 
nära samarbete med organ för ekonomisk kontroll i varje medlemsstat så att 
återkopplingen om användningen av Europeiska gemenskapernas medel kan präglas av 
öppenhet och insyn på nationell och EU-nivå.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta att utveckla multilateralt 
samarbete med partner från tredje land när det gäller register för identifieringen av 
tullutredningar (FIDE) och att regelbundet utbyta uppgifter i AFIS (”Anti-fraud 
information system”) så att man kan förebygga allvarliga och transnationella brott.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att arbeta i nära samarbete med 
kommissionen och ETSC1 om tekniskt skydd mot förfalskning av euromynt och inrätta 
centra för utbildning och stöd inom ramen för Perikles-programmet2 på regional nivå för 
att se till att regionala myndigheter (polis och ansvariga regionala och nationella 
myndigheter) engageras i kampen mot falskmyntning.

10. Europaparlamentet föreslår till kommissionen och rådet att det inrättas ett europeiskt pris 
för att belöna en medlemsstat, en offentlig eller privat organisation eller en enskild person 
för den bästa åtgärden eller handlingen när det gäller skydd av gemenskapernas 
ekonomiska intressen och kampen mot euroförfalskning. Priset, som skulle kunna kallas 
det europeiska Herakles-priset, skulle kunna delas ut varje år och finansieras inom ramen 
för gemenskapsprogrammet ”Hercule” för att främja åtgärder inom området för skydd av 
gemenskapens ekonomiska intressen.3


