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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om årsrapport 2015 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – 

bekæmpelse af svig 

(2016/2097(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til artikel 325, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF), 

– der henviser til sine beslutninger om tidligere årsrapporter fra Kommissionen og Det 

Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), 

– der henviser til Kommissionens rapport af 14. juli 2016 "Beskyttelse af Den Europæiske 

Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig – Årsrapport 2015" (COM(2016)0472) 

og de ledsagende arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2016)234, 

SWD(2016)235, SWD(2016)236, SWD(2016)237, SWD(2016)238 og SWD(2016)239), 

– der henviser til OLAF's årsberetning 2015 og til aktivitetsrapport 2015 fra OLAF-

Overvågningsudvalget, 

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 

2015 med institutionernes svar, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. juli 2016 "Beskyttelse af Den 

Europæiske Unions budget indtil udgangen af 2015" (COM(2016)0486), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 250/2014 af 26. 

februar 2014 om oprettelse af et program til fremme af aktioner til beskyttelse af Den 

Europæiske Unions finansielle interesser (Hercule III-programmet) og om ophævelse af 

afgørelse nr. 804/2004/EF1, 

– der henviser til Kommissionens forslag af 17. juli 2013 til Rådets forordning om 

oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (COM(2013)0534), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 

11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for 

Bekæmpelse af Svig (OLAF), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/19992, 

– der henviser til Kommissionens forslag af 11. juli 2012 til Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions 

finansielle interesser (COM(2012)0363), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 

25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om 

                                                 
1 EUT L 84 af 20.3.2014, s. 6. 
2 EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1. 
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ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20021, 

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2016 om bekæmpelse af korruption og 

opfølgning af CRIM-beslutningen (2015/2110(INI)), 

– der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om 

beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser2, 

– der henviser til rapporten fra 2015 om momsgabet, som Kommissionen havde bestilt, og 

til meddelelsen fra Kommissionen af 7. april 2016 om en handlingsplan for moms 

(COM(2016)0148), 

– der henviser til EU-Domstolens dom i sag C-105/14 – Taricco m. fl., 

– der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 24/2015 af 3. marts 2016 

"Bekæmpelse af momssvig inden for Fællesskabet: Der er behov for mere handling",  

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 

om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF,  

A. der henviser til, at medlemsstaterne og Kommissionen har fælles ansvar for 

gennemførelsen af ca. 80 % af Unionens budget; 

B. der henviser til, at beskyttelsen af EU's finansielle interesser bør være et centralt element i 

EU’s politik for at øge borgernes tillid ved at sikre, at deres penge bruges korrekt og i 

overensstemmelse med princippet om, at hver euro skal bruges så effektivt som muligt; 

C. der henviser til, at det fremgår af artikel 325, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, at "Medlemsstaterne træffer de samme foranstaltninger til 

bekæmpelse af svig, der skader Unionens finansielle interesser, som til bekæmpelse af 

svig, der skader deres egne finansielle interesser". 

D. der henviser til, at det fremgår af artikel 325, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, at medlemsstaterne sammen med Kommissionen tilrettelægger et 

snævert løbende samarbejde mellem de kompetente myndigheder; 

E. der henviser til, at de mange forskellige retlige og administrative systemer i 

medlemsstaterne gør det vanskeligt at få bugt med uregelmæssigheder og bekæmpe svig; 

F. der henviser til, at moms er en væsentlig og voksende indtægtskilde for medlemsstaterne, 

som i 2014 gav en indtægt på næsten en billion EUR, bidrager til EU's egne indtægter, og 

som i 2014 beløb sig til 17 667 mio. EUR og tegnede sig for 12,27 % af EU's samlede 

indtægter; 

G. der henviser til, at det nuværende momssystem, navnlig som det anvendes i forbindelse 

med grænseoverskridende transaktioner, er sårbart over for svig og 

                                                 
1 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 
2 EUT L 312 af 23.12.1995, s. 1. 
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skatteundgåelsesstrategier, hvoraf alene MTIC-svig (svig i forbindelse med forsvundne 

forhandlere inden for Fællesskabet, ofte kaldet "karruselsvig") var ansvarlig for tab af 

momsindtægter til en værdi af omkring 50 mia. EUR i 2014; 

H. der henviser til, at momsgabet beløb sig til omkring 159,5 mia. EUR i 2014 og varierer fra 

under 5 % til over 40 %, afhængig af hvilket land man ser på;  

Afsløring og indberetning af uregelmæssigheder 

1. er dybt foruroliget over, at det samlede antal af svigagtige og ikke-svigagtige 

uregelmæssigheder, der blev indberettet (22 349 sager) steg betydeligt for andet år i træk – 

først med 48 % i 2014 og dernæst med yderligere 36 % i 2015, hvilket har ført til en 

fordobling af antallet af registrerede uregelmæssigheder i løbet af bare to år; bemærker, at 

selv om antallet af uregelmæssigheder blev fordoblet, forblev det beløb (3,21 mia. EUR), 

de omfattede, på samme niveau som i 2014; opfordrer Kommissionen til at analysere 

denne udvikling; 

2.  er bekymret over, at de involverede beløb steg med 18 % fra 538 mio. EUR i 2014 til 

637,6 mio. EUR i 2015 til trods for det positive fald på 11 % i antallet af svigagtige 

uregelmæssigheder fra 1 649 i 2014 til 1 461 i 2015; 

3. deler ikke Kommissionens opfattelse, at en stigning i de ressourcer, der er til rådighed i 

EU-budgettet, med 14 % fra det ene år til det andet kan forklare stigningen i antallet af 

uregelmæssigheder med 36 %; 

4. bemærker, at Kommissionen i henhold til artikel 27, stk. 3, i Rådets direktiv 2010/24/EU 

om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og 

andre foranstaltninger skal aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet hvert femte år 

om, hvordan de ordninger, der er etableret i medfør af dette direktiv, fungerer; beklager 

dybt, at den evaluering, som var planlagt til senest den 1. januar 2017, endnu ikke er 

offentliggjort; 

5. tilskynder Europa-Kommissionen til at fortsætte dens bestræbelser på at udvikle 

programmer som REFIT med henblik på at forenkle EU-lovgivningen; understreger, at en 

forenkling af regler og procedurer bidrager til at mindske uregelmæssigheder, som ofte 

hænger sammen med komplekse regler og krav; bemærker, at en reduktion af 

administrative byrder er omkostningsbesparende for offentlige forvaltninger og EU's 

borgere og også tilskynder dem, der nyder godt af den, til at igangsætte nye EU-

programmer; understreger, at en forenkling af reglerne bør være i overensstemmelse med 

princippet om et resultatfokuseret EU-budget;  

Indtægter – egne indtægter 

6. bemærker med en vis tilfredshed, at kulminationen i summen af traditionelle egne 

indtægter, der var berørt af svig, i 2014 var et etårigt problem, og at niveauet i 2015 (427 

mio. EUR) igen lå på gennemsnittet for årene 2011-2015; er imidlertid utilfreds med, at 

nogle af medlemsstaterne ikke indberetter nogen tilfælde af uregelmæssigheder i 

forbindelse med traditionelle egne indtægter; 

7. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at inddrive de skyldige beløb i traditionelle 
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egne indtægter hurtigere, navnlig de medlemsstater, der skal inddrive de største beløb; 

opfordrer indtrængende Grækenland, Rumænien, Letland, Malta og Nederlandene til at 

forbedre deres opkrævning af traditionelle egne indtægter, da deres rater af skyldige 

traditionelle egne indtægter fortsat ligger betydeligt over EU-gennemsnittet på 1,71 % og 

ligger på henholdsvis 8,95 %, 5,07 %, 5,04 %, 3,84 % og 3,81 %; 

8. noterer sig særligt, at 75 % af alle sager, der indberettes som svigagtige, vedrører varer 

som tobak, elektriske maskiner, fodtøj, tekstiler, jern og stål, og at Kina, De Forenede 

Arabiske Emirater, USA, Hviderusland og Ukraine hyppigst indberettes som 

oprindelseslande for sådanne varer; 

9. noterer sig de 241 indberettede sager om smuglede cigaretter, som involverer et anslået 

tab af traditionelle egne indtægter på 31 mio. EUR; stiller spørgsmålstegn ved 

årvågenheden i de medlemsstater (Den Tjekkiske Republik, Malta, Cypern, Luxembourg, 

Nederlandene, Portugal og Sverige), som ikke indberettede en eneste sag om 

cigaretsmugling i 2015; 

10. er bekymret over de tab som følge af momsgabet og momssvig inden for EU, der er årsag 

til tab af indtægter for henholdsvis 159,5 mia. EUR og 50 mia. EUR i 2014; bemærker, at 

kun to medlemsstater, Det Forenede Kongerige og Belgien, indsamler og udgiver 

statistikker over tab af indtægter som følge af grænseoverskridende momssvig; 

11. påpeger, at Kommissionen ikke har adgang til oplysninger, der udveksles mellem 

medlemsstater med henblik på at forebygge og bekæmpe svig i forbindelse med 

forsvundne forhandlere inden for Fællesskabet, ofte kaldet "karruselsvig"; opfordrer alle 

medlemsstater til at deltage i alle aspekter af Eurofisc for at lette udvekslingen af 

oplysninger med henblik på at bekæmpe svig;  

12. opfordrer medlemsstaterne til at lette udvekslingen af oplysninger med retlige og 

retshåndhævende myndigheder, såsom Europol og OLAF, som anbefalet af 

Revisionsretten; 

13. bemærker, at systemet til udveksling af momsoplysninger (VIES) har vist sig at være et 

nyttigt redskab i bekæmpelsen af svig ved at gøre det muligt for skattemyndighederne at 

afstemme data om erhvervsdrivende i de forskellige lande; opfordrer medlemsstaterne til 

at forbedre svartiden i forbindelse med udlevering af oplysninger, besvare forespørgsler 

og reagere på fejl, som de bliver gjort opmærksomme på, som anbefalet af 

Revisionsretten; 

14. bifalder Kommissionens handlingsplan om moms – mod et fælles europæisk 

momsområde, som blev offentliggjort den 7. april 2016; beklager dybt, at 

offentliggørelsen af de "foranstaltninger til forbedring af samarbejdet mellem 

skatteforvaltninger og samarbejdet med toldmyndigheder og retshåndhævende organer og 

til styrkelse af skatteforvaltningernes kapacitet", som var fastlagt i handlingsplanen for 

2016, bliver forsinket et år; 

15. understreger, at gennemførelsen af foranstaltninger på kort sigt med henblik på at tackle 

momstab ikke bør forsinke Kommissionens forslag om det endelige momssystem, som 

forudses i handlingsplanen;  
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16. bemærker med tilfredshed de vellykkede resultater af en lang række fælles toldaktioner 

(FTA'er), som har indbefattet samarbejde fra OLAF's og medlemsstaternes side med 

forskellige tredjelandstjenester, hvilket har resulteret i beslaglæggelse af blandt andet 16 

millioner kartoner cigaretter og 2 tons cannabis; 

Udgifter 

17. bemærker, at antallet af uregelmæssigheder i forbindelse med udgifter, der blev 

indberettet som svigagtige, faldt med 10 % i 2015; 

18. beklager dybt, at antallet af uregelmæssigheder, der blev indberettet i forbindelse med 

Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond 

for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) er vokset hvert år i mindst fem på hinanden 

følgende år, således at antallet af indberettede sager er vokset fra 1 970 i 2011 til 4 612 

sager i 2015, og de involverede summer er vokset fra 119 mio. EUR i 2012 til 394 mio. 

EUR i 2015, og niveauet af indberettede uregelmæssigheder i forbindelse med ELFUL 

nærmer sig 2 % af de samlede midler; opfordrer indtrængende de medlemsstater med det 

højeste antal indberettede uregelmæssigheder – Rumænien, Italien, Spanien, Polen, 

Ungarn, Portugal og Litauen – til at gøre deres yderste for at rette op på situationen; 

19. er dybt bekymret over, at uregelmæssighederne i forbindelse med den fælles fiskeripolitik 

i 2015 er blevet fordoblet i forhold til 2014 og er det højeste indberettede tal nogensinde 

med 202 sager, der omfatter et beløb på 22,7 mio. EUR; 

20. beklager dybt, at der for sammenhørighedspolitikken er indberettet en stærk stigning i 

antallet af indberettede uregelmæssigheder, som fra 2014 til 2015 er steget med 81 % for 

programmeringsperioden 2000-2006 og med 109 % for programmeringsperioden 2007-

2013;  

21. beklager, at mere end to tredjedele af den anslåede fejlprocent for EUF-udgifterne i 2015 

skyldtes manglende udgiftsbilag, der kunne godtgøre udgifterne, og manglende 

overholdelse af reglerne for offentlige udbud; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at gøre noget ved disse mangler; 

22. anmoder om en nærmere redegørelse fra Kommissionen om årsagerne til det høje niveau 

af sager om svig inden for forskning og teknologisk udvikling (FTU), innovation og 

iværksætteri, som er vokset fra 6 til 91 indberettede sager årligt i programmeringsperioden 

2007-2013, svarende til et beløb på 263 mio. EUR, hvilket udgør over 20 % af alle 

indberettede sager om svig under sammenhørighedspolitikken; 

23. glæder sig over den samlede nedgang i antallet af indberettede uregelmæssigheder i 

forbindelse med førtiltrædelsesbistand; bemærker imidlertid, at antallet af 

uregelmæssigheder under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA I) er støt voksende, 

med Tyrkiet som den største bidragyder med 46 % af sagerne svarende til 83 % af 

beløbene for de indberettede uregelmæssigheder; anmoder Kommissionen om at overveje 

at anvende "mere for mere"-princippet i sin negative form ("mindre for mindre") i 

betragtning af den aktuelle politiske situation i Tyrkiet, som udgør en direkte trussel for 

landets absorptionsevne; 

24. anerkender den lave rate af indberettede uregelmæssigheder (både svigagtige og ikke-
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svigagtige) i forbindelse med de midler, der forvaltes direkte af Kommissionen, som 

ligger på under 0,7 %; anmoder Kommissionen om mere detaljerede oplysninger om 

inddrivelser af misbrugte EU-midler under Kommissionens direkte forvaltning fra 

personer med lovligt ophold i tredjelande; 

Konstaterede problemer og nødvendige foranstaltninger 

Bedre indberetning 

25. bemærker med bekymring, at situationen fortsat er meget utilfredsstillende på trods af 

gentagne anmodninger fra Parlamentet om indførelse af ensartede indberetningsprincipper 

i medlemsstaterne, og at der fortsat er betydelige forskelle i antallet af svigagtige og ikke-

svigagtige uregelmæssigheder, som indberettes af de enkelte medlemsstater; gentager sin 

opfordring til Kommissionen om at gøre en seriøs indsats for at løse problemet med 

medlemsstaternes forskellige strategier til afsløring af uregelmæssigheder og ikke-

homogene fortolkninger i forbindelse med anvendelsen af EU's retlige rammer; 

26. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fastholde dens stramme politik med 

afbrydelse og suspension af betalinger i overensstemmelse med det eksisterende 

retsgrundlag; 

27. støtter Kommissionen i dens tilgang med at henstille, at medlemsstater, der fortsat 

indberetter et meget lavt antal svigagtige uregelmæssigheder, styrker deres indsats i 

forbindelse med afsløring og indberetning af svig, i særdeleshed dem 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; 

28. bemærker med tilfredshed stigningen i mængden af data, som Kommissionen har 

offentliggjort om svigagtige og ikke-svigagtige uregelmæssigheder og om kvaliteten af 

den statistiske vurdering af de indberettede uregelmæssigheder; 

Bedre kontroller 

29. glæder sig over, at de forudgående og efterfølgende "fællesskabskontroller" afslører flere 

og flere tilfælde af uregelmæssigheder; mener dog, at forebyggelse er nemmere end at 

inddrive det tabte; opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne til at gennemføre de 

forudgående kontroller bedre med hjælp fra Kommissionen; 

30. tilskynder Kommissionen til yderligere at styrke sin overvågningsrolle ved hjælp af 

revisions-, kontrol- og inspektionsaktiviteter, handlingsplaner til afhjælpning og 

varslingsskrivelser;  

31. støtter Hercule III-programmet, som er et godt eksempel på princippet om, at hver euro 

skal bruges så effektivt som muligt; 

32. ser frem til Kommissionens midtvejsvurdering i 2018 med henblik på at fastslå, hvorvidt 

samhørighedspolitikkens nye reguleringsmæssige struktur yderligere forebygger og 

mindsker uregelmæssigheder, herunder svig, og glæder sig til at modtage detaljerede 

oplysninger om de nye reglers indvirkning på forvaltnings- og kontrolsystemerne, såvel 

med hensyn til risikoen for uregelmæssigheder og svig som til den almindelige 
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gennemførelse af politikken;  

Whistleblowere  

33. fremhæver whistleblowernes rolle i afsløringen af svig; glæder sig over, at Kommissionen 

i 2015 iværksatte "erfaringsudvekslingsprogrammet" med henblik på at koordinere og 

udveksle bedste praksis for at forebygge korruption i samarbejde med medlemsstaterne; 

34. glæder sig over, at Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen, Rådet for Den 

Europæiske Union, Den Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Revisionsret, 

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 

Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse har gennemført interne regler for beskyttelse af whistleblowere i 

overensstemmelse med artikel 22a, 22b og 22c i tjenestemandsvedtægten; 

Korruption  

35. 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. 

organiseringen af et møde med medlemsstaternes nationale kontaktpunkter, igangsættelse 

af "erfaringsudvekslingsprogrammet" for medlemsstaterne, OLAF's deltagelse på vegne af 

Kommissionen i europæiske og internationale korruptionsbekæmpelsesfora; 

36. beklager dybt, at Kommissionen ikke holdt sit ord med hensyn til at offentliggøre en EU-

korruptionsbekæmpelsesrapport to gange årligt, da der ikke er blevet udgivet nogen i 

2016; 

Direktivet om beskyttelse af finansielle interesser og forordningen om en europæisk 

anklagemyndighed 

37. glæder sig over, at man er kommet ud af dødvandet i Rådet i forbindelse med forslaget til 

direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions 

finansielle interesser (BFI-direktivet), og at momssvig er medtaget i direktivets 

anvendelsesområde; udtrykker håb om en hurtig afslutning af forhandlingerne om BFI-

direktivet og ser frem til at opnå en aftale, der vil være gavnlig for Unionens finansielle 

interesser; 

38. minder om Parlamentets beslutning om den europæiske anklagemyndighed, som blev 

vedtaget den 5. oktober 2016; mener, at en effektiv europæisk anklagemyndighed vil 

styrke bekæmpelsen af svig i EU, forudsat at den får de nødvendige retlige bestemmelser 

og er i stand til at samarbejde effektivt med de andre eksisterende EU-organer og 

medlemsstaternes myndigheder;  

OLAF's undersøgelser og rolle 

39. beklager at konstatere, at trods OLAF's forsikringer om, at det gør sit yderste for at afkorte 

varigheden af sine undersøgelser, er varigheden af dets undersøgelsesfase øget konstant 

siden 2012, fra 22,5 måneder til 25,1 måneder i lukkede sager og fra 17,3 måneder til 18,7 

måneder i alle sager; 
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40. minder om, at OLAF i lyset af princippet om gensidigt loyalt samarbejde mellem 

institutionerne, princippet om god forvaltning og kravet om retssikkerhed bør organisere 

sit samarbejde med sit Overvågningsudvalg inden for en ramme, der godkendes af begge 

parter, og som respekterer de gældende lovbestemmelser fuldt ud; 

41. opfordrer Kommissionen til at klarlægge de væsentligste årsager til medlemsstaternes 

manglende opfølgning på de påståede tilfælde af svig, der berører Den Europæiske Unions 

finansielle interesser, som OLAF har forelagt dem; 

o 

o o 

42. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Den 

Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Revisionsret, Det Europæiske Kontor for 

Bekæmpelse af Svig (OLAF) og OLAF-Overvågningsudvalget.  

 


