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SUGGESTIES 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 

vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

– gezien de aanbeveling in zijn resolutie van 23 oktober 2013 over georganiseerde misdaad, 

corruptie en het witwassen van geld: aanbevelingen inzake de benodigde acties en 

initiatieven, 

 gezien de informatie in het "Corruptiebestrijdingsverslag van de EU" van de Commissie 

van 3 februari 2014 (COM(2014)0038), 

– gezien het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 

de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt 

(COM(2012)0363), 

A. overwegende dat de omvang van georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen in de 

Europese Unie en de rest van de wereld toeneemt en schadelijke gevolgen heeft voor de 

veiligheid van de Europese burgers en de belangen van Europese ondernemingen, hetgeen 

kan leiden tot het ondergraven van het vertrouwen van het publiek in de democratie en de 

EU-instellingen; 

B. overwegende dat georganiseerde misdaad, corruptie en het witwassen van geld ernstige 

bedreigingen vormen voor de economie van de EU, doordat deze fenomenen de 

belastingontvangsten van de lidstaten en de EU in haar geheel aanzienlijk doen dalen, en 

voor de controleerbaarheid van openbare door de EU gefinancierde projecten, omdat 

criminele organisaties activiteiten ontplooien in diverse sectoren, waarvan er vele onder 

de controle van de overheid staan; 

C. overwegende dat de bescherming van de financiële belangen van de EU moet waarborgen 

dat de ontvangsten en uitgaven van de begroting bijdragen aan het verwezenlijken van de 

prioriteiten en doelstellingen van de EU en aan het vergroten van het vertrouwen van de 

burgers door ze te waarborgen dat hun geld wordt besteed op een wijze die volledig 

overeenstemt met de doelstellingen en het beleid van de EU; 

D. overwegende dat in 2014 melding werd gemaakt van 1 649 frauduleuze 

onregelmatigheden met gevolgen voor de Europese begroting voor een bedrag van 

538,2 miljoen EUR, zowel qua uitgaven als qua ontvangsten, maar dat er geen officiële 

gegevens bestaan over het percentage van deze fraude dat aan de georganiseerde misdaad 

kan worden toegeschreven; 

E. overwegende dat de Commissie met het oog op de verbetering van de bestaande 

maatregelen ter bestrijding van fraude, corruptie, witwaspraktijken en andere illegale 

activiteiten die de financiële belangen van de Unie schaden, zoals de Overeenkomst 

aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen 

(PIF-overeenkomst), twee voorstellen heeft ingediend voor strafrechtelijke instrumenten, 

te weten de PIF-richtlijn en de verordening tot instelling van het Europees Openbaar 

Ministerie, die erop gericht zijn te zorgen voor doeltreffender onderzoek en een betere 
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bescherming van de belastinggelden in de EU-ruimte van vrijheid, veiligheid en recht; 

F. overwegende dat de bestrijding van fraude, corruptie en witwaspraktijken en de 

invordering van inkomsten die afkomstig zijn van criminele activiteiten binnen het beleid 

van de EU-instellingen prioriteiten moeten zijn, en dat daarom politiële en justitiële 

samenwerking tussen de lidstaten cruciaal is; 

G. overwegende dat het vermogen van criminele organisaties om hun activiteiten aan te 

passen aan verschillende territoriale en sociale situaties hen in staat stelt hun activiteiten te 

diversifiëren en aanzienlijke winsten te behalen uit drugssmokkel, mensenhandel, handel 

in afvalstoffen en illegale immigratie en op legale markten te infiltreren, waarbij zij 

opereren in een grijs gebied met medewerking van corrupte medewerkers van bedrijven 

en ambtenaren; 

H. overwegende dat de diversiteit van de rechts- en administratieve stelsels van de lidstaten 

voor uitdagingen zorgt als het gaat om de bestrijding van georganiseerde misdaad en het 

witwassen van geld; 

1. stelt vast dat het fenomeen georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen van geld 

meestal een grensoverschrijdende dimensie heeft, wat, teneinde dit fenomeen uit te roeien, 

nauwe samenwerking van bevoegde nationale autoriteiten onderling en met de Europese 

instellingen en het gebruik van nationale databanken vereist, ondersteund door EU-

instrumenten en een Europees actieplan; 

2. dringt aan op de vaststelling op Europees niveau van een gemeenschappelijke definitie 

van het begrip georganiseerde misdaad, omdat dat een belangrijke stap is om de 

bestrijding van dit fenomeen kracht bij te zetten; 

3. benadrukt dat het Europees actieplan om de georganiseerde misdaad, corruptie en het 

witwassen van geld uit te roeien, over voldoende financiële middelen moet beschikken om 

doeltreffend te zijn, zonder dat de naleving van de beginselen van subsidiariteit en 

proportionaliteit wordt ondergraven; 

4. onderkent dat de Commissie een ruim scala aan maatregelen heeft voorgesteld om deze 

misdrijven tegen te gaan en dat sommige daarvan al ten uitvoer gelegd zijn (met name 

automatische informatie-uitwisseling en een antiwitwasrichtlijn); spoort de lidstaten aan 

ten volle gebruik te maken van de reeds vastgestelde maatregelen en acht het ook van 

groot belang dat gemeenschappelijke onderzoekstechnieken worden bevorderd om 

georganiseerde criminaliteit in kaart te brengen en dat hiervoor specifieke nationale 

structuren in het leven worden geroepen en er tevens, in samenwerking met Europol, een 

operationeel netwerk wordt ontwikkeld voor informatie-uitwisseling; 

5. maakt zich zorgen over de toenemende professionalisering van mensensmokkel en over 

het feit dat dankzij de aanhoudende vluchtelingenstromen naar Europa de winsten van 

netwerken die actief zijn op het gebied van mensenhandel en mensensmokkel voortdurend 

stijgen; verzoekt de Commissie en de lidstaten de internationale samenwerking ter 

bestrijding van mensenhandel te intensiveren, om mensenhandel uit te bannen en de 

invloed van mensensmokkelnetwerken te minimaliseren; 

6. wijst erop dat Griekenland in 2015 ongeveer 655 miljoen EUR heeft ontvangen uit 
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nationale programma's en de instrumenten voor noodhulp in verband met de 

vluchtelingencrisis; dringt er bij de Commissie op aan te waarborgen dat deze middelen 

op passende wijze worden besteed en het Parlement over haar bevindingen te informeren; 

7. wijst erop dat, ingevolge artikel 325 VWEU, de lidstaten en de Europese Commissie de 

juridische verplichting hebben om fraude te bestrijden en is verheugd over de 

fraudebestrijdingsbepalingen die in de wetgevingsvoorstellen met een financiële impact 

worden opgenomen; 

8. uit zijn bezorgdheid over de toename van btw-fraude, in het bijzonder de zogenaamde 

carrouselfraude; verzoekt alle lidstaten om deel te nemen aan Eurofisc, en wel op alle 

werkterreinen daarvan, teneinde de uitwisseling van informatie die nuttig is voor 

bestrijding van dit soort fraude te vergemakkelijken; 

9. is verheugd over de mededeling van de Commissie van 24 februari 2016, waarin ze een 

actieplan ter hervorming van het btw-stelsel voorstelt; vraagt de Commissie bepalingen ter 

bestrijding van grensoverschrijdende btw-fraude erin op te nemen; herinnert eraan dat de 

EU volgens schattingen van de Commissie ongeveer 50 miljard EUR per jaar misloopt ten 

gevolge van dergelijke fraude; 

10. beklemtoont in dit verband de noodzaak van een akkoord tussen het Parlement en de Raad 

over de richtlijn betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële 

belangen van de Unie schaadt (PIF-richtlijn); constateert dat de totstandkoming van een 

dergelijk akkoord uitsluitend wordt belemmerd door het feit dat de Raad zich verzet tegen 

vooruitgang met betrekking tot de opname van btw in het toepassingsgebied van de 

richtlijn; dringt er bij de Raad op aan om zijn standpunt te heroverwegen in het licht van 

de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Taricco (C-105/14), waarin het standpunt 

van het Parlement ten aanzien van het recht duidelijk wordt bekrachtigd; 

11. neemt kennis van de doorlopende besprekingen in de Raad over de ontwerpverordening 

tot oprichting van een Europees Openbaar Ministerie (EPPO), die een wezenlijk onderdeel 

vormt van het actieplan; wijst erop dat het Europees Openbaar Ministerie, met het oog op 

het op doeltreffende wijze opsporen, vervolgen en voor het gerecht brengen van plegers 

van misdrijven in de zin van de PIF-richtlijn, ruime bevoegdheden moet hebben voor het 

vervolgen van misdaden die de financiële belangen van de EU schaden, ongeacht de 

uiteindelijke structuur van het Openbaar Ministerie; vraagt de lidstaten de noodzakelijke 

personele en financiële middelen ter beschikking te stellen voor de oprichting van het 

Europees Openbaar Ministerie; 

12. wijst erop dat er ieder jaar in de EU een bedrag van 1 biljoen EUR verloren gaat door 

belastingontduiking en -ontwijking; benadrukt dat bijzondere aandacht moet worden 

besteed aan belastingparadijzen en landen met niet-transparante of schadelijke 

belastingpraktijken, die een groot probleem vormen met nadelige gevolgen voor alle 

Europese burgers; 

13. is ingenomen met het internationale akkoord binnen de G20 over de toepassing van een 

nieuwe wereldwijde norm voor grotere transparantie op belastinggebied, die in 

overeenstemming is met de strenge norm die reeds door de EU wordt toegepast; verzoekt 

om een spoedige tenuitvoerlegging daarvan en effectief toezicht op belastingfraude en 

belastingontwijking op internationaal niveau; uit zijn tevredenheid over het feit dat op 
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EU-niveau de Europese Commissie in februari 2016 een overeenkomst heeft ondertekend 

over de uitwisseling van fiscale informatie met landen zoals Andorra en Monaco en dat in 

2015 de Commissie reeds overeenkomsten heeft gesloten met Zwitserland, Liechtenstein 

en San Marino; 

14. herinnert eraan dat transparantie de meest doeltreffende manier is om misbruik en fraude 

te bestrijden; vraagt de Commissie de wetgeving op dit vlak te verbeteren door de 

publicatie van de gegevens van alle begunstigden van Europese fondsen, met inbegrip van 

de gegevens van onderaannemers, verplicht te maken; 

15. is van mening dat het toepassen van een gemeenschappelijke methode om de activa van 

misdaadorganisaties in de EU in beslag te nemen, een afschrikwekkende maatregel is voor 

criminelen; verzoekt de bevoegde autoriteiten van de lidstaten om op dit gebied optimale 

praktijken uit te wisselen via de bestaande platformen, zoals onder meer het Raadgevend 

Comité coördinatie fraudebestrijding (COCOLAF) en andere; verzoekt de lidstaten om de 

richtlijn betreffende de confiscatie van vermogen afkomstig van misdrijven met spoed om 

te zetten en het hergebruik van geconfisqueerd vermogen voor maatschappelijke 

doeleinden te bevorderen, in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel, en een 

Europees programma te steunen gericht op de uitwisseling van goede praktijken op het 

gebied van het beheer van geconfisqueerde vermogensbestanddelen en de bevordering van 

het hergebruik daarvan voor maatschappelijke doeleinden; 

16. verzoekt de lidstaten te werken aan administratieve, politiële en justitiële samenwerking 

om vermogensbestanddelen afkomstig van criminele activiteiten in de hele Unie op te 

sporen met het oog op de inbeslagname en confiscatie daarvan, waarbij de positie van de 

bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen versterkt moet worden door deze 

passende middelen toe te kennen; 

17. wijst op het feit dat misdaadorganisaties met andere entiteiten samenwerken en bepaalde 

activiteiten naar hun hand kunnen zetten in collusie met "witteboorden"-criminelen 

(personen verbonden aan ondernemingen en banken, onder wie ambtenaren op alle 

besluitvormingsniveaus) die geen lid zijn van misdaadorganisaties, maar de belangen ten 

gunste van beide partijen vertegenwoordigen; 

18. vraagt de lidstaten op nationaal niveau gespecialiseerde structuren op te richten om 

criminele organisaties op te sporen en openbare aanbestedende entiteiten die bij 

corruptiepraktijken en het witwassen van geld betrokken zijn uit te sluiten; 

19. wijst erop dat de georganiseerde misdaad gebruik maakt van bouwondernemingen die 

gespecialiseerd zijn in grondverzet, om geld wit te wassen en giftige, milieuvervuilende 

stoffen illegaal te lozen; vraagt de Commissie om deze praktijken te voorkomen door anti-

misdaadcontroles uit te voeren met betrekking tot ondernemingen en onderaannemers die 

begunstigden zijn van uit de begroting van de Unie gefinancierde overheidsopdrachten 

voor grote infrastructuurwerken; 

20. uit zijn bezorgdheid over de gangbare praktijk van criminele ondernemingen die bij het 

witwassen van geld betrokken zijn, om voor openbare aanbestedingen voor grote werken 

offertes tegen afbraakprijzen in te dienen; vraagt de Commissie een economische 

beoordeling op te nemen van de voorstellen voor de ondernemingen die begunstigde zijn 

van overheidsopdrachten en voor onderaannemers; 
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21. spoort de lidstaten aan om de vierde AML-richtlijn (vierde antiwitwasrichtlijn) met spoed 

te ratificeren, om te zorgen voor een gelijk speelveld tussen de verschillende juridische 

constructies, waaronder rechtspersonen zoals stichtingen en met trusts vergelijkbare 

juridische regelingen; 

22. herinnert aan de essentiële rol van banken met betrekking tot het witwassen van geld en 

vraagt de Commissie in dit verband een voorstel te doen voor de absolute transparantie 

van bancaire stromen van natuurlijke personen en van rechtspersonen en trusts; 

23. vraagt dat de banklicentie wordt ingetrokken van instellingen die in bewezen zaken 

betrokken zijn bij het witwassen van grote hoeveelheden geld; 

24. is bezorgd over het feit dat in 2014 71,15 % van de uitgaven voor bezoekersgroepen in 

contanten werd uitbetaald: wijst op de studie van de Rekenkamer waarin gewezen werd op 

de hoge risico's die verbonden zijn aan contante uitbetaling van de vergoedingen aan 

bezoekersgroepen; dringt erop aan dat het contant betalen van vergoedingen aan 

bezoekersgroepen volledig wordt afgeschaft; 

25. verzoekt de EU om het lidmaatschap aan te vragen van de Groep van staten tegen 

corruptie (GRECO) van de Raad van Europa en om te voldoen aan haar 

rapportageverplichtingen uit hoofde van het VN-Verdrag tegen corruptie, waarbij de EU 

partij is; verzoekt de Commissie om zo snel mogelijk haar tweede verslag over corruptie 

in de EU voor te leggen en daarin ook informatie op te nemen over de EU-instellingen 

zelf, die in het eerste rapport ontbrak, of, als het tweede verslag de komende maanden nog 

niet zal worden gepubliceerd, als addendum bij het eerste verslag een afzonderlijk verslag 

in te dienen over de EU-instellingen; 

26. uit zijn tevredenheid over het feit dat het Parlement, de Raad en de Commissie in 

december 2014 na vier jaar discussiëren een akkoord hebben bereikt over de hervorming 

op het gebied van gegevensbescherming in de EU, waarbij onder meer de bescherming 

van de gegevens van natuurlijke personen en de samenwerking tussen 

wetshandhavingsinstanties in de EU-lidstaten worden versterkt; 

27. wijst erop dat de EU-instellingen met ingang van januari 2014 de verplichting hebben 

interne regels voor klokkenluiders in te voeren die hen tegen vergeldingsacties 

beschermen, teneinde ervoor te zorgen dat ernstig wangedrag of onrecht binnen het EU-

bestuur aan het licht wordt gebracht; betreurt het dat sommige instellingen deze regels nog 

niet hebben geïmplementeerd; spoort niettemin de EU-lidstaten aan een Europees 

beschermingsprogramma in te stellen voor klokkenluiders en getuigen; 

28. wijst erop dat programma's als Hercules, Fiscalis, Pericles en het door de Europese 

Commissie in februari 2013 ingediende voorstel voor een richtlijn ter bescherming van de 

financiële belangen van de EU en van de euro tegen valsemunterij ontworpen zijn om 

illegale, internationale en grensoverschrijdende criminele activiteiten te bestrijden en 

dringt aan op rationalisering daarvan en op betere onderlinge coördinatie; 

29. uit zijn bezorgdheid over het feit dat de lidstaten minder middelen ter beschikking stellen 

voor de bestrijding van de illegale tabakshandel; vraagt de Commissie bij de 

ondertekening van nieuwe overeenkomsten met de tabaksindustrie te bepalen dat het 

aandeel van de inkomsten van deze overeenkomsten voor de lidstaten in hun begroting 
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wordt vastgelegd voor maatregelen ter bestrijding van de smokkel van illegale 

tabaksproducten; 

30. is ingenomen met het 18-maandenprogramma van de Raad van de Europese Unie voor het 

Nederlandse, Slowaakse en Maltese voorzitterschap, waarin een alomvattende en 

geïntegreerde benadering van georganiseerde misdaad hoog op de agenda staat alsook de 

bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt, onder meer met de 

werkzaamheden inzake de aanstelling van het Europees Openbaar Ministerie, regelgeving 

op het vlak van gegevensbescherming en de bevordering en bescherming van de 

rechtsstaat en de grondrechten. 

31. benadrukt dat het belangrijk is dat politici meer verantwoording afleggen; pleit voor 

dwingende regels die vaststellen dat personen die zijn veroordeeld voor of hebben 

deelgenomen aan georganiseerde misdaad, witwaspraktijken, corruptie of andere ernstige 

strafbare feiten niet verkozen kunnen worden als lid van het Europees Parlement en niet 

benoemd kunnen worden in een functie binnen andere EU-instellingen of -organen. 
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