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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig – 
årsrapport 2018
(2019/2128(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 310, stk. 6, og 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 rapporten af 11. oktober 2019 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet 
og Rådet med titlen: "30. årsrapport om beskyttelse af Den Europæiske Unions 
finansielle interesser og bekæmpelse af svig (2018)" (COM(2019)0444) og de 
ledsagende arbejdsdokumenter (SWD(2019)0361, SWD(2019)2019), SWD(2019)0362, 
SWD(2019)0363, SWD(2019)0364 og SWD(2019)0365),

– der henviser til OLAF's rapport for 20181 og til OLAF-Overvågningsudvalgets 
aktivitetsrapport 2018,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Revisionsretten med titlen 
"Kommissionens strategi til bekæmpelse af svig: en øget indsats for at beskytte EU's 
budget" (COM(2019)0196),

– der henviser til "handlingsplanen" (SWD(2019)0170) og "vurderingen af risikoen for 
svig" (SWD(2019)171), der ledsager meddelelsen med titlen "Kommissionens strategi 
til bekæmpelse af svig: en øget indsats for at beskytte EU's budget" (COM(2019)0196),

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen for 
regnskabsåret 2018 med institutionernes svar2,

– der henviser til Kommissionens forslag til forordning af 5. maj 2018 om beskyttelse af 
Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt 
angår retsstatsprincippet (COM(2018)0324),

– der henviser til indførelsen af standardbestemmelser om beskyttelse af EU's finansielle 
interesser i alle Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme (FFR),

– der henviser til Revisionsrettens udtalelse nr. 8/2018 af 22. november 2018 om 
Kommissionens forslag af 23. maj 2018 om ændring af OLAF-forordning nr. 883/2013 
for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten 
af OLAF's undersøgelser (COM(2018)0338),

– der henviser til Revisionsrettens udtalelse nr. 9/2018 om forslag til Europa-Parlamentets 

1 OLAF, "Nittende rapport fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, 1. januar til 31. december 2018", 
2019.
2 EUT C 340 af 8.10.2019, s. 1.
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og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig,

– der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 26/2018 af 10. oktober 2018 med 
titlen "En række forsinkelser i IT-systemerne på toldområdet: Hvad gik der galt?",

– der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 01/2019 med titlen "Bekæmpelse af 
svig i forbindelse med EU's udgifter: Der er behov for handling",

– der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 06/2019 med titlen "Håndtering af 
svig i forbindelse med EU's samhørighedsudgifter: Forvaltningsmyndighederne bør 
styrke deres afslørings-, reaktions- og koordineringsindsats",

– der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 12/2019 med titlen "E-handel: Mange 
af udfordringerne med at opkræve moms og told er stadig ikke løst",

– 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)3, og til midtvejsevalueringen heraf, som blev 
offentliggjort af Kommissionen den 2. oktober 2017 (COM(2017)0589),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 
om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (BFI-direktivet),4

– der henviser til Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om 
gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske 
Anklagemyndighed ("EPPO")5,

– 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 ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20026,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20127,

– der henviser til rapporten af 4. september 2019, som Kommissionen bestilte, med titlen 
"Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: Final Report", 

– der henviser til rapporten fra maj 2015, som Kommissionen bestilte, med titlen "Study 
to quantify and analyse the VAT Gap in the EU Member States: 2015 report" og til 
Kommissionens meddelelse af 7. april 2016 om en handlingsplan på momsområdet med 

3 EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1.
4 EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29.
5 EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1.
6 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
7 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
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titlen "Mod et fælles europæisk momsområde – De svære valg" (COM(2016)0148),

– der henviser til Kommissionens rapport af 3. februar 2014 om bekæmpelse af 
korruption i EU (COM(2014)0038),

– 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/EF8,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. juni 2011 med titlen "Bekæmpelse af 
korruption i EU" (COM(2011)0308),

– der henviser til sin beslutning af 14. februar 2017 om whistlebloweres rolle for 
beskyttelsen af EU's finansielle interesser9,

– der henviser til statusrapporten af 12. maj 2017 om gennemførelsen af Kommissionens 
meddelelse med titlen "Intensivering af kampen mod cigaretsmugling og andre former 
for ulovlig handel med tobaksvarer – En samlet EU-strategi (COM(2013)0324) af 
6.6.2013)" (COM(2017)0235),

– der henviser til Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om 
gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske 
Anklagemyndighed ("EPPO"),10

– der henviser til rapporten med titlen "Fraud in Public Procurement – A collection of red 
flags and best practices", som blev samordnet af OLAF og offentliggjort den 20. 
december 2017, og til OLAF-håndbogen af 2017 om indberetning af uregelmæssigheder 
i forbindelse med delt forvaltning,

– der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 19/2017 med titlen "Importprocedurer: 
Mangler i lovgrundlaget og en ineffektiv gennemførelse påvirker EU's finansielle 
interesser",

– der henviser til Den Europæiske Unions Domstols dom i sag C-105/14: straffesag mod 
Ivo Taricco m.fl.11, 

– der henviser til Den Europæiske Unions Domstols dom i sag C-42/17: straffesag mod 
M.A.S. og M.B.12,

– der henviser til Rettens dom i sag T-48/16: Sigma Orionis SA mod Europa-
Kommissionen13,

– der henviser til vedtagelsen af Rådets forordning (EU) 2018/541 om administrativt 
samarbejde og bekæmpelse af svig på momsområdet for at øge medlemsstaternes 

8 EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65.
9 EUT C 252 af 18.7 2018, s. 56.
10 EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1.
11 Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. september 2015, straffesag mod Ivo Taricco m.fl., 105/14, 
ECLI:EU:C:2015:555.
12 Domstolens dom (Store Afdeling) af 5. december 2017, straffesag mod M.A.S. og M.B., 42/17, 
ECLI:EU:C:2017:936.
13 Rettens dom af 3. maj 2018 i sag T-48/16, Sigma Orionis SA mod Europa-Kommissionen.
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kapacitet til at imødegå de mest skadelige momssvigordninger og mindske momsgabet,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2018 om "Beskyttelse af EU's finansielle 
interesser – Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig"14,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Et 
moderne budget for en Union, der beskytter, styrker og forsvarer –  Den flerårige 
finansielle ramme for 2021-2027" (COM (2018)0321),

– der henviser til sin beslutning af 4. oktober 2018 om bekæmpelse af toldsvig og 
beskyttelse af EU's egne indtægter15,

– der henviser til den fortsatte gennemførelse af Hercule III-programmet16, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at medlemsstaterne og Kommissionen de jure har fælles ansvar for 
gennemførelsen af 74 % af Unionens budget for 2018; der henviser til, at 
medlemsstaterne imidlertid de facto bruger disse midler, og at Kommissionen gennem 
sine kontrolmekanismer er ansvarlig for tilsynet med dem;

B. der henviser til, at den forsvarlige forvaltning af offentlige udgifter og beskyttelsen af 
EU's finansielle interesser bør være centrale elementer i EU's politik med henblik på at 
øge borgernes tillid ved at sikre, at deres penge bruges korrekt og effektivt;

C. der henviser til, at det i artikel 310, stk. 6, i TEUF hedder, at "Unionen og 
medlemsstaterne bekæmper i overensstemmelse med artikel 325 svig og enhver anden 
ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser"; der henviser til, at det i 
artikel 325, stk. 2, i TEUF hedder, at "[m]edlemsstaterne træffer de samme 
foranstaltninger til bekæmpelse af svig, der skader Unionens finansielle interesser, som 
til bekæmpelse af svig, der skader deres egne finansielle interesser"; der henviser til, at 
medlemsstaterne i henhold til artikel 325, stk. 3, i TEUF samordner deres optræden med 
henblik på at beskytte Unionens finansielle interesser mod svig, og at de sammen med 
Kommissionen tilrettelægger et snævert, løbende samarbejde mellem de kompetente 
myndigheder; der henviser til, at Revisionsretten i henhold til artikel 325, stk. 4, i TEUF 
skal høres om nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af svig, der 
skader Unionens finansielle interesser;

D. der henviser til, at der for at opnå gode resultater med forenklingsprocesser er behov for 
regelmæssig vurdering af input, output, udfald og virkninger i form af 
forvaltningsrevisioner;

14 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0419.
15 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0384.
16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 250/2014 af 26. februar 2014 om oprettelse af et program 
til fremme af aktiviteter til beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser (Hercule III-programmet), 
EUT L 84 af 20.3.2014, s. 6.
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E. der henviser til, at korruption ifølge artikel 83 i TEUF er på listen over 
kriminalitetsområder af særlig grov karakter, der har en grænseoverskridende 
dimension;

F. der henviser til, at det for at få bugt med uregelmæssigheder og bekæmpe svig er 
nødvendigt at tage passende hensyn til mangfoldigheden af de retlige og administrative 
systemer i medlemsstaterne; der henviser til, at Kommissionen derfor bør øge sine 
bestræbelser på at sikre, at bekæmpelsen af svig gennemføres på en effektiv måde, og at 
den afstedkommer resultater, der er mere konkrete og tilfredsstillende;

G. der henviser til, at moms er en vigtig indtægtskilde for de nationale budgetter, og at 
momsbaserede egne indtægter udgjorde 11,9 % af EU's samlede budget i 2018;

H. der henviser til, at systematiske og institutionaliserede tilfælde af korruption i visse 
medlemsstater er til alvorlig skade for EU's finansielle interesser og samtidig udgør en 
trussel mod retsstatsprincippet; der henviser til, at det ved den særlige 
eurobarometerundersøgelse 470 om korruption, som blev offentliggjort i december 
2017, blev fastslået, at den generelle opfattelse af og holdninger til korruption forblev 
stabile i forhold til 2013, hvilket tyder på, at der ikke er opnået nogen konkrete 
resultater med hensyn til at forbedre EU-borgernes tillid til deres institutioner;

Uregelmæssigheder, der er blevet konstateret og indberettet som svig, og som skader 
Unionens budget

1. bemærker, at svigagtige praksisser konstant udvikler sig, og at der opstår nye 
svigmønstre, som har en stærk tværnational dimension og er af grænseoverskridende 
karakter (f.eks. svig i forbindelse med salgsfremstød for landbrugsprodukter; 
skuffeselskaber; toldunddragelse ved at undervurdere tekstiler og fodtøj, der importeres 
til Unionen og går gennem toldklarering i adskillige medlemsstater; e-handel; og 
forfalskning);

2. bemærker, at det samlede antal af svigagtige og ikkesvigagtige uregelmæssigheder, der 
blev indberettet i 2018 (11 638 tilfælde), var 25 % lavere end i 2017 (15 213 tilfælde), 
og at værdien forblev stabil i forhold til det foregående år (2.5 mia. EUR i 2018 mod 
2.58 mia. EUR i 2017);

3. påpeger, at ikke alle uregelmæssigheder skal betegnes som svigagtige, og at der skal 
sondres klart blandt de fejl, der begås;

4. minder om, at antallet af svigagtige uregelmæssigheder og de tilhørende beløb ikke er 
en direkte indikator for omfanget af den svig, der påvirker EU-budgettet;

5. bemærker, at antallet af uregelmæssigheder indberettet som svig i 2018 (1 152 tilfælde) 
forblev stabilt i forhold til 2017; beklager, at de finansielle beløb steg betydeligt med 
183 %, hovedsagelig i forbindelse med samhørighedspolitikkens udgifter;

6. tager hensyn til det forhold, at antallet af ikkesvigagtige uregelmæssigheder, der blev 
registreret i 2018, viste et fald på 27 % (10 487 tilfælde), mens de finansielle beløb faldt 
med 37 % til 1.3 mia. EUR;

7. mener, at det er tilrådeligt, at medlemsstaterne arbejder tættere sammen for så vidt angår 
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udveksling af oplysninger med henblik på såvel at forbedre deres dataindsamling som 
på at øge effektiviteten af deres kontroller;

8. er bekymret over de svagheder, der er dukket op i forbindelse med kontrollen af 
modtageres vedtægtsmæssige hjemsteder; beklager, at EU-retten for at mindske den 
administrative byrde for medlemsstaternes myndigheder forpligter dem til kun at 
indberette svigagtige eller ikkesvigagtige uregelmæssigheder, der involverer mere end 
10 000 EUR i EU-midler; minder om, at der er et stort antal betalinger på området for 
landbrug og inden for rammerne af Den Europæiske Socialfond, der ligger under 
tærsklen på 10 000 EUR, og at de potentielt svigagtige betalinger under denne 
indberetningstærskel således ikke bliver indberettet;

Indtægter – svig i forbindelse med egne indtægter

9. beklager, at antallet af indberettede tilfælde af svig steg med 1 % (til 473 i 2018), og 
beklager ligeledes, at de finansielle beløb steg med 116 %;

10. udtrykker bekymring over, at momsgabet i 2018 ifølge statistikker udarbejdet på 
grundlag af Kommissionens "hurtige skøn" beløb sig til 130 mia. EUR, hvilket udgør 
mere end 10 % af de samlede forventede momsindtægter, og at Kommissionen anslår, at 
tilfælde af momssvig inden for Fællesskabet koster omkring 50 mia. EUR om året; 
beklager, at tabet ved levering af varer af ringe værdi fra tredjelande beløber sig til 5 
mia. EUR om året;

11. tager hensyn til ændringen af Rådets forordning (EF) nr. 904/2010 om administrativt 
samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift17, der har ført til en 
styrkelse af de nationale skatteforvaltningers kapacitet til at kontrollere 
grænseoverskridende leverancer;

12. opfordrer til, at der træffes foranstaltninger med henblik på fuldt ud at sikre 
databeskyttelsen for økonomiske aktører, der er genstand for efterforskning, og hvis 
navn forekommer i den nye software Transaction Network Analysis (TNA);

13. glæder sig over, at de nationale skattemyndigheder udveksler oplysninger om 
toldprocedurer 42 og 63, hvilket gør det muligt for importmedlemsstaten og kundens 
medlemsstat at krydstjekke momsnumre, værdien af de indførte varer, typen af varer 
osv.;

14. understreger, at medlemsstaternes udvikling af nationale strategier til bekæmpelse af 
svig bør prioriteres højere end den overnationale tilgang, der er indført på EU-plan;

15. understreger alvoren af den nuværende situation med hensyn til svig i form af 
manglende indbetaling af moms, navnlig de såkaldte "momskarruseller" hvor den 
forsvundne forhandler ikke indbetaler moms til de relevante skattemyndigheder, selv 
om den er blevet opkrævet kunden;

16. tager hensyn til det forhold, at solcellepaneler var de varer, der i 2018 var mest påvirket 
af svig og økonomiske uregelmæssigheder, hvilket også var tilfældet i 2017 og 2016;

17 EUT L 207 af 12.10.2010, s. 1.
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17. finder det bekymrende, at undervurderingen af tekstiler og sko importeret fra Kina 
udgør et stort tilfælde af svig; anerkender, at den grænseoverskridende e-handel med 
varer er en væsentlig kilde til skattesvig i EU, navnlig for så vidt angår mindre varer;

18. noterer sig, at Kommissionen i december 2018 fremlagde en ny handlingsplan til 
bekæmpelse af ulovlig handel med tobaksvarer, hovedsagelig baseret på operationelle 
retshåndhævende foranstaltninger;

19. minder igen om, at den mest effektive måde til afsløring af svig er at kombinere 
forskellige metoder (frigivelseskontrol, kontrol efter frigivelse, inspektioner foretaget af 
tjenester til bekæmpelse af svig osv.), og at effektiviteten af hver enkelt metode 
afhænger af den pågældende medlemsstat, hvor effektivt dens forvaltning samordnes og 
af, i hvilket omfang medlemsstaternes relevante tjenester er i stand til at kommunikere 
indbyrdes;

20. bemærker med bekymring, at den gennemsnitlige inddrivelsesrate for tilfælde, der blev 
indberettet som svig i årene 1989-2018, var på ca. 37 %;

21. gentager sin opfordring til Kommissionen om årligt at indberette det beløb i EU's egne 
indtægter, der er inddrevet som følge af OLAF's henstillinger, og meddele de beløb, der 
stadig skal inddrives;

Svig i forbindelse med udgifter

22. glæder sig over, at antallet af tilfælde (679 uregelmæssigheder indberettet som svig i 
2018) indberettet som svig er faldet med 3 %; beklager imidlertid, at de finansielle 
beløb (1 032 mio. EUR) viste en modsat tendens, nemlig en stigning på 198 %;

23. noterer sig, at antallet af registrerede ikkesvigagtige uregelmæssigheder er faldet med 
4 %, og at de finansielle beløb er faldet med 48 % (844,9 mio. EUR);

24. understreger betydningen af den respektive forvaltning og nøje overvågning af de 
tilskud, der uddeles under ESI-fondenes programmer (de europæiske struktur- og 
investeringsfonde, dvs. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, AMIF (Asyl-, Migrations- og 
Integrationsfonden), FEAD (Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst 
Stillede) og EGF (Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen), med 
henblik på effektiv ikkeinflationær budgettering for fondene og på at undgå svig;

25. bemærker, at den fælles landbrugspolitik og samhørighedspolitikken var de to 
politikker, der var mest berørt af svig, og at der i 2018 blev registreret 249 svigagtige 
uregelmæssigheder (-6 %) for den fælles landbrugspolitik med et samlet beløb på 63,3 
mio. EUR (+10 %), og at der – igen i 2018 – blev registreret 363 (+5 %) tilfælde for 
samhørighedspolitikken med et samlet beløb på 959,6 mio. EUR (+199 %);

26. beklager, at "frekvensniveauet for svig" for den fælles landbrugspolitik er på 10 %, 
mens "omfanget af svig" er på ca. 23 %; bemærker med bekymring, at 
"afsløringsgraden for svig" kun er på 0,11 %, mens "afsløringsgraden for 
uregelmæssigheder" er på 0,37 %;
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27. beklager ligeledes, at "afsløringsgraden for svig" for samhørighedspolitikken er på 
0,86 %, mens "afsløringsgraden for uregelmæssigheder" er på ca. 0,34 %;

Kommissionens strategi til bekæmpelse af svig:

28. noterer sig gennemførelsen af Kommissionens strategi til bekæmpelse af svig fra 2019, 
der er tilpasset to væsentlige tilføjelser til EU's lovgivning om bekæmpelse af svig, som 
begge blev vedtaget i 2017, nemlig BFI-direktivet, der fastsætter strengere fælles 
standarder for straffelovgivningen i medlemsstaterne med det formål at beskytte EU's 
finansielle interesser, og forordningen om oprettelse af Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO);

29. noterer sig, at der for øjeblikket kun er 12 medlemsstater, der har gennemført det nye 
BFI-direktiv, at otte har gennemført det delvist, og at de øvrige slet ikke har gennemført 
det;

30. minder igen om, at Kommissionens nye strategi til bekæmpelse af svig omfatter: (i) svig 
(herunder momssvig), korruption og misbrug af midler, der skader EU's finansielle 
interesser, som fastlagt i artikel 3 og 4 i BFI-direktivet; (ii) andre strafbare handlinger, 
der skader Unionens finansielle interesser, f.eks. strafbare handlinger med forbindelse 
til misbrug af udbudsprocedurer, hvor de påvirker EU-budgettet; (iii) 
uregelmæssigheder som fastlagt i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/9523 (for så vidt de er forsætlige, men ikke allerede er omfattet af ovennævnte 
strafbare handlinger) og (iv) alvorlige overtrædelser af de faglige forpligtelser for 
ansatte eller medlemmer af Unionens institutioner og organer som omhandlet i artikel 1, 
stk. 4, i OLAF-forordningen og i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, i Kommissionens 
afgørelse (EF, EKSF, Euratom) nr. 352/1999 om oprettelse af Det Europæiske Kontor 
for Bekæmpelse af Svig18;

31. glæder sig over, at der i den nye strategi for bekæmpelse af svig er fastlagt nye 
prioriteter, som f.eks. en bedre forståelse af svigmønstre, svindlerprofiler og systemiske 
sårbarheder i forbindelse med svig, der skader EU-budgettet, samt optimering af 
koordineringen, samarbejdet og arbejdsgangene i forbindelse med bekæmpelsen af svig, 
navnlig mellem Kommissionens tjenestegrene og forvaltningsorganer;

32. bemærker, at kun 11 medlemsstater har vedtaget en national strategi til bekæmpelse af 
svig;

33. opfordrer til, at undersøgelserne afsluttes hurtigere, navnlig hvis en undersøgelse ikke 
kan afsluttes inden for 12 måneder efter, at den er blevet indledt;

Fremskridt i forbindelse med oprettelsen af EPPO

34. noterer sig, at der i 2018 blev udnævnt en midlertidig administrerende direktør;

35. minder om, at fem medlemsstater ved udgangen af oktober 2019 ikke havde tilsluttet sig 
EPPO; minder imidlertid om, at de i henhold til betragtning 9 i forordning 2017/1939 
når som helst kan tilslutte sig dette grænseoverskridende samarbejde;

18 EUT L 136 af 31.5.1999, s. 20.
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36. understreger, at udvælgelsesproceduren for den europæiske chefanklager, der blev 
indledt i 2018, blev forsinket i lyset af uenighed mellem Parlamentet og Rådet om den 
foretrukne kandidat;

37. bemærker med tilfredshed, at der bruges mere tid på at undersøge den proces, hvorved 
Den Europæiske Anklagemyndighed tildeles kompetence til at bekæmpe 
grænseoverskridende terrorisme; noterer sig Det Europæiske Råds konklusioner af 18. 
oktober 2018;

Mulighed for forbedringer

38. påpeger to områder, hvor der er mulighed for forbedringer: for det første har 
Kommissionen for at forbedre vurderingen og styringen af risikoen for svig behov for 
en mere omfattende analytisk kapacitet, så den kan scanne data om svigmønstre, 
svindlerprofiler og sårbarheder i EU's interne kontrolsystemer; for det andet skal 
decentraliseret vurdering og styring af risikoen for svig koordineres og overvåges 
gennem et stærkt evalueringssystem med det formål at sikre sammenhæng og optimere 
effektiviteten;

39. fremhæver forbindelsen mellem korruption og svig i forbindelse med EU's udgifter; 
beklager, at Kommissionen ikke længere finder det nødvendigt at offentliggøre 
rapporten om bekæmpelse af korruption;

40. opfordrer den nyvalgte Kommission til som en overordnet prioritet at udarbejde en 
europæisk strategi for proaktiv forebyggelse af interessekonflikter for alle finansielle 
aktører, der gennemfører EU-budgettet;

41. mener, at der er behov for at iværksætte yderligere initiativer til at måle toldgabet og til 
at udvikle en effektiv metode, hvorpå en sådan måling kan foretages, i det mindste for 
så vidt angår hovedelementerne;

42. mener desuden, at toldkontrollen bør tilpasses de nye risici for svig og den 
grænseoverskridende handels hurtige vækst, der er et resultat af såvel e-handel som af 
papirløs forretning;

43. bemærker, at væksten i e-handel er en seriøs udfordring for skattemyndighederne, som 
f.eks. i tilfælde hvor sælgeren ikke har noget skattenummer i EU, eller hvor 
momsangivelsen ligger et godt stykke under den faktiske værdi af de anmeldte 
transaktioner;

44. er bekymret over risikoen for, at leveringer af e-handelsvarer fra tredjelande 
undervurderes; glæder sig over de skridt, der er taget for at løse problemet med 
momssvig i forbindelse med e-handel;

45. opfordrer OLAF til at informere Parlamentet om resultaterne af de undersøgelser, det 
har foretaget af e-handelsimport af billigt tøj; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at overvåge e-handelstransaktioner, der omfatter sælgere, som er 
etableret uden for EU, og som ikke angiver moms (f.eks. ved uretmæssigt at benytte sig 
af "prøver"), eller som bevidst sætter værdien af varer for lavt med det formål helt at 
undgå eller reducere den moms, der skal betales;
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46. anerkender behovet for at afhjælpe visse mangler i EU's nuværende system til 
bekæmpelse af svig, navnlig med hensyn til indsamling af nøjagtige data om svigagtige 
og ikkesvigagtige uregelmæssigheder;

47. finder det forbløffende, at Kommissionen ikke er i besiddelse af omfattende og 
sammenlignelige oplysninger om det omfang af svig, der er blevet konstateret i 
forbindelse med EU's udgifter;

48. opfordrer Kommissionen til at sikre, at det IT-system, der er kendt som "systemet til 
indberetning af uregelmæssigheder" (IMS), og som forvaltes af OLAF, fungerer 
effektivt, således at alle kompetente myndigheder rettidigt indberetter oplysninger om 
strafferetlige efterforskninger relateret til svig, der skader EU's finansielle interesser;

49. minder medlemsstaterne om, at det er i deres egen interesse at samarbejde fuldt ud med 
Kommissionen;

50. noterer sig, at Kommissionen på området for delt forvaltning ikke har beføjelse til at 
tage initiativ til at udelukke upålidelige økonomiske aktører, når medlemsstaternes 
myndigheder ikke gør dette; opfordrer medlemsstaterne til straks at indberette 
svigagtige uregelmæssigheder i IMS og til at gøre bedst mulig brug af systemet for 
tidlig opdagelse og udelukkelse;

51. insisterer på, at medlemsstaterne gør effektiv brug af det værktøj til forebyggelse af 
svig, der tilbydes af ARACHNE-databasen, ved at indsende rettidige data og udnytte de 
muligheder, big data giver, med det formål at forhindre svigagtig og irregulær 
anvendelse af EU-midler;

52. fremhæver medlemsstaternes rolle i forbindelse med gennemførelsen af administrative 
samarbejdsordninger, effektiviteten af kontroller, håndhævelsen af dataindsamling samt 
overvågningen af erhvervsdrivendes overholdelse af rammebestemmelserne;

Internationalt samarbejde

53. tager højde for ikrafttrædelsen den 1. september 2018 af aftalen mellem EU og Norge 
om administrativt samarbejde og inddrivelse af fordringer på momsområdet;

54. glæder sig over, at OLAF organiserede det årlige seminar (afholdt i Bosnien-
Hercegovina i juni 2018) for partnermyndigheder i kandidatlande og potentielle 
kandidatlande om bedste praksis for vellykket undersøgelse af svig og workshoppen 
(afholdt i Ukraine i juli 2018) med deltagelse af alle relevante tjenester for bekæmpelse 
af svig og korruption i Ukraine inden for rammerne af associeringsaftalen mellem EU 
og Ukraine;

55. glæder sig over, at OLAF indgik to administrative samarbejdsordninger med 
henholdsvis Den Afrikanske Udviklingsbank og USAID (Office of the Inspector 
General of the United States Agency for International Development);

56. påpeger de problemer, der kan opstå i forbindelse med at håndhæve gennemførelsen af 
rammekonventionen om tobakskontrol ("FCTC-protokollen") i tredjelande;

57. noterer sig udvidelsen af den rolle, som koordineringstjenesterne for bekæmpelse af 
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svig spiller med hensyn til at fremme effektiviteten af de forskellige kanaler for 
grænseoverskridende samarbejde mellem nationale myndigheder, navnlig for at 
bekæmpe toldsvig;

58. opfordrer medlemsstaterne til at fremme udvekslingen af oplysninger om mulige 
svigagtige virksomheder og transaktioner gennem Eurofisc-netværket;

Regler for gennemsigtighed og tværgående bestemmelser

59. forventer, at omfanget af svig inden for rammerne af landbrugs- og 
samhørighedspolitikkerne drastisk vil reduceres med vedtagelsen af den såkaldte 
omnibusforordning;

60. anerkender betydningen af artikel 61 i finansforordningen, i henhold til hvilken begrebet 
"interessekonflikter" omdefineres for alle finansielle aktører, der gennemfører EU-
budgettet i de forskellige forvaltningsmetoder, herunder på nationalt plan;

61. glæder sig over, at OLAF efter revisionen af forordning nr. 883/2013 har et klart 
retsgrundlag, på grundlag af hvilket det har adgang til bankkontooplysninger med hjælp 
fra de nationale kompetente myndigheder;

62. 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.


