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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

A. overwegende dat de bestrijding van fraude, corruptie en witwaspraktijken en, in het 

algemeen, de bescherming van de financiële belangen van de Unie  een van de 

hoofdpunten moet zijn op de beleidsagenda van de Unie; overwegende dat de Europese 

Unie en de lidstaten verplicht zijn de financiële belangen van de Unie te beschermen tegen 

criminele handelingen die aanzienlijke financiële schade veroorzaken; 

B. overwegende dat de verscheidenheid aan rechts- en bestuurssystemen in de lidstaten de 

beëindiging van onregelmatigheden en bestrijding van fraude bemoeilijkt; overwegende 

dat verkeerd gebruik van EU-gelden niet alleen op individueel maar ook op collectief 

niveau schade berokkent; 

C. overwegende dat nu bestaande instrumenten zoals de Overeenkomst aangaande de 

financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PIF overeenkomst) niet blijken te 

volstaan voor bestrijding van fraude, corruptie, witwassen en andere illegale praktijken die 

de financiële belangen van de Unie schaden, de Commissie twee wetgevingsvoorstellen 

voor strafrechtelijke instrumenten heeft uitgebracht, namelijk de PIF-richtlijn en de 

verordening inzake het Europees Openbaar Ministerie, die de effectiviteit van het 

strafrecht ter bescherming van de financiële belangen van de EU moeten vergroten en 

versterken; 

D. overwegende dat de instelling, in coördinatie met de bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten, van een Europees Openbaar Ministerie, met de bevoegdheid om strafrechtelijk 

op te treden tegen misdrijven die de financiële belangen van de Unie schaden, essentieel is 

om grensoverschrijdende fraude te bestrijden en te waarborgen dat de bescherming van de 

EU-begroting overal in Europa prioriteit krijgt; 

E. overwegende dat de lidstaten primair verantwoordelijk zijn voor de inning van de eigen 

middelen, o.a. in de vorm van btw en douanerechten; 

F. overwegende dat corruptie alle lidstaten treft en de EU-economie jaarlijks circa 120 

miljard euro kost, zoals de Commissie in haar eerste verslag over het 

corruptiebestrijdingsbeleid van de Europese Unie van februari 2014 verklaart; 

G. overwegende dat de activiteiten van criminele of terroristische netwerken in Europa mede 

door corruptie worden gefinancierd; overwegende dat corruptie ook het vertrouwen van de 

burgers in de instellingen en de democratische processen ondermijnt; 

H. overwegende dat de bestrijding van fraude en corruptie niet alleen getuigt van een zekere 

beschavingsmentaliteit op grondslag van ethische principes die eigen zijn aan de 

rechtsstaat, maar ook bijdraagt aan het concurrentievermogen van de Unie in de 

wereldwijde economie; 

1. juicht toe dat de Commissie invulling en uitvoering geeft aan een nieuw fraudebeleid op 
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EU-niveau dat in overeenstemming is met het beginsel van gezond financieel beheer en 

ervoor moet zorgen dat de financiële belangen van de EU afdoende worden beschermd; 

2. heeft oog voor de inspanningen die het Europees Parlement en de Raad zich hebben 

getroost voor een doelmatiger bescherming van de financiële belangen van de EU, door 

spoed te zetten achter de ontwerprichtlijn betreffende de strafrechtelijke bestrijding van 

fraude (de PIF-richtlijn); spoort de Raad aan nieuwe impuls te geven aan de 

onderhandelingen over de PIF-richtlijn, die het bestaande wettelijke kader moet versterken 

met gemeenschappelijke minimumregels voor omschrijving van de delicten die alle 

soorten gedrag moet omvatten die de financiële belangen van de Unie schaden, ook waar 

het gaat om de BTW, en met sancties en minimum-regels voor verjaring van die delicten, 

in het licht van met name de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de 

zaak Taricco, waarin een rechtstreeks verband wordt gelegd tussen btw-heffing in de 

lidstaten en de financiële belangen van de EU; 

3. herhaalt zijn oproep aan de Raad om het Parlement, dat de voorgestelde 

wetgevingshandeling uiteindelijk moet goedkeuren, op de hoogte te houden van en te 

betrekken bij de huidige onderhandelingen over de oprichting van het Europees Openbaar 

Ministerie en herinnert aan de aanbevelingen in zijn resoluties van maart 2014 en april 

2015; onderstreept dat de EPPO-verordening snel moet worden goedgekeurd en 

vastgesteld, zodat het Europees Openbaar Ministerie bevoegd wordt onderzoek in te 

stellen naar alle misdrijven in de zin van de PIF-richtlijn, ook BTW-fraude, en verdachten 

te vervolgen; 

4. onderstreept dat in veel lidstaten nog steeds op grote schaal btw-fraude en -ontwijking 

plaatsvindt; uit zijn bezorgdheid over de btw-ontvangsten die in de EU verloren gaan, naar 

schatting een bedrag van 168 miljard euro in 2013; verzoekt de Commissie ten volle 

gebruik te maken van haar uitvoerende bevoegdheden om de lidstaten zowel te 

controleren als te helpen bij de bestrijding van btw-fraude en belastingontwijking; 

5. stelt met bezorgdheid vast dat het aantal onregelmatigheden rond de EU-uitgaven waarbij 

fraude werd geconstateerd, in 2014 met slechts 4% is gedaald, na in 2013 nog met 76% te 

zijn toegenomen; noemt het belangrijk dat er meer gerapporteerd wordt over frauduleuze 

activiteiten in de hele EU zodat de situatie beter in kaart kan worden gebracht en de 

noodzakelijke mechanismen en follow-upprocedures in het leven kunnen worden 

geroepen om dit probleem doeltreffender aan te pakken; wijst er in dit verband op hoezeer 

het van belang is dat de Commissie cijfers produceert die de omvang van de fraude in de 

EU accuraat weergeven; 

6. spoort de lidstaten aan om mee te werken aan de fraudebestrijding door middel van 

bestaande instrumenten en agentschappen zoals Europol, Eurojust en OLAF, en de 

samenwerking en coördinatie tussen deze instanties te verbeteren; 

7. verwelkomt de opzet van een netwerk van nationale contactpunten van de lidstaten en de 

integratie van doelstellingen op het gebied van corruptiebestrijding in het proces van 

economisch bestuur (Europees Semester); 

8. verwelkomt het eerste Commissieverslag over corruptiebestrijding, met daarin 

aanbevelingen aan de overheden van de lidstaten, en vraagt de Commissie om haar tweede 

verslag over corruptiebestrijding uiterlijk begin 2016 uit te brengen, en onder de aandacht 
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te brengen van het publiek en alle niveaus van het overheidsbestuur; 

9. verzoekt de Commissie te bevorderen dat de prestaties van de lidstaten op het gebied van 

fraudebestrijding jaarlijks geëvalueerd worden; verzoekt de Commissie om uitwerking 

van een stelsel van indicatoren en criteria te overdenken waaraan het corruptieniveau in de 

lidstaten kan worden afgemeten; verzoekt de Commissie daarom nauw met de lidstaten 

samen te werken om te garanderen dat de gegevens compleet, nauwkeurig en betrouwbaar 

zijn;  

10. houdt eraan vast dat de EU-instellingen, omwille van de geloofwaardigheid, zelf het 

goede voorbeeld moeten geven en de hoogste normen moeten hanteren waar het gaat om 

transparantie rond de openbare uitgaven, integriteit en belangenconflicten, vooral in het 

licht van de huidige uitdagingen; vraagt de Commissie in dit verband een hoofdstuk aan 

het komende tweede verslag toe te voegen over het presteren van de EU-instellingen bij 

de corruptiebestrijding; 

11. verzoekt de Commissie om, gedachtig het feit dat 85% van de EU-begroting door de 

lidstaten wordt beheerd, te zorgen voor doeltreffende coördinatie tussen 

fraudebestrijdingsorganisaties en de nationale instanties van alle lidstaten via 

samenwerkingsmechanismen en informatie-uitwisseling; 

12. vraagt de Commissie nogmaals om snel werk te maken van wetgeving over een minimaal 

beschermingsniveau voor klokkeluiders in de Europese Unie; verzoekt de Europese 

instellingen het statuut van de ambtenaren zodanig te wijzigen dat het niet alleen voorziet 

in een formele verplichting voor de ambtenaar om onregelmatigheden te melden, maar 

ook in een adequate bescherming voor de klokkeluider; verzoekt de Europese instellingen 

die dit nog niet doen, en andere organen onverwijld uitvoering te geven aan artikel 22 

quater van het statuut van de ambtenaren; 

13. wijst er nogmaals op dat de lidstaten volgens artikel 325, lid 2, VWEU "ter bestrijding van 

fraude waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad, dezelfde 

maatregelen (moeten nemen) als die welke zij treffen ter bestrijding van fraude waardoor 

hun eigen financiële belangen worden geschaad"; is van mening dat in de EU niet aan 

deze bepaling wordt voldaan; is van mening dat de Commissie horizontaal beleid moet 

ontwikkelen voor de bestrijding van fraude en corruptie; onderstreept dat de Commissie 

ook verantwoordelijk is voor een doeltreffende besteding van de middelen, en verzoekt 

haar daarom interne prestatie-eisen in te voeren; 

14. merkt op dat breedschalige vervolging van crimineel gedrag, waaronder fraude en 

corruptie of witwasserij en daarmee samenhangende georganiseerde misdaad en andere 

illegale activiteiten die de financiële belangen van de EU schaden, een absolute 

voorwaarde is voor het goed functioneren van de EU; benadrukt dat er een systematisch 

vervolgproces nodig is voor de aanbevelingen van OLAF; 
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