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FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 

Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. påpeger nødvendigheden af, at Kommissionen offentliggør sin anden rapport om 

bekæmpelse af korruption, som skulle have været offentliggjort i begyndelsen af 2016; 

2. udtrykker sin bekymring over den betydelige stigning (18 % på årsbasis) i antallet af 

indberettede tilfælde af bedrageri og over den stigende tendens gennem de seneste tre år, 

som viser, at der er behov for yderligere politiske tiltag for at beskytte EU's finansielle 

interesser; 

3. bekræfter på ny, at samordning og samarbejde på EU-plan og mellem EU-organerne og 

medlemsstaternes kompetente myndigheder kan skabe en reel merværdi i bekæmpelsen af 

svig; 

4. glæder sig over de positive eksempler på godt samarbejde mellem nationale myndigheder, 

Eurojust og Europol i bekæmpelsen af svig og organiseret kriminalitet; 

5. udtrykker dyb bekymring over de budgetnedskæringer og den deraf følgende reduktion af 

toldpersonalet, der er gennemført i visse medlemsstater; 

6. gentager, at en effektiv toldkontrol er et centralt element i beskyttelsen af EU's finansielle 

interesser, og at budgetforanstaltninger ikke bør forhindre medlemsstaternes myndigheder 

i at udføre deres opgaver; 

7.  understreger, at whistleblowere spiller en vigtig rolle i beskyttelsen af EU's finansielle 

interesser ved at afsløre, indberette og forhindre mulige tilfælde af svig i forbindelse med 

udgifterne i EU-budgettet; opfordrer derfor Kommissionen til at træffe 

lovgivningsmæssige foranstaltninger med henblik på at etablere en europæisk ramme for 

beskyttelse af whistleblowere så hurtigt som muligt; 

 8. gentager sin opfordring til Rådet om straks at genoptage forhandlingerne med Parlamentet 

om direktivet om beskyttelse af Unionens finansielle interesser (BFI-direktivet); minder 

om, at BFI-direktivet er et vigtigt instrument i bekæmpelsen af svig, korruption, 

hvidvaskning af penge og andre ulovlige aktiviteter, der skader EU's finansielle interesser; 

mener, at det i lyset af EU-Domstolens dom i sag C-105/14, Taricco m. fl., er uundgåeligt 

og bydende nødvendigt at medtage moms i direktivets anvendelsesområde, da momssvig 

har forbindelse til organiserede kriminelle strukturer og resulterer i, at der føres 

økonomiske midler ud af Den Europæiske Union; 

9. understreger, at alle relevante myndigheder i medlemsstaterne, herunder 

toldmyndighederne, og de relevante EU-organer, herunder Det Europæiske Kontor for 

Bekæmpelse af Svig (OLAF), er nødt til at samarbejde fuldt ud og udveksle information 

regelmæssigt for at medvirke til at lukke hullerne i bekæmpelsen af momssvig; opfordrer i 

denne henseende medlemsstaterne til regelmæssigt at rapportere til Kommissionen om 

afsløringer af svig og eventuelle nye typer af uregelmæssigheder; 
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10. minder om, at vedtagelsen af BFI-direktivet er en afgørende forudsætning for vedtagelsen 

af den foreslåede forordning om en europæisk anklagemyndighed, hvorved der vil blive 

oprettet en anklagemyndighed, som skal efterforske og retsforfølge gerningsmændene til 

strafbare handlinger, der skader EU's finansielle interesser; 

11. opfordrer Rådet til at færdiggøre dets holdning til den europæiske anklagemyndighed – 

under hensyntagen til den holdning, Parlamentet vedtog i sin beslutning af 5. oktober 2016 

– således at forordningen om den europæiske anklagemyndighed kan vedtages hurtigst 

muligt; minder om, at Parlamentet har anmodet om at blive holdt fuldt underrettet under 

hele proceduren, og om, at Parlamentet skal godkende den tekst, der opnås enighed om i 

Rådet; 

12. gentager, at den europæiske anklagemyndighed skal være uafhængig og udstyret med 

tilstrækkelige ressourcer til at kunne handle effektivt, produktivt og hurtigt og til enhver 

tid skal handle i fuld overensstemmelse med mistænktes og tiltaltes proceduremæssige 

rettigheder; opfordrer Rådet til at imødegå de mulige negative virkninger af den såkaldte 

"nationale forbindelse" ved at medtage en bestemmelse, der giver mulighed for at fravige 

den nationale forbindelse ud fra hensynet til, at den europæiske anklagemyndighed skal 

kunne fungere efter hensigten; understreger, at det er nødvendigt at sikre, at 

kompetencefordelingen mellem den europæiske anklagemyndighed og medlemsstaterne er 

klar og i overensstemmelse med den europæiske anklagemyndigheds rolle som et EU-

organ; påpeger, at oprettelsen af den europæiske anklagemyndighed vil kræve en effektiv 

koordinering med Eurojust, Europol og OLAF; tilskynder medlemsstaterne til at 

tilvejebringe hensigtsmæssige procedurer, så whistleblowere kan afsløre oplysninger om 

mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, i 

overensstemmelse med deres nationale lovgivning; bemærker i denne forbindelse, at den 

nye Eurojust-forordning vil spille en vigtig rolle med hensyn til at sikre, at disse strukturer 

fungerer; 

13. opfordrer Kommissionen til at fremme en øget udveksling af bedste praksis, til at fremme 

retlige og operationelle midler til at analysere vellykket efterforskning i forbindelse med 

bekæmpelse af svig samt til at fremme en harmoniseret praksis for afsløring af svig i 

Unionen. 
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