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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 

Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is verheugd over het akkoord dat het Parlement en de Raad in november 2016 na vier 

jaar onderhandelen hebben bereikt over het voorstel voor een richtlijn betreffende de 

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

(Richtlijn (EU) 2017/1371), waarin minimumvoorschriften worden vastgesteld voor de 

bepaling van strafbare feiten en sancties bij fraude ten nadele van de financiële belangen 

van de Unie, o.a. grensoverschrijdende btw-fraude met een totale schade van ten minste 

10 miljoen EUR; herinnert er evenwel aan dat deze drempel uiterlijk op 6 juli 2022 door 

de Commissie zal worden geëvalueerd; roept de lidstaten op deze richtlijn zo spoedig 

mogelijk ten uitvoer te leggen; 

2. juicht het toe dat Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad tot oprichting van het 

Europees Openbaar Ministerie (EOM) is goedgekeurd en in werking getreden en dat er 

in de Raad vooruitgang is geboekt, waardoor er op basis van de procedure voor nauwere 

samenwerking (artikel 86 van het Verdrag inzake de werking van de Europese Unie) 

een overeenkomst is bereikt tussen 20 lidstaten; verzoekt alle overige lidstaten zich zo 

spoedig mogelijk aan te sluiten bij de procedure voor nauwere samenwerking in EOM-

verband; herinnert eraan dat de rol van het EOM zal bestaan in het opsporen, vervolgen 

en voor de rechter brengen van de plegers van de in Richtlijn (EU) 2017/1371 

omschreven strafbare feiten waarmee de financiële belangen van de EU worden 

geschaad; 

3. verzoekt de deelnemende landen en de Commissie met de voorbereidende 

werkzaamheden te beginnen zodat het EOM zo spoedig mogelijk van start kan gaan, en 

het Parlement nauw te betrekken bij de procedures, met name de benoeming van de 

hoofdaanklager; verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk overeenkomstig artikel 20 

van de EOM-verordening de administratief directeur ad interim van het EOM aan te 

wijzen; stelt dat er ook vóór de officiële start van het EOM voldoende personeel en 

middelen aan het EOM moeten worden toegewezen; herhaalt dat het EOM 

onafhankelijk moet zijn; 

4. dringt aan op een doeltreffende samenwerking tussen de lidstaten, het EOM, OLAF en 

Eurojust; wijst erop dat de onderhandelingen over de Eurojust-verordening nog gaande 

zijn; benadrukt dat de wederzijdse bevoegdheden van Eurojust, OLAF en het EOM 

duidelijk moeten worden afgebakend; benadrukt dat met het oog op een werkelijk 

doeltreffende fraudebestrijding op EU-niveau het nieuwe EOM, Eurojust en OLAF 

zowel beleidsmatig als operationeel vlekkeloos zullen moeten samenwerken om 

mogelijke overlappingen bij de taakstelling te voorkomen; herhaalt in dit verband dat er 

overeenkomstig de artikelen 99 tot 101 van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad 

zo spoedig mogelijk werkafspraken tussen de drie organen moeten worden gemaakt en 

goedgekeurd; is van mening dat het EOM de bevoegdheid moet hebben om in gevallen 

die relevant zijn voor de verrichting van zijn taken, bevoegdheidsgeschillen te 

beslechten; 

5. spoort de Commissie en de lidstaten aan maatregelen te nemen om de geheimhouding 

van informatiebronnen te waarborgen teneinde discriminerende acties of bedreigingen 



 

PE615.289v02-00 4/6 AD\1146309NL.docx 

NL 

te voorkomen; 

6. betreurt het dat de Commissie de publicatie van EU-verslagen over de fraudebestrijding 

heeft stopgezet en in plaats daarvan het monitoren van de fraudebestrijding heeft 

opgenomen in de behandeling van de economische governance in het kader van het 

Europese semester; verzoekt de Commissie nogmaals om na te denken over hervatting 

van de publicatie van deze verslagen; 

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

carrouselfraude; neemt kennis van het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van 

de Raad op grond waarvan de lidstaten onder bepaalde strenge voorwaarden een 

algemene verleggingsregeling voor de btw kunnen toepassen; neemt kennis van het 

door de Commissie voorgestelde pakket ter vereenvoudiging van de btw-heffing en ter 

vermindering van de nalevingskosten voor kmo's, om daarmee een klimaat te creëren 

dat bevorderlijk is voor de groei van kmo's en de grensoverschrijdende handel; verzoekt 

de Commissie met een globale, op de lange termijn gerichte en voor de gehele EU 

geldende oplossing voor het btw-fraudevraagstuk te komen; verzoekt alle lidstaten om 

op alle terreinen deel te nemen aan de activiteiten van Eurofisc, teneinde de uitwisseling 

van informatie te vergemakkelijken en het beleid te coördineren ter bestrijding van dit 

soort fraude, die schadelijk is voor de EU-begroting en die van de lidstaten; 

8. wijst op de rol van klokkenluiders en onderzoeksjournalisten bij de voorkoming en 

opsporing van en de verslaggeving over fraude, belastingontduiking en -vermijding en 

onregelmatigheden bij uitgaven uit de EU-begroting en bij de bescherming van de 

financiële belangen van de Unie; benadrukt dat de bescherming van klokkenluiders 

essentieel is om het algemeen belang en de financiële belangen van de EU te behartigen 

en om zowel bij publieke als bij private instellingen een cultuur van publieke 

verantwoordingsplicht en integriteit te bevorderen; neemt kennis van de open 

inspraakronde die de Commissie van maart tot mei 2017 heeft gehouden om een beeld 

te krijgen van de meningen over de bescherming van klokkenluiders op nationaal en 

EU-niveau; wacht het initiatief af dat de Commissie de komende maanden wil 

presenteren met het oog op een sterkere bescherming van klokkenluiders in de EU; 

herinnert aan zijn resolutie van 14 februari 2017 over de rol van klokkenluiders bij de 

bescherming van de financiële belangen van de EU; 

9. verzoekt de Commissie jaarlijks een openbaar verslag te publiceren over het gebruik 

van EU-middelen en over de overmakingen van de Europese Investeringsbank (EIB) en 

de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) naar 

offshoreconstructies, inclusief het aantal en de aard van de geblokkeerde projecten, een 

toelichting op de redenen voor de blokkering van projecten en de vervolgmaatregelen 

die zijn genomen om ervoor te zorgen dat EU-middelen er niet rechtstreeks of 

onrechtstreeks toe bijdragen dat de financiële belangen van de EU worden geschaad. 
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