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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om årsrapport 2011 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser –
Bekæmpelse af svig
(2012/2285(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine beslutninger om tidligere årsrapporter fra Kommissionen og Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF),

– der henviser til rapporten fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet med titlen 
"Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig –
Årsrapport 2011" (COM(2012)0408) og ledsagende dokumenter (SWD(2012) 227 final, 
SWD(2012) 228 final, SWD(2012) 229 final og SWD(2012) 230 final)1,

– der henviser til OLAF's årsrapport 20112,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for 
regnskabsåret 2011 med de kontrollerede institutioners svar3,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Revisionsretten om 
Kommissionens strategi til bekæmpelse af svig (COM(2011)0376)4,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser 
(COM(2012)0363),

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Hercule III-
programmet til fremme af aktioner til beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (COM(2011)0914),

– der henviser til artikel 325, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 
25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget5,

– der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser6,

– der henviser til sin beslutning af 10. maj 2012 om beskyttelse af Den Europæiske Unions 

                                               
1 http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-commission/2011/report_en.pdf.
2 http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-olaf/2011/olaf_report_2011_en.pdf.
3 EUT C 344 af 12.11.2012, s. 1.
4 EUT C 264 af 8.9.2011, s. 15.
5 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
6 EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.
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finansielle interesser – Bekæmpelse af svig – Årsrapport 20101,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at EU og medlemsstaterne deler ansvaret for at beskytte EU's finansielle 
interesser og bekæmpe svig, og der henviser til, at et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne er af afgørende betydning;

B. der henviser til, at medlemsstaterne har det primære ansvar for gennemførelsen af ca. 
80 % af EU's budget samt for opkrævning af egne indtægter, bl.a. i form af moms og told;

C. der henviser til, at Kommissionen for nylig har iværksat en række vigtige initiativer 
vedrørende politiske foranstaltninger til bekæmpelse af svig;

Generelle bemærkninger

1. understreger, at Unionen og medlemsstaterne er forpligtet til at bekæmpe svig og andre 
ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser, i henhold til traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde;

2. minder om, at det ligeledes er vigtigt at sikre beskyttelsen af disse fælles interesser, både i 
forbindelse med opkrævning af EU's egne indtægter og i forbindelse med udgifter;

3. glæder sig over rapporten fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om 
beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig -
Årsrapport 20112 ("Kommissionens årsrapport"); beklager imidlertid, at rapporten er 
begrænset til de oplysninger, som medlemsstaterne har indberettet på forskellig vis, og 
derfor ikke indikerer den faktiske udbredelse af uregelmæssigheder og svig, og at det som 
følge heraf ikke er muligt at evaluere den overordnede udbredelse af uregelmæssigheder 
og svig i de individuelle medlemsstater eller identificere og bringe de medlemsstater, der 
har de højeste niveauer af uregelmæssigheder og svig, under kontrol, således som Europa-
Parlamentet gentagne gange har anmodet om;

4. glæder sig over, at antallet af uregelmæssigheder indberettet som svig er faldet markant i 
2011 ifølge Kommissionens årsrapport; stiller imidlertid spørgsmålstegn ved, om dette 
fald afspejler den reelle situation for så vidt angår svigagtige aktiviteter, eller om det 
snarere er et tegn på, at overvågnings- og kontrolsystemerne i medlemsstaterne er 
mangelfulde;

5. opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge effektiviteten af overvågnings- og 
kontrolsystemerne i medlemsstaterne og til at sikre, at oplysningerne om omfanget af 
uregelmæssigheder i medlemsstaterne afspejler den faktiske situation; 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0196.
2 COM(2012)0408.
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Indtægter – egne indtægter

6. minder om, at korrekt opkrævning af moms og told har direkte indflydelse på både 
medlemsstaternes økonomi og EU-budgettet, og at en forbedring af systemerne til 
opkrævning af indtægter og til at sikre, at alle transaktioner registreres formelt og flyttes 
fra skyggeøkonomien, bør være en topprioritet i alle medlemsstater;

7. understreger i denne forbindelse, at skattesvig og skatteunddragelse udgør en stor risiko 
for EU's offentlige finanser; understreger, at skattesvig og skatteunddragelse årligt fører til 
et tab af offentlige midler på omtrent 1 bio. EUR, hvilket svarer til en årlig omkostning på 
omkring 2 000 EUR for hver enkelt EU-borger; påpeger, at gennemsnittet af de 
skatteindtægter, der går tabt i Europa i dag, overstiger det samlede beløb, som 
medlemsstaterne bruger på sundhedsområdet, og at det er over fire gange større end 
udgifterne til uddannelse i EU;

8. understreger, at grundet mekanismen for afbalancering af EU-budgettet med BNI-
baserede indtægter skal EU's borgere betale hver euro, der går tabt som følge af toldsvig 
og momssvig; anser det for uacceptabelt, at økonomiske aktører, der tager del i svigagtige 
aktiviteter, rent faktisk subsidieres af EU's skatteydere; understreger, at Kommissionen og 
medlemsstaterne bør sætte sig som højeste prioritet at bekæmpe skatteunddragelse;

9. opfordrer Kommissionen til at styrke sin koordination med medlemsstaterne med henblik 
på indsamling af pålidelige data om told- og momskløften i de respektive lande og 
regelmæssigt aflægge rapport herom til Europa-Parlamentet;

10. glæder sig over, at 98 % af de traditionelle egne indtægter (TEI) opkræves uden 
nævneværdige problemer, men bemærker forskelle i medlemsstaternes indsats i 
forbindelse med inddrivelse af de resterende 2 %1;

Told

11. understreger, at hvad angår TEI, er toldafgifterne en vigtig indtægtskilde for 
medlemsstaternes regeringer, som beholder 25 % til dækning af omkostningerne i 
forbindelse med opkrævning; gentager, at en effektiv forebyggelse af uregelmæssigheder 
og svig på dette område medvirker til at beskytte EU's finansielle interesser og har stor 
betydning for det indre marked, idet den eliminerer urimelige fordele for økonomiske 
aktører, som undgår afgifter – fordele, som aktører, der opfylder deres forpligtelser i 
denne sammenhæng, ikke har; understreger, at problemets kerne er de indførsler, der ikke 
toldanmeldes, eller som unddrages toldmyndighedernes kontrol;

12. er dybt bekymret over Revisionsrettens konklusion om, at der er alvorlige mangler i de 
nationale toldtilsyn2;

13. understreger, at EU har enekompetence på politikområdet toldunionen, og at 
Kommissionen derfor er forpligtet til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for 

                                               
1 Undersøgelse bestilt af Europa-Parlamentet om "Forskelle i administrativ indsats mellem medlemsstaterne i 
forbindelse med inddrivelse af EU's traditionelle egne indtægter".
2 Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2011, inklusive institutionernes svar 
(EUT C 326 af 10.11.2011, s. 1).
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at sikre, at toldmyndighederne i medlemsstaterne fungerer, som om de udgjorde én enkelt 
myndighed, samt overvåge gennemførelsen af disse foranstaltninger;

14. minder om, at 70 % af toldprocedurerne i EU er forenklede; er dybt bekymret over 
undersøgelsesresultaterne i Revisionsrettens særberetning nr. 1/2010, som afslørede 
alvorlige mangler på dette område under henvisning til mangelfulde eller mangelfuldt 
dokumenterede revisioner, begrænset anvendelse af elektroniske 
databehandlingsteknikker, overdreven brug af forenklede procedurer og efterfølgende 
revisioner af mangelfuld kvalitet;

15. understreger, at moderne it-løsninger og direkte adgang til oplysninger er af afgørende 
betydning for en velfungerende toldunion; finder de eksisterende løsninger 
utilfredsstillende; er navnlig stærkt bekymret over konklusionen fra Eurofiscs første 
aktivitetsrapport for 20111, som blev offentliggjort i maj 2012, om, at 
skattemyndighederne i de fleste medlemsstater ikke har direkte adgang til tolddata, og at 
automatiseret krydstjek af skatteoplysninger derfor ikke er mulig;

16. beklager dybt, at Kommissionen og medlemsstaterne ikke har formået at sikre rettidig 
gennemførelse af den moderniserede toldkodeks; fremhæver, at de finansielle fordele, der 
anslås at være gået tabt som følge af forsinkelsen i gennemførelsen af den nye toldkodeks, 
beløber sig til ca. 2,5 mia. EUR årligt i driftsbesparelser i overholdelsesomkostningerne 
under den fuldstændige ordning og helt op til 50 mia. EUR på det udvidede internationale 
handelsmarked2; opfordrer Kommissionen til at foretage en evaluering af omkostningerne 
ved at udsætte den fuldstændige indførelse af den moderniserede toldkodeks i form af en 
kvantificering af de budgetmæssige konsekvenser af en sådan udsættelse;

Moms

17. minder om, at en korrekt gennemførelse af toldprocedurerne har direkte konsekvenser for 
beregningen af moms; beklager dybt de af Revisionsretten konstaterede mangler på dette 
område; er navnlig dybt bekymret over, at Revisionsretten i særberetning nr. 13/2011 
konstaterede, at anvendelsen af toldprocedure 423 alene tegnede sig for en ekstrapoleret 
værdi af tabene på ca. 2 200 mio. EUR4 i 2009 i de syv medlemsstater, der blev revideret 
af Revisionsretten, hvilket svarer til 29 % af den moms, der i teorien kan belægges den 
afgiftspligtige værdi af samtlige importerede varer i henhold til toldprocedure 42 i 2009 i 
disse syv medlemsstater;

18. er meget bekymret over, at momssvig er almindeligt udbredt; påpeger, at 
momsopkrævningsmodellen ikke er blevet ændret, siden den blev indført; understreger, at 
modellen er forældet på grund af den betydelige udvikling på det teknologiske og 

                                               
1 Netværk for hurtig udveksling af målrettede oplysninger mellem medlemsstaterne oprettet ved forordning 
nr. 904/2010.
2 Undersøgelse foretaget af Europa-Parlamentet om køreplanen for det digitale indre marked, tilgængelig på: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402EN.p
df.
3 Ordning anvendt af en importør for at opnå momsfritagelse, når importerede varer skal transporteres til en 
anden medlemsstat, og der skal betales moms i bestemmelsesmedlemsstaten.
4 Heraf 1 800 mio. EUR i de syv udvalgte medlemsstater og 400 mio. EUR i de 21 bestemmelsesmedlemsstater 
for de importerede varer i stikprøven.
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økonomiske område; understreger, at initiativer inden for direkte beskatning forudsætter 
en enstemmig afgørelse fra Rådet; beklager dybt, at to vigtige initiativer til bekæmpelse af 
momsunddragelse, dvs. forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om 
det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en hurtig reaktionsmekanisme til 
bekæmpelse af momssvig (COM(2012)0428), og forslag til Rådets direktiv om ændring af 
direktiv 2006/112/EF, hvad angår en fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for 
omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være 
udsat for svig (COM(2009)0511), på nuværende tidspunkt blokeres i Rådet1;

19. mener, at elimineringen af uregistrerede transaktioner kan bidrage til at nedsætte 
mængden af momsindtægter, som ikke bliver opkrævet;

Smugling af cigaretter

20. erkender, at smugling af højt beskattede varer medfører betydelige tab for de nationale 
budgetter og EU-budgettet, og at det direkte tab i toldindtægter, der kan henføres til 
cigaretsmugling, vurderes til at være på over 10 mia. EUR om året;

21. erkender, at den østlige grænse er et særlig problematisk geografisk område i denne 
sammenhæng; glæder sig over Kommissionens offentliggørelse af en handlingsplan til 
bekæmpelse af smugling af cigaretter og alkohol langs EU's østlige grænse2;

22. glæder sig over OLAF's aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af ovenstående 
handlingsplan; glæder sig navnlig over det positive resultat af "Operation Barrel", der 
omfattede et samarbejde mellem 24 medlemsstater, Norge, Schweiz, Kroatien og Tyrkiet 
samt aktiv støtte fra Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion, Europol, Frontex 
og Verdenstoldorganisationen, og som førte til beslaglæggelsen af 1,2 mio. cigaretter;

23. glæder sig over vedtagelsen den 12. november 2012 af protokollen til udryddelse af den 
ulovlige handel med tobaksvarer på den femte partskonference (COP) til WHO's 
rammekonvention om tobakskontrol;

Udgifter

24. minder om, at 94 % af EU-budgettet investeres i medlemsstaterne, og at det er af 
afgørende betydning, at midlerne anvendes fornuftigt i disse vanskelige økonomiske tider; 
mener derfor, at bekæmpelse af svig med EU-midler på tværs af alle 
finansieringsprogrammer med henblik på at forbedre mulighederne for inddrivelse af 
midler, der er gået tabt, skal prioriteres for at sikre, at midlerne fra EU-budgettet anvendes 
til at opnå EU's vigtigste mål såsom at skabe arbejdspladser og vækst;

Landbruget

25. er bekymret over, at Kommissionens årsrapport ikke indeholder et endeligt svar på 
spørgsmålet om, hvorvidt de indberettede lave niveauer for mistanke om svig i Frankrig, 
Tyskland, Spanien og Det Forenede Kongerige skyldes manglende overholdelse af 

                                               
1 Kommissær Semetas svar på spørgeskemaet fra Budgetkontroludvalget, tilgængeligt på: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cont/publications.html?id=CONT00004#menuzone.
2 SEK(2011)791.
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indberetningsprincipperne eller de pågældende medlemsstaters kontrolsystemers evne til 
at afsløre svig; 

26. glæder sig over, at Nederlandene, Polen og Finland har forbedret deres overholdelsesgrad 
med hensyn til konsekvent indberetning, og at den samlede overholdelsesgrad for EU-27 
er på omkring 93 %, hvilket er en stigning i forhold til 2010, hvor overholdelsesgraden var 
på 90 %;

Samhørighedspolitikken

27. bemærker, at visse større medlemsstater, herunder Frankrig, ikke indberettede 
uregelmæssigheder som svig på området samhørighedspolitik i 2011; opfordrer 
Kommissionen til at undersøge årsagen til dette og afgøre, om overvågnings- og 
kontrolsystemerne i de medlemsstater, som indberetter, at der ikke er tilfælde af svig, 
fungerer effektivt;

28. glæder sig over, at Frankrig har været i stand til at afslutte gennemførelsen af systemet til 
indberetning af uregelmæssigheder (IMS);

Førtiltrædelsesmidler

29. glæder sig over, at inddrivelsesraten i 2011 på området førtiltrædelsesbistand er forbedret i 
forhold til de foregående år; understreger dog, at den samlede kumulative inddrivelsesrate 
(på over 60 %) stadig er utilfredsstillende;

30. glæder sig over Kommissionens målsætning om at støtte Kroatien og Den tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien i deres indsats for at gennemføre systemet til 
forvaltning af uregelmæssigheder;

OLAF

31. gentager, at det er nødvendigt at fortsætte med at styrke OLAF's uafhængighed og 
effektivitet; glæder sig over de fremskridt, der er gjort i forhandlingerne om det ændrede 
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) 
nr. 1073/1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 
af Svig (OLAF) og om ophævelse af forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(COM(2011)0135);

32. gentager sin opfordring til Kommissionen og medlemsstaterne om at sikre effektiv og 
rettidig gennemførelse af de afgivne henstillinger, når sagerne er blevet undersøgt af 
OLAF;

33. mener, at medlemsstaterne bør forpligtes til årligt at aflægge beretning om opfølgningen 
af sager, som OLAF har sendt til deres retsmyndigheder, herunder om de strafferetlige og 
økonomiske sanktioner, der er pålagt i disse tilfælde;
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Kommissionens initiativer vedrørende aktiviteter til bekæmpelse af svig

34. glæder sig over Kommissionens strategi til bekæmpelse af svig1, som har til formål at 
forbedre forebyggelsen og afsløringen af svig på EU-plan;

35. glæder sig over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser 
(COM(2012)0363 - forslag til BFI-direktivet), som skal erstatte konventionen om 
beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser og de tilhørende 
protokoller;

36. glæder sig navnlig over, at definitionen af Unionens finansielle interesser i forslaget til 
BFI-direktivet omfatter moms i overensstemmelse med EU-Domstolens dom, som har 
stadfæstet2, at der er en direkte forbindelse mellem på den ene side opkrævning af 
momsindtægter i overensstemmelse med gældende unionslovgivning og på den anden side 
tilrådighedsstillelsen af disse momsmidler for Unionens budget, eftersom enhver mangel i 
inddrivelsen af de førstnævnte kan føre til en formindskelse af de sidstnævnte;

37. glæder sig over forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Hercule III-
programmet til fremme af aktioner til beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (COM(2011)0914), som efterfølger Hercule II-programmet, hvis merværdi blev 
påvist ved midtvejsevalueringen;

38. ser frem til Kommissionens fremlæggelse af lovforslaget om etablering af en europæisk 
anklagemyndighed, som bliver ansvarlig for at foretage efterforskning og retsforfølge 
dem, der skader aktiver forvaltet af eller på vegne af EU, som Kommissionen har meddelt 
vil blive fremlagt i juni 2013;

o
o o

39. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Den 
Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Revisionsret, OLAF-
Overvågningsudvalget og OLAF.

                                               
1 COM(2011)0376.
2 Dom af 15. november 2011 i sag C-539/09, Kommissionen mod Tyskland, EUT C 25 af 28.1.2012, s. 5.


