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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση που περιλαμβάνεται στο ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 

2013, σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να 

αναληφθούν, 

 έχοντας υπόψη τις πληροφορίες που περιέχει η έκθεση της Επιτροπής, της 3ης 

Φεβρουαρίου 2014 με τίτλο «Έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς», 

(COM(2014)0038), 

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (COM(2012)0363), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά και η νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην ΕΕ και στον υπόλοιπο κόσμο αυξάνονται 

και έχουν δυσμενή αντίκτυπο στην ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών και στα 

συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

υπονόμευση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δημοκρατία και στα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά και η νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απειλούν σοβαρά τόσο την οικονομία της ΕΕ, 

μειώνοντας σημαντικά τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών και της ΕΕ συνολικά, 

όσο και τον δημοκρατικό έλεγχο των δημόσιων έργων που χρηματοδοτεί η ΕΕ, 

δεδομένου ότι οι εγκληματικές οργανώσεις αναπτύσσουν δραστηριότητα σε ποικίλους 

τομείς, πολλοί από τους οποίους υπόκεινται σε κυβερνητικό έλεγχο· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ πρέπει να 

εγγυάται ότι τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού συμβάλλουν στην επίτευξη 

των προτεραιοτήτων και των στόχων της ΕΕ και στην αύξηση της εμπιστοσύνης των 

πολιτών, εξασφαλίζοντας ότι τα χρήματά τους χρησιμοποιούνται σε πλήρη συμμόρφωση 

με τους στόχους και τις πολιτικές της ΕΕ· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014, αναφέρθηκαν 1 649 παρατυπίες ως δόλιες με αντίκτυπο 

ύψους 538.2 εκατομμυρίων ευρώ στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τα οποία αφορούσαν 

τόσο το σκέλος των δαπανών όσο και το σκέλος των εσόδων, αλλά ότι δεν υπάρχουν 

επίσημα στοιχεία σχετικά με το ποσοστό της απάτης που μπορεί να αποδοθεί στο 

οργανωμένο έγκλημα· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να ενισχύσει τα υφιστάμενα μέτρα, όπως τη 

σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων («σύμβαση ΠΟΣ»), με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς, 

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κάθε άλλης παράνομης 
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δραστηριότητας που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, η Επιτροπή υπέβαλε 

δύο προτάσεις για τη θέσπιση μέσων ποινικού δικαίου, την οδηγία σχετικά με την 

καταπολέμηση μέσω του ποινικού δικαίου της απάτης εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης («οδηγία ΠΟΣ») και τον κανονισμό σχετικά με τη σύσταση 

της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με σκοπό τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης έρευνας και 

καλύτερης προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό 

χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που οφείλονται σε εγκληματικές 

δραστηριότητες στην Ένωση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τα θεσμικά όργανα 

της ΕΕ και ότι για τον λόγο αυτό η πολιτική και δικαστική συνεργασία ανάμεσα στα 

κράτη μέλη έχει καθοριστική σημασία· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα των εγκληματικών οργανώσεων να προσαρμόζουν 

τις δραστηριότητές τους σε διαφορετικές εδαφικές και κοινωνικές καταστάσεις, τους 

επιτρέπει να διαφοροποιούν τις δραστηριότητές τους με τη δημιουργία σημαντικών 

κερδών από την εμπορία ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων, την παράνομη διακίνηση 

αποβλήτων και την παράνομη μετανάστευση και να διεισδύουν στις νόμιμες αγορές, 

βασιζόμενοι σε μια «γκρίζα ζώνη» σύμπραξης με «εγκληματίες αποδεκτού επιπέδου»  και 

διεφθαρμένους δημόσιους υπαλλήλους· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποικιλομορφία των νομικών και διοικητικών συστημάτων των 

κρατών μελών συνθέτει ένα γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, μέσα στο οποίο πρέπει να 

εξαλειφθεί το οργανωμένο έγκλημα και να καταπολεμηθεί η νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες· 

1. παρατηρεί ότι τα φαινόμενα του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχουν συνήθως διασυνοριακή 

διάσταση η οποία απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών και 

μεταξύ των εν λόγω αρχών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με τη βοήθεια εθνικών 

βάσεων δεδομένων, με την υποστήριξη των μέσων της ΕΕ και με ένα ευρωπαϊκό σχέδιο 

δράσης για την εξάλειψη αυτής της διάστασης· 

2. ζητεί την έγκριση κοινού ορισμού του οργανωμένου εγκλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

ως σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της καταπολέμησης αυτού του φαινομένου· 

3. τονίζει ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, 

της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει 

να χρηματοδοτηθεί επαρκώς για να είναι αποτελεσματικό χωρίς να υπονομεύονται οι 

αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· 

4. αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή έχει προτείνει ένα ευρύτατο φάσμα μέτρων για την 

καταπολέμηση των εγκλημάτων αυτών και ότι ορισμένα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά 

(όπως π.χ. η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και η οδηγία κατά της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες)· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επωφεληθούν 

πλήρως από τα ήδη προβλεπόμενα μέτρα και θεωρεί επίσης σημαντικό να προωθηθούν 

κοινές τεχνικές έρευνας για τον σκοπό της συγκριτικής προσέγγισης του οργανωμένου 

εγκλήματος, να θεσπιστούν ειδικές εθνικές δομές για τον σκοπό αυτό και παράλληλα να 

αναπτυχθεί ένα επιχειρησιακό δίκτυο για την ανταλλαγή πληροφοριών σε συντονισμό με 
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την Europol· 

5. εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη επαγγελματικοποίηση της λαθραίας 

διακίνησης ανθρώπων και την συνακόλουθη αύξηση των κερδών των δικτύων λαθραίας 

διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων ως αποτέλεσμα των συνεχών προσφυγικών ροών 

προς την Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την επίτευξη 

προόδου στο πεδίο της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων με σκοπό την εξάλειψη της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και να 

ελαχιστοποιήσουν την επιρροή των δικτύων εμπορίας ανθρώπων· 

6. επισημαίνει ότι η Ελλάδα έλαβε περίπου 655 εκατομμύρια ευρώ το 2015, από τα εθνικά 

προγράμματα στήριξης και το σύστημα έκτακτης ανάγκης για την προσφυγική κρίση· 

καλεί την Επιτροπή να εξακριβώσει εάν έγινε ορθή χρήση αυτών των κονδυλίων και να 

ενημερώσει το  Κοινοβούλιο σχετικά με τα πορίσματά της· 

7. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή έχουν νομική υποχρέωση να 

καταπολεμούν την απάτη σύμφωνα με το άρθρο 325 της ΣΛΕΕ, και επικροτεί το γεγονός 

ότι συμπεριλήφθηκαν ρήτρες για την καταπολέμηση της απάτης στις νομοθετικές 

προτάσεις που έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο· 

8. εκφράζει ανησυχία για την αύξηση των περιπτώσεων απάτης στον τομέα του ΦΠA και 

ειδικότερα για την λεγόμενη απάτη «καρουζέλ»· καλεί όλα τα κράτη μέλη να 

συμμετάσχουν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του EUROFISC προκειμένου να 

διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο την καταπολέμηση της απάτης αυτού 

του είδους· 

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Φεβρουαρίου 

2016, με την οποία προτείνεται ένα σχέδιο δράσης για την αναμόρφωση του συστήματος 

ΦΠΑ· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει διατάξεις σχετικά με την καταπολέμηση της 

διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ· σημειώνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της 

Επιτροπής, η ΕΕ χάνει κάθε χρόνο περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ εξαιτίας της 

διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ· 

10. επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την επείγουσα ανάγκη να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ 

Kοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης 

κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου (οδηγία 

ΠΟΣ)· επισημαίνει ότι το μόνο που εμποδίζει την επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας είναι 

η παρεμπόδιση από το Συμβούλιο οποιασδήποτε προόδου όσον αφορά την ένταξη του 

ΦΠΑ στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας· καλεί το Συμβούλιο να επανεξετάσει την στάση 

του υπό το φως της απόφασης του ΔΕΚ στην υπόθεση Taricco (C-105/14), με την οποία 

εγκρίνεται σαφώς η νομική θέση του Κοινοβουλίου· 

11. λαμβάνει υπό σημείωση τις εν εξελίξει συζητήσεις στο Συμβούλιο σχετικά με το σχέδιο 

κανονισμού για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), ως ουσιαστικό τμήμα 

του σχεδίου δράσης· επισημαίνει ότι, για την αποτελεσματική διερεύνηση, τη δίωξη και 

την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των δραστών ποινικών αδικημάτων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΠΟΣ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να έχει 

διευρυμένες εξουσίες για την καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά των οικονομικών 

συμφερόντων της ΕΕ, ανεξαρτήτως της διάρθρωσης που θα αποκτήσει τελικά· καλεί τα 

κράτη μέλη να διαθέσουν τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που είναι 
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αναγκαίοι για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας· 

12. τονίζει ότι κάθε χρόνο χάνεται στην ΕΕ 1 τρισεκατομμύριο ευρώ εξαιτίας της 

φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

στους  φορολογικούς παραδείσους και στις χώρες που εφαρμόζουν αδιαφανείς ή 

επιζήμιες φορολογικές τιμές, δεδομένου ότι συνιστούν τεράστιο πρόβλημα που επηρεάζει 

όλους ανεξαιρέτως τους ευρωπαίους πολίτες· 

13. επικροτεί τη διεθνή συμφωνία στο πλαίσιο της G20 για εφαρμογή ενός  νέου παγκόσμιου 

προτύπου για την επίτευξη μεγαλύτερης φορολογικής διαφάνειας, σύμφωνα με το υψηλό 

επίπεδο που ήδη εφαρμόζει η ΕΕ· ζητεί την ταχεία εφαρμογή του και την αποτελεσματική 

παρακολούθηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε διεθνές επίπεδο· 

εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι, τον Φεβρουάριο του 2016, η Επιτροπή 

υπέγραψε συμφωνίες που αφορούν την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών με χώρες 

όπως η Ανδόρα και το Μονακό και ότι το 2015 η Επιτροπή είχε ήδη υπογράψει 

συμφωνίες με την Ελβετία, το Λιχτενστάιν και τον Άγιο Μαρίνο· 

14. υπενθυμίζει ότι η διαφάνεια αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την 

καταπολέμηση της κατάχρησης και της απάτης· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη 

σχετική νομοθεσία, καθιστώντας υποχρεωτική τη δημοσίευση δεδομένων σχετικά με 

όλους τους δικαιούχους χρηματοδοτήσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

υπεργολάβων· 

15. είναι της γνώμης ότι η εφαρμογή κοινής μεθόδου για την κατάσχεση των περιουσιακών 

στοιχείων εγκληματικών ομάδων στην ΕΕ θα αποτελούσε αποτρεπτικό μέτρο για τους 

εγκληματίες· καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να ανταλλάσσουν βέλτιστες 

πρακτικές στον τομέα αυτόν μέσα από ήδη υφιστάμενες πλατφόρμες επικοινωνίας, όπως 

η Συμβουλευτική Επιτροπή για το συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης 

(COCOLAF) κλπ.· καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν γρήγορα την οδηγία σχετικά με 

την δήμευση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες στο εθνικό τους 

δίκαιο και να προωθήσουν την επαναχρησιμοποίηση των δημευθέντων περιουσιακών 

στοιχείων για κοινωνικούς σκοπούς, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και να 

υποστηρίξουν την κατάρτιση ευρωπαϊκού προγράμματος σχετικά με την ανταλλαγή 

ορθών πρακτικών για τη διαχείριση δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων, προωθώντας 

τη χρήση τους για κοινωνικούς σκοπούς· 

16. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν διοικητική, αστυνομική και δικαστική συνεργασία 

για τον εντοπισμό, την κατάσχεση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που 

προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ένωση, και να 

βελτιώσουν τις εθνικές υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες θα 

πρέπει να εφοδιαστούν με επαρκείς πόρους· 

17. επισημαίνει ότι οι εγκληματικές οργανώσεις συνεργάζονται με άλλους φορείς και 

ενδέχεται να συμμετέχουν σε ορισμένες δραστηριότητες σε συνεννόηση με «εγκληματίες 

αποδεκτού επιπέδου» (δηλαδή με πρόσωπα που συνδέονται με επιχειρήσεις και τράπεζες 

καθώς και με δημόσιους υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων) που δεν είναι 

μέλη εγκληματικών οργανώσεων, αλλά εκπροσωπούν συμφέροντα από τα οποία 

επωφελούνται αμφότερα τα μέρη· 

18. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ειδικές δομές σε εθνικό επίπεδο για τον 
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εντοπισμό εγκληματικών οργανώσεων και να αποκλείουν από τις δημόσιες προσκλήσεις 

υποβολής προσφορών οντότητες που εμπλέκονται σε πρακτικές διαφθοράς ή σε 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· 

19. επισημαίνει ότι το οργανωμένο έγκλημα χρησιμοποιεί κατασκευαστικές εταιρείες που 

ειδικεύονται σε χωματουργικά έργα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και που διαθέτουν παράνομα τοξικές ουσίες οι οποίες προκαλούν 

ρύπανση του περιβάλλοντος· καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να αποτρέπονται τέτοιες 

πρακτικές, να υποβάλλει τους εργολάβους και τους υπεργολάβους που είναι δικαιούχοι 

συμβάσεων μεγάλων έργων υποδομών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό 

της ΕΕ σε επιθεωρήσεις για την καταπολέμηση του εγκλήματος· 

20. εκφράζει την ανησυχία του για την επαναλαμβανόμενη πρακτική με την οποία 

εγκληματικές εταιρείες που εμπλέκονται σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες υποβάλλουν στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προσφορών 

για μεγάλα έργα προσφορές κάτω του κόστους· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 

οικονομική αξιολόγηση των προτάσεων που αφορούν τις εταιρείες στις οποίες 

ανατίθενται συμβάσεις και τους υπεργολάβους· 

21. παροτρύνει τα κράτη μέλη να κυρώσουν σύντομα τη 4η οδηγία κατά της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (4η AMLD) προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι 

όροι ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων τύπων νομικών μορφών, 

συμπεριλαμβανομένων των νομικών οντοτήτων όπως τα ιδρύματα και νομικά μορφώματα 

που ομοιάζουν με καταπιστεύματα (trusts)· 

22. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τράπεζες όσον αφορά τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί την 

Επιτροπή να καταρτίσει πρόταση προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια των 

τραπεζικών ροών όχι μόνο για τα φυσικά πρόσωπα αλλά και για τις νομικές οντότητες και 

τα καταπιστεύματα (trusts)· 

23. ζητεί την αφαίρεση των τραπεζικών αδειών από τράπεζες που εμπλέκονται σε υποθέσεις 

στις οποίες έχουν αποδεδειγμένα νομιμοποιηθεί μεγάλα χρηματικά ποσά προερχόμενα 

από παράνομες δραστηριότητες· 

24. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το 71.15 % των δαπανών για τις ομάδες επισκεπτών 

το 2014 καταβλήθηκε σε μετρητά· επισημαίνει τη μελέτη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

στην οποία εφιστάται η προσοχή στην εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική της 

πραγματοποίησης πληρωμών σε μετρητά για την επιστροφή των εξόδων των ομάδων 

επισκεπτών· επιμένει ότι πρέπει να καταργηθούν όλες οι πληρωμές σε μετρητά σε ομάδες 

επισκεπτών· 

25. καλεί την ΕΕ να υποβάλει υποψηφιότητα για συμμετοχή στην Ομάδα χωρών κατά της 

διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

υποβολής εκθέσεων που υπέχει βάσει της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της 

διαφθοράς, της οποίας είναι συμβαλλόμενο μέρος· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 

το συντομότερο δυνατόν τη δεύτερη έκθεσή της για την διαφθορά στην ΕΕ και να 

συμπεριλάβει επίσης πληροφορίες για τα ίδια τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, οι οποίες 

απουσίαζαν από την πρώτη έκθεσή της, εάν η δεύτερη έκθεση δεν είναι διαθέσιμη κατά 

τους προσεχείς μήνες, να υποβάλει χωριστή έκθεση σχετικά με τα θεσμικά όργανα της 
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ΕΕ, ως προσθήκη στην πρώτη έκθεσή της· 

26. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τον Δεκέμβριο του 2014, μετά τέσσερα 

έτη συζητήσεων, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ενέκριναν συμφωνία 

σχετικά με την μεταρρύθμιση της προστασίας δεδομένων της ΕΕ η οποία θα ενισχύσει 

την προστασία των δεδομένων για τα φυσικά πρόσωπα και θα προαγάγει τη συνεργασία 

μεταξύ των φορέων επιβολής του νόμου των κρατών μελών· 

27. επισημαίνει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν από τον Ιανουάριο του 2014 την 

υποχρέωση να θεσπίσουν εσωτερικούς κανόνες για τις καταγγελίες δυσλειτουργιών με 

σκοπό την προστασία των πληροφοριοδοτών από αντίποινα και την εξασφάλιση της 

αποκάλυψης σοβαρών παραπτωμάτων ή αξιόποινων πράξεων στη διοίκηση της ΕΕ· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα θεσμικά όργανα δεν έχουν ακόμη 

εφαρμόσει τους εν λόγω κανόνες· προτρέπει, ωστόσο, τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα προστασίας των καταγγελλόντων και των μαρτύρων· 

28. επισημαίνει ότι προγράμματα, όπως το Hercule, το Fiscalis και το Pericles και η πρόταση 

οδηγίας της Επιτροπής του Φεβρουαρίου 2013 για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων της ΕΕ και του ευρώ από την παραχάραξη, έχουν σχεδιαστεί για να 

καταπολεμήσουν τις παράνομες, διεθνείς και διασυνοριακές εγκληματικές 

δραστηριότητες και ζητεί να εξορθολογιστούν και να συντονιστούν σε μεγαλύτερο 

βαθμό· 

29. εκφράζει την ανησυχία του για τη μείωση των πόρων που διατίθενται από τα κράτη μέλη 

για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού· καλεί την Επιτροπή να 

ορίσει, κατά τη σύναψη νέων συμφωνιών με τις καπνοβιομηχανίες, ότι το μερίδιο των 

εσόδων από τις εν λόγω συμφωνίες για τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνδεθεί, στους 

προϋπολογισμούς τους, με τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 

παράνομων προϊόντων καπνού· 

30. εκφράζει επιδοκιμασία για το 18μηνο πρόγραμμα του Συμβουλίου της ΕΕ για την 

ολλανδική, τη σλοβακική και την μαλτέζικη προεδρία, το οποίο θέτει την σφαιρική και 

ολοκληρωμένη προσέγγιση του οργανωμένου εγκλήματος σε κορυφαία θέση της 

ημερήσιας διάταξής του, μαζί με την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, που θα περιλαμβάνει εργασίες για την 

στελέχωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την θέσπιση νομοθεσίας για την προστασία των 

δεδομένων, και την προώθηση και διαφύλαξη του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων· 

31. τονίζει τη σημασία της ύπαρξης περισσότερο υπεύθυνων πολιτικών προσώπων· ζητεί την 

θέσπιση υποχρεωτικών κανόνων που να ορίζουν ότι τα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί 

ή έχουν συμμετάσχει σε οργανωμένα εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, υποθέσεις διαφθοράς ή σε άλλα σοβαρά αδικήματα, δεν θα πρέπει να 

είναι επιλέξιμα για να εκλεγούν βουλευτές του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου ή για να 

υπηρετήσουν σε άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ. 
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