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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem – 2018. évi 
éves jelentés
(2019/2128(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 310. cikkének (6) 
bekezdésére és 325. cikkének (5) bekezdésére,

– tekintettel a Bizottság és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) korábbi éves 
jelentéseiről szóló állásfoglalásaira,

– tekintettel a „30. éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a 
csalás elleni küzdelemről (2018)” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 
intézett 2019. október 11-i bizottsági jelentésre (COM(2019)0444) és az azt kísérő 
dokumentumokra ((SWD(2019)0361, SWD(2019)0362, SWD(2019)0363, 
SWD(2019)0364 és SWD(2019)0365)),

– tekintettel az OLAF 2018. évi jelentésére1 és az OLAF Felügyelő Bizottságának 2018. 
évi tevékenységi jelentésére,

– tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és a Számvevőszéknek címzett, „A Bizottság 
csalás elleni stratégiája: fokozott fellépés az uniós költségvetés védelme érdekében” 
című bizottsági közleményre (COM(2019)0196),

– tekintettel „A Bizottság csalás elleni stratégiája: fokozott fellépés az uniós költségvetés 
védelme érdekében” című bizottsági közleményt (COM(2019)0196) kísérő „cselekvési 
tervre” (SWD (2019)0170) és „csaláskockázat-értékelésre” (SWD (2019)171),

– tekintettel az Európai Számvevőszéknek a 2018-as pénzügyi évre vonatkozó 
költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt2,

– tekintettel a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló rendeletre irányuló, 
2018. május 5-i bizottsági javaslatra (COM(2018)0324), 

– tekintettel az EU pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozó egységes rendelkezéseknek 
a többéves pénzügyi keretre vonatkozó valamennyi bizottsági javaslatba történő 
beillesztésére,

– tekintettel az Európai Számvevőszék 2018. november 22-i 8/2018. sz. véleményére a 
883/2013/EU, Euratom rendeletnek (OLAF-rendelet) az Európai Ügyészséggel való 
együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2018. május 23-i bizottsági javaslatról (COM (2018)0338),

1 OLAF, „Az Európai Csalás Elleni Hivatal tizenkilencedik jelentése, 2018. január 1–december 31.”, 2019.
2 HL C 340., 2019.10.8., 1. o.
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– tekintettel a csalás elleni uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 9/2018. sz. számvevőszéki véleményre,

– tekintettel a Számvevőszék 26/2018. számú, „A vámügyi informatikai rendszerek 
sorozatos késedelmei: mi okozott problémát?” című, 2018. október 10-i 
különjelentésére,

– tekintettel az Európai Számvevőszéknek „Az uniós kiadásokat érintő csalás elleni 
küzdelem: intézkedésre van szükség” című, 01/2019. sz. különjelentésére,

– tekintettel az Európai Számvevőszéknek „A csalások kezelése az uniós kohéziós 
kiadások terén: az irányító hatóságoknak hatékonyabbá kell tenniük a csalások 
felderítését, a válaszlépéseket és a koordinációt” című, 06/2019. sz. különjelentésére,

– tekintettel az Európai Számvevőszéknek az „E-kereskedelem: még számos kihívás vár 
megoldásra a héa- és vámbeszedés terén” című, 12/2019. sz. különjelentésére, 

– tekintettel az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról 
szóló, 2013. szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre3 és annak a Bizottság által 2017. október 2-án közzétett félidős 
felülvizsgálatára (COM(2017)0589),

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás 
ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló, 2017. július 5-i (EU) 
2017/1371 irányelvére (PIF-irányelv)4,

– tekintettel az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés 
bevezetéséről szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1939 tanácsi rendeletre5,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 
október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre6,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre7,

– tekintettel a Bizottság által megrendelt, „A héabevétel-kiesés vizsgálata a 28 uniós 
tagállamban és az erről szóló jelentések: végleges jelentés” című 2019. szeptember 4-i 
jelentésre, 

– tekintettel a Bizottság által megrendelt, „A héabevétel-kiesés számszerűsítése és 

3 HL L 248., 2013.9.18, 1. o.
4 HL L 198., 2017.7.28, 29. o.
5 HL L 283., 2017.10.31., 1. o.
6 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
7 HL L 193., 2018.7.30, 1. o.
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elemzése az uniós tagállamokban” című, 2015. májusi jelentésre és a Bizottság 2016. 
április 7-i, „Úton egy egységes uniós héaövezet felé – új döntések szükségeltetnek” 
című közleményére (COM(2016)0148),

– tekintettel a Bizottság „Az Európai Unió antikorrupciós jelentése” című, 2014. február 
3-i jelentésére (COM(2014)0038),

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelvére 
a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről8,

– tekintettel „A korrupció elleni küzdelem az Európai Unióban” című, 2011. június 6-i 
bizottsági közleményre (COM(2011)0308),

– tekintettel „A visszaélést bejelentő személyek szerepéről az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmében” című, 2017. február 14-i állásfoglalására9,

– tekintettel a „Határozottabb fellépés a cigarettacsempészet és a dohánytermékek 
illegális kereskedelmének egyéb formái ellen – Átfogó uniós stratégia” című, 2013. 
június 6-i bizottsági közlemény (COM(2013)0324) végrehajtásáról készített, 2017. 
május 12-i előrehaladási jelentésre (COM(2017)0235),

– tekintettel az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés 
bevezetéséről szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1939 tanácsi rendeletre10,

– tekintettel az OLAF által koordinált „Közbeszerzési csalás – figyelmeztető jelzések és 
helyes gyakorlatok gyűjteménye” című, 2017. december 20-án közzétett jelentésre, 
valamint az OLAF 2017. évi, „A megosztott irányítású alapokkal kapcsolatos 
szabálytalanságokról szóló jelentéstételről” szóló kézikönyvére,

– tekintettel az Európai Számvevőszéknek az „Importeljárások: a jogszabályi keretek 
hiányosságai és a nem kellően eredményes végrehajtás hátrányos hatással vannak az 
Unió pénzügyi érdekeire” című 19/2017. sz. különjelentésére,

– tekintettel az Európai Unió Bírósága által a C-105/14. számú, a Taricco és társai elleni 
büntetőeljárás ügyben hozott ítéletre11, 

– tekintettel az Európai Unió Bírósága által a C-42/17. számú, az M.A.S. és M.B. elleni 
büntetőeljárás ügyben hozott ítéletre12,

– tekintettel a Törvényszéknek a T-48/16 sz., Sigma Orionis SA kontra Európai Bizottság 
ügyben hozott ítéletére13,

– tekintettel a héa területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni 

8 HL L 94., 2014.3.28, 65. o.
9 HL C 252., 2018.7.18., 56. o.
10 HL L 283., 2017.10.31, 1. o.
11 Az Európai Unió Bíróságának (nagytanács) 2015. szeptember 8-i ítélete a C-105/14 sz., Ivo Taricco és társai 
elleni büntetőeljárás ügyben (ECLI:EU:C:2015:555).
12 Az Európai Unió Bíróságának (nagytanács) 2017. december 5-i ítélete a C-42/17. sz., M.A.S. és M.B elleni 
büntetőeljárás ügyben (ECLI:EU:C:2017:936).
13 A Törvényszék 2018. május 3-i ítélete a T-48/16 sz., Sigma Orionis SA kontra Európai Bizottság ügyben.
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küzdelemről szóló (EU) 2018/541 tanácsi rendelet elfogadására annak érdekében, hogy 
a tagállamok jobban tudják kezelni a legkárosabb héacsalási rendszereket és 
csökkenteni tudják a héabevétel-kiesést,

– tekintettel „Az EU pénzügyi érdekeinek védelme – A csalás révén harmadik országokba 
került pénzek és vagyonok visszaszerzése” című, 2018. október 25-i állásfoglalására14,

– tekintettel az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett „Modern 
költségvetés a polgárainak védelmet, biztonságot és lehetőségeket nyújtó Unió számára. 
A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret” című bizottsági 
közleményre (COM(2018)0321),

– tekintettel a vámcsalások elleni küzdelemről és az Unió saját forrásainak védelméről 
szóló, 2018. október 4-i állásfoglalására15,

– tekintettel a Hercule III program16 folyamatos végrehajtására,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel a tagállamok és a Bizottság de jure közösen felelősek az Unió 2018. évi 
költségvetése 74%-ának végrehajtásáért; mivel azonban de facto a tagállamok költik el 
ezeket a forrásokat, és ellenőrzési mechanizmusain keresztül a Bizottság felelős azok 
felügyeletéért;

B. mivel az állami kiadások megfelelő kezelésének és az EU pénzügyi érdekei védelmének 
központi helyet kell elfoglalniuk az uniós politikában a polgárok bizalmának növelése 
érdekében annak biztosítása révén, hogy pénzük hatékony és eredményes felhasználásra 
találjon;

C. mivel az EUMSZ 310. cikkének (6) bekezdése kimondja, hogy „Az Unió és a 
tagállamok a 325. cikk rendelkezéseivel összhangban küzdenek a csalás és az Unió 
pénzügyi érdekeit sértő minden egyéb jogellenes tevékenység ellen”; mivel az EUMSZ 
325. cikkének (2) bekezdése értelmében a „tagállamok az Unió pénzügyi érdekeit sértő 
csalás leküzdésére megteszik ugyanazokat az intézkedéseket, mint amelyeket a saját 
pénzügyi érdekeiket sértő csalás leküzdésére tesznek”; mivel az EUMSZ 325. cikkének 
(3) bekezdése kimondja, hogy „a tagállamok összehangolják az Unió pénzügyi 
érdekeinek csalással szembeni védelmét célzó tevékenységüket”, és hogy „a 
Bizottsággal együtt megszervezik a megfelelő hatáskörrel rendelkező hatóságaik közötti 
szoros és rendszeres együttműködést”; mivel az EUMSZ 325. cikkének (4) bekezdése 
értelmében az Európai Számvevőszékkel konzultálni kell minden olyan intézkedésről, 
amelyet a jogalkotónak az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás megelőzése és az ellene 

14 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0419.
15 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0384.
16 Az Európai Parlament és a Tanács 250/2014/EU rendelete (2014. február 26.) az Európai Unió pénzügyi 
érdekeinek védelme területén végzett tevékenységek előmozdítására irányuló program (Hercule III program) 
létrehozásáról (HL L 84., 2014.3.20., 6. o.).
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való küzdelem terén el kell fogadnia;

D. mivel a jó teljesítmény egyszerűsítési folyamatok révén való eléréséhez a bemenetek, a 
kimenetek, az eredmények és a hatások rendszeres teljesítményértékelésére van 
szükség;

E. mivel az EUMSZ 83. cikke szerint a korrupció a több államra kiterjedő vonatkozású, 
különösen súlyos bűncselekmények egyike;

F. mivel a tagállamok jogi és adminisztratív rendszereinek sokféleségét megfelelően kell 
kezelni a szabálytalanságok leküzdése és a csalás elleni küzdelem érdekében; mivel 
ezért a Bizottságnak fokoznia kell erőfeszítéseit annak biztosítása érdekében, hogy a 
csalás elleni küzdelem hatékonyabban valósuljon meg, valamint kézzelfoghatóbb és 
kielégítőbb eredményekkel járjon;

G. mivel a héa a nemzeti költségvetések fontos bevételi forrása, és a héa-alapú saját 
források a 2018. évi teljes uniós költségvetési bevételek 11,9%-át tették ki;

H. mivel az egyes tagállamokban észlelt szisztematikus és intézményesített korrupciós 
esetek súlyosan sértik az EU pénzügyi érdekeit, ugyanakkor veszélyeztetik a 
jogállamiságot is; mivel a korrupcióról szóló 2017. decemberi Eurobarométer 470. 
különjelentés szerint a korrupció érzékelése és az ahhoz való viszonyulás 2013-hoz 
képest általánosságban meglehetősen stabil, ami azt mutatja, hogy az uniós polgárok 
intézményeik iránti bizalmának növelése terén nem sikerült konkrét eredményeket 
felmutatni;

Csalárdként és az uniós költségvetés számára károsként észlelt és bejelentett 
szabálytalanságok

1. megállapítja, hogy a csalási módszerek állandóan változnak és mindig új csalási 
mintázatok jelennek meg, amelyek erős transznacionális dimenzióval rendelkeznek, és 
határokon átnyúló csalási rendszereket hoznak létre (pl. a mezőgazdasági termékek 
promóciója során elkövetett csalás; postafiókcégek; vámkikerülés az Unióba érkező és 
számos tagállamban vámkezelésen áteső textiláru és cipők alulértékelése révén; e-
kereskedelem; és hamisítás);

2. megjegyzi, hogy a 2018-ban jelentett csalárd és nem csalárd szabálytalanságok teljes 
száma (11 638 eset) a 2017. évi adathoz (15 213 eset) képest 25%-kal csökkent, 
valamint hogy azok értéke az előző évhez képest nagyságrendileg nem változott (2017: 
2,5 milliárd EUR, 2018: 2,58 milliárd EUR);

3. emlékeztet rá, hogy nem minden szabálytalanság csalárd jellegű, és hogy egyértelmű 
különbséget kell tenni az elkövetett hibák között;

4. emlékeztet rá, hogy a bejelentett csalárd szabálytalanságok száma és az azokhoz 
kapcsolódó összegek nem értelmezendők az EU költségvetését érintő csalások 
szintjének közvetlen mércéjeként;

5. megjegyzi, hogy a 2018-ban bejelentett csalárd szabálytalanságok száma (1 152 eset) 
nagyságrendileg változatlan maradt 2017-hez képest; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
érintett pénzösszegek ugyanakkor jelentős mértékben, 183%-kal nőttek, főként a 
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kohéziós politika kiadásaihoz kapcsolódóan;

6. figyelembe veszi, hogy a 2018-ban regisztrált nem csalárd szabálytalanságok száma 
27%-kal (10 487 eset) csökkent, míg az érintett pénzösszegek 37%-kal, 1,3 milliárd 
euróra csökkentek;

7. úgy véli, hogy az információcsere vonatkozásában a tagállamoknak szorosabban együtt 
kell működniük annak érdekében, hogy mind az adatgyűjtés, mind az ellenőrzéseik 
hatékonysága javuljon;

8. aggasztónak tartja a kedvezményezettek székhelyének ellenőrzése terén feltárt 
hiányosságokat; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a tagállami hatóságok adminisztratív 
terheinek csökkentése érdekében az uniós jog csak arra kötelezi őket, hogy a 10 000 
eurónál nagyobb összegű uniós pénzt érintő csalárd és nem csalárd szabálytalanságokat 
jelentsék; emlékeztet arra, hogy a mezőgazdaság és az Európai Szociális Alap esetében 
számos olyan kifizetés van, amely nem éri el az 10 000 eurós küszöbértéket, és ennek 
következtében sok esetben előfordulhatnak potenciálisan csalárd kifizetések, amelyeket 
nem jelentenek be;

Bevételek – saját forrásokat érintő csalás

9. sajnálatosnak tartja a csalárdként nyilvántartásba vett esetek számának 1%-os (2018-ban 
473-ra történő) növekedését, valamint az érintett pénzösszegek 116%-os növekedését;

10. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság „gyorsbecsléses” statisztikái alapján a 
héabevétel-kiesés 2018-ban mintegy 130 milliárd eurót tett ki, ami a várható teljes 
héabevétel kb. 10%-át jelenti, és hogy a Bizottság becslése szerint a Közösségen belüli 
héacsalások évi 50 milliárd eurós kárt okoznak; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
harmadik országokból származó alacsony értékű áruk beszerzése évente 5 milliárd EUR 
veszteséget okoz;

11. figyelembe veszi a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási 
együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló 904/2010/EK tanácsi rendelet17 
módosítását, amelynek eredményeként megerősödött a nemzeti adóhatóságok 
kapacitása a határokon átnyúló beszerzések ellenőrzése terén;

12. intézkedésekre szólít fel a tranzakció-hálózatok elemzésére szolgáló új eszköz  (TNA) 
szoftverében tárolt, vizsgálat alatt álló gazdasági szereplők adatainak teljes körű 
védelmének biztosítása érdekében;

13. üdvözli a 42-es (és 63-as) eljáráskódú vámeljárások adatainak a nemzeti adóhatóságok 
közötti megosztását, amely lehetővé teszi a héaszámoknak, az importált áruk értékének, 
az áruk típusának stb. az importáló tagállam és a vevő tagállama általi 
keresztellenőrzését;

14. hangsúlyozza, hogy az uniós szinten előírt szupranacionális megközelítéssel szemben 
elsőbbségben kell részesíteni a csalás elleni nemzeti stratégiák tagállamok általi 
kidolgozását;

17 HL L 268., 2010.10.12., 1. o.
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15. hangsúlyozza a héa megfizetésének elmulasztásával járó csalással, különösen az 
úgynevezett „körhintacsalással” kapcsolatos jelenlegi helyzet súlyosságát, amely azt 
eredményezi, hogy az „eltűnő kereskedő” nem fizeti meg a héát az illetékes 
adóhatóságoknak, még akkor sem, ha azt a vevőtől levonták;

16. figyelembe veszi, hogy a 2016-os és 2017-es évhez hasonlóan 2018-ban is a napelemek 
voltak a csalások és szabálytalanságok által pénzügyi értelemben leginkább érintett 
termékek;

17. aggasztónak tartja, hogy a Kínából behozott textilipari termékek és cipők alulértékelése 
a csalás egyik fő formája lett; elismeri, hogy az áruk határokon átnyúló e-kereskedelme 
az adócsalás jelentős forrása az EU-ban, különösen a kisebb áruk esetében;

18. megjegyzi, hogy a Bizottság 2018 decemberében új cselekvési tervet terjesztett elő az 
illegális dohánykereskedelem elleni küzdelem érdekében, amely elsősorban operatív 
bűnüldözési intézkedéseken alapul;

19. újólag emlékeztet arra, hogy a különböző felderítési módszerek (kifizetési ellenőrzések, 
a kifizetést követő ellenőrzések, a csalás elleni szolgálatok és más hatóságok általi 
ellenőrzések) kombinációja a leghatékonyabb a csalások feltárásához, és hogy az egyes 
módszerek hatékonysága az érintett tagállamtól, a tagállam közigazgatásának hatékony 
összehangolásától és attól függ, hogy a tagállam megfelelő szolgálatai képesek legyenek 
egymással kommunikálni;

20. megütközéssel veszi tudomásul, hogy az 1989 és 2018 között bejelentett csalások 
esetében a behajtási arány 37% körüli volt;

21. ismételten kéri a Bizottságot, hogy évente számoljon be az OLAF által megfogalmazott 
ajánlások nyomán behajtott uniós saját források összegéről, valamint hogy ismertesse a 
még visszafizetendő összegeket;

Kiadási csalások

22. üdvözli a csalárd kiadásként bejelentett esetek számának 3%-os csökkenését (2018-ban 
679 csalárd szabálytalanság); sajnálja azonban, hogy az érintett pénzösszegek ezzel 
ellentétes tendenciát mutatnak: a kár értéke 1,032 milliárd EUR volt, ami 198%-os 
növekedést jelent;

23. megjegyzi, hogy a regisztrált nem csalárd szabálytalanságok száma 4%-kal, az érintett 
pénzösszegeké pedig 48%-kal csökkent (844,9 millió EUR);

24. hangsúlyozza az esb-alapok (az európai strukturális és beruházási alapok, vagyis az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alap, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai segítségnyújtási alap, valamint az EGAA (az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap)) programjai keretében szétosztott támogatások 
megfelelő kezelésének és szoros felügyeletének fontosságát;

25. megjegyzi, hogy a csalás által leginkább érintett két politikaterület a közös agrárpolitika 
és a kohéziós politika, előbbiben 2018-ban 249 csalárd szabálytalanságot regisztráltak (-
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6%) összesen 63,3 millió EUR értékben (+10 %), míg utóbbiban 363 csalárd 
szabálytalanságot tártak fel (+5%), amelyek összértéke 959,6 millió EUR volt (+199%);

26. megállapítja, hogy a KAP esetében a „csalás gyakoriságának szintje” 10%-on áll, míg a 
„csalásban érintett összegek szintje” körülbelül 23%; megdöbbenéssel állapítja meg, 
hogy a „csalásfelderítési arány” mindössze 0,11%, míg a „szabálytalanságok felderítési 
aránya” 0,37%;

27. szintén sajnálatosnak tartja, hogy a kohéziós politika esetében a „csalásfelderítési 
arány” 0,86%-os, míg a „szabálytalanságok felderítési aránya” 0,34 %;

A Bizottság csalás elleni stratégiája

28. tudomásul veszi a Bizottság 2019. évi csalás elleni stratégiájának végrehajtását, amelyet 
hozzáigazítottak az uniós csalás elleni jogszabályi keret 2017-ben elfogadott két jelentős 
új eleméhez, nevezetesen a PIF-irányelvhez, amely az EU pénzügyi érdekeinek védelme 
érdekében szigorúbb közös normákat határoz meg a tagállamok büntetőjogi 
jogszabályaira vonatkozóan, valamint az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló 
rendelethez;

29. megjegyzi, hogy eddig mindössze tizenkét tagállam hajtotta végre az új PIF-irányelvet, 
további nyolc tagállam részlegesen, a többi pedig még egyáltalán nem foglalkozott vele;

30. emlékeztet arra, hogy a Bizottság új csalás elleni stratégiája kiterjed az alábbiakra: i. az 
Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás (beleértve a héacsalást), korrupció és hűtlen 
kezelés, a PIF-irányelv 3. és 4. cikkében meghatározottak szerint; ii. az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő egyéb bűncselekmények, például a közbeszerzési eljárásokkal való 
visszaéléshez kapcsolódó bűncselekmények, amennyiben azok érintik az uniós 
költségvetést; iii. a 2988/9523/EK, Euratom rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott szabálytalanságok (amennyiben szándékosak, de nem sorolhatók a fent 
említett bűncselekmények körébe); és iv. az OLAF-rendelet 1. cikkének (4) 
bekezdésében és az Európai Csalás Elleni Hivatal létrehozásáról szóló 352/1999/EK, 
ESZAK, Euratom bizottsági határozat18 2. cikke (1) bekezdésének második 
albekezdésében említett, az uniós intézmények és szervek személyzete vagy tagjai által 
elkövetett súlyos szakmai kötelezettségszegések;

31. üdvözli a Bizottság új csalás elleni stratégiájának új prioritásait, mint például a csalási 
mintázatok, a csalók profilja és az uniós költségvetést érintő csalásokra vonatkozó 
rendszerszintű sebezhetőségek megértésének javítását, valamint a csalás elleni 
küzdelem terén folytatott koordináció, együttműködés és a munkafolyamatok 
optimalizálását, különösen a Bizottság szolgálatai és a végrehajtó ügynökségek között;

32. megjegyzi, hogy csak tizenegy tagállam fogadott el csalás elleni nemzeti stratégiát;

33. felszólít a vizsgálatok gyorsabb lezárására, különösen azon esetekben, amikor a 
vizsgálatot a megindítását követő tizenkét hónapon belül nem lehet lezárni;

Az Európai Ügyészség létrehozásának előrehaladása

18 HL L 136., 1999.5.31, 20. o.
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34. tudomásul veszi egy ideiglenes adminisztratív igazgató 2018-as kinevezését;

35. emlékeztet arra, hogy 2019. október végéig öt tagállam nem csatlakozott az Európai 
Ügyészséghez; emlékeztet ugyanakkor arra is, hogy a 2017/1939/EK rendelet (9) 
preambulumbekezdése értelmében bármikor csatlakozhatnak ehhez a határokon átnyúló 
együttműködéshez;

36. hangsúlyozza, hogy az Európai Főügyész 2018-ban megkezdett kiválasztási eljárása 
csúszik, mivel az Európai Parlament és a Tanács nem értett egyet a kiválasztandó jelölt 
személyét illetően;

37. elismeréssel nyugtázza, hogy lelassult az Európai Ügyészség hatáskörének a határokon 
átnyúló terrorista bűncselekményekre való kiterjesztésének folyamata; tudomásul veszi 
az Európai Tanács 2014. október 18-i következtetéseit;

Javításra szoruló területek

38. úgy véli, két terület szorul javításra: először is, a csaláskockázat-értékelés és a 
csaláskockázat-kezelés javítása érdekében a Bizottságnak átfogóbb elemzési kapacitásra 
van szüksége, amely lehetővé teszi a csalási mintázatokra, a csalók profiljára és az uniós 
belső ellenőrzési rendszerek gyenge pontjaira vonatkozó adatok átolvasását; másodszor, 
a következetesség biztosítása, valamint a hatékonyság és eredményesség optimalizálása 
érdekében a csalási kockázatok decentralizált értékelését és kezelését erőteljes 
felülvizsgálati rendszerrel kell koordinálni és nyomon követni;

39. kiemeli, hogy az uniós kiadások terén a korrupció és a csalás összekapcsolódik;  
sajnálja, hogy a Bizottság már nem tartja szükségesnek a korrupcióellenes jelentés 
kiadását;

40. felhívja az újonnan megválasztott Bizottságot, hogy egyik átfogó prioritásaként 
dolgozzon ki egy egész Európára kiterjedő stratégiát az összeférhetetlenség proaktív 
elkerülésére az uniós költségvetést végrehajtó valamennyi pénzügyi szereplő számára;

41. úgy véli, hogy további kezdeményezésekre van szükség a vámszakadék mérése és e 
mérés hatékony módszertanának kidolgozása érdekében, legalábbis annak fő elemei 
tekintetében;

42. úgy véli továbbá, hogy a vámellenőrzéseket hozzá kell igazítani az új csalási 
kockázatokhoz és a határokon átnyúló kereskedelemnek az e-kereskedelem és a 
papírmentes vállalkozások által elősegített gyors terjedéséhez;

43. megállapítja, hogy az e-kereskedelem terjedése komoly kihívást jelent az adóhatóságok 
számára, például az eladó uniós adóalanyiságának hiánya és a bejelentett ügyletek valós 
értékétől jóval elmaradó héabevallások miatt;

44. aggódik a harmadik országokból kiinduló e-kereskedelmi áruértékesítés 
alulértékelésével kapcsolatos kockázat miatt; üdvözli az e-kereskedelemmel kapcsolatos 
héacsalások problémájának megoldása érdekében tett lépéseket;

45. felkéri az OLAF-ot, hogy tájékoztassa a Parlamentet a kis értékű ruházati cikkek e-
kereskedelem révén történő behozatalával kapcsolatos vizsgálatai eredményéről; 
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felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kísérjék figyelemmel az EU-n kívüli 
székhellyel rendelkező, héát (például a „szabványos” alapító okirat jogosulatlan 
használatával) be nem valló vagy az áruk értékét az esedékes héa meg nem fizetése 
vagy csökkentése érdekében szándékosan alulbecsülő kereskedőket érintő elektronikus 
kereskedelmi ügyleteket;

46. elismeri, hogy kezelni kell a jelenlegi uniós csalás elleni végrehajtási rendszer bizonyos 
hiányosságait, különös tekintettel a csalárd és nem csalárd szabálytalanságokra 
vonatkozó pontos adatok gyűjtésére;

47. megdöbbentőnek tartja, hogy a Bizottság nem rendelkezik átfogó és összehasonlítható 
információkkal az uniós kiadások terén feltárt csalások szintjéről;

48. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa az OLAF által kezelt, szabálytalanságkezelő 
rendszer (IMS) hatékonyságát annak érdekében, hogy valamennyi illetékes hatóság 
időben jelentse az EU pénzügyi érdekeit sértő csalásokkal kapcsolatos bűnügyi 
nyomozásokra vonatkozó információkat;

49. emlékezteti a tagállamokat, hogy saját érdekükben áll a Bizottsággal való teljes körű 
együttműködés;

50. tudomásul veszi, hogy a megosztott irányítás területén a Bizottság nem rendelkezik 
hatáskörrel arra, hogy a megbízhatatlan gazdasági szereplők kizárását kezdeményezze 
abban az esetben, ha a tagállami hatóságok ezt nem teszik meg; felhívja a tagállamokat, 
hogy haladéktalanul jelentsék be a csalárd szabálytalanságokat az IMS-ben, és a lehető 
legjobban használják ki a korai felismerési és kizárási rendszert;

51. kitart amellett, hogy a tagállamok hatékonyan használják fel az ARACHNE adatbázis 
által kínált csalásmegelőzési eszközt azáltal, hogy időben szolgáltatnak adatokat, és 
kihasználják a nagy adathalmazok által kínált lehetőségeket az uniós források csalárd és 
szabálytalan felhasználásának megelőzése érdekében;

52. kiemeli a tagállamok szerepét az igazgatási együttműködési megállapodások 
végrehajtásában, az ellenőrzések hatékonyságában, az adatgyűjtés végrehajtatásában és 
a szabályozási keret kereskedők általi betartásának nyomon követésében;

Nemzetközi együttműködés

53. figyelembe veszi a héa területén történő közigazgatási együttműködésről és behajtásra 
irányuló segítségnyújtásról szóló EU–Norvégia megállapodás 2018. szeptember 1-jei 
hatálybalépését;

54. üdvözli a tagjelölt és potenciális tagjelölt országok partnerhatóságai számára szervezett 
– 2018 júniusában Bosznia-Hercegovinában tartott –, a csalással kapcsolatos sikeres 
vizsgálatok során bevált gyakorlatokról szóló éves szemináriumot, valamint az EU–
Ukrajna társulási megállapodás keretében az összes érintett csalás elleni szolgálat 
részvételével 2018 júliusában Ukrajnában tartott munkaértekezletet;

55. üdvözli, hogy az OLAF két igazgatási együttműködési megállapodást írt alá az Afrikai 
Fejlesztési Bankkal és az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége 
(USAID) Főfelügyelői Hivatalával;
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56. hangsúlyozza a dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezmény (FCTC-
jegyzőkönyv) harmadik országok általi végrehajtásával kapcsolatos problémákat;

57. tudomásul veszi a csalás elleni koordinációs szolgálatok (AFCOS) szerepének 
kiterjesztését a nemzeti hatóságok közötti, határokon átnyúló együttműködés különböző 
csatornái hatékonyságának előmozdítása terén, különösen a vámcsalások elleni 
küzdelem terén;

58. felkéri a tagállamokat, hogy fokozzák az Eurofisc hálózaton keresztül bonyolított, 
lehetséges csalárd vállalatokkal és ügyletekkel kapcsolatos információcserét;

Átláthatósági szabályok és horizontális rendelkezések

59. úgy véli, hogy a „salátarendelet” elfogadása drasztikusan csökkenteni fogja a 
mezőgazdasági és kohéziós politika terén elkövetett csalások arányát;

60. elismeri a költségvetési rendelet 61. cikkének fontosságát, és kiemeli az 
összeférhetetlenség újonnan meghatározott fogalmának jelentőségét az uniós 
költségvetést a különböző irányítási módokon – többek között nemzeti szinten – 
végrehajtó valamennyi pénzügyi szereplő számára;

61. üdvözli a 883/2013/EK rendelet felülvizsgálatát követően létrejött egyértelmű jogalapot, 
amely lehetővé teszi az OLAF számára, hogy az illetékes nemzeti hatóságok 
segítségével hozzáférjen a bankszámlákra vonatkozó információkhoz;

62. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
Európai Unió Bíróságának, az Európai Számvevőszéknek, az Európai Csalás Elleni 
Hivatalnak (OLAF) és az OLAF Felügyelő Bizottságának.


