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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

a következő javaslatokat: 

1. üdvözli a Parlament és a Tanács közötti 2016 novemberében négyévnyi tárgyalásokat 

követően létrejött megállapodást az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen 

büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló irányelvre irányuló javaslatról 

((EU) 2017/1371 irányelv), amely minimumszabályokat állapít meg az Unió pénzügyi 

érdekeit érintő csalás területén a bűncselekmények és büntetőjogi szankciók 

meghatározásával kapcsolatban, beleértve a legalább 10 millió EUR teljes összegű kárt 

okozó határokon átnyúló héacsalást; emlékeztet azonban arra, hogy a fenti 

küszöbértéket az Európai Bizottság 2022. július 6-ig értékelni fogja; felszólít minden 

tagállamot, hogy a lehető leghamarabb hajtsa végre ezt az irányelvet; 

2. üdvözli az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet elfogadását és hatályba lépését, amely 

létrehozza az Európai Ügyészséget, valamint a Tanácsban elért előrelépést, amely 20 

tagállam közötti megállapodáshoz vezetett az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 86. cikke szerinti megerősített együttműködési eljárás alapján; felszólítja a 

többi tagállamot, hogy minél hamarabb vegyen részt az Európai Ügyészséggel 

kapcsolatos megerősített együttműködési eljárásban; emlékeztet arra, hogy az Európai 

Ügyészség szerepe az Unió pénzügyi érdekeit érintő bűncselekmények elkövetőinek 

felderítése, a velük szembeni vádemelés és bíróság elé állításuk lesz, az (EU) 2017/1371 

irányelvben meghatározottak szerint; 

3. felhívja a részt vevő tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy kezdjék meg az 

előkészítő munkát az Európai Ügyészség lehető legrövidebb időn belüli elindításához, 

és szorosan vonják be a Parlamentet az eljárásokba, különösen a főügyész 

kinevezésébe; felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető legrövidebb időn belül jelölje ki az 

az Európai Ügyészség ideiglenes adminisztratív igazgatóját az Európai Ügyészségről 

szóló rendelet 20. cikkével összhangban; ragaszkodik ahhoz, hogy elegendő munkatárs 

és forrás álljon az Európai Ügyészség rendelkezésére, már működésének hivatalos 

megkezdése előtt is; megismétli, hogy az Európai Ügyészségnek függetlennek kell 

lennie; 

4. hatékony együttműködésre szólít fel a tagállamok, az Európai Ügyészség, az OLAF és 

az Eurojust között; emlékeztet az Eurojust-rendeletről folyamatban lévő tárgyalásokra; 

hangsúlyozza, hogy az Eurojust, az OLAF és az Európai Ügyészség hatásköreit 

egyaránt pontosan meg kell határozni; hangsúlyozza, hogy hogy a valóban hatékony 

uniós szintű csalás elleni küzdelem érdekében  az új Európai Ügyészségnek, az 

Eurojustnak és az OLAF-nak zökkenőmentesen kell együttműködniük mind politikai, 

mind operatív téren annak érdekében, hogy elkerüljék a feladatok bármilyen esetleges 

átfedését; hangsúlyozza e tekintetben, hogy ki kell alakítani a három szervezet közötti 

munkamegosztást, és azt a lehető leghamarabb el kell fogadni, összhangban az (EU) 

2017/1939 rendelet 99–101. cikkeivel; hangsúlyozza, hogy az Európai Ügyészségnek 

hatáskörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy rendezze az illetékességi összeütközéseket a 

feladatai ellátásával kapcsolatos esetekben; 
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5. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fogadjanak el intézkedéseket az 

információforrások bizalmasságának védelmére a diszkriminatív tevékenységek vagy a 

fenyegetések megakadályozása céljából; 

6. sajnálja, hogy a Bizottság megszüntette az uniós antikorrupciós jelentések közzétételét, 

és ehelyett az európai szemeszter gazdasági kormányzási folyamatának részévé tette a 

korrupcióellenes ellenőrzést; ismételten felhívja a Bizottságot, hogy fontolja meg a fenti 

jelentések közzétételének folytatását; 

7. kifejezi aggodalmát a héacsalások, és különösképpen az úgynevezett „körhintacsalások” 

számának növekedésével kapcsolatban; tudomásul vesz a tanácsi irányelvre irányuló 

bizottsági javaslatot, amely bizonyos szigorú feltételek mellett lehetővé tenné a 

tagállamok számára az általános fordított adózási mechanizmus („GRCM”) 

alkalmazását; tudomásul veszi a Bizottság javaslatát a héa egyszerűsítésére vonatkozó 

csomagról, valamint a kkv-k megfelelési költségeinek csökkentésről egy olyan 

környezet megteremtése érdekében, amely előmozdítja a kkv-k növekedését és előnyös 

a határon átnyúló kereskedelem szempontjából; felszólítja a Bizottságot, hogy 

szolgáljon átfogó, hosszú távú, uniós szintű megoldással a héacsalás problémájára; 

felhívja az összes tagállamot, hogy vegyenek részt az EUROFISC hálózat minden 

tevékenységében, az ilyen típusú – az Uniónak és a nemzeti költségvetéseknek kárt 

okozó – csalások elleni küzdelem szempontjából hasznos információk cseréjének és a 

vonatkozó politikák koordinációjának megkönnyítése érdekében. 

8. kiemeli a visszaélést bejelentő személyek és a tényfeltáró újságírók szerepét a csalások, 

az adókijátszás, az adókikerülés és az uniós költségvetéssel kapcsolatos kiadások terén 

jelentkező szabálytalanságok megelőzésében, felderítésében és jelentésében, valamint 

az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében; hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő 

személyek védelme alapvető fontosságú a közjó, valamint az Európai Unió pénzügyi 

érdekeinek védelme, továbbá a nyilvános elszámoltathatóság és feddhetetlenség 

kultúrájának előmozdítása szempontjából mind a magán-, mind a közszférában; 

tudomásul veszi a Bizottság által 2017 májusa és szeptembere között tartott nyilvános 

konzultációt, amelynek célja az volt, hogy véleményeket gyűjtsön a visszaélést 

bejelentő személyek védelmének témájáról nemzeti és uniós szinten egyaránt; 

várakozással tekint a visszaélést bejelentő személyek védelmének erősítésére szolgáló 

tervezett bizottsági kezdeményezés elé a következő hónapok során; emlékeztet „A 

visszaélést bejelentő személyek szerepéről az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében” 

című, 2017. február 14-i állásfoglalására, 

9. felszólítja a Bizottságot, hogy évente tegyen közzé nyilvános jelentést az uniós alapok 

felhasználásáról, valamint az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Újjáépítési 

és Fejlesztési Bank (EBRD) offshore struktúrák felé teljesített pénzátutalásairól, amely 

tartalmazza a leállított projektek számát és jellegét, a projektek leállításának indoklását, 

valamint az annak biztosítása érdekében hozott követő intézkedéseket, hogy az uniós 

forrásokat sem közvetlenül, sem közvetve ne használhassák fel adókikerülés és 

adócsalás elősegítésére. 
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