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Louis Aliot 
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Έκθεση A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Εηήζηα έθζεζε γηα ην 2014 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο – Καηαπνιέκεζε ηεο απάηεο 

2015/2128(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 11 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

11. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην 

έιιεηκκα ΦΠΑ θαη γηα ηηο εθηηκώκελεο 

απώιεηεο όζνλ αθνξά ηα έζνδα από ηνλ 

ΦΠΑ, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε 168 

δηζεθαηνκκύξηα EUR ην 2013· 

ππνγξακκίδεη ην γεγνλόο ζε ζε 13 από ηα 

26 θξάηε κέιε πνπ ειέγρζεθαλ ην 2014 νη 

εθηηκώκελεο κέζεο απώιεηεο από ηνλ ΦΠΑ 

ππεξέβεζαλ ην 15,2%· ηνλίδεη όηη ε 

Επηηξνπή δελ έρεη πξόζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνπλ κεηαμύ 

ηνπο ηα θξάηε κέιε πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξαπεί θαη λα θαηαπνιεκεζεί ε 

ιεγόκελε «απάηε πνιιαπιήο ζπκκεηνρήο»· 

θαιεί φια ηα θξάηε κέιε λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Eurofisc 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ζηφρν ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο· 

επαλαιακβάλεη φηη ε Επηηξνπή έρεη 

αξκνδηφηεηα λα ειέγρεη θαη λα επνπηεχεη 

ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ ηα θξάηε κέιε· 

θαιεί ηελ Επηηξνπή λα αζθήζεη πιήξσο 

ηηο εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηέο ηεο γηα λα 

ειέγμεη θαη λα ζπλδξάκεη ηα θξάηε κέιε 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηεο 

θνξναπνθπγήο ζηνλ ηνκέα ηνπ ΦΠΑ· 

αλαγλσξίδεη φηη απφ ην 2013 ε Επηηξνπή 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ κεραληζκφ ηαρείαο 

αληίδξαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

11. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο 

εθηηκώκελεο απώιεηεο όζνλ αθνξά ηα 

έζνδα από ηνλ ΦΠΑ, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε 

168 δηζεθαηνκκύξηα EUR ην 2013· 

ππνγξακκίδεη ην γεγνλόο ζε ζε 13 από ηα 

26 θξάηε κέιε πνπ ειέγρζεθαλ ην 2014 νη 

εθηηκώκελεο κέζεο απώιεηεο από ηνλ ΦΠΑ 

ππεξέβεζαλ ην 15,2 %· ηνλίδεη όηη ε 

Επηηξνπή δελ έρεη πξόζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνπλ κεηαμύ 

ηνπο ηα θξάηε κέιε πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξαπεί θαη λα θαηαπνιεκεζεί ε 

ιεγόκελε «απάηε πνιιαπιήο ζπκκεηνρήο»·  
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22. ραηξεηίδεη ηε ζπλνιηθή κείσζε ησλ 

δεισζεηζώλ παξαηππηώλ ζην πιαίζην ηεο 

πξνεληαμηαθήο βνήζεηαο (ΠΒ)·  εθθξάδεη 

ηε ιύπε ηνπ γηα ηελ παξαηεξνύκελε από 

ην 2010 ζηαζεξά απμαλόκελε ηάζε 

πεξηπηώζεσλ παξαηππηώλ ζρεηηθά κε ην 

κέζν πξνεληαμηαθήο βνήζεηαο (ΜΠΒ) ηόζν 

σο πξνο ηα πνζά όζν θαη σο πξνο ηνλ 

αξηζκό ησλ ππνζέζεσλ, κε ηελ Τνπξθία λα 

απνηειεί ηνλ θύξην πξσηαγσληζηή ζηελ 

αξλεηηθή απηή εμέιημε θαη θαιεί ηελ 

Επηηξνπή λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα γηα λα βειηησζεί ε 

θαηάζηαζε, ηδίσο ζην πιαίζην ησλ 

επηθείκελσλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ΕΕ θαη 

Τνπξθίαο· 

22. ραηξεηίδεη ηε ζπλνιηθή κείσζε ησλ 

δεισζεηζώλ παξαηππηώλ ζην πιαίζην ηεο 

πξνεληαμηαθήο βνήζεηαο (ΠΒ)· εθθξάδεη 

ηε ιύπε ηνπ γηα ηελ παξαηεξνύκελε από 

ην 2010 ζηαζεξά απμαλόκελε ηάζε 

πεξηπηώζεσλ παξαηππηώλ ζρεηηθά κε ην 

κέζν πξνεληαμηαθήο βνήζεηαο (ΜΠΒ) ηόζν 

σο πξνο ηα πνζά όζν θαη σο πξνο ηνλ 

αξηζκό ησλ ππνζέζεσλ, κε ηελ Τνπξθία λα 

απνηειεί ηνλ θύξην πξσηαγσληζηή ζηελ 

αξλεηηθή απηή εμέιημε θαη θαιεί ηελ 

Επηηξνπή λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα γηα λα δηαπηζηψζεηο ηηο αηηίεο 

πνπ πξνθαινχλ ηηο παξαηππίεο απηέο· 

Or. en 
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25. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα ελαξκνλίζεη ην 

πιαίζην γηα ηε δήισζε «εηθαδόκελσλ 

πεξηπηώζεσλ απάηεο» θαη λα ζεζπίζεη 

θαλόλεο γηα ηελ αλαθνξά όισλ ησλ 

δηθαζηηθώλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη ζηα 

θξάηε κέιε ζε ζπλάξηεζε κε κηα δπλεηηθά 

απαηειή ρξεζηκνπνίεζε ελσζηαθώλ 

πόξσλ, ελψ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηηθά κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη κε βάζε ηηο ζρεηηθέο 

ζπζηάζεηο ηεο OLAF· 

25. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα ελαξκνλίζεη ην 

πιαίζην γηα ηε δήισζε «εηθαδόκελσλ 

πεξηπηώζεσλ απάηεο» θαη λα ζεζπίζεη 

θαλόλεο γηα ηελ αλαθνξά όισλ ησλ 

δηθαζηηθώλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη ζηα 

θξάηε κέιε ζε ζπλάξηεζε κε κηα δπλεηηθά 

απαηειή ρξεζηκνπνίεζε ελσζηαθώλ 

πόξσλ· 

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

36. δεηεί εθ λένπ απφ ηα φξγαλα 

δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ φισλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ λα δεκνζηεχνπλ ηηο 

εζληθέο δειψζεηο ψζηε λα ππάξρεη 

ινγνδνζία γηα ηνλ ηξφπν πνπ δαπαλψληαη 

ηα ελσζηαθά θνλδχιηα· 

 

δηαγξάθεηαη 

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

41. πξνηξέπεη ηελ Επηηξνπή λα εληζρύζεη 

ζε κεγαιύηεξν βαζκό ησλ επνπηηθό ηεο 

ξόιν κέζσ δξαζηεξηνηήησλ εμέιεγμεο 

ινγαξηαζκώλ, ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ, 

ζρεδίσλ γηα κέηξα απνθαηάζηαζεο θαη 

πξνεηδνπνηεηηθψλ επηζηνιψλ· θαιεί ηα 

θξάηε κέιε λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην δπλακηθό 

ηνπο γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηε δηόξζσζε 

ζθαικάησλ, πξνηνύ ππνβάιινπλ αίηεζε 

επηζηξνθήο δαπαλώλ ζηεολ Επηηξνπή· 

ππνγξακκίδεη, ζην πιαίζην απηό, ηελ 

ηδηαίηεξε αμία ησλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ 

γηα ηελ απνηξνπή πιεξσκώλ, ώζηε λα κελ 

απαηηνύληαη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ 

αλάθηεζε παξαηύπσο θαηαβιεζέλησλ 

πνζώλ· 

41. πξνηξέπεη ηελ Επηηξνπή λα εληζρύζεη 

ζε κεγαιύηεξν βαζκό ησλ επνπηηθό ηεο 

ξόιν κέζσ δξαζηεξηνηήησλ εμέιεγμεο 

ινγαξηαζκώλ, ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ 

ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ είλαη ππεχζπλε· 

θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εληείλνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην 

δπλακηθό ηνπο γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηε 

δηόξζσζε ζθαικάησλ, πξνηνύ 

ππνβάιινπλ αίηεζε επηζηξνθήο δαπαλώλ 

ζηεολ Επηηξνπή· ππνγξακκίδεη, ζην 

πιαίζην απηό, ηελ ηδηαίηεξε αμία ησλ 

πξνιεπηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή 

πιεξσκώλ, ώζηε λα κελ απαηηνύληαη 

πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ αλάθηεζε 

παξαηύπσο θαηαβιεζέλησλ πνζώλ· 

Or. en 
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52. ραηξεηίδεη ηε δήισζε ηεο Επηηξνπήο 

ζηελ εηήζηα έθζεζή ηεο ηνπ 2014 γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο ΕΕ (έθζεζε PIF), 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηφζν ε νδεγία PIF 

φζν θαη ν θαλνληζκφο γηα ηε ζχζηαζε 

Επξσπατθήο Εηζαγγειίαο (θαλνληζκφο 

EPPO) «ζα κπνξνχζε λα ζπκπιεξψζεη 

θαη λα ηζρπξνπνηήζεη ην λνκηθφ πιαίζην 

θαη λα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο»· 

επαλαιακβάλεη ηελ άπνςή ηνπ φηη 

ππάξρεη επείγνπζα αλάγθε λα εγθξηζεί ην 

ηαρχηεξν ε νδεγία PIF, ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο νπνίαο λα 

πεξηιακβάλνληαη ν ΦΠΑ θαη έλαο ζαθήο 

νξηζκφο ησλ αδηθεκάησλ PIF, ειάρηζηεο 

δηαηάμεηο γηα κέγηζηεο πνηλέο θπιάθηζεο 

θαη ειάρηζηεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηηο 

πξνζεζκίεο παξαγξαθήο· ππελζπκίδεη ηελ 

ππφζεζε Taricco, ζηελ νπνία ην 

Δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 

επηζεκαίλεη φηη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε 

PIF ηνπ 1995, ε απάηε πεξί ηνλ ΦΠΑ 

απνηειεί ζηνηρείν ηνπ αδηθήκαηνο ηεο 

απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο ΕΕ· 

δηαγξάθεηαη 

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

53. ηνλίδεη φηη ν θαλνληζκφο γηα ηελ 

Επξσπατθή Εηζαγγειία πξέπεη λα εγθξηζεί 

άκεζα, θαη δεηεί απφ ην Σπκβνχιην λα 

εμεγήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

θαζπζηεξεί ηηο ζρεηηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο· 

δηαγξάθεηαη 

Or. en 
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59. επηζεκαίλεη όηη ζε θαηαζηάζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο, όπσο ε ρξήζε 

θνλδπιίσλ γηα ηνπο πξόζθπγεο, 

παξαηεξνύληαη ζπρλά απνθιίζεηο από ηηο 

θαλνληθέο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο 

ζπκβάζεσλ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

άκεζε πξόζβαζε ζηα θνλδύιηα· εθθξάδεη 

ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο όηη, γηα ην 

ιόγν απηό, έρνπλ ζπρλά ζεκεησζεί 

θαηαρξήζεηο· θαιεί ηελ Επηηξνπή λα 

ειέγρεη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθά ηελ 

εθαξκνγή ηέηνηνπ είδνπο απνθιίζεσλ 

θαζώο θαη ηε δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ηεο 

θαηάηκεζεο ησλ ζπκβάζεσλ πξνθεηκέλνπ 

λα κελ ιακβάλεη ρώξα ππέξβαζε ησλ 

θαησηάησλ νξίσλ θαη λα 

θαηαζηξαηεγνύληαη κε ηνλ ηξόπν απηό νη 

θαλνληθέο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο 

ζπκβάζεσλ· 

59. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην 

γεγνλφο όηη ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο, όπσο ε ρξήζε θνλδπιίσλ γηα 

ηνπο πξόζθπγεο, παξαηεξνύληαη ζπρλά 

απνθιίζεηο από ηηο θαλνληθέο δηαδηθαζίεο 

αλάζεζεο ζπκβάζεσλ κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρεη άκεζε πξόζβαζε ζηα θνλδύιηα· 

επηζεκαίλεη όηη, γηα ην ιόγν απηό, έρνπλ 

ζπρλά ζεκεησζεί θαηαρξήζεηο· ηνλίδεη φηη 

νη θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο δελ 

δηθαηνινγνχλ ηε δηάπξαμε παξαηππηψλ ή 

θαηαρξήζεσλ· ππνγξακκίδεη φηη αθφκε 

θαη ζε πεξίπησζε αθξαίαο θαηάζηαζεο 

αλάγθεο, ηα θνλδχιηα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο θαη κε ηνλ δένληα ζεβαζκφ πξνο 

ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο ΕΕ θαη 

ησλ θξαηψλ κειψλ· θαιεί ηελ Επηηξνπή 

λα ειέγρεη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθά 

ηελ εθαξκνγή ηέηνηνπ είδνπο απνθιίζεσλ 

θαζώο θαη ηε δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ηεο 

θαηάηκεζεο ησλ ζπκβάζεσλ πξνθεηκέλνπ 

λα κελ ιακβάλεη ρώξα ππέξβαζε ησλ 

θαησηάησλ νξίσλ θαη λα 

θαηαζηξαηεγνύληαη κε ηνλ ηξόπν απηό νη 

θαλνληθέο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο 

ζπκβάζεσλ· 
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Παράγραυος 75 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

75. επαλαιακβάλεη ην αίηεκα πνπ 

δηαηύπσζε ζε ζρέζε κε ηελ εηήζηα έθζεζε 

ηνπ 2013 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ηεο ΕΕ
1
 γηα 

ηαρεία επίιπζε ησλ εθθξεκώλ ζεκάησλ 

κεηαμύ ηεο OLAF θαη ηεο Επηηξνπήο 

Επνπηείαο ηεο· επαλαιακβάλεη όηη, ηόζν ε 

OLAF όζν θαη ε Επηηξνπή Επνπηείαο ηεο, 

αδπλαηνύλ λα επηηειέζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηα λόκηκα θαζήθνληά 

ηνπο ππό ην πθηζηάκελν θαζεζηώο 

πεξηνξηζκέλεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπο· 

ζεκεηώλεη κε αλεζπρία ηελ έιιεηςε 

πξνόδνπ θαη ζεσξεί, σο εθ ηνύηνπ, 

απαξάδεθηε ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε· 

θαιεί ηελ Επηηξνπή λα αζθήζεη πιήξσο ηα 

θαζήθνληά ηεο θαη λα εξγαζηεί 

ζπζηεκαηηθά γηα κηα καθξνπξόζεζκε ιύζε 

πνπ ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ρσξίο 

θαζπζηέξεζε· 

______________ 
1
Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0062. 

75. επαλαιακβάλεη ην αίηεκα πνπ 

δηαηύπσζε ζε ζρέζε κε ηελ εηήζηα έθζεζε 

ηνπ 2013 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ηεο ΕΕ
1
 γηα 

ηαρεία επίιπζε ησλ εθθξεκώλ ζεκάησλ 

κεηαμύ ηεο OLAF θαη ηεο Επηηξνπήο 

Επνπηείαο ηεο· επαλαιακβάλεη όηη, ηόζν ε 

OLAF όζν θαη ε Επηηξνπή Επνπηείαο ηεο, 

αδπλαηνύλ λα επηηειέζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηα λόκηκα θαζήθνληά 

ηνπο ππό ην πθηζηάκελν θαζεζηώο 

πεξηνξηζκέλεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπο· 

ζεκεηώλεη κε αλεζπρία ηελ έιιεηςε 

πξνόδνπ θαη ζεσξεί, σο εθ ηνύηνπ, 

απαξάδεθηε ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε· 

θαιεί ηελ Επηηξνπή λα αζθήζεη πιήξσο ηα 

θαζήθνληά ηεο θαη λα εξγαζηεί 

ζπζηεκαηηθά γηα κηα καθξνπξόζεζκε ιύζε 

πνπ ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ρσξίο 

θαζπζηέξεζε· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ 

γηα ην γεγνλφο φηη, ιφγσ εζσηεξηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ OLAF θαη ηεο 

Επηηξνπήο Επνπηείαο ηεο, ελδέρεηαη λα 

ππάξρνπλ ζνβαξέο επηθπιάμεηο φζνλ 

αθνξά ηελ νξζφηεηα θαη ηε λνκηκφηεηα 

ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ· 

_____________ 
1
Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0062. 
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