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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζτεηικά με ηην εηήζια έκθεζη ηοσ 2014 για ηην προζηαζία ηφν οικονομικών 

ζσμθερόνηφν ηης Δσρφπαχκής Ένφζης – καηαπολέμηζη ηης απάηης 

(2015/2128(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 325 παξάγξαθνο 5 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), 

– έρνληαο ππφςε ηα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε πξνεγνχκελεο εηήζηεο εθζέζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF), 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 31εο Ηνπιίνπ 2015, κε ηίηιν «Πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο – Καηαπνιέκεζε ηεο απάηεο 

– Δηήζηα έθζεζε γηα ην 2014» (COM(2015)0386) θαζψο θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα 

εξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο (SWD(2015)0151, SWD(2015)0152, 

SWD(2015)0153, SWD(2015)0154, SWD(2015)0155 θαη SWD(2015)0156), 

– έρνληαο ππφςε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο OLAF γηα ην 2014, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο ηεο OLAF γηα ην 

2014, 

– έρνληαο ππφςε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014, θαζψο θαη ηηο απαληήζεηο ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 8εο Οθησβξίνπ 2015, κε ηίηιν 

«Πξνζηαζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ έσο ην ηέινο ηνπ 2014» (COM(2014)0503), 

– έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Δπηηξνπήο, ηεο 16εο επηεκβξίνπ 2015, κε ηίηιν «Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο 

ζηελ ΔΔ: αληηκεηψπηζε ησλ αλεζπρηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ» (CCMI/132), 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 3εο Φεβξνπαξίνπ 2014, κε ηίηιν 

«Έθζεζε ηεο ΔΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο» (COM(2014)0038), 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 250/2014, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε πξφγξακκα γηα ηελ 

πξνψζεζε δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (πξφγξακκα «Hercule III») θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 

αξηζ. 804/2004/ΔΚ
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 17εο Ηνπιίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηελ 

έθδνζε θαλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζχζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο 

                                                 
1
 ΔΔ L 84 ηεο 20.3.2014, ζ. 6. 
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(COM(2013)0534), 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 883/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηηο έξεπλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο 

(OLAF) θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1073/1999 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (Δπξαηφκ) αξηζ. 1074/1999 ηνπ 

πκβνπιίνπ
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ έθδνζε νδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2012, ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (COM(2012)0363), 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 966/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2012, ζρεηηθά κε ηνπο 

δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο 

θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1605/2002 ηνπ πκβνπιίνπ
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 15εο επηεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο πξνζπάζεηεο 

ηεο ΔΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο
3
, ηε δήισζή ηνπ ηεο 18εο Μαΐνπ 2010 

ζρεηηθά κε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Έλσζεο γηα πάηαμε ηεο δηαθζνξάο
4
 θαη ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Ηνπλίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο ζηελ ΔΔ (COM(2011)0308), 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 2988/95 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο 

Γεθεκβξίνπ 1995, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
5
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε γηα ην έιιεηκκα ηνπ ΦΠΑ ηνπ 2015 πνπ εθπνλήζεθε γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ εηδηθή έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζρεηηθά κε 

ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζην πιαίζην ησλ δαπαλψλ ζπλνρήο ηεο ΔΔ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ζηελ ππφζεζε C-105/14, 

Taricco και λοιποί, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηηο 

γλσκνδνηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ, ηεο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ θαη ηεο Δπηηξνπήο πληαγκαηηθψλ Τπνζέζεσλ (A8-0026/2016), 

                                                 
1
 ΔΔ L 248 ηεο 18.9.2013, ζ. 1. 

2
 ΔΔ L 298 ηεο 26.10.2012, ζ. 1. 

3
 ΔΔ C 51 E ηεο 22.2.2013, ζ. 121. 

4
 ΔΔ C 161 E ηεο 31.5.2011, ζ. 62. 

5
 ΔΔ L 312 ηεο 23.12.1995, ζ. 1. 
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Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα θξάηε κέιε θαη ε Δπηηξνπή είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ 80% πεξίπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Έλσζεο· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη ηα θξάηε κέιε έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ είζπξαμε ησλ ηδίσλ πφξσλ, κεηαμχ 

άιισλ ππφ κνξθή ΦΠΑ θαη ηεισλεηαθψλ δαζκψλ· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν εμνξζνινγηζκφο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ε πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ θεληξηθά ζηνηρεία ηεο 

πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο 

εμαζθάιηζεο ηεο νξζήο, απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ ρξεκάησλ ηνπο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ελ ιφγσ ρξεζηή ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε πξέπεη λα 

ζπλδπάδεηαη κε κηα πξνζέγγηζε πνπ ζπλίζηαηαη ζηε «βέιηηζηε αμηνπνίεζε θάζε επξψ»· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επίηεπμε θαιψλ απνηειεζκάησλ αθνξά ηηο εηζξνέο, εθξνέο, 

απνηειέζκαηα θαη αληηθηχπνπο πνπ αμηνινγνχληαη ηαθηηθά κε ειέγρνπο επηδφζεσλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πιεζψξα ησλ λνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηα 

θξάηε κέιε θαζηζηά δπζρεξή ηελ ππέξβαζε ησλ παξαηππηψλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο απάηεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη ζπλεπψο λα εληείλεη ηηο 

πξνζπάζεηέο ηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ε θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο 

δηελεξγείηαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη νδεγεί ζε απηά θαη πην ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα.  

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF) 

έρεη σο απνζηνιή λα πξνζηαηεχεη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο, 

δηελεξγψληαο έξεπλεο ζε ππνζέζεηο απάηεο, δηαθζνξάο θαη άιισλ παξάλνκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή Δπνπηείαο ηεο έρεη ζπζηαζεί 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη θαη λα εγγπεζεί ηελ αλεμαξηεζία ηεο OLAF κέζσ κίαο 

ηαθηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο άζθεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο· 

ιακβάλνληαο εηδηθφηεξα ππφςε φηη ε Δπηηξνπή Δπνπηείαο παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηηθψλ εγγπήζεσλ θαη ηε δηάξθεηα ησλ εξεπλψλ 

ππφ ην θσο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

7 παξάγξαθνο 8 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 883/2013· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαθζνξά πιήηηεη φια ηα θξάηε κέιε θαη θνζηίδεη πεξίπνπ 

120 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο ζηελ νηθνλνκία ηεο ΔΔ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

πξψηε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ εμεηάδεη ηελ πνιηηηθή θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαθζνξά κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ δηθηχσλ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ή ηξνκνθξαηίαο ζηελ Δπξψπε· 

ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε φηη ε δηαθζνξά ππνλνκεχεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ 

ζηνπο ζεζκνχο θαη ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηεο δηαθζνξάο, πέξα απφ ηελ 

πνιηηηζκηθή ηεο δηάζηαζε πνπ βαζίδεηαη ζε εζηθέο αξρέο εγγελείο ζην θξάηνο δηθαίνπ, 

ζπκβάιιεη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Έλσζεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία· 

1. ζεκεηψλεη ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο – Καηαπνιέκεζε ηεο απάηεο – Δηήζηα έθζεζε 

γηα ην 2014»· θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ησλ εηήζησλ εθζέζεψλ ηεο γηα ηελ 
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πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ (εθζέζεηο PIF), λα απαληά κε 

κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ζηηο εξσηήζεηο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· 

Δνηοπιζμός και δήλφζη παραησπιών 

2. επηζεκαίλεη φηη ην ζχλνιν ησλ παξαηππηψλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί αθνξά πνζφ πνπ 

αλέξρεηαη ζε 3,24 δηζ. EUR πεξίπνπ· ππνγξακκίδεη φηη ν ζπλνιηθφο δεκνζηνλνκηθφο 

αληίθηππνο ησλ δνιίσλ θαη κε δνιίσλ παξαηππηψλ πνπ δειψζεθαλ ην 2014 είλαη θαηά 

36% κεγαιχηεξνο απφ φ,ηη ην 2013, ελψ ν αξηζκφο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ απηψλ 

παξαηππηψλ απμήζεθε θαηά 48%· ηνλίδεη φηη απφ ηηο δεισζείζεο παξαηππίεο 2,27 δηζ. 

EUR αθνξνχλ δαπάλεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 1.8% ησλ ζπλνιηθψλ πιεξσκψλ·  

3. ηνλίδεη φηη, απφ ηηο 16 473 παξαηππίεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή ην 2014, νη 1 

649 ήηαλ δφιηεο θαη αθνξνχζαλ πνζφ χςνπο 538,2 εθαη. EUR· επηζεκαίλεη φηη νη 

δφιηεο παξαηππίεο ζηνλ ηνκέα ησλ δαπαλψλ αθνξνχζαλ πνζφ 362 εθαη. EUR πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ην 0,26% ησλ ζπλνιηθψλ πιεξσκψλ θαη φηη νη δφιηεο παξαηππίεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ εζφδσλ αθνξνχζαλ πνζφ χςνπο 176,2 εθαη. EUR πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

0.88% ηνπ αθαζάξηζηνπ πνζνχ ησλ παξαδνζηαθψλ ίδησλ πφξσλ (ΠΗΠ) πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ ην 2014· 

4. ππνγξακκίδεη φηη ν ζπλνιηθφο δεκνζηνλνκηθφο αληίθηππνο ησλ κε δνιίσλ παξαηππηψλ 

πνπ αλαθέξζεθαλ ην 2014 είλαη θαηά 47% κεγαιχηεξνο απφ φ,ηη ην 2013, ελψ ν 

αξηζκφο ηνπο κεηψζεθε θαηά 5%· επηζεκαίλεη επίζεο φηη νη κε δφιηεο παξαηππίεο πνπ 

αθνξνχζαλ δαπάλεο επεξέαζαλ ην 1.54% ησλ ζπλνιηθψλ πιεξσκψλ θαη φηη νη κε 

δφιηεο παξαηππίεο πνπ αθνξνχζαλ έζνδα επεξέαζαλ ην 3.66% ησλ ΠΗΠ πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ ην 2014· 

5. πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή λα αλαιάβεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ αλάθηεζε ησλ 

θνλδπιίσλ πνπ θαηαβιήζεθαλ παξαηχπσο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ, θαζψο θαη 

γηα ηε βειηίσζε ηεο είζπξαμεο ησλ ηδίσλ πφξσλ, θαη λα ζεζπίζεη εληαίεο αξρέο φζνλ 

αθνξά ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ γηα φια ηα θξάηε κέιε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ζπιινγή θαηάιιεισλ, ζπγθξίζηκσλ θαη επαθξηβψλ ζηνηρείσλ· 

6. ηνλίδεη φηη νη κε δφιηεο παξαηππίεο ζπρλά νθείινληαη ζε αλεπαξθή γλψζε πεξίπινθσλ 

θαλφλσλ θαη απαηηήζεσλ· ζεσξεί φηη ε απινχζηεπζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

απφ ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή ζα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ παξαηππηψλ απηψλ· 

πηζηεχεη φηη ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαηππηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απάηεο, 

πξνυπνζέηεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ ζεζκηθψλ παξαγφλησλ ζε επξσπατθφ, 

εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν θνηλήο γλψκεο· ζεκεηψλεη φηη ε 

θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο ζε φια ηα ζεζκηθά 

θαη ινηπά φξγαλα θαη νξγαληζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε ησλ Σακείσλ έρεη 

δσηηθή ζεκαζία θαη θαιεί ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ· 

7. επηζεκαίλεη φηη, κε ζθνπφ ηελ επαλαθνξά ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ζε πεξηζζφηεξν 

βηψζηκε ηξνρηά, ηα θξάηε κέιε βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία δεκνζηνλνκηθήο 

εμπγίαλζεο θαη πεηζαξρίαο, θαη πηζηεχεη αθξάδαληα φηη φινη νη δηαζέζηκνη πφξνη είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζηα θξάηε κέιε πξνθεηκέλνπ λα 

δνζεί ψζεζε ζε κηα δηαηεξήζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε· πηζηεχεη φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ 

φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα απνηξαπνχλ θαη λα ηεξκαηηζηνχλ φιεο νη απαηειέο 
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δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ 

θνλδπιίσλ θαη λα ζπλδπαζηνχλ φια ηα ζρεηηθά κέζα πνιηηηθήο (φπσο πνηληθέο έξεπλεο, 

αλάπηπμε αμηφπηζησλ αλαιπηηθψλ κνληέισλ θαη πξνζπάζεηεο λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

αδπλακίεο θαη νη ειιείςεηο πνπ νθείινληαη ζε αλεπάξθεηεο ηεο πνιηηηθήο ηεο 

Δπηηξνπήο)· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα θαηαβάινπλ αθφκε κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο 

ψζηε ηα θνλδχιηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια γηα 

έξγα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε ζηελ Δπξψπε, θαη νη 

νθεηιφκελνη δαζκνί λα εηζπξάηηνληαη κεηά ηελ απνθάιπςε θξνπζκάησλ απάηεο· 

ηνλίδεη γεληθά φηη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ αζέκηηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ παξάλνκσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ ζα πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη λα απνηειεί πξψηε 

πξνηεξαηφηεηα ηφζν γηα ηελ ΔΔ φζν θαη γηα ηα θξάηε κέιε ηεο· 

8. επηθξνηεί ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή έρεη εγθξίλεη κηα πνιπεηή ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ άξζε ησλ ζεκαληηθψλ 

δηαθνξψλ φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ παξαηππηψλ πνπ δειψλνληαη απφ θάζε θξάηνο 

κέινο· 

Έζοδα – Ίδιοι πόροι 

9. ζεκεηψλεη κε αλεζπρία φηη ην πνζφ ησλ παξαδνζηαθψλ ίδησλ πφξσλ πνπ αθνξνχζαλ νη 

απάηεο ην 2014 ήηαλ θαηά 191% πςειφηεξν απφ φ,ηη ην 2013 θαη φηη ην πνζφ πνπ 

αθνξνχζαλ νη κε δφιηεο παξαηππίεο ην 2014 ήηαλ θαηά 146% πςειφηεξν απφ φ,ηη ην 

πξνεγνχκελν έηνο· 

10. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ην 2014 ην κέζν πνζνζηφ είζπξαμεο αλά 

θξάηνο κέινο ΠΗΠ ηφζν γηα δφιηεο φζν θαη γηα κε δφιηεο παξαηππίεο αλήιζε ζε 24% 

θαηαγξάθνληαο έλα ηζηνξηθά ρακειφ· θαιεί κεη’ επηηάζεσο ηα θξάηε κέιε λα 

αλαθηήζνπλ ηαρχηεξα ηα νθεηιφκελα πνζά θαη απεπζχλεη έθθιεζε ηδίσο πξνο εθείλα ηα 

θξάηε κέιε ηα νπνία πξέπεη λα εηζπξάμνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζά, πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηνλ ηνκέα απηφ· 

11. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην έιιεηκκα ΦΠΑ θαη γηα ηηο εθηηκψκελεο απψιεηεο 

φζνλ αθνξά ηα έζνδα απφ ηνλ ΦΠΑ, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε 168 δηζεθαηνκκχξηα EUR 

ην 2013· ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο ζε ζε 13 απφ ηα 26 θξάηε κέιε πνπ ειέγρζεθαλ ην 

2014 νη εθηηκψκελεο κέζεο απψιεηεο απφ ηνλ ΦΠΑ ππεξέβεζαλ ην 15,2%· ηνλίδεη φηη ε 

Δπηηξνπή δελ έρεη πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο ηα 

θξάηε κέιε πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί θαη λα θαηαπνιεκεζεί ε ιεγφκελε «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 Δπηηξνπή 

έρεη αξκνδηφηεηα λα ειέγρεη θαη λα επνπηεχεη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ ηα θξάηε κέιε· 

θαιεί ηελ Δπηηξνπή 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 Δπηηξνπή 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ κεραληζκφ ηαρείαο αληίδξαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε καδηθήο θαη 

αηθλίδηαο απάηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ΦΠΑ· 

12. πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηχμεη έλα κεραληζκφ πνπ ζα παξέρεη θίλεηξν ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα πιεξψλνπλ ηαθηηθά ηνπο θφξνπο αληί λα θνξναπνθεχγνπλ·  
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13. δηαπηζηψλεη φηη ν αξηζκφο ησλ θέληξσλ ζπληνληζκνχ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ 

Eurojust θαη ηελ Δπξσπφι απμάλεηαη ζπλερψο· ραηξεηίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ επηρεηξήζεσλ Vertigo 2 θαη 3 θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ δησθηηθψλ θαη ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ ζηε Γεξκαλία, Πνισλία, Οιιαλδία, 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην Βέιγην, ηελ Ηζπαλία, ηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία θαη ηελ 

Διβεηία, ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα λα εμνπδεηεξσζνχλ ηα εγθιεκαηηθά δίθηπα πνπ 

ήηαλ ππεχζπλα γηα θνξνινγηθέο απάηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, χςνπο 320 

πεξίπνπ εθαηνκκπξίσλ EUR· 

14. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ φζνλ αθνξά ηνπο ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο θαη ηε ζπλαθή 

είζπξαμε ησλ δαζκψλ πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο ίδηνπο πφξνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηε ΔΔ· επηζεκαίλεη φηη ππφθεηηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψλνπλ φηη νη 

εηζαγσγείο ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο γηα ηνπο δαζκνχο θαη ηηο εηζαγσγέο θαη ηνλίδεη φηη ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην έρεη δηαπηζηψζεη φηη ε πνηφηεηα ησλ ειέγρσλ απηψλ δηαθέξεη 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα επηθαηξνπνηήζεη ηνλ νδεγφ γηα ηνπο 

ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2014, πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ νη 

αδπλακίεο πνπ έρεη εληνπίζεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην, φπσο ηα πξνβιήκαηα ρεηξηζκνχ 

ησλ εηζαγσγψλ πνπ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν εθηεισληζκνχ ζε άιια θξάηε κέιε· 

Γαπάνες 

15. ζεκεηψλεη κε αλεζπρία φηη ν αξηζκφο ησλ παξαηππηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ δαπαλψλ πνπ 

θαηαγξάθεθαλ σο δφιηεο ην 2014 κεηψζεθε κφλν θαηά 4%, κεηά απφ κία αχμεζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 76% ην 2013· θαιεί κεη’ επηηάζεσο ηηο αξκφδηεο αξρέο λα ιάβνπλ φια ηα 

αλαγθαία κέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δφιησλ παξαηππηψλ, ρσξίο σζηφζν 

απηφ λα απνβαίλεη ζε βάξνο ησλ πξνηχπσλ ειέγρνπ· 

16. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηε ζηαζεξή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κε δφιησλ 

παξαηππηψλ ζρεηηθά κε ηα θνλδχιηα ηεο ΔΔ πνπ ηεινχλ ππφ άκεζε δηαρείξηζε, φζνλ 

αθνξά ηφζνλ ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ φζν θαη ηα ζρεηηθά πνζά· εθθξάδεη ηελ 

έθπιεμή ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ δφιησλ παξαηππηψλ ην 2014 

ηεηξαπιαζηάζηεθε ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο θαη δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα 

παξάζρεη ιεπηνκεξείο εμεγήζεηο θαη λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αληηζηξνθή 

απηήο ηε ηάζεο· 

17. δηαπηζηψλεη ζπλεπψο κε αλεζπρία φηη ην 2014 ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ δνιίσλ 

παξαηππηψλ πνπ δειψζεθαλ αθνξνχζε ηνλ ηνκέα ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ζηνλ νπνίν 

θαηαγξάθεθε ε κεγαιχηεξε αχμεζε ζε ζχγθξηζε κε ην 2013· ηνλίδεη φηη ην 71% ζρεδφλ 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δφιησλ παξαηππηψλ πνπ δειψζεθαλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ (γεσξγία, αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη αιηεία) πξνήιζε απφ ηελ 

Οπγγαξία, ηελ Ηηαιία, ηελ Πνισλία θαη ηε Ρνπκαλία·  

18. αλαγλσξίδεη φηη ε αλάθηεζε πνζψλ απφ ηα θξάηε κέιε γηα ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ 

Σακείν Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ) ππνιείπεηαη ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ φξνπ, θαη φηη έσο ην 

ηέινο ηνπ 2014 αλαθηήζεθαλ πνζά ζε ιηγφηεξεο απφ ηηο κηζέο παξαηππίεο πνπ 

εληνπίζηεθαλ ην 2009· επηζεκαίλεη ηηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαθηνχλ πνζά γηα παξάηππεο πιεξσκέο πνπ 

εληνπίδνληαη ζην πιαίζην ηεο ΚΓΠ θαη θαιεί κεη’ επηηάζεσο ηε Βνπιγαξία, ηε Γαιιία, 

ηελ Διιάδα θαη ηε ινβαθία λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηά ηνπο· 
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αλαγλσξίδεη φηη κε ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο (θαλφλαο 50/50) παξέρεηαη έλα ηζρπξφ 

θίλεηξν ζηα θξάηε κέιε λα αλαθηήζνπλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο 

παξάηππεο πιεξσκέο ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΓΣΔ· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη 

ην 2014 ζεκεηψζεθε γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πεξηπηψζεσλ 

δφιηαο παξαηππίαο ζε ζρέζε κε ην ΔΓΣΔ θαη γηα ηέηαξηε ζπλερή ρξνληά αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ππνζέζεσλ απάηεο πνπ δειψζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ππαίζξνπ· ππνγξακκίδεη φηη ε αλάθηεζε ησλ παξαηχπσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ πξέπεη 

λα δηελεξγείηαη κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα· 

19. δηαπηζηψλεη φηη νη παξαηππίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ θνηλή αιηεπηηθή πνιηηηθή ην 

2014, αθνχ ζεκείσζαλ ξεθφξ έηνπο ην 2013, επέζηξεςαλ ζε επίπεδν ζπγθξίζηκν κε 

απηφ ηνπ 2012· επηζεκαίλεη φηη νη θαηεγνξίεο παξαηππηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζπρλφηεξα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 2010-2014 αθνξνχζαλ ηελ «Με επηιεμηκφηεηα 

ηνπ κέηξνπ/ηνπ ζρεδίνπ», αθνινπζνχκελεο απφ ηηο «παξαβηάζεηο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο»· 

20. δηαπηζηψλεη φηη, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 2007-2013 γηα ηελ 

πνιηηηθή ζπλνρήο, ν αξηζκφο ησλ δφιησλ παξαηππηψλ, κε 306 δεισζείζεο ππνζέζεηο, 

κεηψζεθε θαηά 5% ην 2014 ζε ζχγθξηζε κε ην 2013· εθθξάδεη ηελ έληνλε αλεζπρία ηνπ 

γηα ηελ αχμεζε χςνπο άλσ ησλ 115 εθαηνκκπξίσλ EUR (76%) ησλ πνζψλ πνπ 

αθνξνχζαλ δφιηεο παξαηππίεο ην 2014 ζε ζχγθξηζε κε ην 2013, ε νπνία νθείιεηαη 

πξσηίζησο ζε κία δξαζηηθή αχμεζε (θαηά 660%) ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ ζην πιαίζην ηνπ 

Σακείνπ πλνρήο· δηαπηζηψλεη φηη απφ ηηο 74 ππνζέζεηο δηαπηζησζείζεο απάηεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή κεηαμχ 2008 θαη 2014, νη 61 πεξηπηψζεηο (82%) 

δειψζεθαλ απφ ηξία θξάηε κέιε – Γεξκαλία (42 πεξηπηψζεηο), Πνισλία (11 

πεξηπηψζεηο) θαη ινβελία (8 πεξηπηψζεηο)· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο 

φηη ζε 14 θξάηε κέιε ην πνζνζηφ ησλ απνδεδεηγκέλσλ πεξηπηψζεσλ απάηεο γηα ην 

ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα είλαη κεδεληθφ, γεγνλφο πνπ εγείξεη εξσηήκαηα φζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πνπ δηαζέηνπλ νη ρψξεο απηέο· 

21. εθθξάδεη εμάιινπ ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη, ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλνρήο, ην 

ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εθδήισζεο κηαο παξαηππίαο, 

ηνπ εληνπηζκνχ ηεο θαη ηέινο ηεο δήισζήο ηεο ζηελ Δπηηξνπή έρεη απμεζεί ζε 3 ρξφληα 

θαη 4 κήλεο· επηζεκαίλεη φηη κεηά ηνλ εληνπηζκφ κίαο παξαηππίαο (εληνιέο αλάθηεζεο, 

έξεπλεο ηεο OLAF θ.ιπ.) ιακβάλνπλ ρψξα θαη άιιεο δηαδηθαζίεο· θαιεί κεη’ επηηάζεσο 

ηελ Δπηηξνπή λα ζπλεξγαζηεί κε ηα θξάηε κέιε πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηνπο ηνκείο ηεο απνθάιπςεο θαη ηεο δήισζεο παξαηππηψλ· 

22. ραηξεηίδεη ηε ζπλνιηθή κείσζε ησλ δεισζεηζψλ παξαηππηψλ ζην πιαίζην ηεο 

πξνεληαμηαθήο βνήζεηαο (ΠΒ)· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ παξαηεξνχκελε απφ ην 

2010 ζηαζεξά απμαλφκελε ηάζε πεξηπηψζεσλ παξαηππηψλ ζρεηηθά κε ην κέζν 

πξνεληαμηαθήο βνήζεηαο (ΜΠΒ) ηφζν σο πξνο ηα πνζά φζν θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

ππνζέζεσλ, κε ηελ Σνπξθία λα απνηειεί ηνλ θχξην πξσηαγσληζηή ζηελ αξλεηηθή απηή 

εμέιημε θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα 

βειηησζεί ε θαηάζηαζε, ηδίσο ζην πιαίζην ησλ επηθείκελσλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ΔΔ θαη Σνπξθίαο· 

Προβλήμαηα ποσ ενηοπίζηηκαν και απαιηούμενα μέηρα 

Βεληίωζη ηης διαδικαζίας σποβολής εκθέζεων 
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23. δηαπηζηψλεη κε αλεζπρία φηη παξά ηηο πνιπάξηζκεο εθθιήζεηο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ 

θαζηέξσζε εληαίσλ γηα φια ηα θξάηε κέιε αξρψλ ππνβνιήο εθζέζεσλ, ε θαηάζηαζε 

παξακέλεη εμαηξεηηθά δπζάξεζηε θαη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηνλ αξηζκφ ησλ δνιίσλ θαη κε δνιίσλ παξαηππηψλ πνπ δειψλνληαη απφ ηα επηκέξνπο 

θξάηε κέιε· θξνλεί φηη ην πξφβιεκα απηφ απνηππψλεη κία ζηξεβιή εηθφλα ηεο 

πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε ησλ παξαβηάζεσλ θαη ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ· θαιεί κεη’ επηηάζεσο ηελ Δπηηξνπή λα 

θαηαβάιιεη ζνβαξέο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο 

χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ απφ ηα θξάηε κέιε φζνλ αθνξά ηελ απνθάιπςε 

παξαηππηψλ θαζψο θαη απνθιηλνπζψλ εξκελεηψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο ΔΔ· 

24. επηθξνηεί ηε δέζκεπζε ηεο Δπηηξνπήο λα δεκνζηεχεη αλά δηεηία έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ ΔΔ θαη αλακέλεη κε ελδηαθέξνλ ην πεξηερφκελν ηεο 

επφκελεο έθζεζεο ζηηο αξρέο ηνπ 2016· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπκπιεξψζεη ηελ 

έθζεζε κε έλα θεθάιαην ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ ζηνλ 

ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο θαη λα εμεηάζεη δηεμνδηθφηεξα, ζε επίπεδν 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ, ηηο αζθνχκελεο πνιηηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη 

εγγελείο θξίζηκνπο παξάγνληεο, επαίζζεηνπο ηνκείο θαη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα 

δηαθζνξά· 

25. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ελαξκνλίζεη ην πιαίζην γηα ηε δήισζε «εηθαδφκελσλ 

πεξηπηψζεσλ απάηεο» θαη λα ζεζπίζεη θαλφλεο γηα ηελ αλαθνξά φισλ ησλ δηθαζηηθψλ 

κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη ζηα θξάηε κέιε ζε ζπλάξηεζε κε κηα δπλεηηθά απαηειή 

ρξεζηκνπνίεζε ελσζηαθψλ πφξσλ, ελψ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

δηθαζηηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ηεο OLAF· 

26. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηχμεη έλα ζχζηεκα απζηεξψλ δεηθηψλ θαη επθφισο εληαίσλ 

νκνηφκνξθσλ θξηηεξίσλ, βάζεη ησλ απαηηήζεσλ πνπ νξίζηεθαλ ζην πξφγξακκα ηεο 

ηνθρφικεο γηα ηε κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ δηαθζνξάο ζηα θξάηε κέιε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο· 

εθθξάδεη ηηο επηθπιάμεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηα θξάηε κέιε· θαιεί, ζπλεπψο, ηελ Δπηηξνπή λα 

ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα θξάηε κέιε ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ερέγγπα γηα 

νινθιεξσκέλα, αθξηβή θαη αμηφπηζηα δεδνκέλα, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

πιήξνπο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο εληαίνπ ειέγρνπ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

εθπνλήζεη δείθηε δηαθζνξάο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θξαηψλ κειψλ· 

27. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

επηηεχρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο λα παξάζρεη ζηα θξάηε 

κέιε αθξηβείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζηαδηαθή 

θαη ζπλερήο πινπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηα επηκέξνπο θξάηε 

κέιε ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο· 

28. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη άκεζα λνκνζεηηθά 

κέηξα γηα έλα ειάρηζην επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ αηφκσλ πνπ θαηαγγέιινπλ παξαηππίεο 

ζηελ ΔΔ· θαιεί ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνλ θαλνληζκφ 

ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ν ελ ιφγσ θαλνληζκφο φρη 

κφλνλ ππνρξεψλεη ηππηθά ηνπο ππαιιήινπο λα αλαθέξνπλ ηηο παξαηππίεο αιιά 
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πξνβιέπεη επίζεο επαξθή πξνζηαζία γηα φζνπο ηηο θαηαγγέιινπλ· θαιεί ηα επξσπατθά 

φξγαλα θαη ηνπο ινηπνχο νξγαληζκνχο πνπ δελ ην έρνπλ ήδε πξάμεη λα εθαξκφζνπλ 

ρσξίο θαζπζηέξεζε ην άξζξν 22 ζηνηρείν γ) ηνπ θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο· 

θαιεί κεη’ επηηάζεσο φια ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ λα ζεζπίζνπλ εζσηεξηθέο 

δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαγγειία παξαηππηψλ απφ ππαιιήινπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο, εζηηάδνληαο ζηελ πξνζηαζία φζσλ θαηαγγέιινπλ παξαηππίεο· πηζηεχεη φηη νη 

ξπζκίζεηο απηέο ζα πξέπεη λα επεθηαζνχλ ξεηψο θαη ζηα άηνκα πνπ απνθαιχπηνπλ 

πεξηπηψζεηο απάηεο ζε ζπλάξηεζε κε δηεζλείο ζπκθσλίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ. 

29. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ νκάδσλ πίεζεο, θαζψο θαη ηεο ρξήζεο ησλ θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ γηα 

ηε ζηήξημε ηνπ έξγνπ αλεμάξηεησλ νξγαληζκψλ ζηνλ ηνκέα απηφ, πξνθεηκέλνπ, κεηαμχ 

άιισλ, λα ζηεξηρζεί νηθνλνκηθά ε δηαζπλνξηαθή εξεπλεηηθή δεκνζηνγξαθία· 

30. πηζηεχεη φηη ην επίπεδν ηεο δηαθάλεηαο ζα κπνξνχζε λα απμεζεί κε ηελ θαζηέξσζε 

«λνκνζεηηθνχ απνηππψκαηνο» γηα ηηο νκάδεο πξνψζεζεο ζπκθεξφλησλ ζε επίπεδν ΔΔ, 

κε ζηφρν ηε κεηάβαζε απφ έλα πξναηξεηηθφ ζε έλα ππνρξεσηηθφ κεηξψν ηεο ΔΔ γηα 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο ζπκθεξφλησλ ζε φια ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ· 

31. πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεη ηελ απζηεξή πνιηηηθή ηεο ζρεηηθά 

κε ηε δηαθνπή θαη ηελ αλαζηνιή πιεξσκψλ· ραηξεηίδεη ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή έρεη 

εθδψζεη κία λέα απφθαζε ζρεηηθά κε ηνλ κεραληζκφ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο (ΜΔΠ)· 

πξνζβιέπεη ζηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο έγθαηξεο αλαγλψξηζεο 

θαη απνθιεηζκνχ, ην νπνίν ζα πξνηαζεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

ελεκεξψλεη θαιχηεξα ηα θξάηε κέιε θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ηεο πνιηηηθήο ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαδηθαζία απηή δελ πξέπεη λα 

ππνλνκεχεηαη απφ παξακέηξνπο πνιηηηθνχ ραξαθηήξα· 

32. δεηεί, ζπλεπψο, λα εθαξκφδεηαη ην άξζξν 325 ηεο ΛΔΔ νξηδφληηα ζε φιεο ηηο 

πνιηηηθέο ηεο ΔΔ θαη ε δξάζε ηεο λα κελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ εθ ησλ πζηέξσλ 

αληηκεηψπηζε ησλ θξνπζκάησλ απάηεο αιιά θαη λα ηα απνηξέπεη· δεηεί λα ηεξείηαη ην 

άξζξν 325 ηεο ΛΔΔ, θαη ηδίσο ε παξάγξαθνο 5 ζρεηηθά κε ηηο εηήζηεο εθζέζεηο, γηα ηηο 

νπνίεο παξαηεξείηαη ήδε θαζπζηέξεζε ελφο έηνπο· δεηεί εηδηθφηεξα λα απινπνηεζεί ν 

ηξφπνο ρξήζεο ησλ επξσπατθψλ επηδνηήζεσλ ζηελ πνιηηηθή ζπλνρήο· δεηεί λα 

ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη λα θπξσζνχλ νη ζπκθσλίεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν πνπ έρνπλ ζπλαθζεί 

κεηαμχ ηεο Έλσζεο θαη ηξίησλ ρσξψλ ή νξγαληζκψλ ηξίησλ ρσξψλ· δεηεί λα δνζεί 

ζπλέρεηα ζην ζρέδην δξάζεο θαη ζηηο ζπζηάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην ςήθηζκα ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, ηε 

δηαθζνξά θαη ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: ζπζηάζεηο 

ζρεηηθά κε δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ, ηδίσο νη ζπζηάζεηο 

130 – πξνβνιή ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα θξάηε κέιε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο απάηεο θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο – θαη 131 – γεληθφ ζρέδην δξάζεο 2014-

2019 θαηά ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο – ζεκεία i-xxii· δεηεί λα γλσζηνπνηεζνχλ ηα 

πξψηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο γηα ηελ παξαράξαμε ηνπ 

λνκίζκαηνο· δεηεί, επηπιένλ, επξχηεξε ελεκέξσζε φζνλ αθνξά αθελφο ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε OLAF γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη αθεηέξνπ ηνλ 
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ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ αλάθηεζε παξαλφκσο 

εηζπξαρζέλησλ πνζψλ· 

33. θαιεί ηελ ΔΔ λα δεηήζεη ηελ πξνζρψξεζή ηεο ζηελ νκάδα θξαηψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο θαηά ηεο δηαθζνξάο (GRECO)· 

34. ραηξεηίδεη ην γεγνλφο φηη ην 2014 είραλ ηεζεί ζε ηζρχ 48 ζπκθσλίεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

ακνηβαία παξνρή δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο θαη θάιππηαλ 71 ρψξεο, ελψ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζπλερίδνληαλ κε άιιεο 49 ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη 

πνιχ ζεκαληηθνί εκπνξηθνί εηαίξνη φπσο νη ΖΠΑ θαη ε Ηαπσλία, θαη δεηεί λα ηεξείηαη 

ην Κνηλνβνχιην δηαξθψο ελήκεξν φζνλ αθνξά ηηο εμειίμεηο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

απηέο· ππνγξακκίδεη φηη γηα λα πξνζηαηεπζνχλ ηα ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ θαη λα 

θαηαπνιεκεζεί απνηειεζκαηηθά ε απάηε, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηνχλ πξσηίζησο ε 

νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη ε ηήξεζε απφ φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

ησλ δηεζλψλ δεζκεχζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξεηξψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο απάηεο θαη ηεο δηαθζνξάο πνπ πξνβιέπνπλ θπξψζεηο· πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή λα 

ζπλερίζεη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο ρψξεο ζε ζρέζε κε κέηξα θαηά ηεο απάηεο θαη λα 

ζεζπίζεη λένπο κεραληζκνχο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπλερίζεη 

λα ελζσκαηψλεη δηαηάμεηο θαηά ηεο απάηεο θαη ηεο δηαθζνξάο ζε φιεο ηηο δηεζλείο 

ζπκθσλίεο ηεο ΔΔ νχησο ψζηε λα πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα εληζρπκέλε ζπλεξγαζία 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη άιισλ 

κνξθψλ παξάλνκσλ ή αζέκηησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ· 

35. ραηξεηίδεη ην γεγνλφο φηη ην πξφγξακκα καθξννηθνλνκηθήο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο 

(ΜΥ) δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο 

εκπνξηθνχο εηαίξνπο πνπ δηαηεξνχλ ηηο ζηελφηεξεο ζρέζεηο κε ηελ ΔΔ· δεηεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή λα ζπλερίζεη λα ππνβάιιεη εθζέζεηο ζην Κνηλνβνχιην θαη ζηα θξάηε κέιε, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη φια ηα θνλδχιηα δαπαλψληαη κε πιήξε ηήξεζε ηνπ 

βαζηθνχ θαλνληζκνχ θαη θαηά ηξφπν πνπ ζπλάδεη κε ηελ πεξηθεξεηαθή ζπλνρή θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηαζεξφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ν θίλδπλνο 

θαθήο ρξήζεο απνπιεξσηέσλ δαλείσλ· δεηεί ηε καθξνπξφζεζκε αμηνιφγεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ΜΥ ζηηο πξνζπάζεηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 

θαη ηεο απάηεο ζηηο απνδέθηξηεο ρψξεο· 

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· 

37. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ, ζην αληίζηνηρν επίπεδφ ηνπο, 

δηαζπλδεδεκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηηο παξαηππίεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο 

ζπλνρήο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαηππηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο, θαζψο νη ελ ιφγσ βάζεηο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηε 

δπλαηφηεηα γηα κηα νπζηαζηηθή θαη δηεμνδηθή αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο, ηεο 

ζνβαξφηεηαο θαη ησλ αηηηψλ ησλ παξαηππηψλ, θαζψο θαη ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε δφιηεο παξαηππίεο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα κεξηκλνχλ ηα θξάηε κέιε γηα 

ηελ δένπζα θαη έγθαηξε δηάζεζε αθξηβψλ θαη ζπγθξίζηκσλ δεδνκέλσλ ζηελ Δπηηξνπή, 

ρσξίο λα πξνθαιείηαη ππέξκεηξε δηνηθεηηθή επηβάξπλζε· 

Βεληίωζη ηων ελέγτων 
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38. ηνλίδεη ηνλ πνιχπινθν ραξαθηήξα ησλ παξαηππηψλ· ππνζηεξίδεη φηη ε Δπηηξνπή θαη ηα 

θξάηε κέιε πξέπεη λα ιάβνπλ δξαζηηθά κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δφιησλ 

παξαηππηψλ· πηζηεχεη φηη νη κε δφιηεο παξαηππίεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε 

δηνηθεηηθά κέηξα θαη εηδηθφηεξα κε πεξηζζφηεξν δηαθαλείο θαη απιέο ξπζκίζεηο, κε ηελ 

παξνρή κεγαιχηεξεο ηερληθήο βνήζεηαο εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο πξνο ηα θξάηε κέιε 

θαζψο θαη κε ελίζρπζε ηεο αληαιιαγήο νξζψλ πξαθηηθψλ θαη εκπεηξηψλ· θξνλεί φηη ε 

κέζνδνο ππνινγηζκνχ ζθαικάησλ πξέπεη λα ελαξκνληζηεί ζε επίπεδν ΔΔ θαη θξαηψλ 

κειψλ·  

39. ραηξεηίδεη ην γεγνλφο φηη κε ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ησλ πζηέξσλ δηελέξγεηα 

«θνηλνηηθψλ ειέγρσλ» απνθαιχπηνληαη δηαξθψο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο παξαηππηψλ 

θαη γηα ην ιφγν απηφ πηζηεχεη φηη νη έιεγρνη απηνί ζα πξέπεη λα εληαζνχλ· 

40. θαιεί ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ λα πξαγκαηνπνηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξνπο 

ειέγρνπο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγνπλ ηα ζθάικαηα θαη ηελ παξάηππε θαηαβνιή θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ· 

41. πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή λα εληζρχζεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ησλ επνπηηθφ ηεο ξφιν 

κέζσ δξαζηεξηνηήησλ εμέιεγμεο ινγαξηαζκψλ, ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ, ζρεδίσλ 

γηα κέηξα απνθαηάζηαζεο θαη πξνεηδνπνηεηηθψλ επηζηνιψλ· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην δπλακηθφ ηνπο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηε δηφξζσζε ζθαικάησλ, πξνηνχ ππνβάιινπλ αίηεζε επηζηξνθήο 

δαπαλψλ ζηελ Δπηηξνπή· ππνγξακκίδεη, ζην πιαίζην απηφ, ηελ ηδηαίηεξε αμία ησλ 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή πιεξσκψλ, ψζηε λα κελ απαηηνχληαη 

πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ αλάθηεζε παξαηχπσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ· 

42. επαλαιακβάλεη ην αίηεκά ηνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηχμεη έλα ζχζηεκα 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ινγηζηηθέο εγγξαθέο κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ κειψλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα απνηξέπνληαη νη δηαζπλνξηαθέο 

απάηεο ζηνλ ηνκέα ησλ δηαξζξσηηθψλ θαη επελδπηηθψλ ηακείσλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη 

κία νξηδφληηα πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ηεο ΔΔ· 

43. ραηξεηίδεη ην γεγνλφο φηη ην 2014 φιεο νη ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο αλέπηπμαλ θαη 

πινπνίεζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο· θαιεί ηνπο 

νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ, ηνπο εθηειεζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηηο θνηλέο επηρεηξήζεηο λα 

πξάμνπλ ην ίδην· ηνλίδεη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ππεξεζίεο ζπληνληζκνχ γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο (AFCOS) ζην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ απαηψλ· 

επηθξνηεί ην γεγνλφο φηη ε Βνπιγαξία, ε Διιάδα, ε Κξναηία, ε Μάιηα θαη ε ινβαθία 

έρνπλ ζεζπίζεη εζληθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη θαιεί ηα 

ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε λα ππνβάιινπλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ ηηο εζληθέο ηνπο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο (NAFS)· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

παξαθνινπζεί ζηελά ηελ πινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθψλ· 

44. πξνζβιέπεη, επηπιένλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ θνλδπιίσλ· δεηεί λα 

παξαζρεζεί νινθιεξσκέλε θαηάξηηζε ζην πξνζσπηθφ ησλ αξρψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ, ηδίσο ζηηο ππεξεζίεο ζπληνληζκνχ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο απάηεο (AFCOS), πξνθεηκέλνπ νη αξρέο απηέο λα αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο εζληθέο 
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ζηξαηεγηθέο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο· 

45. ραηξεηίδεη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο εηήζηαο επηζθφπεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Hercule ΗΗΗ· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ν πξνυπνινγηζκφο πνπ 

δηαηίζεηαη γηα ην ελ ιφγσ πξφγξακκα ελδέρεηαη λα κελ είλαη επαξθήο· δεηεί πεξαηηέξσ 

ζηνηρεία απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε ζπκβνιή ησλ 55 ζπλδηαζθέςεσλ 

θαη επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιάβεη ηα 

θξάηε κέιε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, ηεο δηαθζνξάο θαη φισλ ησλ άιισλ 

παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πιήηηνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ· 

46. επαλαιακβάλεη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 325 παξάγξαθνο 2 ηεο ΛΔΔ, ηα θξάηε κέιε 

«ιακβάλνπλ ηα ίδηα κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο κε εθείλα πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο 

θαηά ησλ ηδίσλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ»· εθηηκά πσο ε δηάηαμε απηή δελ ηεξείηαη 

ζηελ ΔΔ· θξνλεί φηη ε Δπηηξνπή νθείιεη λα αλαπηχμεη κηα νξηδφληηα πνιηηηθή 

θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο θαη ηεο δηαθζνξάο· ηνλίδεη φηη ε Δπηηξνπή είλαη ππεχζπλε 

θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηελ θαιεί λα 

ζεζπίζεη εζσηεξηθνχο δείθηεο επηδφζεσλ· 

47. πηζηεχεη φηη νη πνιίηεο ηεο ΔΔ πξέπεη, κε ηε βνήζεηα εξγαιείσλ ελεκέξσζεο ζηα νπνία 

ζα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε, λα ζπκκεηέρνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε θάζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ησλ ειέγρσλ, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κεγάισλ 

έξγσλ ππνδνκψλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα κειεηήζεη ηελ ηδέα κηαο ζπκκεηνρηθήο 

θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκνχ πξνθεηκέλνπ νη πνιίηεο λα ζπκπξάηηνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο 

δηάζεζεο ησλ θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα πξνζβάζηκν ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα γηα ηε δήισζε θξνπζκάησλ απάηεο· 

48. ζεκεηψλεη φηη ν ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο, ε θαηάηαμε, ν εληνπηζκφο θαη ε δήισζε 

ησλ παξαηππηψλ εμαθνινπζνχλ λα πνηθίιινπλ ηφζν κεηαμχ φζν θαη εληφο ησλ 

επηκέξνπο θξαηψλ κειψλ, θπξίσο ιφγσ απνπζίαο θνηλνχ νξηζκνχ ηεο έλλνηαο ησλ 

παξαηππηψλ· ζεσξεί αλαγθαία κηα πεξαηηέξσ ελαξκφληζε θαη επηθξνηεί, ζηε ζπλάξηεζε 

απηή, ηνλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Ηνπιίνπ 2015 ζρεηηθά 

κε ηε δήισζε παξαηππηψλ πνπ ζπκπιεξψλεη ηνλ θαλνληζκφ πεξί θνηλψλ δηαηάμεσλ· 

θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζεζπίζνπλ ζπλεθηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παξαηππηψλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζην πιαίζην ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή· ηνλίδεη φηη ε Δπηηξνπή έρεη ιάβεη πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά 

κέηξα γηα ηελ απνθπγή δφιησλ παξαηππηψλ, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

δηαθνπή 193 πιεξσκψλ ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο· 

49. ππελζπκίδεη φηη ν θαλνληζκφο πεξί ηνπ θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ επηβάιιεη ζηηο 

δηαρεηξηζηηθέο αξρέο λα εθαξκφδνπλ απνηειεζκαηηθά θαη αλαινγηθά κέηξα θαηά ηεο 

απάηεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο εζληθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εληζρχζεη ηα πξνιεπηηθά κέηξα ηεο· 

επηδνθηκάδεη, ζην πιαίζην απηφ, ηε ζέζπηζε ελφο ζπζηήκαηνο έγθαηξνπ εληνπηζκνχ ησλ 

θηλδχλσλ θαη δεηεί, ηδηαίηεξα, ηελ ελδπλάκσζε ησλ ηερληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ ηζρπξφηεξα ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ, ηθαλά λα κεηψλνπλ ηνπο θηλδχλνπο απάηεο θαη λα απμάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

εληνπηζκνχ, κεηαμχ άιισλ θαη ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο, ρσξίο φκσο λα 

πξνθαινχλ ππεξβνιηθφ νηθνλνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ θφξην· ηνλίδεη φηη ζηα πξνιεπηηθά 
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κέηξα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ηφζν ε ζπλερήο επηκφξθσζε θαη ζηήξημε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ θνλδπιίσλ, φζν θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ· 

ηνλίδεη φηη νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο θαη νη εηαίξνη δηαδξακαηίδνπλ 

απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, ηελ εμαζθάιηζε δηαθάλεηαο θαη 

ηελ πξφιεςε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ· 

50. επηθξνηεί ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο λα δηεμαγάγεη ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ην 2018, 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί εάλ κε ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ πνιηηηθή 

ζπλνρήο απνηξέπεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ν θίλδπλνο παξαηππηψλ θαη απάηεο, θαη 

πξνζβιέπεη ζε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αληίθηππν ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ ζηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, ζε ζρέζε ηφζν κε ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο 

παξαηππηψλ θαη απάηεο φζν θαη κε ηε γεληθή εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο·  

51. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην λα εληζρχζνπλ ηε δηαθάλεηα 

ησλ δεδνκέλσλ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ κε ηε δεκνζίεπζε ιεπηνκεξέζηεξσλ ζηνηρείσλ 

φζνλ αθνξά ηα θξάηε κέιε κε ηηο θαιχηεξεο θαη ηηο ρεηξφηεξεο επηδφζεηο αλά ηνκέα θαη 

θιάδν πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ νη εθάζηνηε δξψληεο λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο 

ηνκείο ζηνπο νπνίνπο απαηηείηαη κεγαιχηεξε βνήζεηα θαη λα ζρεδηάζνπλ αλαιφγσο ηα 

απαηηνχκελα κέηξα· 

Οδηγία για ηην προζηαζία ηων οικονομικών ζσμθερόνηων ηης ΕΕ (PIF) και κανονιζμός 

ζτεηικά με ηη ζύζηαζη Εσρωπαϊκής Ειζαγγελίας (EPPO) 

52. ραηξεηίδεη ηε δήισζε ηεο Δπηηξνπήο ζηελ εηήζηα έθζεζή ηεο ηνπ 2014 γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ (έθζεζε PIF), ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ηφζν ε νδεγία PIF φζν θαη ν θαλνληζκφο γηα ηε ζχζηαζε Δπξσπατθήο 

Δηζαγγειίαο (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 Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο 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 ΔΔ· 

53. ηνλίδεη φηη ν θαλνληζκφο γηα ηελ Δπξσπατθή Δηζαγγειία πξέπεη λα εγθξηζεί άκεζα, θαη 

δεηεί απφ ην πκβνχιην λα εμεγήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θαζπζηεξεί ηηο 

ζρεηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο· 

Δημόζιες ζσμβάζεις 

54. ζεκεηψλεη φηη ε έθηαζε ησλ παξαηππηψλ ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο θαλφλεο γηα 

ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο παξακέλεη πςειή· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα κεηαθέξνπλ κε 

ηαρχηεηα ζην εζληθφ ηνπο δίθαην ηελ νδεγία 2014/24/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηηο 

δεκφζηεο πξνκήζεηεο
1
, κε ηελ νπνία θαζίζηαληαη ππνρξεσηηθέο νη ειεθηξνληθέο 

                                                 
1
 ΔΔ L 94 ηεο 28.3.2014, ζ. 65. 
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δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ζεζπίδνληαη ππνρξεψζεηο παξαθνινχζεζεο θαη ππνβνιήο 

εθζέζεσλ κε ζθνπφ λα πεξηνξηζηνχλ νη απάηεο θαη άιιεο ζνβαξέο παξαηππίεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα νξίζεη φηη φια ηα έγγξαθα 

πνπ αθνξνχλ ηνπο δηθαηνχρνπο θαη εηδηθφηεξα ηνπο ππεξγνιάβνπο ζα δεκνζηεχνληαη 

ππνρξεσηηθά· 

55. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εθαξκφδεη κε απζηεξφηεηα ηα κέηξα ζρεηηθά κε ηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα θαη ηνλ απνθιεηζκφ ζην πιαίζην ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, κε 

θαηάιιεινπο ειέγρνπο πξνυπνζέζεσλ ζε θάζε πεξίπησζε, θαη λα εθαξκφδεη ηα 

θξηηήξηα απνθιεηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα απνθιείνληαη εηαηξίεο ζε πεξίπησζε 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, έλα κέηξν θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ· 

56. επηζεκαίλεη φηη ε κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, φπσο ε κε 

αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο κε ηελ θαηάηκεζε ησλ ζπκβάζεσλ ζε κηθξφηεξεο 

παξηίδεο γηα λα απνθεχγεηαη ε ππέξβαζε ησλ θαηψηαησλ νξίσλ, θαη ε ρξήζε 

αθαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ έρεη απνηειέζεη ζεκαληηθή πεγή ζθαικάησλ γηα ηελ 

πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 2007-2013· επηζεκαίλεη φηη νη λέεο νδεγίεο γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2016· ηνλίδεη φηη γηα ηε κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαηππηψλ απαηηείηαη νξζή εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ απφ ηα θξάηε 

κέιε· θαιεί ζπλεπψο ηελ Δπηηξνπή λα εθπνλήζεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ νξζή 

εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα παξαθνινπζεί ζηελά ηελ εθαξκνγή ησλ 

νδεγηψλ· πηζηεχεη φηη κε ηε ζέζπηζε θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ κπνξεί λα βειηησζεί 

ην ζχζηεκα δεκφζησλ ζπκβάζεσλ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα ζεζπηζηεί έλα δηαθαλέο θαη 

ζαθέο ξπζκηζηηθφ πιαίζην·  

57. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηχμεη κία βάζε δεδνκέλσλ γηα ηηο παξαηππίεο, ε νπνία λα 

κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο ζεκέιην γηα κηα νπζηαζηηθή θαη νινθιεξσκέλε αλάιπζε ηεο 

ζπρλφηεηαο, ηεο ζνβαξφηεηαο θαη ησλ αηηίσλ ησλ ζθαικάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο· θαιεί ηηο αξκφδηεο αξρέο ζηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ θαη λα 

αλαιχζνπλ ηηο δηθέο ηνπο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηηο παξαηππίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη εθείλσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην πιαίζην ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, θαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ Δπηηξνπή ψζηε λα δηαζέηνπλ ηα ζρεηηθά δεδνκέλα ζε κνξθή θαη 

ρξφλν πνπ ζα δηεπθνιχλεη ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο· 

58. πηζηεχεη φηη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζνβαξψλ ζθαικάησλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ νθείιεηαη ζε δνιηφηεηα θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

επηδείμεη ζηε ζπλάξηεζε απηή ηδηαίηεξε πξνζνρή φρη κφλν κε ην λα πξαγκαηνπνηεί 

δηάινγν κε ηα θξάηε κέιε πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε εθαξκνγή ησλ ηζρπνπζψλ θαη 

ησλ λέσλ νδεγηψλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ αιιά θαη κε ην λα 

παξαπέκπηεη ζηελ OLAF ηηο ζρεηηθέο ππνζέζεηο γηα πεξαηηέξσ έιεγρν· 

59. επηζεκαίλεη φηη ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο ε ρξήζε θνλδπιίσλ γηα ηνπο 

πξφζθπγεο, παξαηεξνχληαη ζπρλά απνθιίζεηο απφ ηηο θαλνληθέο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο 

ζπκβάζεσλ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη άκεζε πξφζβαζε ζηα θνλδχιηα· εθθξάδεη ηε 

ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη, γηα ην ιφγν απηφ, έρνπλ ζπρλά ζεκεησζεί θαηαρξήζεηο· 

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ειέγρεη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά ηελ εθαξκνγή ηέηνηνπ 

είδνπο απνθιίζεσλ θαζψο θαη ηε δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ηεο θαηάηκεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα κελ ιακβάλεη ρψξα ππέξβαζε ησλ θαησηάησλ νξίσλ θαη 
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λα θαηαζηξαηεγνχληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ νη θαλνληθέο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο 

ζπκβάζεσλ· 

60. ζεκεηψλεη φηη, ζηελ εηδηθή έθζεζε αξηζ. 10/2015 κε ηίηιν «Πξνβιήκαηα ζηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ δαπαλψλ ζπλνρήο ηεο ΔΔ: πξέπεη λα εληαζνχλ νη 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίιπζή ηνπο», ην Διεγθηηθφ πλέδξην αλαιχεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο· ζεκεηψλεη φηη ε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο 

θαλφλεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο νδεγεί ζε ιάζε πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθαξκνγή θαη ζε δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή 

θαη ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο πνπ 

δηέπνπλ ηηο εθ ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκφηεηεο, φζνλ αθνξά ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 2016· θαιεί ηα θξάηε 

κέιε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θαηάιιειε θαη ηαρεία κεηαθνξά ζηελ εζληθή ηνπο 

λνκνζεζία ηεο δέζκεο ησλ νδεγηψλ ηνπ 2014 γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο· 

61. θαιεί κεη’ επηηάζεσο ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα εθκεηαιιεπηνχλ ζην έπαθξν 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα εξγαιεία ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ (ΣΠ) ζην 

πιαίζην ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ 

ειεθηξνληθή αλάζεζε ζπκβάζεσλ, ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηελ 

πξνιεπηηθή αμηνιφγεζε θηλδχλσλ· εμαίξεη ηε ζεκαζία ηνπ δηαδηθηπαθνχ κέζνπ 

πξνεηδνπνίεζεο γηα ηνλ θίλδπλν απάηεο Arachne πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή 

θαη απνζθνπεί, βάζεη κηαο ζεηξάο δεηθηψλ θηλδχλνπ, ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ζρεδίσλ πνπ 

εγθπκνλνχλ ηνπο κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο, θαη θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην εξγαιείν απηφ· 

Καηάρηιζη ηοσ προϋπολογιζμού βάζει αποηελεζμάηων και βέληιζηη τρηζιμοποίηζη ηων 

κονδσλίων 

62. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ λα δίλεη θαλείο ην θαιφ παξάδεηγκα θαη ραηξεηίδεη ζεξκά ηε 

δηνξγαληθή πξνζέγγηζε πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ βάζεη 

απνηειεζκάησλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή, θαηά ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηε θάζε 

ειέγρνπ ηνπ ΠΓΠ, λα εθαξκφδεη ηελ αξρή ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ βάζεη 

απνηειεζκάησλ· 

63. επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο ιήςεο πεξαηηέξσ θαη ζπλερψλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή 

δφιησλ παξαηππηψλ, δεηεί, σζηφζν, εθ λένπ λα εθαξκνζηεί κία λέα κέζνδνο πνπ ζα 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο επηδφζεηο θαη φρη ζε κία ηππηθή αμηνιφγεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ 

βάζεη απνηειεζκάησλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηχμεη εληνλφηεξε δξαζηεξηφηεηα 

γηα ηελ εθαξκνγή δεηθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ζε φια ηα 

πξνγξάκκαηά ηεο θαη λα κελ επηθεληξψλεηαη κφλν ζηα πνζνζηά ζθαικάησλ· θαιεί 

επηπιένλ ηελ Δπηηξνπή λα κελ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο κφλν ζηηο ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο, δειαδή ηελ νηθνλνκηθφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα, 

αιιά, απφ ηνχδε θαη ζην εμήο, θαη ζην λέν ηξίπηπρν (νηθνινγία, ηζφηεηα θαη 

δενληνινγία)· 

64. δηαπηζηψλεη φηη ε ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο εμαθνινπζεί λα κελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή, επηβάιιεηαη δε λα αμηνινγνχληαη ηαθηηθά νη παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ 

ηηο εηζξνέο (ηα απαηηνχκελα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδνηηθά, 

πξνζσπηθά, πιηθά, νξγαλσηηθά ή ξπζκηζηηθά κέζα), ηηο εθξνέο (ηα επηηεχγκαηα ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο), ηα απνηειέζκαηα (ηα άκεζα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο) θαη 

ηνπο αληηθηχπνπο (καθξνπξφζεζκεο θνηλσληθέο αιιαγέο)· 

65. επηδνθηκάδεη ηε ζχζηαζε δηθηχνπ εζληθψλ ζεκείσλ επαθήο ζηα θξάηε κέιε θαη ηελ 

ελζσκάησζε ζηφρσλ θαηά ηεο δηαθζνξάο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ· 

66. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δεκνζηεχζεη ακέζσο ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ ζπκθσληψλ κε 

ηηο επηρεηξήζεηο θαπλνχ, κε ζθνπφ λα εθηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο σο πξνο 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ησλ απνκηκήζεσλ πνπ πιήηηνπλ ηα νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ, θαζψο θαη λα αμηνινγήζεη ηε ζθνπηκφηεηα ηεο αλαλέσζεο ησλ 

ζπκθσληψλ απηψλ. 

67. ηνλίδεη ηνλ ξφιν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ησλ αλσηάησλ εμειεγθηηθψλ αξρψλ, ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ ζηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο 

θαη ηεο απφδνζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ· θαιεί ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ηελ 

Δπηηξνπή λα βειηηψζνπλ πεξαηηέξσ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηηο αλψηαηεο εμειεγθηηθέο 

αξρέο ζηα θξάηε κέιε πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζεί ην κέγεζνο θαη ην πνζνζηφ ησλ 

ειεγρφκελσλ θνλδπιίσλ θαη έξγσλ· 

Λαθρεμπόριο καπνού και εμπορεύμαηα παραποίηζης/απομίμηζης 

68. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή
1
 φηη ε 

Δπηηξνπή, κε εμαίξεζε ηε ΓΓ Τγείαο, δελ έρεη «εθαξκφζεη πιήξσο ηνπο θαλφλεο θαη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΠΟΤ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ δηέπνπλ ηε δηαθάλεηα θαη 

ηελ άζθεζε πηέζεσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαπλνχ»· θξνλεί ζπλεπψο φηη δηαθπβεχεηαη ε 

αμηνπηζηία θαη ε ζνβαξφηεηα ηεο Δπηηξνπήο· 

69. θαιεί φια ηα αξκφδηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ λα εθαξκφζνπλ ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 

3 ηεο ζχκβαζεο πιαίζην ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ρξήζεο θαπλνχ, ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ζρεηηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο· θαιεί κεη’ επηηάζεσο ηελ Δπηηξνπή λα δεκνζηεχζεη άκεζα 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπκθσληψλ κε ηηο εηαηξείεο θαπλνχ, θαζψο θαη ηελ εθηίκεζε 

αληηθηχπνπ ζηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο πιαίζην γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο 

θαπλνχ· 

70. ραηξεηίδεη ηελ επηηπρή έθβαζε πνιπάξηζκσλ θνηλψλ ηεισλεηαθψλ δξάζεσλ (ΚΣΓ), ζην 

πιαίζην ησλ νπνίσλ ζπλεξγάζηεθαλ ε OLAF θαη ηα θξάηε κέιε κε δηάθνξεο ππεξεζίεο 

ηξίησλ ρσξψλ, νη νπνίεο είραλ, κεηαμχ άιισλ, σο απνηέιεζκα λα θαηαζρεζνχλ 1,2 

εθαηνκκχξηα εκπνξεχκαηα παξαπνίεζεο/απνκίκεζεο, φπσο αξψκαηα, αληαιιαθηηθά 

απηνθηλήησλ, ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη 130 εθαηνκκχξηα ηζηγάξα· ππνγξακκίδεη ην 

γεγνλφο φηη ην ιαζξεκπφξην εηδψλ κε πςειή θνξνινγία πξνθαιεί ζεκαληηθέο απψιεηεο 

εζφδσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, θαη φηη ε άκεζε 

απψιεηα εζφδσλ απφ δαζκνχο ιφγσ ιαζξεκπνξίνπ ηζηγάξσλ ζηελ ΔΔ ππεξβαίλεη ηα 10 

δηζ. EUR εηεζίσο· ηνλίδεη φηη ην ιαζξεκπφξην πξντφλησλ παξαπνίεζεο/απνκίκεζεο 

πξνθαιεί απψιεηα εζφδσλ ηφζν γηα ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο φζν θαη γηα ηηο 

επξσπατθέο επηρεηξήζεηο· 

                                                 
1
 http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/61027/html.bookmark 
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71. εθθξάδεη ηε βαζεηά ηνπ αλεζπρία γηα ηελ αχμεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ησλ παξάλνκσλ 

ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ κνξθψλ παξάλνκνπ θαη αζέκηηνπ εκπνξίνπ, ηα νπνία δελ έρνπλ 

κφλν αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ είζπξαμε δαζκψλ απφ ηα θξάηε κέιε θαη, επνκέλσο, 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ, αιιά ζπλδένληαη επίζεο ζηελά κε ην δηεζλέο νξγαλσκέλν 

έγθιεκα, απνηεινχλ απεηιή γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, θαη ππνζθάπηνπλ ηελ ηζφηεηα ησλ φξσλ 

αληαγσληζκνχ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο ΜΜΔ· δεηεί, σο εθ ηνχηνπ, έλα 

θαιχηεξν ζπληνληζκφ κεηαμχ OLAF, ηεισλεηαθψλ αξρψλ θαη αξρψλ ειέγρνπ ηεο 

αγνξάο, πξνθεηκέλνπ φρη κφλν λα θαηαπνιεκεζνχλ ηα πξνβιήκαηα απηά, αιιά θαη λα 

πεξηνξηζηεί ην εκπφξην πξντφλησλ κε ηα νπνία παξαβηάδεηαη ε λνκνζεζία πεξί 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηελ ΔΔ· 

72. ηνλίδεη φηη ε δηάθξηζε κεηαμχ λφκηκσλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ θαη θαξκάθσλ πνπ είλαη 

πξντφληα απάηεο θαη παξαπνίεζεο είλαη ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε 

δηαθνπή ηεο παξαγσγήο θαη ην λφκηκν εκπφξην γελφζεκσλ θαξκάθσλ, θαη θαιεί, εθ 

λένπ, φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη αιιά δελ έρνπλ αθφκε θπξψζεη 

ην πξσηφθνιιν ηνπ ΟΖΔ ζρεηηθά κε ηελ εμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ πξντφλησλ 

θαπλνχ, λα νινθιεξψζνπλ ηε δηαδηθαζία θχξσζεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ· 

Έρεσνες και ο ρόλος ηης OLAF 

73. ζεκεηψλεη ηνλ ξφιν ηεο OLAF ζην πιαίζην ησλ δηαθφξσλ ΚΣΓ φζνλ αθνξά ηελ 

απνηξνπή δεκηψλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ θαη θαιεί ηελ OLAF λα ελζσκαηψζεη 

ζηηο κειινληηθέο εηήζηεο εθζέζεηο ηεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ ζθέινπο ησλ εζφδσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ· 

74. ραηξεηίδεη ηηο εηήζηεο δηνξγαληθέο ζπλεδξηάζεηο κεηαμχ πκβνπιίνπ, Δπηηξνπήο, 

Κνηλνβνπιίνπ, OLAF θαη ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο ηεο· ηνλίδεη φηη ε πξνεδξία κεηαμχ 

ησλ ηξηψλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ πξέπεη λα αζθείηαη εθ πεξηηξνπήο· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα ζηεξίμεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη θαιεί κεη’ επηηάζεσο ην 

πκβνχιην λα επαλεμεηάζεη ηελ αξλεηηθή ηνπ ζηάζε επί ηνπ δεηήκαηνο απηνχ· 

75. επαλαιακβάλεη ην αίηεκα πνπ δηαηχπσζε ζε ζρέζε κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2013 γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ γηα ηαρεία επίιπζε ησλ 

εθθξεκψλ ζεκάησλ
1
 κεηαμχ ηεο OLAF θαη ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο ηεο· 

επαλαιακβάλεη φηη, ηφζν ε OLAF φζν θαη ε Δπηηξνπή Δπνπηείαο ηεο, αδπλαηνχλ λα 

επηηειέζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα λφκηκα θαζήθνληά ηνπο ππφ ην πθηζηάκελν θαζεζηψο 

πεξηνξηζκέλεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο· ζεκεηψλεη κε αλεζπρία ηελ έιιεηςε πξνφδνπ 

θαη ζεσξεί, σο εθ ηνχηνπ, απαξάδεθηε ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα αζθήζεη πιήξσο ηα θαζήθνληά ηεο θαη λα εξγαζηεί ζπζηεκαηηθά γηα κηα 

καθξνπξφζεζκε ιχζε πνπ ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ρσξίο θαζπζηέξεζε· 

76. πηζηεχεη φηη ε Δπηηξνπή Δπνπηείαο, γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ εληνιή ηεο, πξέπεη λα 

δηαζέηεη αλεμάξηεην πξνζσπηθφ, ρσξηζηφ απφ ηε δηνίθεζε ηεο OLAF θαζψο θαη 

νηθνλνκηθή απηνλνκία· θαιεί ηελ OLAF λα παξάζρεη ζηελ Δπηηξνπή Δπνπηείαο 

πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηα νπνία ε ηειεπηαία ζεσξεί απαξαίηεηα γηα ηελ εθπιήξσζε 

ηεο απνζηνιήο ηεο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο· θαιεί κεη’ επηηάζεσο ηελ 

                                                 
1
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Δπηηξνπή λα ππνβάιεη πξφηαζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ηεο OLAF πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε· 

77. ζεκεηψλεη φηη, αλαθνξηθά κε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ππνζέζεηο απάηεο εθ κέξνπο 

ηεο OLAF απφ δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο πεγέο, ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηα θξάηε 

κέιε (έθζεζε ηεο OLAF γηα ην 2014) θαη φηη ε OLAF έρεη απεπζχλεη εηεξφθιεηεο 

ζπζηάζεηο πξνο ηα θξάηε κέιε φζνλ αθνξά ηελ αλάθηεζε πνζψλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή 

λα ζηεξίμεη πξσηνβνπιίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλάθηεζεο ζε 

πεξηπηψζεηο απάηεο. 

78. θαιεί κεη’ επηηάζεσο ηελ Δπηηξνπή λα γλσζηνπνηεί κε πιήξε δηαθάλεηα φιεο ηηο 

αηηήζεηο ησλ εζληθψλ εηζαγγειηθψλ αξρψλ γηα ηελ άξζε ηεο αζπιίαο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο OLAF, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο· 

79. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ απνδεδεηγκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

αξρηθψλ εξεπλψλ ηεο OLAF ζρεηηθά κε ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ κέηξσλ πξνηηκεζηαθήο 

δαζκνιφγεζεο θαη θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εμεηάζνπλ ηα πνξίζκαηα απηά θαη λα 

ιάβνπλ φια ηα αλαγθαία θαη θαηάιιεια κέηξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπλερίζεη λα ειέγρεη φηη ηα 

θξάηε κέιε, βάζεη πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην ακνηβαίαο δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο, 

βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνπλ πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπνληαη απψιεηεο γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ ιφγσ εηζαγσγήο αγαζψλ, ηα νπνία δελ είλαη επηιέμηκα γηα 

πξνηηκεζηαθή δαζκνινγηθή κεηαρείξηζε δπλάκεη πξνηηκεζηαθψλ εκπνξηθψλ 

ζπκθσληψλ· δεηεί εμάιινπ απφ ηελ Δπηηξνπή λα ηεξήζεη ηε δέζκεπζή ηεο λα δηελεξγεί 

εθ ησλ πζηέξσλ αμηνινγήζεηο ησλ πξνηηκεζηαθψλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ πνπ έρνπλ 

ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη έλα ζχζηεκα ηαθηηθήο ππνβνιήο εθζέζεσλ απφ ηηο 

επσθεινχκελεο ρψξεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη θαη ειέγρνπλ 

ηελ πξνηηκεζηαθή πξνέιεπζε· 

80. επηζεκαίλεη φηη ε επξείαο θιίκαθαο δίσμε αμηφπνηλσλ πξάμεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο απάηεο, ηεο δηαθζνξάο, ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, 

ηνπ ζπλδεφκελνπ κε ηηο πξάμεηο απηέο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη άιισλ παξάλνκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πιήηηνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ, απνηειεί 

απαξάβαηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε 

ζπζηεκαηηθήο πινπνίεζεο ησλ ζπζηάζεσλ ηεο OLAF· πηζηεχεη φηη γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ ζπζηάζεσλ απηψλ απαηηείηαη ε παξαρψξεζε δηαδηθαζηηθψλ δηθαησκάησλ ζηελ 

OLAF ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη 

ζπζηάζεηο ηεξνχληαη θαη ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηηο εζληθέο αξρέο· 

81. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα απνζαθελίζεη γηα πνηνπο θπξίσο ιφγνπο ηα θξάηε κέιε δελ 

δίλνπλ ζπλέρεηα ζηηο εηθαδφκελεο πεξηπηψζεηο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, φπσο απηέο ηνπο δειψλνληαη απφ ηελ OLAF· 

o 

o  o 

82. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ζηελ 
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Δπηηξνπή, ζην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ 

πλέδξην, ζηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF) θαη ζηελ 

Δπηηξνπή Δπνπηείαο ηεο OLAF.  
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2014 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο – θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο 

(2015/2128(INI)) 

πληάθηεο γλσκνδφηεζεο: Sander Loones 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ θαιεί ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, πνπ είλαη 

αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο 

πξνηάζεηο: 

1. ππελζπκίδεη φηη, κε ζθνπφ ηελ επαλαθνξά ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ζε πεξηζζφηεξν 

βηψζηκε βάζε, ηα θξάηε κέιε βξίζθνληαη ζε κηα ελ εμειίμεη δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε 

θαη πεηζαξρία, θαη πηζηεχεη αθξάδαληα φηη φινη νη δηαζέζηκνη πφξνη ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζηα θξάηε κέιε κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηεο δηαηεξήζηκεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο· πηζηεχεη φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα 

πξνιεθζνχλ θαη λα ηεξκαηηζηνχλ φιεο νη απαηειέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

εκπνξηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ ζπλαθψλ πηζηψζεσλ, ζπλδπάδνληαο φια ηα ζρεηηθά κέζα 

πνιηηηθήο (φπσο πνηληθέο έξεπλεο, αλάπηπμε αμηφπηζησλ αλαιπηηθψλ κνληέισλ θαη 

πξνζπάζεηεο λα αληηκεησπηζηνχλ νη αδπλακίεο θαη ηα ιάζε πνπ νθείινληαη ζε 

αλεπάξθεηεο ηεο πνιηηηθήο ηεο Δπηηξνπήο)· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα θαηαβάινπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα ρξήκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

ΔΔ ρξεζηκνπνηνχληαη νξζά γηα έξγα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρφιεζε ζηελ Δπξψπε, θαη ζηελ αλάθηεζε ησλ ηεισλεηαθψλ ρξεψλ κεηά ηελ 

απνθάιπςε πεξηπηψζεσλ απάηεο· ηνλίδεη γεληθφηεξα φηη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ αζέκηηνπ 

εκπνξίνπ θαη ησλ παξάλνκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ ζα πξέπεη λα παξακείλεη ςειά 

ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ αιιά θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο· 

2. εθθξάδεη ηνλ βαζχ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ηελ αχμεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ηεο παξάλνκεο 

δηαθίλεζεο θαη άιισλ κνξθψλ παξάλνκνπ θαη αζέκηηνπ εκπνξίνπ, πνπ δελ έρνπλ κφλν 

ζπλέπεηεο γηα ηελ είζπξαμε δαζκψλ απφ ηα θξάηε κέιε θαη, επνκέλσο, γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ, αιιά ζπλδένληαη επίζεο έληνλα κε ην δηεζλέο νξγαλσκέλν 

έγθιεκα, απνηεινχλ απεηιή εηο βάξνο ησλ θαηαλαισηψλ θαη έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηε ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο, ππνλνκεχνληαο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ αληαγσληζκφ επί 
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ίζνηο φξνηο, ηδηαίηεξα γηα ηηο ΜΜΔ· δεηεί, σο εθ ηνχηνπ, ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ κεηαμχ 

ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF), ησλ ηεισλεηαθψλ 

αξρψλ θαη ησλ αξρψλ ειέγρνπ ηεο αγνξάο, πξνθεηκέλνπ φρη κφλν λα θαηαπνιεκεζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα απηά, αιιά θαη λα ηεζεί ηέινο ζην εκπφξην πξντφλησλ πνπ παξαβηάδνπλ ηνπο 

λφκνπο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηελ ΔΔ· 

3. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ απνδεδεηγκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αξρηθψλ εξεπλψλ 

ηεο OLAF ζρεηηθά κε ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ κέηξσλ πξνηηκεζηαθήο δαζκνιφγεζεο θαη 

θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εμεηάζνπλ ηα πνξίζκαηα απηά θαη λα ιάβνπλ φια ηα αλαγθαία 

θαη θαηάιιεια κέηξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ· 

θαιεί ηελ Δπηηξνπή κε ζθνπφ ηελ απνθπγή απσιεηψλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ εηζαγσγή αγαζψλ ηα νπνία δελ είλαη επηιέμηκα γηα πξνηηκεζηαθή 

δαζκνινγηθή κεηαρείξηζε δπλάκεη ησλ πξνηηκεζηαθψλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ (PTA), λα 

ζπλερίζεη λα εμαθξηβψλεη φηη ηα θξάηε κέιε βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνπλ, ζηε 

βάζε ησλ θνηλνπνηήζεσλ ακνηβαίαο ζπλδξνκήο· δεηεί αθφκε απφ ηελ Δπηηξνπή λα 

ηεξήζεη ηε δέζκεπζή ηεο φζνλ αθνξά ηε δηελέξγεηα εθ ησλ πζηέξσλ αμηνινγήζεσλ ησλ 

PTA κε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ελφο πεξηνδηθνχ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο εθζέζεσλ απφ ηηο 

επσθεινχκελεο ρψξεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη θαη ειέγρνπλ ηελ 

πξνηηκεζηαθή πξνέιεπζε· 

4. ιακβάλεη ππφ ζεκείσζε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Hercule III δπλάκεη ηνπ λένπ 

δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ, θαη ζεσξεί επσθειέο ην λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πξφγξακκα 

απηφ γηα λα εληζρπζνχλ νη ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, κε 

ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ παξάλνκνπ θαη αζέκηηνπ εκπνξίνπ· επειπηζηεί φηη ην 

πξφγξακκα απηφ ζα πξνσζεζεί πεξηζζφηεξν πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαη λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ζε απηφ ησλ εζληθψλ θαη 

ηνπηθψλ αξρψλ ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη·δεηεί απφ ηελ ΔΔ λα ζεζπίζεη Δπξσπατθή 

Δηζαγγειία ρσξίο θαζπζηέξεζε· 

5. ραηξεηίδεη ην γεγνλφο φηη ην 2014 είραλ ηεζεί ζε ηζρχ 48 ζπκθσλίεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

ακνηβαία παξνρή δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο θαη θάιππηαλ 71 ρψξεο, ελψ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζπλερίδνληαλ κε άιιεο 49 ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη πνιχ 

ζεκαληηθνί εκπνξηθνί εηαίξνη φπσο νη ΖΠΑ θαη ε Ηαπσλία, θαη δεηεί ην Κνηλνβνχιην λα 

ηεξείηαη δηαξθψο ελήκεξν φζνλ αθνξά ηηο εμειίμεηο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο απηέο· 

ππνγξακκίδεη φηη γηα λα πξνζηαηεπζνχλ ηα ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ θαη λα θαηαπνιεκεζεί 

απνηειεζκαηηθά ε απάηε, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηνχλ πξσηίζησο ε νπζηαζηηθή 

εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη ε ηήξεζε απφ φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ησλ δηεζλψλ 

δεζκεχζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξεηξψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη 

ηεο δηαθζνξάο πνπ πξνβιέπνπλ θπξψζεηο· πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή λα ζπλερίζεη λα 

ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο ρψξεο ζε ζρέζε κε κέηξα θαηά ηεο απάηεο θαη λα ζεζπίζεη λένπο 

κεραληζκνχο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπλερίζεη λα πεξηιακβάλεη 

δηαηάμεηο θαηά ηεο απάηεο θαη ηεο δηαθζνξάο ζε φιεο ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο ηεο ΔΔ 

νχησο ψζηε λα εηνηκάζεη ην έδαθνο γηα εληζρπκέλε ζπλεξγαζία ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη άιισλ κνξθψλ παξάλνκσλ ή αζέκηησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ· 

6.  ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ λνκίκσλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ θαη 
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εθείλσλ πνπ είλαη πξντφληα απάηεο θαη παξαπνίεζεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηαθνπή ηεο 

παξαγσγήο θαη ην λφκηκν εκπφξην γελφζεκσλ θαξκάθσλ, θαη θαιεί, γηα άιιε κηα θνξά, 

φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη αιιά δελ έρνπλ θπξψζεη ην Πξσηφθνιιν 

ηνπ ΟΖΔ ζρεηηθά κε ηελ εμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ πξντφλησλ θαπλνχ, λα 

νινθιεξψζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θχξσζή ηνπ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ· 

7. ππελζπκίδεη ηηο εζσηεξηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαγγειφλησλ παξαηππίεο, θαη πηζηεχεη φηη νη 

πξνδηαγξαθέο απηέο ζα πξέπεη λα επεθηαζνχλ ξεηά ψζηε λα θαιχςνπλ θαη ηνπο 

θαηαγγέιινληεο πνπ απνθαιχπηνπλ απάηεο ζρεηηθέο κε δηεζλείο ζπκθσλίεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ· 

8. ραηξεηίδεη ην ξφιν θιεηδί πνπ δηαδξακαηίδεη ην πξφγξακκα καθξννηθνλνκηθήο 

ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο (ΜΥ) σο πξνο ηελ πξνψζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο 

πιένλ θνληηλνχο εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο ΔΔ· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ζπλερίζεη λα 

ππνβάιιεη εθζέζεηο ζην Κνηλνβνχιην θαη ζηα θξάηε κέιε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί 

φηη φια ηα θνλδχιηα δαπαλψληαη κε πιήξε ηήξεζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ θαη θαηά ηξφπν 

πνπ ζπλάδεη κε ηελ πεξηθεξεηαθή ζπλνρή θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ζηαζεξφηεηαο, πεξηνξίδνληαο, ζπλεπψο, ηνλ θίλδπλν θαθήο ρξήζεο επηζηξεπηέσλ 

δαλείσλ· δεηεί ηε καθξνπξφζεζκε αμηνιφγεζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ΜΥ 

ζηηο πξνζπάζεηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο απάηεο ζηηο επσθεινχκελεο 

ρψξεο· 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2014 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο – θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο 

(2015/2128(INI)) 

πληάθηεο γλσκνδφηεζεο: Derek Vaughan 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαιεί ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, 

πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο ηηο 

αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

1. ραηξεηίδεη ηελ εηήζηα έθζεζε, πνπ είλαη ε πξψηε απφ απηήλ ηελ Δπηηξνπή θαη επίζεο ε 

πξψηε έθζεζε ζηε λέα πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηα έηε 2014-2020· ηνλίδεη φηη 

πξέπεη λα γίλεηαη νξζή δηαρείξηζε θαη φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ηεο 

ελσζηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο, φηη ε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ 

βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη φηη 

ε Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε θέξνπλ απφ θνηλνχ ηελ επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο· ζεκεηψλεη 

φηη, κέζσ κηαο ζεηξάο κέηξσλ, ε Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε έρνπλ απμήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο φζνλ αθνξά ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ δφιησλ ή κε δφιησλ 

παξαηππηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε πξνζηαζία ησλ θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ απφ ηελ 

απάηε· 

2. ζεκεηψλεη, αθελφο, φηη ε πνιηηηθή ζπλνρήο δελ είλαη ν ηνκέαο κε ηνλ πςειφηεξν αξηζκφ 

παξαηππηψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ σο δφιηεο θαη, αθεηέξνπ, φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ηέηνησλ παξαηππηψλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο αθνξνχλ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο· εθθξάδεη, σζηφζν, αλεζπρία γηα ηηο 306 παξαηππίεο ζηελ 

πνιηηηθή ζπλνρήο πνπ θαηαγξάθεθαλ σο δφιηεο θαη ηηο 4.977 παξαηππίεο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ σο κε δφιηεο· εθθξάδεη επίζεο αλεζπρία γηα ην γεγνλφο φηη, ζπγθξηηηθά κε 

ην 2013, ν αξηζκφο ησλ ππνζέζεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ σο δφιηεο είλαη κεησκέλνο θαηά 

5%, αιιά ηα ζρεηηθά πνζά απμήζεθαλ θαηά 76% θαη φηη ν αξηζκφο ησλ κε δνιίσλ 

ππνζέζεσλ πνπ θαηαγξάθεθε, απμήζεθε θαηά 7% θαη ηα αληίζηνηρα πνζά απμήζεθαλ 

θαηά 33%· ηνλίδεη φηη δελ ζπληζηνχλ φιεο νη παξαηππίεο απάηε θαη φηη πξέπεη λα γίλεηαη 

δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δφιησλ θαη ησλ κε δφιησλ παξαηππηψλ· 
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3. ζεκεηψλεη φηη ν νξηζκφο, ε θαηάηαμε, ν εληνπηζκφο θαη ε αλαθνξά παξαηππηψλ 

εμαθνινπζνχλ λα πνηθίιινπλ κεηαμχ -αιιά θαη εληφο- ησλ θξαηψλ κειψλ, θπξίσο ιφγσ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ ησλ παξαηππηψλ· ζεσξεί αλαγθαία κηα πεξαηηέξσ ελαξκφληζε 

θαη επηθξνηεί, ζηελ θαηεχζπλζε απηή, ηνλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο, 

ηεο 8εο Ηνπιίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά παξαηππηψλ, πνπ ζπκπιεξψλεη ηνλ 

θαλνληζκφ πεξί θνηλψλ δηαηάμεσλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζεζπίζνπλ 

ζπλεθηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ κεηαρείξηζε ησλ παξαηππηψλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο απάηεο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή· ηνλίδεη ηα πξνιεπηηθά θαη 

δηνξζσηηθά κέηξα πνπ έιαβε ε Δπηηξνπή γηα ηελ απνθπγή δφιησλ παξαηππηψλ, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ηε δηαθνπή 193 πιεξσκψλ ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο· 

4. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ, ζην αληίζηνηρν επίπεδφ ηνπο, 

δηαζπλδεδεκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηηο παξαηππίεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαηππηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο, θαζψο 

απηέο νη βάζεηο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα κηα νπζηαζηηθή 

θαη δηεμνδηθή αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο, ηεο ζνβαξφηεηαο θαη ησλ αηηηψλ ησλ 

παξαηππηψλ, θαζψο θαη ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δφιηεο παξαηππίεο· 

ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εμαζθαιίζνπλ ηα θξάηε κέιε ηε δηάζεζε αθξηβψλ θαη ζπγθξίζηκσλ 

δεδνκέλσλ ζηελ Δπηηξνπή, θαηά ελδεδεηγκέλν θαη έγθαηξν ηξφπν, ρσξίο δπζαλάινγε 

αχμεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ· 

5. ζεκεηψλεη φηη, ζηελ εηδηθή έθζεζε αξηζ. 10/2015 κε ηίηιν «Πξνβιήκαηα ζηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ δαπαλψλ ζπλνρήο ηεο ΔΔ: πξέπεη λα εληαζνχλ νη πξνζπάζεηεο 

γηα ηελ επίιπζή ηνπο», ην Διεγθηηθφ πλέδξην αλαιχεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο· ζεκεηψλεη φηη ε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο γηα ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο νδεγεί ζε ιάζε πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

εθαξκνγή θαη ζε δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο εθ ησλ πξνηέξσλ 

αηξεζηκφηεηεο, φζνλ αθνξά ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο, πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 2016· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

θαηάιιειε θαη ηαρεία κεηαθνξά ηεο δέζκεο ηνπ 2014 γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζηελ 

εζληθή ηνπο λνκνζεζία· 

6. ηνλίδεη φηη νη κε δφιηεο παξαηππίεο ζπρλά νθείινληαη ζε αλεπαξθή γλψζε πεξίπινθσλ 

θαλφλσλ θαη απαηηήζεσλ· ζεσξεί φηη ε απινχζηεπζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

απφ ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή ζα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ κε δφιησλ παξαηππηψλ· 

πηζηεχεη φηη ε θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ησλ παξαηππηψλ πξνυπνζέηεη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ ζεζκηθψλ παξαγφλησλ ζε επξσπατθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ 

θαη ηνπηθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν θνηλήο γλψκεο· ζεκεηψλεη φηη ε δεκηνπξγία λννηξνπίαο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο ζε φια ηα ζεζκηθά θαη ινηπά φξγαλα θαη νξγαληζκνχο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ησλ Σακείσλ έρεη δσηηθή ζεκαζία ηφζν γηα ηελ απνηξνπή 

πηζαλψλ θξνπζκάησλ απάηεο θαη θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ελζαξξχλνπλ ηελ αληαιιαγή 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ· 

7. ππελζπκίδεη φηη ν θαλνληζκφο πεξί ηνπ θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ απαηηεί απφ ηηο 

δηαρεηξηζηηθέο αξρέο λα εθαξκφδνπλ απνηειεζκαηηθά θαη αλαινγηθά κέηξα θαηά ηεο 

απάηεο, πνπ ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο εζληθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο απάηεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εληζρχζεη ηελ πξνιεπηηθή δξάζε ηεο· εθθξάδεη 

ηθαλνπνίεζε, ζην πιαίζην απηφ, γηα ηε ζέζπηζε ελφο ζπζηήκαηνο έγθαηξνπ εληνπηζκνχ 
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ησλ θηλδχλσλ θαη δεηεί, ηδηαίηεξα, ηελ ελδπλάκσζε ησλ ηερληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ ηζρπξφηεξα ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ, ηθαλά λα κεηψλνπλ ηνπο θηλδχλνπο απάηεο θαη λα απμάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

εληνπηζκνχ, κεηαμχ άιισλ θαη ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο, ρσξίο φκσο λα 

ζπλεπάγνληαη ππεξβνιηθφ νηθνλνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ θφξην· ηνλίδεη φηη ε πξφιεςε πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη ηε ζπλερή θαηάξηηζε θαη ζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη ππεχζπλν 

γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ θνλδπιίσλ ζηνπο θφιπνπο ησλ αξκφδησλ αξρψλ, 

θαζψο θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ· ππελζπκίδεη ηνλ θαίξην 

ξφιν ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ θαη εηαίξσλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, 

γηα ηελ εμαζθάιηζε δηαθάλεηαο θαη ηελ πξφιεςε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ· 

8. παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα εθκεηαιιεπηνχλ ζην έπαθξν ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα εξγαιεία ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ (ΣΠ) ζην 

πιαίζην ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαιείσλ γηα ειεθηξνληθέο 

ζπκβάζεηο, αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη εξγαιείσλ πξνιεπηηθήο βαζκνιφγεζεο 

θηλδχλσλ· εθηηκά ην δηαδηθηπαθφ εξγαιείν πξνεηδνπνίεζεο γηα θηλδχλνπο απάηεο 

ARACHNE πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή θαη απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

έξγσλ πνπ ελέρνπλ ηνπο κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο, κε βάζε κηα ζεηξά δεηθηψλ θηλδχλνπ, 

θαη θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην εξγαιείν απηφ· 

9. επηθξνηεί ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο λα δηεμαγάγεη ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ην 2018, 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί εάλ ε λέα ξπζκηζηηθή αξρηηεθηνληθή γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο 

πξνιακβάλεη πεξηζζφηεξν ηνλ θίλδπλν παξαηππηψλ θαη απάηεο, θαη πεξηκέλεη λα ηνπ 

ππνβιεζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αληίθηππν ησλ λέσλ θαλνληζκψλ γηα ηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, ζε ζρέζε ηφζν κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο 

παξαηππηψλ θαη απάηεο φζν θαη κε ηε γεληθή εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο· θαιεί ην 

πκβνχιην λα εγθξίλεη ηελ πξφηαζε νδεγίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ 

πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ· 

10. θαιεί ην πκβνχιην λα ζηεξίμεη ηε ζέζπηζε αλεμάξηεηεο επξσπατθήο εηζαγγειηθήο αξρήο 

(EPPO) -ππφ ηνλ φξν λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα νξηνζεηεζεί ζαθψο ε ζρέζε κεηαμχ EPPO 

θαη άιισλ πθηζηάκελσλ νξγαληζκψλ ηεο ΔΔ γηα λα κελ ππάξρνπλ επηθαιχςεηο 

αξκνδηνηήησλ-, δεδνκέλεο ηεο αλάγθεο λα πηνζεηεζεί κηα πξνζέγγηζε ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο πνπ ζα ππεξβαίλεη ηα εζληθά ζχλνξα· 

11. ζεκεηψλεη φηη ππάξρεη κηα αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζπιιέμεη ε 

OLAF απφ δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο πεγέο ζηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ππνζέζεηο απάηεο 

(έθζεζε ηεο OLAF γηα ην 2014) θαη ηηο πνιχ άληζεο ζπζηάζεηο δεκνζηνλνκηθήο 

αλάθηεζεο εθ κέξνπο ηεο OLAF πξνο ηα θξάηε κέιε· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζηεξίμεη 

πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλάθηεζεο ζε πεξηπηψζεηο απάηεο. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΧΝ, ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ 
ΚΑΙ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα έθζεζε 2014 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

ΔΔ – θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο  

(2015/2128(INI)) 

πληάθηεο γλσκνδφηεζεο: Petr Ježek 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη 

ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

Α. εθηηκψληαο φηη ε θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, ηεο δηαθζνξάο, ηεο λνκηκνπνίεζεο 

πξνζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη, γεληθά, ε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο πξέπεη λα απνηειέζεη θαίξην ζηνηρείν ηνπ πνιηηηθνχ 

ζεκαηνινγίνπ ηεο Έλσζεο· ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα 

θξάηε κέιε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο 

Έλσζεο απφ πνηληθά αδηθήκαηα, ηα νπνία πξνθαινχλ ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δεκίεο· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πνηθηινκνξθία ησλ λνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζπλζέηεη έλα γεκάην πξνθιήζεηο πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα 

μεπεξαζηνχλ νη παξαηππίεο θαη λα θαηαπνιεκεζεί ε απάηε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

νπνηαδήπνηε ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ ζπλεπάγεηαη, φρη κφλν αηνκηθέο, 

αιιά θαη ζπιινγηθέο απψιεηεο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πθηζηακέλσλ νξγάλσλ φπσο ε 

ζχκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (ζχκβαζε ΠΟ/PIF) γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, ηεο δηαθζνξάο, ηνπ 

μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη θάζε άιιεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζίγεη ηα 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο, ε Δπηηξνπή ππέβαιε δχν λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο γηα 

ηε ζέζπηζε νξγάλσλ πνηληθνχ δηθαίνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Οδεγία ΠΟ/PIF θαη ηνλ 

Καλνληζκφ ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο (EPPO), κε ζθνπφ ηε 

ελίζρπζε θαη αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πνηληθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ· 
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Γ. εθηηκψληαο φηη ε δεκηνπξγία κηαο επξσπατθήο εηζαγγειίαο, ζε ζπληνληζκφ κε ηηο 

αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ, πνπ ζα είλαη αξκφδηα γηα ηε δηεμαγσγή πνηληθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζε ζρέζε κε εγθιήκαηα πνπ ζίγνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρεη θαίξηα ζεκαζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαζπλνξηαθήο 

απάηεο θαη ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα πξνζηαζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ ζε φιε ηελ 

Δπξψπε· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα θξάηε κέιε έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ είζπξαμε ησλ 

ηδίσλ πφξσλ, κεηαμχ άιισλ ππφ ηε κνξθή ΦΠΑ θαη ηεισλεηαθψλ δαζκψλ· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαθζνξά πιήηηεη φια ηα θξάηε κέιε θαη θνζηίδεη πεξίπνπ 120 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο ζηελ νηθνλνκία ηεο ΔΔ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξψηε 

έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ εμεηάδεη ηελ πνιηηηθή θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαθζνξά ελδερνκέλσο βνεζά ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ δηθηχσλ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ή ηξνκνθξαηίαο ζηελ Δπξψπε· 

ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε φηη ε δηαθζνξά ππνλνκεχεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ 

ζηνπο ζεζκνχο θαη ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη – πέξα απφ ηελ πνιηηηζκηθή παξαδνρή πνπ βαζίδεηαη ζε εζηθέο 

αξρέο έκθπηεο ζην θξάηνο δηθαίνπ – ε θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηεο δηαθζνξάο 

ζπκβάιιεη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Έλσζεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία· 

1. επηδνθηκάδεη ηελ εθαξκνγή κηαο λέαο πνιηηηθήο θαηά ηεο απάηεο απφ ηελ Δπηηξνπή ζε 

επίπεδν ΔΔ, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε θαηάιιειε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ· 

2. αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ, κε ηελ 

πξνψζεζε ηνπ ζρεδίνπ νδεγίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο κέζσ ηεο 

πνηληθήο λνκνζεζίαο (νδεγία ΠΟ/PIF)· πξνηξέπεη ην πκβνχιην λα δψζεη λέα ψζεζε 

ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ νδεγία ΠΟ/PIF πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ην ηζρχνλ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην κε ηελ ζέζπηζε θνηλψλ ειάρηζησλ θαλφλσλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

αδηθεκάησλ θαηά ηξφπν πνπ λα θαιχπηεη φινπο ηνπο ηχπνπο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζίγνπλ ηα 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, θαη κε ηνλ νξηζκφ 

θπξψζεσλ θαη ειάρηζησλ θαλφλσλ παξαγξαθήο ηέηνησλ ππνζέζεσλ, βάζεη εηδηθφηεξα ηεο 

απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ ππφζεζε Taricco, ζηελ νπνία 

δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο είζπξαμεο ησλ εζφδσλ απφ ηνλ ΦΠΑ 

ζηα θξάηε κέιε θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ· 

3. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ην πκβνχιην λα ηεξεί ελήκεξν ην Κνηλνβνχιην, ην 

νπνίν άιισζηε πξέπεη λα εγθξίλεη ηελ πξνηεηλφκελε λνκηθή πξάμε, ζρεηηθά κε ηηο 

ηξέρνπζεο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ ζέζπηζε ηεο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο (EPPO) θαη 

λα δηαζθαιίζεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο απηέο, θαη ππελζπκίδεη 

ηηο ζπζηάζεηο πνπ έθαλε κε ηα ςεθίζκαηά ηνπ ηνπ Μαξηίνπ 2014 θαη ηνπ Απξηιίνπ 2015· 

ηνλίδεη πσο ν θαλνληζκφο EPPO πεξί επξσπατθήο εηζαγγειίαο πξέπεη λα εγθξηζεί ζχληνκα 

ψζηε ε επξσπατθή εηζαγγειία (EPPO) λα απνθηήζεη ηελ εμνπζία λα δηεξεπλά φια ηα 

εγθιήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηεο νδεγίαο ΠΟ/PIF, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απάηεο ζε ζέκαηα ΦΠΑ, θαη λα αζθεί δίσμε ζηνπο εκπιεθφκελνπο· 
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4. ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη ζε πνιιά θξάηε κέιε ε απάηε θαη ε θνξναπνθπγή ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ΦΠΑ παξακέλνπλ ζε ζηαζεξά πςειφ επίπεδν· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα 

ηηο απψιεηεο ζηελ είζπξαμε ηνπ ΦΠΑ ζηελ ΔΔ, νη νπνίεο ππνινγίδνληαη ζε 168 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 2013· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ρξεζηκνπνηήζεη 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· 

5. ζεκεηψλεη κε αλεζπρία φηη ν αξηζκφο ησλ παξαηππηψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ σο δφιηεο ην 

2014 κεηψζεθε κφλν θαηά 4%, κεηά απφ αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 76% ην 2013· ηνλίδεη ηε 

ζεκαζία πνπ έρεη ε αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ησλ αλαθνξψλ γηα πξάμεηο απάηεο ζε 

νιφθιεξε ηελ ΔΔ, ψζηε λα ζρεκαηηζηεί κηα πιεξέζηεξε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο θαη λα 

γίλεη δπλαηή ε ζπγθξφηεζε ησλ αλαγθαίσλ κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

παξαθνινχζεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο· ζηελ 

θαηεχζπλζε απηή, ηνλίδεη πσο είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζθέξεη ε Δπηηξνπή αξηζκεηηθά 

ζηνηρεία πνπ ζα αληηθαηνπηξίδνπλ κε αθξίβεηα ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απάηεο 

ζηελ ΔΔ· 

6. πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο κέζσ ησλ 

ππαξρφλησλ κέζσλ θαη νξγαληζκψλ φπσο ε Δπξσπφι, ε Eurojust θαη ε OLAF, θαη λα 

βειηηψζνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ζπλνρή κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ· 

7. επηδνθηκάδεη ηε ζχζηαζε δηθηχνπ εζληθψλ ζεκείσλ επαθήο ζηα θξάηε κέιε θαη ηελ 

ελζσκάησζε ζηφρσλ θαηά ηεο δηαθζνξάο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ εμακήλνπ· 

8. επηδνθηκάδεη ηελ πξψηε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο θαηά ηεο δηαθζνξάο θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο 

πξνο ηηο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δεκνζηεχζεη ηελ δεχηεξε 

έθζεζή ηεο θαηά ηεο δηαθζνξάο ην αξγφηεξν ζηηο αξρέο ηνπ 2016 θαη λα ελεκεξψζεη ηελ 

θνηλή γλψκε θαη φια ηα επίπεδα δεκφζηαο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζή ηεο· 

9. πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη ηελ εηήζηα αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζηνλ αγψλα θαηά ηεο δηαθζνξάο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ηε 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ θαη θξηηεξίσλ βάζεη πξνθεηκέλνπ λα 

κεηξήζεη ην επίπεδν δηαθζνξάο ζηα θξάηε κέιε· θαιεί, ζπλεπψο, ηελ Δπηηξνπή λα 

ζπλεξγαζηεί ζηελά κε ηα θξάηε κέιε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ νινθιεξσκέλα, 

αθξηβή θαη αμηφπηζηα δεδνκέλα·  

10. επηκέλεη φηη, γηα λα είλαη αμηφπηζηα, ηα φξγαλα ηεο ΔΔ πξέπεη λα δψζνπλ ην παξάδεηγκα 

θαη λα ηεξνχλ ηηο πςειφηεξεο πξνδηαγξαθέο πιήξνπο δηαθάλεηαο ζε ζέκαηα δεκφζηαο 

δαπάλεο, αθεξαηφηεηαο θαη ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, εηδηθά ζην πιαίζην ησλ ζεκεξηλψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ· δεηεί, ελ πξνθεηκέλσ, απφ ηελ Δπηηξνπή λα πξνζζέζεη έλα 

θεθάιαην ζηελ πξνζερή έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα 

ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο· 

11. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, κε δεδνκέλν φηη ηα θξάηε κέιε δηαρεηξίδνληαη ην 85% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ, λα δηαζθαιίζεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ ησλ 

νξγαληζκψλ θαη εζληθψλ αξρψλ πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

απάηεο ζε φια ηα θξάηε κέιε, κέζσ κεραληζκψλ ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ· 
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12. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη άκεζα λνκνζεζία γηα 

ην ειάρηζην επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ θαηαγγειηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε· θαιεί ηα 

επξσπατθά φξγαλα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνλ θαλνληζκφ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ψζηε 

απηφο φρη κφλνλ λα ππνρξεψλεη επηζήκσο ηνπο ππαιιήινπο λα αλαθέξνπλ ηηο παξαηππίεο, 

αιιά θαη λα πξνβιέπεη επαξθή πξνζηαζία γηα ηνπο θαηαγγέιηεο· θαιεί ηα επξσπατθά 

φξγαλα θαη ηνπο ινηπνχο νξγαληζκνχο πνπ δελ ην έρνπλ ήδε πξάμεη λα εθαξκφζνπλ ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ην άξζξν 22 ζηνηρείν γ) ηνπ θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο· 

13. επαλαιακβάλεη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 325 παξάγξαθνο 2 ηεο ΛΔΔ, ηα θξάηε κέιε 

«ιακβάλνπλ ηα ίδηα κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο κε εθείλα πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο 

θαηά ησλ ηδίσλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ»· εθηηκά πσο ε δηάηαμε απηή δελ ηεξείηαη 

ζηελ ΔΔ· εθηηκά πσο ε Δπηηξνπή νθείιεη λα αλαπηχμεη κηα νξηδφληηα πνιηηηθή ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηεο δηαθζνξάο· ηνλίδεη φηη ε Δπηηξνπή είλαη επίζεο 

ππεχζπλε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δαπάλε ησλ θνλδπιίσλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηελ θαιεί λα 

ζεζπίζεη εζσηεξηθέο απαηηήζεηο επηδφζεσλ· 

14. επηζεκαίλεη φηη ε ζπλνιηθή δίσμε ηνπ εγθιήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απάηεο, 

ηεο δηαθζνξάο, ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπ 

ζπλαθνχο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη άιισλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζίγνπλ 

ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα ζπζηεκηθή παξαθνινχζεζε 

ησλ ζπζηάζεσλ ηεο OLAF: 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2014 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ηεο ΔΔ – θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο 

(2015/2128(INI)) 

πληάθηξηα γλσκνδφηεζεο: Mercedes Bresso 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή πληαγκαηηθψλ Τπνζέζεσλ θαιεί ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, 

πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο ηηο 

αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

1. ππνγξακκίδεη φηη ε ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο αθξίβεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πξνθεηκέλνπ νη επξσπαίνη πνιίηεο λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα θαη λα ελζηεξληζηνχλ 

ην ζρέδην επξσπατθήο νινθιήξσζεο ζην ζχλνιφ ηνπ, ζα πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη λα 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνλ νπνίν νθείιεη λα επηδηψθεη ε 

Δπηηξνπή ζε ζπκθσλία κε ηα θξάηε κέιε, βάζεη ηνπ άξζξνπ 325 ηεο πλζήθεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· δεηεί, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, κεγαιχηεξε δηαθάλεηα 

κέζσ ηεο ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ· 

2. εθθξάδεη ηελ έληνλε αλεζπρία ηνπ φζνλ αθνξά ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ δηαβηβάδνπλ ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ην αθαζάξηζην εζληθφ εηζφδεκά 

ηνπο (ΑΔΔ), ηνλ αξηζκφ ησλ αλνηθηψλ θαη πεξαησκέλσλ ππνζέζεσλ, θαζψο θαη ηελ 

απνπζία απαληήζεσλ ζε δηεπθξηλίζεηο πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ 

Δπξσπατθή Τπεξεζία θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο (OLAF)· 

3. επηζεκαίλεη, εηδηθφηεξα, φηη ηα επίπεδα δηαθζνξάο θαη απάηεο εηο βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Έλσζεο είλαη επζέσο αλάινγα πξνο ηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ρνξήγεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηε δηάζεζε ησλ επξσπατθψλ 

θνλδπιίσλ· δεηεί, ζπλεπψο, θαιχηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ 

θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ ιηγφηεξνπο – αιιά δηαθαλέζηεξνπο – θαλφλεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη 

πξαθηηθά αδχλαηε ε απάηε· δεηεί, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, λα δηαδνζνχλ νη βέιηηζηεο 
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πξαθηηθέο φζν ην δπλαηφ επξχηεξα· 

4. επηθξνηεί ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή ελέθξηλε πνιπεηή ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο απάηεο, γεγνλφο πνπ βνεζά ζηε δηφξζσζε ησλ ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ 

σο πξνο ηνλ αξηζκφ παξαηππηψλ πνπ θνηλνπνηεί θάζε θξάηνο κέινο· 

5. δεηεί εθ λένπ απφ ηα ειεγθηηθά ζπλέδξηα φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ λα δεκνζηεχνπλ ηηο 

εζληθέο δειψζεηο ψζηε λα ινγνδνηνχλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ δαπαλνχλ ηνπο ελσζηαθνχο 

πφξνπο· 

6. δεηεί εηδηθφηεξα λα γίλεηαη ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ ηεο απάηεο θαη ηνπ ζθάικαηνο θαη λα 

παξέρνληαη επξέσο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλεζέζηεξεο πεξηπηψζεηο απάηεο θαη 

ζθάικαηνο, φπνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, νχησο ψζηε νη 

ρξήζηεο ησλ ελσζηαθψλ θνλδπιίσλ θαη νη δηαρεηξηζηηθέο αξρέο λα δηαζέηνπλ θαιχηεξε 

ελεκέξσζε γηα ην ζέκα απηφ, κεηαμχ άιισλ φζνλ αθνξά ηηο ζνβαξέο ζπλέπεηεο πνπ 

ελδέρεηαη λα ππνζηνχλ· ππνγξακκίδεη φηη πξέπεη επίζεο λα δίλεηαη κεγαιχηεξε πξνζνρή 

ζηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Έλσζε, θαη φρη κφλν ζηελ 

αθξίβεηα ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ, κε βάζε επηηφπηνπο ειέγρνπο δηελεξγνχκελνπο απφ 

εηδηθεπκέλν θαη αλεμάξηεην πξνζσπηθφ, απαιιαγκέλν απφ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ· 

7. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο απάηεο θαη ζε άιια 

αδηθήκαηα δηεζληθνχ ραξαθηήξα εηο βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ πνπ δηαπξάηηεη ην 

νξγαλσκέλν έγθιεκα· 

8. πξνζβιέπεη, επηπιένλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο 

Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ θνλδπιίσλ· δεηεί λα παξαζρεζεί 

νινθιεξσκέλε θαηάξηηζε ζην πξνζσπηθφ ησλ αξρψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαρείξηζε 

ησλ θνλδπιίσλ, ηδίσο ζηηο ππεξεζίεο ζπληνληζκνχ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο 

(AFCOS), πξνθεηκέλνπ νη αξρέο απηέο λα αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο εζληθέο ζηξαηεγηθέο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο·  

9. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα πξνζζέζεη ζηελ επφκελε έθζεζε ηεο ΔΔ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ε νπνία πξφθεηηαη λα δεκνζηεπζεί ζηηο αξρέο ηνπ 2016, 

έλα θεθάιαην ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ· 

10. δεηεί, ζπλεπψο, λα εθαξκφδεηαη θαηά ηξφπν εγθάξζην ην άξζξν 325 ηεο ΛΔΔ ζε φιεο ηηο 

πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο θαη ε δξάζε λα κελ αθνξά κφλν ηελ εθ ησλ πζηέξσλ αληηκεηψπηζε 

ησλ θξνπζκάησλ απάηεο αιιά θαη ηελ πξφιεςή ηνπο· δεηεί λα ηεξείηαη ην άξζξν 325, θαη 

ηδίσο ε παξάγξαθνο 5 ζρεηηθά κε ηηο εηήζηεο εθζέζεηο, φπνπ παξαηεξείηαη ήδε 

θαζπζηέξεζε ελφο έηνπο· δεηεί απινπνίεζε, εηδηθά φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ 

επξσπατθψλ επηδνηήζεσλ ζηελ πνιηηηθή ζπλνρήο· δεηεί λα ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη λα θπξσζνχλ νη ζπκθσλίεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν νη νπνίεο έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο Έλσζεο θαη 

ηξίησλ ρσξψλ ή νξγαληζκψλ ηξίησλ ρσξψλ· δεηεί λα δνζεί ζπλέρεηα ζην ζρέδην δξάζεο 

θαη ζηηο ζπζηάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην ςήθηζκα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 

2013 ζρεηηθά κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, ηε δηαθζνξά θαη ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ 

πξέπεη λα αλαιεθζνχλ, ηδίσο νη ζπζηάζεηο 130 – πξνβνιή ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη 

απφ ηα θξάηε κέιε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο 

– θαη 131 – γεληθφ ζρέδην δξάζεο 2014-2019 θαηά ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ηεο 
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δηαθζνξάο θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο – ζεκεία i-

xxii· δεηεί λα γλσζηνπνηεζνχλ ηα πξψηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 

γηα ηελ παξαράξαμε ηνπ λνκίζκαηνο· δεηεί, επηπιένλ, επξχηεξε ελεκέξσζε φζνλ αθνξά 

αθελφο ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε OLAF γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη 

αθεηέξνπ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ αλάθηεζε 

παξαλφκσο εηζπξαρζέλησλ πνζψλ· 

11. ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζπγθξφηεζε ελφο ζπλεθηηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ 

επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη ηελ άζθεζε δηψμεσλ φζνλ αθνξά 

αδηθήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ θαη δεηεί λα θαηαβιεζεί 

θάζε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ηαρεία έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ 

Δπξσπατθή Δηζαγγειία θαη ηεο νδεγίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ 

πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (ε 

ιεγφκελε νδεγία PIF)· δεηεί απφ ην πκβνχιην λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζηα θαίξηα απηά 

δεηήκαηα θαη λα επηδηψμεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ Δπξσπατθή 

Δηζαγγειία· ηνλίδεη φηη ην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ, ζηελ απφθαζή ηνπ ζηελ ππφζεζε C-105/14 

ηεο 8εο επηεκβξίνπ 2015, δηαπίζησζε ηελ χπαξμε άκεζεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο είζπξαμεο 

ηνπ ΦΠΑ ζηα θξάηε κέιε θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ· επαλαιακβάλεη, σο 

εθ ηνχηνπ, φηη ε απάηε ζηνλ ηνκέα ηνπ ΦΠΑ ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ ηελ νδεγία 

ΠΟ, έηζη ψζηε λα εθρσξεζεί ζηε κειινληηθή Δπξσπατθή Δηζαγγειία ε εμνπζία λα 

δηεμάγεη έξεπλεο γηα ηελ αμηφπνηλε απηή πξάμε θαη λα πξνζάγεη ηνπο θεξφκελνπο σο 

δξάζηεο ζηε δηθαηνζχλε· εθηηκά φηη απηέο θαη άιιεο δξάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζηε ρξεζηή δηαρείξηζε 

ησλ πφξσλ ηεο ΔΔ· 

12. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή λα εθπνλήζεη άκεζα λνκνζεηηθή 

πξφηαζε γηα ην ειάρηζην επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηνπο θαηαγγέιηεο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε· 

13. ιακβάλεη ππφςε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο θαη δεηεί απινχζηεπζε 

ησλ θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 

απάηεο θαη/ή παξαηππίεο εηο βάξνο θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ· 

14. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δεκνζηεχζεη ακέζσο ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ ζπκθσληψλ κε 

θαπλνβηνκεραλίεο, κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο σο πξνο ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ησλ απνκηκήζεσλ πνπ ζίγνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα 

ηεο ΔΔ, θαζψο θαη λα αμηνινγήζεη ηε ζθνπηκφηεηα ηεο αλαλέσζεο ησλ ζπκθσληψλ 

απηψλ. 
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