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Julia Pitera 

Ετήσια έκθεση του 2015 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. σημειώνει τις 241 δηλωθείσες 

υποθέσεις λαθρεμπορίου τσιγάρων, που 

αφορούσαν εκτιμώμενη απώλεια ΠΙΠ της 

τάξης των 31 εκατομμυρίων EUR· θέτει 

υπό αμφισβήτηση τον βαθμό 

επαγρύπνησης των τελωνειακών 

υπηρεσιών εκείνων των κρατών μελών 

(Τσεχική Δημοκρατία, Μάλτα, Κύπρος, 

Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία 

και Σουηδία) που δεν δήλωσαν ούτε μία 

υπόθεση λαθρεμπορίου τσιγάρων το 2015 

και τονίζει την ανάγκη να βελτιωθούν 

άμεσα οι τελωνειακές υπηρεσίες στα εν 

λόγω κράτη· σημειώνει επίσης, στο 

πλαίσιο αυτό, ότι δεν πραγματοποιείται 

διάκριση σε στατιστικό επίπεδο μεταξύ 

του λαθρεμπορίου «εντός της ΕΕ» και 

«προς την ΕΕ»· 

25. σημειώνει τις 241 δηλωθείσες 

υποθέσεις λαθρεμπορίου τσιγάρων, που 

αφορούσαν εκτιμώμενη απώλεια ΠΙΠ της 

τάξης των 31 εκατομμυρίων EUR· θέτει 

υπό αμφισβήτηση την επαγρύπνηση των 

τελωνειακών υπηρεσιών ορισμένων 

κρατών μελών που δεν δήλωσαν ούτε μία 

υπόθεση λαθρεμπορίου τσιγάρων το 2015· 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 51 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

51. υποστηρίζει την Επιτροπή στην 

προσέγγισή της βάσει της οποίας συστήνει 

να ενισχυθεί το έργο των κρατών μελών 

που εξακολουθούν να κοινοποιούν πολύ 

μικρό αριθμό δόλιων παρατυπιών, όσον 

αφορά τον εντοπισμό και/ή την 

κοινοποίηση υποθέσεων απάτης (Αυστρία, 

Βέλγιο, Γαλλία, Λιθουανία, Μάλτα, 

Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο 

Βασίλειο), ειδικότερα για εκείνα τα κράτη 

μέλη που δεν έχουν κοινοποιήσει καμία 

υπόθεση κατά την τελευταία πενταετία: 

τη Σλοβακία και τη Φινλανδία στον 

τομέα της γεωργίας, και τη Δανία και το 

Λουξεμβούργο στον τομέα της πολιτικής 

για τη συνοχή· 

51. υποστηρίζει την Επιτροπή στην 

προσέγγισή της βάσει της οποίας συστήνει 

να ενισχυθεί το έργο των κρατών μελών 

που εξακολουθούν να κοινοποιούν πολύ 

μικρό αριθμό δόλιων παρατυπιών, όσον 

αφορά τον εντοπισμό και/ή την 

κοινοποίηση υποθέσεων απάτης· 

Or. en 
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Ετήσια έκθεση του 2015 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 56 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

56. επικροτεί το γεγονός ότι με τους εκ 

των προτέρων και εκ των υστέρων 

«κοινοτικούς ελέγχους» εντοπίζονται 

ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις 

παρατυπιών· θεωρεί, ωστόσο, ότι η 

πρόληψη είναι ευκολότερη από την 

ανάκτηση των απωλειών, και θα πρέπει 

πάντοτε να προβλέπεται εκ των προτέρων 

ανεξάρτητη αξιολόγηση των έργων που 

πρόκειται να χρηματοδοτηθούν· 

προτρέπει, συνεπώς, τα κράτη μέλη να 

διεξάγουν με καλύτερο τρόπο τους εκ των 

προτέρων ελέγχους με τη συνδρομή της 

Επιτροπής και να χρησιμοποιούν όλες τις 

διαθέσιμες πληροφορίες προκειμένου να 

προλαμβάνονται τα σφάλματα και οι 

παράτυπες πληρωμές που συνδέονται με 

κονδύλια της ΕΕ· υπενθυμίζει, στο 

πλαίσιο αυτό, ότι οι δημοσιονομικοί 

περιορισμοί δεν μπορούν να 

προβάλλονται ως αιτία για τη μείωση του 

προσωπικού που επιφορτίζεται με τους εν 

λόγω εκ των προτέρων ελέγχους, 

δεδομένου ότι η πρόληψη των 

παρατυπιών οδηγεί σε αντίστοιχα έσοδα· 

56. επικροτεί το γεγονός ότι με τους εκ 

των προτέρων και εκ των υστέρων 

«κοινοτικούς ελέγχους» εντοπίζονται 

ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις 

παρατυπιών, και θεωρεί, κατά συνέπεια, 

ότι οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να 

ενισχυθούν περαιτέρω· θεωρεί, ωστόσο, 

ότι η πρόληψη είναι ευκολότερη από την 

ανάκτηση των απωλειών· προτρέπει, 

συνεπώς, τα κράτη μέλη να διεξάγουν με 

καλύτερο τρόπο τους εκ των προτέρων 

ελέγχους με τη συνδρομή της Επιτροπής 

και να χρησιμοποιούν όλες τις διαθέσιμες 

πληροφορίες προκειμένου να 

προλαμβάνονται τα σφάλματα και οι 

παράτυπες πληρωμές που συνδέονται με 

κονδύλια της ΕΕ· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 71 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

71. επισημαίνει ότι το 2015 η 

καταπολέμηση της διαφθοράς 

εξακολούθησε να αποτελεί προτεραιότητα 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

και της σχετικής διαδικασίας οικονομικής 

διακυβέρνησης· επικροτεί τα μέτρα που 

λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτής της 

προσπάθειας, όπως η διοργάνωση 

συναντήσεων με τα εθνικά σημεία επαφής 

των κρατών μελών, η έναρξη εφαρμογής 

του «προγράμματος ανταλλαγής 

εμπειριών», καθώς και η συμμετοχή της 

OLAF εξ ονόματος της Επιτροπής σε 

ευρωπαϊκά και διεθνή φόρουμ κατά της 

διαφθοράς· 

71. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το 

2015 η καταπολέμηση της διαφθοράς 

εξακολούθησε να αποτελεί προτεραιότητα 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

και της σχετικής διαδικασίας οικονομικής 

διακυβέρνησης· επικροτεί τα μέτρα που 

λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτής της 

προσπάθειας, όπως η διοργάνωση 

συναντήσεων με τα εθνικά σημεία επαφής 

των κρατών μελών, η έναρξη εφαρμογής 

του «προγράμματος ανταλλαγής 

εμπειριών», καθώς και η συμμετοχή της 

OLAF εξ ονόματος της Επιτροπής σε 

ευρωπαϊκά και διεθνή φόρουμ κατά της 

διαφθοράς· 
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