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A szervezett bűnözés hatása az Unió saját forrásaira és az uniós forrásokkal 
való visszaélésre 
Az Európai Parlament 2021. december 15-i állásfoglalása a szervezett bűnözésnek az 
Unió saját forrásaira gyakorolt hatásáról és az uniós forrásokkal való visszaélésről, 
különös tekintettel a megosztott irányításra az ellenőrzés és a kontrollok szempontjából 
(2020/2221(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 310., 317. és 325. cikkére,

– tekintettel az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel 
folytatott küzdelemről szóló, 2017. július 5-i (EU) 2017/1371 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre (PIF-irányelv)1,

– tekintettel a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK 
és a 2013/36/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/843 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre2,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre3 (a pénzügyi rendelet),

– tekintettel az OLAF 2019. és 2020. évi jelentéseire, valamint az OLAF Felügyelő 
Bizottság 2019. és 2020. évi tevékenységi jelentéseire,

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

1 HL L 198., 2017.7.28., 29. o.
2 HL L 156., 2018.6.19., 43. o.
3 HL L 193., 2018.7.30., 1. o.



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

– tekintettel az Európai Számvevőszéknek „A bankszektoron belüli pénzmosás elleni 
küzdelemre irányuló uniós fellépések széttagoltak, végrehajtásuk pedig nem megfelelő” 
című, 13/2021. sz. különjelentésére,

– tekintettel „A Bizottság csalás elleni stratégiája: fokozott fellépés az uniós költségvetés 
védelme érdekében” című, 2019. április 28-i bizottsági közleményre (COM(2019)0196) 
és az azt kísérő, „Csaláskockázat-értékelés” című bizottsági szolgálati 
munkadokumentumra (SWD(2019)0171),

– tekintettel a „31. éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a 
csalás elleni küzdelemről – 2019” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 
intézett, 2020. szeptember 3-i bizottsági jelentésre (PIF-jelentés) (COM(2020)0363) és 
az azt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentumokra (SWD(2020)0156, 
SWD(2020)0157, SWD(2020)0158, SWD(2020)0159 és SWD(2020)0160),

– tekintettel a csalás elleni uniós program létrehozásáról és a 250/2014/EU rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/785 európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre1,

– tekintettel az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés 
bevezetéséről szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1939 tanácsi rendeletre2,

– tekintettel az Európai Ügyészség Európai Főügyészének kinevezéséről szóló, 
2019. október 23-i (EU) 2019/1798 európai parlamenti és tanácsi határozatra3,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (3) bekezdésére és a 
szubszidiaritás és arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyvre,

– tekintettel a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) „Fraud and 
corruption in European Structural and Investment Funds – a spotlight on common 
schemes and preventive actions” (Csalás és korrupció az európai strukturális és 
beruházási alapoknál – fókuszban a közös rendszerek és a megelőző intézkedések) 
című, 2019. évi jelentésére4,

– tekintettel az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) csalásmegelőzési, jelentéstételi és 
elemzési osztályának irányítása alatt egy tagállami szakértőkből álló munkacsoport által 
kidolgozott és 2016. december 13-án közzétett, a csalás elleni nemzeti stratégiákra 
vonatkozó iránymutatásokra5,

1 HL L 172., 2021.5.17., 110. o.
2 HL L 283., 2017.10.31., 1. o.
3 HL L 274., 2019.10.28., 1. o.
4 https://www.oecd.org/gov/ethics/prevention-fraud-corruption-european-funds.pdf
5 https://ec.europa.eu/sfc/sites/default/files/EN-ORI-
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– tekintettel „A szervezett bűnözés elleni küzdelemre irányuló uniós stratégia (2021–
2025)” című, 2021. április 14-i bizottsági közleményre (COM(2021)0170),

– tekintettel az Európai Parlamenten belüli Uniós Belső Politikák Főigazgatósága által 
2021. július 7-én közzétett, „The Impact of Organised Crime on the EU’s Financial 
Interests” (A szervezett bűnözés hatása az EU pénzügyi érdekeire) című tanulmányra,

– tekintettel a Bizottságnak a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre 
vonatkozó uniós szabályok harmonizálására irányuló, négy javaslatot tartalmazó, 2021. 
július 20-án közzétett jogalkotási javaslatcsomagjára,

– tekintettel „Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem 
– 2019. évi éves jelentés” című, 2021. július 7-i állásfoglalására1,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- 
és Igazságügyi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0330/2021),

A. mivel a gazdasági és pénzügyi bűncselekmények elkövetői korrupciót, csalást, 
kényszerítést, erőszakot, összejátszást, akadályozást és megfélemlítést alkalmaznak a 
jogtalan haszonszerzés érdekében, a pénzmosás révén pedig illegális eredetű pénzt 
rejtenek el, amelyet adott esetben további törvénytelen célokra, többek között a 
terrorizmus finanszírozására használnak fel;

B. mivel a Számvevőszék szerint a csalások megelőzése nem kap kellő figyelmet, és a 
Bizottság nem rendelkezik átfogó információkkal a csalás mértékéről, jellegéről és 
okairól;

C. mivel egyre több szervezett bűnözői csoport tevékenykedik az EU-ban, gyakran 
határokon átnyúlóan; mivel a jelenség egyre összetettebbé válik, hiszen a globalizáció 
és az új technológiák következményeként új bűnözési piacok és új elkövetési formák 
alakulnak ki; mivel a maffiajellegű szervezetek különösen aktívan igyekeznek 
megszerezni az európai pénzeszközöket a különböző tagállamokban;

D. mivel a technológia új felderítési és megfigyelési lehetőségeket teremt, ezáltal 
hatékonyabbá téve a nyomozók tevékenységét és lehetővé téve intelligensebb 
bűnüldözési intézkedések kidolgozását;

A szervezett bűnözés által érintett uniós források

1. hangsúlyozza, hogy beigazolódott, hogy a szervezett bűnözés nagymértékben 
beszivárgott a tagállamok társadalmi, politikai, gazdasági, pénzügyi, vállalkozói és 
közigazgatási struktúrájába, valamint hogy képes a legális gazdaságban tisztára mosni a 
bűncselekményekből származó hatalmas bevételeket, beleértve az EU pénzügyi érdekei 
ellen elkövetett bűncselekményeket is, és így komoly fenyegetést jelent az uniós 
polgárok szabadságaira; hangsúlyozza ezzel kapcsolatban, hogy a szervezett bűnözés 
komoly fenyegetést jelent a demokráciára és a jogállamiságra nézve, és hogy a 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0337.



korrupció és a szervezett bűnözés legális gazdaságba való beszivárgása elleni küzdelem 
elengedhetetlen a törvény előtti egyenlő bánásmód biztosításához, a polgárok jogainak 
és jólétének védelméhez, a visszaélések megelőzéséhez és a közhivatalt ellátók 
elszámoltathatóságának biztosításához; úgy véli, hogy az EU és tagállamai részéről 
közös és összehangolt válaszra van szükség;

2. megjegyzi, hogy a bevételi csalás olyan terület, ahol a szervezett bűnözés különösen 
nagy károkat okoz, beleértve a vámügyi csalásokat is; megjegyzi, hogy a bevételi csalás 
a csalások jelentős részét képezi; megjegyzi, hogy ezt a típusú csalást gyakran követik 
el a behozatali nyilatkozatok meghamisításával, hamis okmányok árunyilatkozathoz 
történő felhasználásával, valamint az áruk származásának hamis bejelentésével az uniós 
dömpingellenes vámok kijátszása érdekében; megjegyzi, hogy a Számvevőszék a 
közelmúltban rámutatott a vámellenőrzésre vonatkozó jogszabályok és azok 
alkalmazásának hiányosságaira, amelyek az Unión belüli és a tagállamok közötti 
harmonizáció, kockázatértékelés és információcsere elégtelenségéhez vezetnek; 
aggasztónak tartja, hogy ez lehetőséget teremt a szervezett bűnözés számára a jelenlegi 
rendszer gyenge pontjainak kihasználására, valamint az Uniót és tagállamait megillető 
bevételek elcsalására; megjegyzi, hogy a vámügyi csalást gyakran követik el az EU-ba 
behozott áruk értékének aluljelentésével is, amivel a csalók elkerülhetik a magasabb 
importvámok megfizetését; megjegyzi, hogy az OLAF által az elmúlt években vizsgált 
alulértékeléses csalások elsősorban a Kínából importált árukat érintették; üdvözli az 
OLAF által ezen ügyek kivizsgálása során végzett munkát, amelynek köszönhetően az 
uniós költségvetés becsült vesztesége a 2017. évi több mint 1 milliárd EUR-ról 2020-
ban 180 millió EUR-ra csökkent1; hangsúlyozza, hogy e pozitív fejlemények ellenére 
folytatni kell az alulértékeléses csalások elleni küzdelmet, mivel a csalási módszerek új 
minták szerint alakulnak, különösen az e-kereskedelem területén;

3. megjegyzi, hogy a héacsalás a bevételi csalások egy másik fő összetevője; megjegyzi, 
hogy a héacsalás a héa megfizetésének elkerülése vagy a héa csalárd módon történő 
visszaigénylése a nemzeti hatóságoktól, jogellenes ügyletek láncolatát követően; 
megjegyzi, hogy a héacsalás leggyakoribb formái az „eltűnő kereskedő” révén 
elkövetett, Közösségen belüli csalás, az e-kereskedelmi csalás és a 42-es eljáráskódú 
vámeljárással kapcsolatos csalás; rámutat, hogy a héacsalás szempontjából az egyik 
legveszélyeztetettebb szektor az üzemanyag-ágazat, ahol a bűnszövetkezetek 
visszaélnek a héamentességi szabályokkal és a különböző üzemanyagtípusok 
árkülönbségével, ami hatalmas adóbevétel-kiesést eredményez; aggasztónak tartja, hogy 
a bűnözői csoportok bizonyítottan információcserét és hírszerzési tevékenységet 
folytatnak a héacsalás területén, széles körben felhasználva az új technológiákat, az 
alternatív kriptovalutákat és a legális üzleti struktúrák hiányosságait, hogy fejlesszék és 
elrejtsék bűnözői tevékenységüket, és ezáltal több milliárd EUR nyereséget termelnek a 
héacsalásból; kiemeli, hogy az Europol által készített, az Európai Unió súlyos és 
szervezett bűnözés általi fenyegetettségének értékelését (SOCTA) tartalmazó 2021-es 
jelentés szerint a héacsalásokat olyan személyek követik el, akik jól ismerik a 
héarendszert, a jogszabályokat és az adóeljárásokat; sajnálatosnak tartja a jelenlegi 
Közösségen belüli héarendszer rendszerszintű hiányosságait és a tagállamok közötti 
elégtelen információcserét;

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Unió költségvetésének kiadási oldalán elkövetett 
csalások a támogatások területét is érintik; mély aggodalommal veszi tudomásul, hogy 

1 Az OLAF 2020. évi jelentése.



az Europol jelentései szerint az ilyen esetek száma az évek során folyamatosan nőtt; 
megjegyzi, hogy a támogatási csalás az uniós kiadások számos területén előfordul, így 
például a mezőgazdasági politika, a kohéziós politika, a kutatás-fejlesztési politika és a 
környezetpolitika területén; aggodalommal jegyzi meg, hogy az uniós támogatásokra és 
pályázatokra benyújtott csalárd pályázatok általában hamis nyilatkozatokon, 
előrehaladási jelentéseken és számlákon alapulnak; rámutat, hogy számos ilyen csalárd 
tevékenységet szervezett bűnözői csoportok, köztük maffiajellegű csoportok folytatnak;

5. megjegyzi, hogy a bűnszervezetek jellegzetes erőszakos megnyilvánulásainak a 
közrendet és a közbiztonságot fenyegető egyértelmű veszélyein túl a szervezett bűnözés 
következményei közé tartoznak más, éppoly súlyos problémák is, mégpedig a legális 
gazdaságba való beszivárgás és ahhoz kapcsolódóan a köztisztviselőket érintő 
korrupció, amelyekből következik az állami intézményekbe és a közigazgatásba történő 
beszivárgás; ismételten felszólítja az EU-t, hogy haladéktalanul váljon a Korrupció 
Elleni Államok Csoportja (GRECO) teljes jogú tagjává; hangsúlyozza, hogy elegendő 
forrást kell biztosítani az igazságszolgáltatási rendszer számára, és valamennyi 
rendelkezésre álló eszközt koherens módon kell felhasználni a tagállamokban a csalás, 
valamint a pénzügyi és gazdasági bűncselekmények felderítésére és kezelésére;

6. kiemeli, hogy a közös agrárpolitika (KAP) az uniós költségvetés legnagyobb tétele, 
amely a 2021–2027 közötti időszak összes költségvetési kiadásának 31%-át teszi ki; 
hangsúlyozza, hogy a KAP uniós és nemzeti szintű ellenőrzési rendszereinek megfelelő 
működése kulcsfontosságú szerepet játszik az Unió és polgárai pénzügyi érdekei 
hatékony védelmének biztosításában az uniós források hűtlen kezelésével szemben; 
megjegyzi, hogy a szervezett bűnözés különösen nagy hatást fejt ki a KAP forrásainak 
hűtlen kezelése tekintetében; ismételten aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a KAP-
támogatások jelenlegi szerkezete ösztönzi a bűnözői és oligarchikus struktúrák általi 
nagyarányú földszerzést; hangsúlyozza, hogy az oligarchikus struktúrák a szervezett 
bűnözői csoportokhoz képest ugyanolyan vagy még nagyobb pénzügyi károkat okoznak 
a KAP rendszerében, és hogy e struktúrák azonosítása elengedhetetlen a valódi 
mezőgazdasági termelők védelméhez; hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági termelőket 
meg kell védeni az olyan bűnözői csoportok általi megfélemlítéstől, amelyek az ő 
földjeik után akarnak támogatáshoz jutni; hangsúlyozza, hogy a korlátozott átláthatóság 
a korrupcióval együtt lehetővé teszi, hogy a bűnszervezetek tevékenysége rejtve 
maradjon, és megakadályozza, hogy az uniós finanszírozás eljusson azokhoz a 
kedvezményezettekhez, akiknek azt szánták; megismétli, hogy e tekintetben 
létfontosságú kidolgozni a nagyarányú földszerzéssel szembeni megfelelő uniós szintű 
jogi eszközöket, és lehetővé tenni a hatékony információmegosztást; ismételten és 
határozottan hangsúlyozza, hogy javítani kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
együttműködést;

7. hangsúlyozza, hogy az uniós támogatások közvetlen és végső kedvezményezettjeire 
vonatkozó, egységesített és magas színvonalú adatokat tartalmazó központi, 
interoperábilis adatbázis létrehozása elengedhetetlen a csalók, bűnözői hálózatok és 
oligarchikus struktúrák azonosításához, valamint az uniós forrásokkal való visszaélésük 
megakadályozásához; kiemeli, hogy egy ilyen adatbázis jelentősen javítaná a bűnüldöző 
hatóságoknak a helytelenül felhasznált források visszaszerzésére való képességét; 
hangsúlyozza, hogy egy ilyen adatbázis létrehozásához javítani kell a meglévő nemzeti 
és uniós szintű adatbázisok közötti interoperabilitást; felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy működjenek együtt egy ilyen központi adatbázis létrehozásában az 
Európai Bíróság ítéleteivel összhangban; hangsúlyozza, hogy az információknak 



megfelelő minőségűnek kell lenniük, és szabványosított formátumban kell 
rendelkezésre állniuk, lehetővé téve automatizált módon történő cseréjüket és 
összesítésüket; hangsúlyozza, hogy a kedvezményezetteknek olyan egyedi azonosítóval 
kell rendelkezniük, amely biztosítja nyomon követhetőségüket a tagállamokban és a 
pénzeszközök tekintetében, függetlenül az irányítási módszertől; kiemeli, hogy az új 
technológiák, például az átfogó digitális ingatlan-nyilvántartások használata alapvető 
fontosságú az átláthatóság, a hatékony adatgyűjtés és a kockázatcsökkentés javítása, 
végső soron pedig a csalók lehetőségeinek korlátozása szempontjából; üdvözli a 
Bizottságnak az ilyen technológiák használatának kiterjesztésére irányuló erőfeszítéseit, 
és felszólít valamennyi tagállamot, hogy gyorsítsák fel e megoldások bevezetését; 
rámutat arra, hogy fokozott ellenőrzésre van szükség a Bizottság vagy az illetékes 
ügynökségek részéről, többek között az állattenyésztési ágazatban is, különös tekintettel 
a szarvasmarha-állomány létszáma alapján juttatott pénzeszközökre, ahol az állomány 
tényleges meglétét megfelelően ellenőrizni kell; 

8. rámutat, hogy a mezőgazdasági jövedelemtámogatás koncentrációját főként a 
területalapú közvetlen kifizetések okozzák; hangsúlyozza, hogy tagállami szinten 
célzottabb támogatásra és a nagy és kis kedvezményezettek közötti jobb egyensúlyra 
van szükség; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az új KAP-ban a felső határérték 
alkalmazása továbbra is önkéntes alapú; felhívja a tagállamokat, hogy használják az új 
KAP keretében rendelkezésre álló különböző újraelosztási eszközöket a mezőgazdasági 
alapokkal való visszaélések elleni és a méltányosabb elosztásukat támogató 
intézkedésként; bírálja, hogy az Európai Tanács 2020. júliusi rendkívüli ülésén a 
tagállamok egyoldalúan úgy döntöttek, hogy az első vagy a második pillér keretében 
nem vezetnek be maximális összegeket a természetes személyekre vonatkozóan, 
megelőzve ezzel a KAP reformjáról szóló háromoldalú tárgyalásokon születő döntést;

9. kiemeli, hogy a tagállamok felelősek a Bizottsággal megosztott irányítás alá tartozó 
uniós mezőgazdasági alapokért; úgy véli, hogy az új teljesítési modell és az új nemzeti 
stratégiai tervek lehetőséget kínálhatnak a tagállamok és a Bizottság által az alapok 
elosztására és kezelésére vonatkozóan végzett ellenőrzések megerősítésére, feltéve, 
hogy a tagállamok hatékony irányítási és kontrollrendszerekkel rendelkeznek, valamint 
arra, hogy felhívják a támogatások odaítéléséért felelős hatóságok figyelmét a csalási 
lehetőségekre; hangsúlyozza, hogy az egységes ellenőrzés elvének hozzá kell járulnia a 
mezőgazdasági termelőkre nehezedő nyomás enyhítéséhez, és hogy az ellenőrzések nem 
járhatnak szükségtelen vagy további adminisztratív terhekkel a kis- és közepes méretű 
mezőgazdasági termelők számára; ezzel összefüggésben hangsúlyozza az európai 
bűnüldöző szervek és a támogatások felszabadításáért felelős hatóságok közötti 
információcsere fontosságát, ezáltal biztosítandó, hogy már a folyamat elején a lehető 
legnagyobb figyelmet fordítsák a lehetséges csalásokra;

10. kéri a Bizottságot, hogy hívja fel a tagállamok figyelmét a földügyletekhez kapcsolódó 
adókijátszással, korrupcióval és jogellenes gyakorlatokkal (például a 
„zsebszerződésekkel”) foglalkozó szervezett bűnözőkre, és az effajta bűnözés elleni 
küzdelemben támogassa a tagállamokat;

11. úgy véli, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a 
KAP új teljesítési modellje ne eredményezze a KAP-források végső kedvezményezettek 
általi felhasználási mértékének csökkenését a nem szándékos hibák, a szabályok 
átláthatóságának hiánya vagy a megfelelő információk hiánya következtében, különösen 
a kezdeti végrehajtási időszakban;



12. hangsúlyozza, hogy az uniós mezőgazdasági alapokkal való visszaélések megelőzése 
érdekében speciális csalásmegelőző rendszerre van szükség; rámutat arra, hogy bár az 
elmúlt években jelentősen csökkent a csalások száma, a csalás elleni intézkedéseket 
továbbra is kiemelt prioritásként kell kezelnie az Uniónak és a tagállamoknak; 
hangsúlyozza, hogy az uniós forrásokat időben vissza kell fizettetni, és üdvözli a KAP 
arányos szankciókról szóló horizontális rendeletében foglalt rendelkezéseket mint 
visszatartó erejű intézkedéseket;

13. megjegyzi, hogy a KAP-kifizetésekkel kapcsolatos csalások elleni fellépés az OLAF 
feladata, és hogy az elindított ügyek a tagállamoktól kapott információkon vagy az 
érintett állampolgárok által tett bejelentéseken alapulnak, akik ezután megtorlásnak 
lehetnek kitéve; hangsúlyozza továbbá, hogy az OLAF-ügyek szigorúan bizalmasak, és 
a lezárásukat követően nem hozzák őket széles körben nyilvánosságra; ezért felszólít a 
visszaélést bejelentő személyek védelmére, valamint arra, hogy a tagállamok csalásokat 
kivizsgáló hatóságai megosszák egymással az e téren bevált gyakorlatokat;

14. hangsúlyozza, hogy a tagállamokban ellenőrizni kell a mezőgazdasági kifizető 
ügynökségeket, hogy biztosítsák formális és informális függetlenségüket, valamint 
munkájukat összehangolják az uniós szabályokkal, ezzel kapcsolatban többek között a 
szúrópróbaszerű helyszíni vizsgálatok jobb ellenőrzési rendszert eredményezhetnek;

15. hangsúlyozza, hogy a költségvetési rendeletet, különösen annak 61. cikkét minden 
tagállamban tiszteletben kell tartani és végre kell hajtani, és azt az uniós alapokból 
származó valamennyi kifizetésre, többek között a közvetlen mezőgazdasági 
kifizetésekre is alkalmazni kell;

16. sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy olyan uniós szintű, központosított 
panaszmechanizmus létrehozására, amely azokat a magánszemélyeket támogatja, akik a 
nagyarányú földszerzés tisztességtelen gyakorlatával és a bűnszervezetek általi 
megfélemlítéssel szembesülnek, és lehetőséget biztosít számukra, hogy mielőbb panaszt 
tegyenek a Bizottságnál;

17. felhívja a tagállamokat, hogy késlekedés nélkül hajtsák végre az uniós jog megsértését 
bejelentő személyek védelméről szóló (EU) 2019/1937 irányelvet1 (a visszaélést 
bejelentő személyekről szóló irányelv), és a végrehajtási folyamat részeként vezessenek 
be jogi biztosítékokat a korrupciót felfedő személyek és független szervek számára, 
ideértve az újságírókat, a visszaélést bejelentő személyeket, a független médiát és a 
korrupcióellenes nem kormányzati szervezeteket; felhívja a tagállamokat, hogy 
hozzanak létre a visszaélést bejelentő személyek védelmét célzó átfogó kereteket; 
megismétli e kérés sürgősségét, tekintettel az újságírók elleni egyre gyakoribb fizikai 
támadásokról szóló beszámolókra, a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek, 
úgynevezett SLAPP-perek elterjedésére és a gyorsított biztonsági jogszabályok 
alkalmazására egyes tagállamokban, amelyek bűncselekménnyé nyilvánítják a 
bűnüldöző szervek tagjairól készült képek vagy adatok terjesztését, ezáltal akadályozva 
az újságírói munkát és korlátozva a nemzeti hatóságok elszámoltathatóságát;

18. aggodalommal jegyzi meg, hogy a Bizottság és az OLAF megállapítása szerint a 
közbeszerzési eljárások és közbeszerzések során elkövetett csalás jelentős tendencia a 
csalók körében; megjegyzi, hogy a közbeszerzési eljárások aláásásának gyakori módja a 

1 HL L 305., 2019.11.26., 17. o.



magánszemélyek és szervezetek közötti összejátszás, a hamis számlák használata, hamis 
cégek és hitelesítő adatok létrehozása, valamint a pénzeszközök eredeti céljuktól való 
eltérítése; rámutat, hogy a csalási rendszerek gyakran transznacionális szinten 
működnek, és több (uniós és nem uniós) országra is kiterjedhetnek, ami megnehezíti az 
azonosításukat és felszámolásukat; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy számos tagállamban 
nincs külön jogszabály a szervezett bűnözés ellen; kiemeli, hogy a nemzeti bűnüldöző 
hatóságok közötti időben történő együttműködés kulcsfontosságú eleme a nemzetközi 
bűnözésre adott hatékony válasznak; felszólítja az érintett európai és nemzeti 
hatóságokat, hogy javítsák rendszereik interoperabilitását, megkönnyítve az időben 
történő információcserét, valamint az együttműködést és a közös műveleteket a 
nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében; kéri ezért, hogy erősítsék 
meg a csalás elleni küzdelem transznacionális jellegét és a tagállamok büntetőjogának 
harmonizációját a szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében, ami alapvető 
fontosságú; ösztönzi a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy olyan közös szabályozási 
keretet, amely lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy a párhuzamos nyomozások 
elkerülése érdekében a büntetőeljárásokat egy másik tagállamba helyezzék át; 

19. megjegyzi, hogy a Covid19-világjárvány új lehetőségeket teremt a csalók és a szervezett 
bűnözés számára; aggodalommal állapítja meg, hogy az Europol növekedést figyelt meg 
a koronavírussal kapcsolatos bűncselekmények számában, amelyek kiberbűnözés, 
csalás és hamisítás – többek között az orvosi felszerelések és egyéni védőfelszerelések 
hamisítása – formájában nyilvánulnak meg; ennek egyik káros példájaként megemlíti az 
uniós országok által feltárt, oltóanyagokkal kapcsolatos csalásokat és hamis ajánlatokat, 
amelyek révén a csalók több mint 1,1 milliárd adag oltóanyagot próbáltak meg 
értékesíteni összesen több mint 15,4 milliárd EUR értékben; kiemeli, hogy gyorsan 
növekszik a hamis Covid19 digitális igazolványok illegális értékesítésének veszélye, 
amelyre több tagállamban számos példát találtak;

20. aggodalmát fejezi ki a PIF-jelentés értékelése miatt, amely megállapította, hogy 2019-
ben hét tagállam tárt fel csalást az egészségügyi infrastruktúrával kapcsolatban, és az 
egészségügyi infrastruktúrát különösen súlyosan érintette a közbeszerzési szabályok 
megsértése; rámutat arra, hogy a Covid19-válságra válaszul bevezetett sürgősségi 
beszerzési eljárásoktól való függőség súlyosbíthatta ezeket a problémákat; kiemeli, 
hogy a sürgősségi eljárásoknak ugyanazokat az átláthatósági és elszámoltathatósági 
normákat kell tiszteletben tartaniuk, mint a rendes eljárásoknak; felhívja a Bizottságot 
és a tagállami hatóságokat, hogy egészítsék ki ezeket az eljárásokat a megelőzésre 
összpontosító kockázatcsökkentő eszközök alkalmazásával, valamint átfogó utólagos 
ellenőrzésekkel és vizsgálatokkal;

21. rendkívül aggasztónak tartja, hogy az Europol arra számít, hogy a világjárványt követő 
recesszió új lehetőségeket teremt majd a szervezett bűnözés számára; arra figyelmeztet, 
hogy mivel a szervezett bűnözés oda irányul, ahol a pénz van, a NextGenerationEU 
helyreállítási terv keretében az uniós kiadások példa nélküli növekedése hatalmas 
lehetőséget kínál pénzügyi visszaélésekre a szervezett bűnözés számára; kiemeli, hogy a 
kiadásoknak ezt a példátlan mértékű növekedését megfelelő forrásokkal kell 
ellensúlyozni, amelyeket a korrupció, a csalás és a szervezett bűnözés elleni küzdelem 
uniós és nemzeti kereteit alkotó érintett intézmények részére kell biztosítani; e 
tekintetben emlékeztet arra, hogy az új technológiák, például az Arachne-adatbázis és a 
korai felismerési és kizárási rendszer (EDES) használatát az uniós költségvetés 
végrehajtásának kötelező elemévé kell tenni; ismételten felhívja a Tanácsot, hogy 
hagyja jóvá a Számvevőszék állományának 40 ellenőri álláshellyel történő bővítését, és 



ismételten felhívja az OLAF-ot és az Európai Ügyészséget (EPPO), hogy biztosítsanak 
elegendő forrást a NextGenerationEU-t célzó bűncselekmények felderítésére és 
büntetőeljárás alá vonására; 

22. hangsúlyozza, hogy a szervezett bűnözői, különösen a maffiatípusú bűnözői 
tevékenységek már korábban is a megújuló energiaforrások felé irányultak; arra 
figyelmeztet, hogy mivel a bűnszervezetek már aktívak ezen a területen, könnyen 
rátehetik a kezüket az ökológiai átállásra szánt, a NextGenerationEU forrásainak 
jelentős százalékát képviselő pénzeszközökre;

23. aggodalommal említi meg a szervezett bűnözést elősegítő tényezőket, így például a 
pénzmosást, a kiberbűnözést, az okmányokkal való visszaélést, a korrupciót, a fiktív 
bejegyzést és a fedőcégek igénybevételét; hangsúlyozza, hogy ezek a cselekmények 
hatással vannak a hatóságok azon képességére, hogy hatékonyan nyomon kövessék, 
hogy az uniós pénzeket rendeltetésszerűen költik-e el;

A szervezett bűnözés becsült pénzügyi hatása

24. aggasztónak tartja, hogy a szervezett bűnözés által az uniós költségvetésre gyakorolt 
hatás mértékének és súlyosságának becslése több alkalommal is rendkívül nehéz, ha 
nem lehetetlen feladatnak bizonyult, többek között azért, mert a szervezett bűnözés 
fogalmát az egyes tagállamok eltérő módon határozzák meg, továbbá a helyzet 
értékeléséhez nincsenek megbízható becslések, ami megnehezíti az intézkedések 
összehangolására, valamint az ügyek kivizsgálására és büntetőeljárás alá vonására 
irányuló erőfeszítéseket; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottságnak és a nemzeti 
hatóságoknak nincs rálátásuk a csalás nagyságrendjére, jellegére és okaira, és mostanáig 
nem végeztek következetes értékelést a felderítetlen csalásokra vonatkozóan; 
hangsúlyozza, hogy a megbízható becslések hiánya akadályozza a helyzet pontos 
értékelését, ami hátráltatja a szervezett bűnözés elleni küzdelmet; felszólítja az illetékes 
nemzeti hatóságokat, hogy javítsák az adatgyűjtést és növeljék a Bizottsággal közölt 
adatok megbízhatóságát; felszólítja a Bizottságot, hogy folytasson a tagállami 
hatóságokkal koordinációt és együttműködést annak érdekében, hogy a csalás tényleges 
mértékéről, jellegéről és okairól átfogó, az egész EU-ra kiterjedő felmérést végezzen, 
bevonva az érintett uniós ügynökségeket és együttműködve az EU szomszédos 
országaiban lévő partnerekkel; 

25. megjegyzi, hogy a 2019. évi PIF-jelentés a kiadási oldalon 514 csalárd 
szabálytalanságot mutatott ki 381,4 millió EUR pénzügyi értékben, a bevételi oldalon 
pedig 425 csalárd szabálytalanságot összesen 79,7 millió EUR értékben; hangsúlyozza, 
hogy ezekben a számokban nem tükröződik a csalás valódi mértéke, amely valószínűleg 
ennél jóval nagyobb; kiemeli továbbá, hogy nem minden csalást szervezett bűnözői 
csoportok követnek el, és ez különösen igaz a kiadási oldalra, ahol a csalást gyakran 
magánszemélyek vagy magánvállalatok követik el, és akár magas rangú állami vagy 
kormányzati tisztviselők is érintettek lehetnek;

26. megjegyzi, hogy nemrégiben készült tanulmányok szerint az uniós közbeszerzések 
területén a szervezett bűnözés az összes kiadás 2,7–3,6%-át érinti; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy ennek alapján 2014 és 2020 között az EU kohéziós alapjaiból 1,9–2,6 
milliárd EUR-t tulajdoníthattak el szervezett bűnözés útján; megjegyzi, hogy bár az 
adatok korlátozottsága hatással van e becslések megbízhatóságára, azok mégis jól jelzik 
a probléma súlyosságát;



27. aggodalommal hangsúlyozza, hogy a korrupció a bűnszervezetek szinte valamennyi 
tevékenységének szerves részét képezi, és komoly veszélyt jelent az EU pénzügyi 
érdekeire, mivel a becslések szerint 170 és 990 milliárd EUR közötti GDP-kiesést okoz, 
és csak a közbeszerzések esetében évente több mint 5 milliárd EUR költséggel terheli az 
uniós költségvetést1;

28. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Europol szerint a becslések alapján évente 40–60 
milliárd EUR kerül szervezett bűnözői csoportokhoz a héacsalás egy sajátos formája, az 
„eltűnő kereskedő” révén elkövetett, Közösségen belüli csalás útján; kiemeli, hogy a 
héaveszteségek többségét a tagállamok viselik, mivel a beszedett héa mindössze 0,3%-
át utalják át az uniós költségvetésbe; hangsúlyozza mindazonáltal, hogy a héaalapú saját 
források 2019-ben az Unió teljes költségvetési bevételének 11,97%-át tették ki, ami azt 
jelzi, hogy a bűnszervezetek által okozott héaveszteségek súlyos hatást gyakorolnak az 
uniós bevételekre;

Ellenőrzési és kontrollintézkedések a szervezett bűnözés ellen

29. sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság hiányosságokat állapított meg a csalás elleni 
küzdelem keretében végzett saját adatgyűjtése és -elemzése, a jelentéstételi rendszerek 
(például az EDES és az Arachne) tagállamok általi használata és az információáramlás 
terén; megjegyzi, hogy a határokon átnyúló bűnözéssel kapcsolatos információcserére 
vonatkozó uniós jogszabályokat csak a közelmúltban frissítették, és azok nem terjednek 
ki minden érintett hatóságra, ezáltal akadályozva az uniós szervek és a tagállamok 
közötti hatékony információcserét;

30. úgy véli, hogy a PIF-irányelv fontos lépés az EU költségvetésének védelme felé, mivel 
egységes fogalommeghatározást ad a bűncselekményekre és a pénzeszközök hűtlen 
kezelésére, és harmonizálja az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel 
szembeni szankciókat; örvendetesnek tartja, hogy az irányelv egyértelmű jelentéstételi 
és vizsgálati eljárásokat állapít meg, meghatározza a csaláskockázat-kezelési keret 
nyomon követését és elősegíti az információk, adatbázisok és adatelemzések tagállamok 
általi használatát; üdvözli a Bizottságnak a PIF-irányelv végrehajtásáról szóló 
közelmúltbeli értékelését, valamint azt, hogy valamennyi tagállam jelezte, hogy a PIF-
irányelvet teljeskörűen átültették2; aggasztónak tartja azonban azt a kérdést, hogy az 
irányelvet milyen mértékben ültették át a nemzeti jogba; emlékeztet arra, hogy a 
Bizottság több tagállamban is feltárt megfelelési problémákat; megjegyzi, hogy ezek a 
kérdések többek között a bűncselekmények („az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás”, 
„pénzmosás”, „korrupció”, „hűtlen kezelés”) meghatározására, a jogi és természetes 
személyek felelősségére és a velük szembeni szankciókra, valamint a tagállamok azon 
kötelezettségére vonatkoznak, hogy évente statisztikai adatokat szolgáltassanak a 
Bizottságnak; sürgeti a tagállamokat, hogy nemzeti jogszabályaikat teljes mértékben 
igazítsák a PIF-irányelv követelményeihez, a Bizottságot pedig arra, hogy szorosan 
kövesse nyomon a tagállamok megfelelését, mivel a megfelelő átültetés létfontosságú 
ahhoz, hogy az EPPO hatékony nyomozásokat és büntetőeljárásokat folytathasson; 

1 Rand Europe, 2016, „The Cost of Non-Europe in the area of Organised Crime and 
Corruption” – II. melléklet: Korrupció.

2 A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Unió pénzügyi 
érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló, 2017. 
július 5-i (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról 
(COM(2021)0536).



sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen meg minden szükséges lépést a helyes és átfogó 
átültetés biztosítása érdekében, beleértve a kötelezettségszegési eljárások lehetőségét is;

31. üdvözli az EPPO létrehozását, amelynek megbízatása magában foglalja az uniós 
költségvetés elleni bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozást, vádhatósági eljárás 
lefolytatását és az elkövetők bíróság elé állítását, így fontos eszközül szolgál a csalás és 
a szervezett bűnözés elleni küzdelemben az EU-ban; kéri, hogy biztosítsák az EPPO 
hatékony finanszírozását, és elegendő emberi erőforrást különítsenek el számára; úgy 
véli, hogy az EPPO szerepe különösen ígéretes az uniós költségvetéssel kapcsolatos, 
határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemben, mivel a nemzeti hatóságok 
büntetőeljárási jogkörét a határok korlátozzák, és más uniós szervek (például az 
Eurojust, az Europol és az OLAF) nem rendelkeznek a szükséges nyomozati és 
büntetőeljárási hatáskörrel; megjegyzi, hogy az EPPO megbízatásának fókuszát a PIF-
irányelv határozza meg, és az magában foglalja az uniós kiadásokkal és bevételekkel 
kapcsolatos csalás, a héacsalás, a pénzmosás, a korrupció és a bűnszervezetekben való 
részvétel elleni küzdelmet; kiemeli, hogy ezek a fókuszpontok kulcsfontosságúak a 
szervezett bűnözés elleni küzdelemben, és bízik abban, hogy az EPPO ezért hatékony 
eszköz lesz az uniós költségvetést érintő bűnszervezetek elleni küzdelemben; sajnálja, 
hogy öt tagállam még nem csatlakozott az EPPO-hoz, és felhívja őket, hogy tegyék meg 
a csatlakozáshoz szükséges lépéseket; felhívja a Bizottságot, hogy addig is gyakoroljon 
fokozottabb felügyeletet ezen tagállamok felett; sajnálja, hogy egyes delegált európai 
ügyészek kijelölésére nem került sor – különösen Szlovénia részéről –, számos más 
tagállam pedig jelentős késésben van; kiemeli, hogy ez nagymértékben gyengíti a 
határokon átnyúló bűnözéssel szembeni páneurópai küzdelem hatékonyságát és 
eredményességét; 

32. hangsúlyozza, hogy megfelelőbben kell kezelni a határokon átnyúló dimenziójú, a 
biológiai sokféleséget és a természeti erőforrásokat érintő környezeti 
bűncselekményeket, például a növények és állatok jogellenes kereskedelmét, az illegális 
fakitermelést és fakereskedelmet, valamint az illegális hulladékkereskedelmet; felhívja a 
Bizottságot, hogy kezdeményezze az EPPO megbízatásának a határokon átnyúló 
környezeti bűnözésre történő kiterjesztését;

33. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság olyan személyzeti tervet határozott meg az 
EPPO számára, amely nem teszi lehetővé számára megbízatásának hatékony teljesítését; 
hangsúlyozza, hogy megfelelő személyi állományra van szükség ahhoz, hogy az EPPO 
meg tudja valósítani fő feladatát, azaz az uniós költségvetést érintő, határokon átnyúló 
bűnözés elleni küzdelmet; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az EPPO jelenleg nem 
rendelkezik elegendő számú ügyelemzővel és pénzügyi nyomozóval a delegált európai 
ügyészek bűnüldözési tevékenységeinek támogatásához; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
az EPPO operatív személyzete jelenleg főként az ügyek nyilvántartására összpontosít, 
nem pedig a kapcsolódó bűnvádi eljárásokra; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az EPPO 
jelezte, hogy sürgősen további képzett jogi és informatikai szakértőkre, valamint 
adminisztratív személyzetre lenne szüksége a zökkenőmentes működéshez; kiemeli, 
hogy az EPPO-nak az évente kezelt 2000 ügyön felül több mint 3000 ügynyi 
elmaradással is meg kell birkóznia; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EPPO 
munkaterhe az elkövetkező években még tovább fog nőni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközön keresztül mozgósított példátlan összegek, valamint a 
Covid19-válság során felgyorsított közbeszerzési eljárások miatt; hangsúlyozza, hogy a 
Bizottság EPPO-ra vonatkozó, 2022. évi személyzeti terve nem elegendő az EPPO által 
feltárt hiányosságok orvoslásához; kiemeli, hogy teljes körű működése esetén az EPPO-



nak az uniós költségvetés védelmében megmutatkozó előnyei meghaladják majd a 
költségeit; határozottan felszólítja a Bizottságot, hogy növelje az EPPO rendelkezésére 
álló költségvetést és szakképzett személyzetet, hogy az EPPO teljes mértékben 
kiaknázhassa bűnüldözési potenciálját;

34. üdvözli a szervezett bűnözés elleni küzdelemre irányuló, 2021–2025 közötti időszakra 
vonatkozó uniós stratégiáról szóló bizottsági közleményt és azt, hogy az kiemelt 
hangsúlyt helyez az uniós szervek és tagállamok közötti hatékony és időben történő 
információcsere ösztönzésére, többek között az uniós információs rendszerek közötti 
interoperabilitás javítása és a tagállamok releváns adatbázisaihoz való csatlakozás 
biztosítása révén; nagyra értékeli a Bizottság elkötelezettségét a bűnüldözési 
együttműködés észszerűsítése és a meglévő eszközökben – például az EMPACT-ban 
(Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenyegetettség Ellen) – rejlő 
lehetőségek teljes körű kiaknázása mellett; üdvözli, hogy a Bizottság célul tűzte ki az 
Europol, az Eurojust és az Unión kívüli országok közötti információcsere és 
együttműködés javítását;

35. üdvözli, hogy a Bizottság kiemelten foglalkozik a szervezett bűnözés legális gazdaságba 
való beszivárgásának megelőzésével, például a pénzmosás elleni uniós keret és a 
meglévő uniós korrupcióellenes szabályok felülvizsgálata révén; üdvözli, hogy a 
Bizottság kiemelten törekszik arra, hogy a bűnüldözés lépést tartson a digitális korral;

36. megjegyzi, hogy a pénzmosás lehetővé teszi a bűnözők számára, hogy nyereségüket 
észrevétlenül tartsák meg, és hogy a pénzmosási szolgáltatások nyújtása önmagában is 
jövedelmező üzletággá vált a bűnszervezetek számára; hangsúlyozza, hogy ez jelentős 
hatással van az Unió és a tagállamok pénzügyi érdekeire, mivel a becslések szerint a 
bűncselekményekből származó jövedelmek katasztrofálisan magas hányadát, 98%-át 
nem kobozzák el, és azok továbbra is a bűnözők rendelkezésére állnak; úgy véli, hogy a 
pénzmosás elleni küzdelem alapvető fontosságú a bűnszervezetek által elkövetett 
pénzügyi visszaélések megakadályozása érdekében; mély aggodalmát fejezi ki a 
Számvevőszék1 megállapításai miatt, miszerint a pénzmosás megelőzésére irányuló 
uniós intézkedések széttagoltak és rosszul koordináltak, a meglévő jogi keret nem 
következetes és még mindig nem került valamennyi tagállamban teljeskörűen 
átültetésre, és ezt a bűnözők kihasználhatják; elismerését fejezi ki a Bizottságnak a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos 
keretrendszer felülvizsgálatát célzó új jogalkotási csomagért, amely egységes 
szabályrendszer jelentős előrelépést jelent a pénzmosás elleni küzdelemben, és lehetővé 
fogja tenni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló 
jogszabályok egységes alkalmazását; 

37. üdvözli különösen A Pénzmosás és a Terrorizmusfinanszírozás Elleni Küzdelem 
Hatósága (AMLA) nevű új ügynökség létrehozására irányuló javaslatot, és 
hangsúlyozza, hogy az AMLA-t megfelelő emberi és pénzügyi erőforrásokkal kell 
ellátni ahhoz, hogy teljes mértékben működőképes legyen; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy az AMLA létrehozása 2023-ig nem várható, és hogy 2026-ig nem lesz teljes 
mértékben működőképes; hangsúlyozza, hogy a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása elleni küzdelem terén fennálló problémák sürgetőek, és megoldásuk nem 

1 Az Európai Számvevőszék 13/2021. sz. különjelentése: „A bankszektoron belüli 
pénzmosás elleni küzdelemre irányuló uniós fellépések széttagoltak, végrehajtásuk 
pedig nem megfelelő”.



tűr további halasztást; felszólítja a Bizottságot, hogy az AMLA teljesen működőképessé 
válásáig nyújtson be konkrét intézkedéseket a fennálló problémák kezelésére; 

38. üdvözli továbbá az új bizottsági javaslatokat a kriptoeszközök területén, amely 
nagyrészt szabályozatlan ágazat, és azt a szervezett bűnözők – akik nagy mennyiségű 
tiltott pénzt mozgatnak büntetlenül a kriptovaluták piacán – széles körben kihasználják; 
megjegyzi, hogy a bizonyos kriptovalutákat övező anonimitás egyre növeli a 
törvénytelen tevékenységek céljából történő felhasználásukat; kéri a tagállamokat, hogy 
ösztönözzék a kriptovalutával foglalkozó vállalkozásokat olyan elemző eszközök 
használatára, amelyekkel kiértékelhetők a rendeltetési és a fogadó címekhez kapcsolódó 
potenciális bűnözői tevékenységek, és biztosítsák, hogy a kriptovaluták valódi 
fizetőeszközre történő átváltásakor ezek a vállalkozások maradéktalanul alkalmazzák a 
pénzmosás elleni jogszabályokat; hangsúlyozza, hogy a kriptovalutákat ugyanazoknak a 
felügyeleti szerveknek kell felügyelniük, amelyek a hagyományos valutákat felügyelik; 

39. megjegyzi, hogy a pénzügyi információs egységek (FIU-k) jelentős szerepet játszanak a 
határokon átnyúló pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási ügyek felderítésében; 
megjegyzi, hogy az EU-ban a FIU-k nemzeti szinten működnek, és a Bizottság úgy 
találta, hogy a nemzeti FIU-k közötti koordináció és információcsere elégtelen1; 
sajnálja, hogy a FIU-k közötti adatcsere mennyiségében és típusában különbségek 
mutatkoznak; megjegyzi, hogy ez akadályozza a közöttük folyó együttműködést, ami 
viszont negatívan hat a határokon átnyúló bűncselekmények időben történő felderítésére 
és üldözésére irányuló képességükre; 

40. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a szervezett bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó 
nemzeti megközelítések tagállamonként jelentősen eltérnek a jogszabályok, a stratégiák 
és az operatív kapacitás tekintetében; megjegyzi, hogy ez részben az uniós jogszabályok 
elfogadásának és végrehajtásának eltérő szintjével magyarázható; aggasztónak tartja a 
csalásellenes koordinációs szolgálatok eltérő szerepét és képességeit a tagállamokban, 
amely abból eredhet, hogy az uniós jogszabályok nem határozzák meg elég pontosan 
megbízatásukat, megnehezítve a nemzeti és uniós szintű koordinációt; aggodalmát 
fejezi ki amiatt, hogy az uniós pénzeszközökkel kapcsolatos csalás elleni küzdelemre 
irányuló erőfeszítések általában nem kapnak ugyanolyan mértékű prioritást, mint a 
nemzeti kiadásokkal kapcsolatos csalások; erre mutat rá az a tény, hogy az OLAF-
vizsgálatok több mint felét a tagállamok nem követik nyomon, és még kevesebb ügy jut 
el a vádemelésig; nagyon sajnálja, hogy egyes tagállamok a vizsgálatok lezárását 
követően folyamatosan úgy döntenek, hogy nem hajtják végre az OLAF ajánlásait, és 
nem indítanak bírósági eljárásokat az elcsalt uniós források behajtása érdekében; 
felszólítja a Bizottságot, hogy éljen előjogaival és tegye meg a szükséges intézkedéseket 
az uniós jogszabályok időben történő és megfelelő végrehajtásának biztosítása 
érdekében;

41. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy egy nemrégiben végzett kutatás szerint egyes 
tagállamok nem kezelik ugyanolyan mértékben prioritásként az uniós pénzeszközökkel 
kapcsolatos csalásokat, mint a hazai kiadásokat érintő csalásokat; megjegyzi, hogy bár a 
Bizottság arra ösztönözte a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki csalás elleni nemzeti 
stratégiákat, ezt csak 13 tagállam tette meg, és egyikük sem használta a Bizottság által 
rendelkezésre bocsátott sablont; aggodalommal jegyzi meg, hogy ezek a tagállamok 

1 SWD(2021)0190. számú bizottsági szolgálati munkadokumentum. A pénzmosás elleni 
csomagot kísérő hatásvizsgálat, 2021. július 20.



közötti különbségek akadályozzák a hatékony együttműködést; ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy tegyen határozottabb lépéseket annak érdekében, hogy a tagállamok 
számára kötelezővé tegye az Európai Unióval szembeni csalások megelőzésére 
vonatkozó szabályok meghatározását;

Következtetések

42. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki közös megközelítést a szervezett bűnözés 
uniós pénzeszközökre gyakorolt hatásának értékelésére, valamint hogy értékelje a 
probléma tagállamok közötti kezelése érdekében hozott intézkedések hatékonyságát; 
alapvető fontosságúnak tartja az időben történő, teljes körű és hatékony 
információcserét, és ezért ismét felhívja a figyelmet a fogalommeghatározások 
harmonizálásának fontosságára, hogy ennek révén sikerüljön az uniós szervek és a 
tagállamok között összehasonlítható adatokra szert tenni a szervezett bűnözői 
tevékenységek uniós pénzügyekre gyakorolt hatásának felmérése és az ellenük való 
gyors fellépés érdekében;

43. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az eltérő nemzeti megközelítések jelenlegi rendszere 
akadályozza a probléma hatékony, határokon átívelő megközelítését, ami lehetővé teszi 
a bűnözők számára, hogy felelősségre vonás nélkül folytassák cselekményeiket; felhívja 
a tagállamokat, hogy szorosan működjenek együtt az uniós szervekkel és egymással, és 
használják fel az Unió eszközeit és szolgáltatásait a szervezett bűnözés elleni küzdelem 
során, hogy a lehető legnagyobb mértékű adatcserét valósítsák meg és elősegítsék az 
uniós költségvetés ellen elkövetett szervezett bűnözői tevékenységek elleni, határokon 
átnyúló műveleteket;

44. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy vegyék fontolóra, hogy koherensebb 
módon alkalmazzák a csalás felderítésére és kezelésére szolgáló valamennyi 
rendelkezésre álló eszközt, különösen az Arachne informatikai platformot és az EDES-t; 
hangsúlyozza, hogy az Arachne, az EDES, valamint az intézményi és nemzeti 
adatbázisok interoperabilitása elengedhetetlen az uniós költségvetéssel kapcsolatos 
csalások megelőzését és azonosítását célzó hatékony információcsere biztosításához; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Arachne és az EDES alkalmazási köre, ismertsége és 
a tagállamok általi használata jelenleg korlátozott; ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy az 
EDES kiterjed a közvetlen és közvetett irányítás alá tartozó alapokra, a megosztott 
irányítás alá tartozókra viszont nem, noha az utóbbiak az uniós kiadások mintegy 80%-
át teszik ki; kéri a Bizottságot, hogy terjessze ki az EDES alkalmazását ezekre az 
alapokra; ismételten felszólítja a Bizottságot és különösen a Tanács keretében ülésező 
tagállamokat, hogy tegyék kötelezővé az Arachne használatát; felszólítja a Bizottságot, 
hogy értékelje újra az uniós intézmények közötti és a tagállamokkal folytatott adatcsere 
keretét annak érdekében, hogy az adatvédelmi követelmények tiszteletben tartása 
mellett a lehető leghatékonyabb információcserét valósítsa meg; 

45. felhívja a Bizottságot, hogy a nemzeti hatóságok számára nyújtott képzéseken keresztül 
támogassa a tagállamokat annak érdekében, hogy megfelelő ismeretekkel 
rendelkezzenek ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabban és az uniós jelentéstételi 
szabványoknak megfelelően használhassák az olyan eszközöket, mint az EDES és az 
Arachne; felkéri a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve elemezze azokat a 
nehézségeket, amelyekkel a nemzeti hatóságok az EDES és az Arachne használata során 
szembesülnek, valamint adjon ki konkrét ajánlásokat, javítsa a meglévő általános 
iránymutatásokat és tegye felhasználóbarátabbá ezeket az eszközöket; sajnálatát fejezi 



ki amiatt, hogy egyes tagállamok a megnövekedett bürokratikus terhektől tartva ellenzik 
ezen eszközök használatát; rámutat arra, hogy megfelelően integrálva ezek az eszközök 
valójában csökkenthetik a bürokráciát; felszólítja a tagállamokat, hogy vizsgálják felül 
álláspontjukat ebben a kérdésben, a Bizottságot pedig arra, hogy folytassa az EDES és 
az Arachne előnyeinek népszerűsítését a tagállamokban; szorgalmazza a pénzmosás 
elleni képzési programok bevezetését, amelyek lehetővé teszik a hatóságok számára, 
hogy még a pénzeszközök folyósítása előtt felismerjék a potenciális csalás kockázatát, 
különösen az „Ismerd az ügyfeledet” elv, valamint a kiemelt közszereplők KAP-
támogatásokban, projektekben és vissza nem térítendő támogatásokban való, 
nyilvánosságra nem hozott részvétele területén;

46. úgy véli, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendelet1 (CPR-rendelet), amely az 
európai strukturális és beruházási alapokra, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alap Pluszra és a Kohéziós Alapra alkalmazandó közös szabályokat 
állapítja meg, egy másik fontos elem az uniós pénzeszközökkel való, a szervezett 
bűnözés által elkövetett visszaélések megelőzésében;

47. kiemeli, hogy a szervezett bűnözés elleni küzdelem egyik fontos lépése a szervezett 
bűnözés jövedelmezőségének csökkentése; e tekintetben emlékeztet az OLAF 
munkájára, amelynek vizsgálatai fontos eszközt jelentenek a csalás elleni küzdelemben; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az OLAF tagállamokhoz intézett ajánlásait követő 
vádemelések aránya alacsony, és csökkenő tendenciát mutat, mivel a 2007–2014 közötti 
53%-ról a 2016–2020 közötti időszakban 37%-ra csökkent; megjegyzi továbbá, hogy az 
elmúlt években nem készült értékelés arról, hogy a visszafizettetésre javasolt 
pénzösszegeket ténylegesen milyen mértékben fizettették vissza, és hogy a 2002–2016 
közötti évekre vonatkozó, legfrissebb értékelés szerint a visszafizettetési arány 30%; 
felhívja az OLAF-ot és a Bizottságot, hogy vizsgálják ki a mögöttes okokat, a 
tagállamokat pedig arra, hogy tegyenek eleget a pénzeszközök behajtásával kapcsolatos 
jogi kötelezettségüknek, és szorosan működjenek együtt az uniós szervekkel annak 
biztosítása érdekében, hogy a szervezett bűnözés által eltulajdonított pénzeszközöket 
ténylegesen visszaszerezzék, tekintve, hogy a becslések szerint a bűncselekményekből 
származó jövedelmek katasztrofálisan magas hányadát, 98%-át nem kobozzák el, és 
azok továbbra is a bűnözők rendelkezésére állnak; felkéri az OLAF-ot, hogy gyűjtsön 
információkat a pénzügyi ajánlásait követő behajtási arányról, és ezeket az 
információkat tegye közzé éves jelentéseiben; úgy véli, hogy a pénzeszközök 
visszaszerzésére irányuló határozott fellépés – beleértve a megelőző célú vagy 
értékalapú lefoglalásokat – visszatarthatja a bűnszervezeteket attól, hogy csalást 
kövessenek el az EU ellen, védelmezve ezáltal az Unió pénzügyi érdekeit; felszólítja a 
tagállamokat, hogy nagyobb arányban kobozzák el a csalással összefüggő 
pénzeszközöket, nagyobb hangsúlyt fektetve a megelőző intézkedésekre; felkéri a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a vagyonvisszaszerzés 
jelenlegi széttagolt megközelítés kiegészítésére létrehozzon egy olyan uniós szintű 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete (2021. június 24.) az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós 
Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és 
Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a 
határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó 
pénzügyi szabályok megállapításáról (HL L 231., 2021.6.30., 159. o.).



szervet, amelynek feladata az uniós pénzeszközök időben történő és hatékony 
behajtásának biztosítása; 

48. úgy véli, hogy a csalás megelőzését és a szervezett bűnözés általi csalás elleni 
küzdelmet az irányító, tanúsító és ellenőrző hatóságoknak prioritásként kell kezelniük, 
valamint azoknak külön pénzügyi nyomozások tárgyát kell képezniük; úgy véli, hogy a 
szervezett bűnözői csoportok elleni küzdelemhez a vagyoni eszközök befagyasztására 
és elkobzására vonatkozó megerősített szabályokra és intézkedésekre is szükség van, 
beleértve adott esetben a bűncselekményből származó jövedelemmel azonos értékű 
vagyon ideiglenes lefoglalását annak megakadályozása érdekében, hogy a 
bűncselekményből származó ilyen jövedelmeket a büntetőeljárás lezárása előtt átadják 
vagy elidegenítsék; hangsúlyozza, hogy feltétlenül meg kell tenni minden erőfeszítést a 
csalárd módon megszerzett uniós források visszaszerzése érdekében; határozottan 
támogatja a hatékonyabb nyomozásokat a szervezett bűnözés struktúráinak felszámolása 
érdekében, és hangsúlyozza, hogy a bűnüldöző hatóságoknak a bűnözők előtt kell 
járniuk, akik egyre gyakrabban új technológiákat használnak, és megragadnak minden 
lehetőséget illegális online vagy offline tevékenységeik kiterjesztésére;

°

° °

49. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


