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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

Emlékezteti a Bizottságot, hogy a kibontakozó költségvetési korlátozások kontextusában 1.
az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni harc annak 
legsürgetőbb szükségét jelenti, hogy biztosítsuk a tagállamok pénzügyi hozzájárulásának –
ami a teljes EU-költségvetés legnagyobb részét jelenti – átlátható, elszámoltatható és 
hatékony felhasználását.

Emlékezteti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az Európai Közösségek pénzügyi 2.
érdekeinek védelme és a csalás elleni harc továbbra is kiemelkedő fontosságú, akárcsak 
közös felelősségük, függetlenül az Alkotmány ratifikációs folyamatának eredményétől.

Emlékezteti a Bizottságot, hogy mivel ő a felelős az általános EU-költségvetés 3.
végrehajtásáért, első számú kötelessége a házon belüli következetlen pénzgazdálkodás 
elleni küzdelem azáltal, hogy kemény ellenőrzési mechanizmusokat és legjobb 
gyakorlatokat valósít meg a pénzgazdálkodás és a veszteségek visszanyerésében vagy a 
rosszul kifizetett alapok terén.

Emlékezteti a Bizottságot, hogy a büntetőjog terén az új adminisztratív testületek felállítása 4.
általi EU-szintű harmonizációjának intenzívebbé tételére nincs szükség, szükséges azonban, 
hogy a tagállamok sokkal hatékonyabban hasznosítsák saját, meglévő jogi és felügyeleti 
rendelkezéseiket az eredményes pénzgazdálkodás biztosítása érdekében, amikor az Európai 
Közösségek, vagy a tagállamok pénzügyi forrásait kezelik.

Felhívja a Bizottságot, hogy növelje aziránti erőfeszítéseit, hogy minden EU-tagállam, és 5.
különösen a tíz új tagállam, valamint a tagjelölt országok teljes mértékben tudatában 
legyenek annak, valamint hogy elkötelezettek legyenek aziránt, hogy az Európai 
Közösségek érdekei védelme és a csalás elleni harc következő, kulcsfontosságú céljait 
megvalósítsák:

- megerősített többoldalú együttműködési kultúra az aktuális információk minden tagállam 
csalás elleni ellenőrzőrendszerei közötti rendszeres és gyors cseréjének, valamint a 
tagállamok és az illetékes bizottsági osztályok közötti operatív partnerség kialakításának 
biztosítása céljából,

- a strukturális és kohéziós politikák területén fellépő korrupció és csalás megelőzésével és 
legyőzésével kapcsolatos intenzívebb intézményközi megközelítés a megnövelt átláthatóság 
és a tagállamok hatályos ellenőrzési rendszereinek növekvő rendszerességgel lefolytatott 
helyszíni vizsgálata, valamint a projektekkel kapcsolatos, az Európai Számvevőszék által 
kibocsátott pénzügyi jelentések rendszeres előzetes és utólagos értékelése,

6. Felhívja a Bizottságot és valamennyi tagállamot, hogy egyenlő mértékben biztosítsák 
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1 A rövidítés feloldása: Európai Műszaki és Tudományos Központ 
2 A Tanács határozata (2001. december 17.) az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, 
segítségnyújtási és képzési program (a Periklész-program) létrehozásáról (HL L 339, 2001.12.21., 50. o.)
3 A Herkules-program 2004-től kezdve 11.775.000 eurós többéves költségvetést kapott három évre (HL L 143, 
2004.4.30, 9. o.)

szigorú ellenőrzési rendszerek és jogi büntetések alkalmazását az Európai Közösségek 
pénzügyi érdekei és a tagállamok pénzügyi érdekei ellen elkövetett csalásokra, különösen a 
strukturális és kohéziós politikák területén társfinanszírozott projektekkel kapcsolatban. 

7. Felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) a 
Bizottság felügyeletétől függetlenül és a minden egyes tagállamban felállított pénzügyi ellen
őrzési testületekkel szoros együttműködésben végzi tevékenységét az Európai Közösségek 
pénzforrásainak nemzeti és EU-szintű átlátható felhasználása érdekében.  

8. Felhívja a tagállamokat, hogy fejlesszék tovább többoldalú együttműködésüket harmadik 
országokbeli partnerekkel a váminformációs rendszer és a vámvizsgálati azonosítófájl 
(FIDE) tekintetében, valamint hogy rendszeresen cseréljenek adatokat a „csaláselleni 
információs rendszerben (AFIS)” a komoly transznacionális bűnözés megelőzésének 
érdekében. 

9. Felhívja a tagállamokat, hogy szorosan dolgozzanak együtt a Bizottsággal és a CTSE-vel1
az euró-pénzérmék hamisítása elleni technikai védelmen és regionális szinten a Periklész-
program2 keretében képzési és segítségnyújtási központok felállításán a regionális 
hatóságoknak (rendőrség és az illetékes regionális vagy nemzeti hatóságok) a 
pénzhamisítás elleni harcba történő bevonásának biztosítására. 

10. Azt javasolja a Bizottságnak és a Tanácsnak, hogy hozzanak létre egy európai díjat minden 
olyan tagállam, köz-vagy magántestület vagy személy elismerésére, amely vagy aki a 
legjobb intézkedést hozza vagy a legjobb módon cselekszik az Európai Közösségek 
pénzügyi érdekeinek védelme és az euró hamisítása elleni harc érdekében. A díjat, amelyet 
„Herkules Európai Díjnak” lehetne elnevezni, minden évben oda lehetne ítélni a Herkules3

közösségi program keretében az Európai Közösségek pénzügyi érdekei védelmének el
ősegítésére irányuló tevékenységekért.


