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PETTUSTEVASTANE VÕITLUS JA
EUROOPA LIIDU FINANTSHUVIDE KAITSE

Euroopa Liidu eelarvekontrollitegevus on korraldatud lähtuvalt kahest põhimõttest: ühelt
poolt eelarvekontroll ning teiselt poolt liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitlus.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 287 ja 325;

— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) IX jaotise
1. ja 2. peatükk ning X jaotis;

— 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi,
nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse
finantsjuhtimise kohta, III osa;

— Euroopa Parlamendi kodukorra II osa 6. peatüki artiklid 92a, 93 ja 94, V osa 1. peatüki
artikkel 121, 2. peatüki artikkel 125 ja 4. peatüki artikkel 132 ning IV lisa;

— Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 83 lõige 2 liidu finantshuvide kaitse kohta;

— Euroopa Prokuratuur: Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 86, milles käsitletakse
Euroopa Prokuratuuri loomist.

EESMÄRGID

Euroopa Liidu finantshuvide kaitse on liidu poliitilises tegevuskavas tähtsal kohal, sest on vaja
kindlustada ja suurendada kodanike usaldust ning tagada raha nõuetekohane kasutamine. Samuti
tuleb jälgida ja kontrollida Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) tegevust ja toetada teda
võitluses liidu eelarve täitmisel esinevate pettuste ja eeskirjade eiramise vastu.

TAUSTTEAVE

Euroopa Parlament kasutas 1995. aasta detsembris esmakordselt aluslepingust tulenevat
õigust moodustada uurimiskomisjon ja koostas raporti ühenduse transiidiprotseduuriga seotud
väidetavate pettuste ja juhtimisvigade kohta. Uurimiskomisjoni soovitused kiideti ülekaalukalt
heaks.
Viimastel aastatel on koostatud üha rohkem seadusandlikke tekste ja soovitusi, milles
käsitletakse liidu finantshuvide kaitsmist. Õigusaktidega püütakse peamiselt parandada OLAFi
juhtimist ja suurendada juurdluste menetluslikke tagatisi, liikudes järk-järgult Euroopa
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Prokuratuuri asutamise ja Eurojusti reformimise suunas[1], aga ka kaitsta paremini liidu
finantshuve ning tagada maksumaksjate raha kaitsmise tervikliku poliitika ja komisjoni
pettustevastase võitluse strateegiaga Euroopa Liidu finantshuvide kaitse kriminaalõiguse
ja haldusjuurdluste abil[2]. Aastatel 2012 ja 2013 avaldati veel neli olulist teatist, milles
käsitletakse tegevuskava maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse
tõhustamiseks[3], Euroopa Liidu eelarve kaitsmist kuni 2012. aasta lõpuni ning põllumajanduse
ja ühtekuuluvuspoliitika puhul liikmesriikide suhtes netofinantskorrektsioonide kohaldamist[4].
2013. aastal võeti lisaks vastu kaks direktiivi, millest üks käsitleb ühist käibemaksusüsteemi
seoses pöördmaksustamise valikulise ja ajutise kohaldamisega teatavate pettusealdiste kaupade
ja teenuste tarnete suhtes ning teine käibemaksupettuste vastast kiirreageerimismehhanismi[5].
2014. aastal võeti vastu ka määruse eelnõu, millega luuakse Euroopa Liidu finantshuvide kaitse
valdkonna meetmete edendamise programm (programm Herakles III)[6]. Märkimist väärib ka
ettepanek võtta vastu direktiiv, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast
võitlust kriminaalõiguse abil[7], samuti komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile
ELi korruptsioonivastase võitluse kohta[8] ning Euroopa Komisjoni 2016. aasta aprilli teatis
käibemaksu tegevuskava kohta[9].
A. Pettustevastased meetmed: OLAF
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) viib komisjonist sõltumatult läbi haldusjuurdlusi.
OLAFi juurdlusi käsitlevate määruste raames sõlmisid Euroopa Parlament, nõukogu ja
komisjon 25. mail 1999 institutsioonidevahelise kokkuleppe sisejuurdluste kohta. Selles
sätestati, et OLAFi uurimiste sujuva läbiviimise tagamiseks peavad kõik institutsioonid
kehtestama ühised sise-eeskirjad. Nende eeskirjade üks osa, mis on nüüdseks lisatud Euroopa
Liidu ametnike personalieeskirjadesse, kohustab töötajaid OLAFiga koostööd tegema, ja selles
nähakse ette teatav kaitse töötajatele, kes avaldavad teavet võimaliku pettuse või korruptsiooni
kohta. OLAFi reformimine on olnud kavas alates 2003. aastast. Pärast kümmekond aastat
kestnud arutelusid ja läbirääkimisi saavutasid kolmepoolsete läbirääkimiste osapooled (Euroopa
Parlament, nõukogu ja komisjon) lõpuks kompromissi, mis on oluline edusamm ning peaks
tagama OLAFi töö tulemuslikkuse, tõhususe ja vastutuse, säilitades samas ameti juurdluste
sõltumatuse.
Euroopa Parlament võttis 2008. aasta novembris ülekaaluka häälteenamusega vastu Grässle
raporti, mille koostamisel osales eelarvekontrollikomisjoni töörühm. Töö käigus muudeti
oluliselt komisjoni esialgset ettepanekut ja mõned aastad hiljem valmis praeguse määruse
tekst[10], mida omakorda muudeti 2016. aasta juulis.
Uus tekst sisaldab näiteks järgmisi olulisi täiendusi: senisest selgem õigusraamistik pettuste
uurimiseks, määrusesse on lisatud eeskirjade eiramise, Euroopa Liidu finantshuve kahjustava
pettuse ja majandustegevuses osaleja mõistete määratlused. Määrus sisaldab samuti selgeid
viiteid teatavatele juurdlusmeetmetele, mis on ette nähtud ka teiste liidu määrustega (ja
parandavad seega asjaomase valdkonna õigusaktide kooskõlastatust), ning viiteid põhiõiguste
hartale. Mis puutub kaitseõigusesse ja menetluslikesse õigustesse, siis OLAFi juurdlustes on

[1]COM(2013)0532 ja COM(2013)0533, 17. juuli 2013.
[2]COM(2011)0293, 26. mai 2011, ja COM(2011)0376, 24. juuni 2011.
[3]COM (2012)0722, 6. detsember 2012.
[4]COM(2013)0682, 30. september 2013, ja COM(2013)0934, 13. detsember 2013.
[5]Direktiivid 2013/43 ja 2013/42, 22. juuli 2013 (ELT L 201, 26.7.2013, lk 4; ELT L 201, 26.7.2013, lk 1).
[6]ELT L 84, 20.3.2014, lk 6.
[7]COM (2012)0363, 11. juuli 2012.
[8]COM (2014)0038, 3. veebruar 2014.
[9]Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 7. aprilli
2016. aasta dokument COM(2016)0148.
[10]Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0532
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0533
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0293
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0376
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0722
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0363
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2014)0038
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0148
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tagatud uurimise all olevate isikute kaitseõigus, tunnistajate ja rikkumisest teatajate õigused,
toimikutega tutvumise õigus jms.
Samas kehtestatakse teatavate artiklitega liikmesriikidele konkreetsed kohustused, näiteks
kohustus jagada OLAFiga Euroopa Liidu vahenditega seotud pettusi puudutavat teavet.
Ühtlasi on loodud uus institutsioonidevaheline menetlus, mille raames kõik institutsioonid
saavad läbipaistval viisil arutada parimaid tavasid, tulemusi ja lahendamata küsimusi, mis
vähendavad pettustevastase võitluse tõhusust. See annab Euroopa Parlamendile esimest korda
võimaluse arutada nõukoguga pettustevastast võitlust liikmesriikides.
Parlament nõuab samuti OLAFi juhtimise parandamist peamiste juurdlusmenetluste
läbivaatamise ja konsolideerimise abil.
Ühtlasi tasub meeles pidada, et ELi toimimise lepingu artikliga 325 nähakse ette liikmesriikide
ja komisjoni tihe ja korrapärane koostöö, samuti võimaldatakse nõukogul võtta erimeetmeid
liidu finantshuvide tõhusa ja võrdväärse kaitse tagamiseks liikmesriikides.
B. Pettustevastase võitluse mehhanismide parandamine
Euroopa Parlamendi nõudmisel käivitas komisjon hiljuti mitu olulist algatust pettustevastaste
poliitikameetmete kohta. Arvestades maksustamise vältimise ja korruptsiooni ulatust Euroopa
Liidus, nõuab Euroopa Parlament terviklikku lähenemisviisi, mis hõlmab pettuste- ja
korruptsioonivastase võitluse strateegiaid koos tõhusate õigusmeetmetega kogu liidus, eriti
eelarvepiirangute ajal.
Euroopa Parlament toetab samuti komisjoni koostatud tegevuskava maksupettuste[11] ja
maksustamise vältimise vastase võitluse tõhustamiseks, võttes ühtlasi arvesse, et komisjon ja
liikmesriigid peavad edaspidigi seadma esmatähtsaks võitluse nende kahe probleemiga, mistõttu
tuleb välja töötada tõhustatud ja mitut valdkonda hõlmav koostöö- ja kooskõlastamisstrateegia
liikmesriikide ning liikmesriikide ja komisjoni vahel. Samas tuleb erilist tähelepanu pöörata
ennetamise, varajase avastamise ja järelevalve mehhanismide väljatöötamisele tollitransiidi
alal, sest see on endiselt suurima süsteemse korruptsiooniga valdkond Euroopas. Euroopa
Parlament arvab, et ELi osalejad peaksid olema rahvusvahelisel areenil aktiivsemad ja
kehtestama koostööstandardid, mis tuginevad peamiselt läbipaistvuse, hea valitsemistava ja
teabe vahetamise põhimõtetele.
Parlament rõhutab ühtlasi, et vajalik on suurem läbipaistvus, sest see teeb võimalikuks tõhusa
kontrolli, mis on oluline petuskeemide avastamise seisukohast. Juba varem on Euroopa
Parlament nõudnud komisjonilt meetmeid, et tagada kõigis liikmesriikides kõigi Euroopa Liidu
vahendite kasutajate tegevuse täielik läbipaistvus ja avaldada sel eesmärgil komisjoni veebilehel
kõigi ELi vahendite saajate loetelu. Ühtlasi kutsub parlament liikmesriike tegema komisjoniga
koostööd ning esitama talle täieliku ja usaldusväärse teabe liikmesriikide hallatavate ELi
vahendite saajate kohta.
C. Euroopa pettustevastase poliitika ja programmide uued jooned
Euroopa Parlament on seisukohal, et korruptsioonivastase võitluse poliitikas tuleb ELi
toimimise lepingu artikli 325 lõike 5 kohaldamisel lugeda liidu finantshuve kahjustav
korruptsioon pettuseks ning lisada see liidu finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust
käsitlevasse Euroopa Komisjoni aastaaruandesse.
Komisjoni esimeses, 2014. aasta veebruaris avaldatud Euroopa Liidu korruptsioonivastast
poliitikat käsitlevas aruandes, mida toetas ka Euroopa Parlament, rõhutatakse, et korruptsioon

[11]Pettus on tahtlik õigusvastane käitumine, mis kujutab endast teatavatel juhtudel kuritegu. Eeskirju eirates rikutakse
õigusnorme.
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mõjutab kõiki liikmesriike erineval viisil ja tekitab liidu majandusele ligi 120 miljardi euro
suuruses summas kahju. Parlament pooldab samuti kõiki ettepanekuid, mis võimaldavad
paremini vahetada häid tavasid ja määrata kindlaks uued ELi meetmed selles valdkonnas. ELi
kodanikel on õigus olla kindel selles, et avaliku sektori kulutused on täiesti usaldusväärsed ja
läbipaistvad, eriti praegusi majandusprobleeme arvesse võttes.
D. Direktiiv pettustevastase võitluse ja liidu finantshuvide kaitse kohta
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga pettustevastase võitluse ja Euroopa Liidu
finantshuvide kaitse kohta kriminaalõiguse abil (finantshuvide kaitse direktiiv) nähakse ette
Euroopa Prokuratuuri volituste õiguslik alus ja määratakse kindlaks tema pädevus.
Liidu finantshuvide määratlus hõlmab ühise käibemaksusüsteemi rikkumisi, kui need on seotud
kahe või enama liikmesriigi territooriumiga ja tekitatud kogukahju on vähemalt 10 miljonit
eurot. Kuriteo mõiste hõlmab aktiivset ja passiivset pettust ning vahendite väärkasutamist. Selles
nähakse ette minimaalsed karistused füüsilistele isikutele ja kehtestatakse aegumistähtajad,
mis võimaldavad kohaldada õigust piisava aja jooksul ja võidelda tõhusalt rikkumiste vastu.
Direktiiviga sätestatakse samuti liikmesriikide, Euroopa Komisjoni, ametite ja kontrollikoja
koostöökohustus.
E. Euroopa Prokuratuuri asutamine
Euroopa Prokuratuuri asutamist käsitletakse ELi toimimise lepingu artiklis 86, milles
nähakse ette järgmist: „Liidu finantshuve kahjustavate kuritegude vastu võitlemiseks võib
nõukogu seadusandliku erimenetluse kohaselt määruste abil asutada Eurojusti põhjal Euroopa
Prokuratuuri.“
Euroopa Prokuratuur on Euroopa Liidu detsentraliseeritud prokuratuur, millel on ainupädevus
uurida Euroopa Liidu eelarvet kahjustavaid õigusrikkumisi, esitada nende toimepanijatele
süüdistusi ja nad vastutusele võtta. Euroopa Prokuratuuril on ühtsed uurimisvolitused kogu
liidus ning need põhinevad liikmesriikide õigussüsteemidel ja on nendesse integreeritud.
Euroopa Parlament kiitis heaks ettepaneku võtta vastu Euroopa Prokuratuuri asutamist käsitlev
määrus ja rõhutas ühtlasi, et tuleb kehtestada ühtne ja täiendav süsteem liidu finantshuvide
kaitsmiseks. Parlament kutsus ka komisjoni määrama ELi tasandil selgelt kindlaks tulevase
Euroopa Prokuratuuri, Eurojusti ja OLAFi rolli ja tegevuse ulatuse.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjon kuulab ära kontrollikoja liikmekandidaadid ja
eelvaliku läbinud kandidaadid OLAFi peadirektori kohale. Neid ametikohti ei ole Euroopa
Parlamendis toimuvate kuulamisteta võimalik täita. OLAFi peadirektori nimetab ametisse
Euroopa Komisjon pärast otsuse kooskõlastamist Euroopa Parlamendi ja nõukoguga ning
järelevalvekomitee liikmed nimetatakse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisel
kokkuleppel.
Jean-Jacques Gay
10/2017


	Pettustevastane võitlus ja Euroopa Liidu finantshuvide kaitse
	Õiguslik alus
	Eesmärgid
	Taustteave
	Euroopa Parlamendi roll


