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PETOSTENTORJUNTA JA EUROOPAN UNIONIN
TALOUDELLISTEN ETUJEN SUOJAAMINEN

Euroopan unioni noudattaa talousarviovarojen hoidon valvonnassa kahta toimintaperiaatetta:
varsinaisen talousarvion valvonnan lisäksi se huolehtii EU:n taloudellisten etujen
suojaamisesta ja petostentorjunnasta.

OIKEUSPERUSTA

— Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 ja 325 artikla

— unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 IX osaston 1
ja 2 luku sekä X osasto

— talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta
varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission
välisen toimielinten sopimuksen III osa

— Euroopan parlamentin työjärjestyksen II osan 6 luvun 92 a, 93 ja 94 artikla, V osan 1 luvun
121 artikla, 2 luvun 125 artikla ja 4 luvun 132 artikla sekä liite IV

— SEUT:n 83 artiklan 2 kohta, joka koskee unionin taloudellisten etujen suojelemista

— SEUT:n 86 artikla, joka koskee Euroopan syyttäjänviraston perustamista.

TAVOITTEET

EU:n taloudellisten etujen suojaaminen kuuluu tärkeimpiin asioihin unionin poliittisella
asialistalla. Se auttaa lujittamaan ja lisäämään kansalaisten luottamusta sekä takaamaan
veronmaksajien varojen moitteettoman käytön. Lisäksi valvotaan ja tuetaan Euroopan
petostentorjuntaviraston (OLAF) toimintaa, kun se pyrkii torjumaan unionin talousarvion
toteuttamiseen liittyviä petoksia ja sääntöjenvastaisuuksia.

TAUSTA

Joulukuussa 1995 parlamentti käytti ensimmäisen kerran perussopimusten mukaista oikeuttaan
asettaa tutkintavaliokunta, jolle annettiin tehtäväksi selvittää yhteisön passitusjärjestelmään
liittyviä väitettyjä petoksia ja hallinnollisia epäkohtia. Tutkintavaliokunnan antamat suositukset
saivat tuolloin taakseen laajan tuen.
Viime vuosien aikana on annettu runsaat määrät säädöksiä ja suosituksia unionin taloudellisten
etujen suojaamisesta. Säädöksillä ja suosituksilla pyritään ennen kaikkea parantamaan OLAFin
hallintoa ja vahvistamaan viraston tutkimuksissa sovellettavia menettelytakeita. Ne ovat
osa asteittaista lähestymistapaa, jolla parannetaan unionin taloudellisten etujen suojaamista,
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tuetaan Euroopan syyttäjänviraston perustamista ja uudistetaan Eurojust[1]. Unionin
taloudellisten etujen suojaamista tehostetaan myös rikosoikeuden ja hallinnollisten tutkimusten
keinoin. Täytäntöönpanovälineitä ovat kokonaisvaltainen politiikka veronmaksajien rahojen
suojaamiseksi ja komission petostentorjuntastrategia[2]. Vuosina 2012 ja 2013 julkaistiin
myös neljä tärkeää tiedonantoa, jotka koskivat toimintasuunnitelmaa veropetosten ja
veronkierron torjunnan tehostamiseksi[3], Euroopan unionin talousarvion suojaamista vuoden
2012 loppuun ja nettomääräisten rahoitusoikaisujen soveltamista jäsenvaltioissa maatalouden
ja koheesiopolitiikan osalta[4].
Vuonna 2013 annettiin kaksi yhteistä arvonlisäverojärjestelmää käsittelevää direktiiviä, joista
toinen koski tiettyjen petosalttiiden tavaroiden luovutuksiin ja tiettyjen petosalttiiden palvelujen
suorituksiin vapaaehtoisesti ja tilapäisesti sovellettavaa käännettyä verovelvollisuutta ja toinen
arvonlisäveropetosten vastaista nopean reagoinnin mekanismia[5]. Vuonna 2014 hyväksyttiin
asetusehdotus, jolla perustettiin ohjelma Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisen
alalla toteutettavien toimien tukemiseksi (Herkules III -ohjelma)[6]. Lisäksi on syytä
mainita ehdotus direktiiviksi unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta
rikosoikeudellisin keinoin[7] sekä komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille osoittama
”EU:n korruption vastainen kertomus”[8] ja huhtikuussa 2016 annettu komission tiedonanto
arvonlisäveroa koskevasta toimintasuunnitelmasta[9].
A. Petostentorjunta OLAFissa
Petostentorjuntavirastolla (OLAF) on valtuudet suorittaa hallinnollisia tutkimuksia komissiosta
riippumattomana. Parlamentti, neuvosto ja komissio allekirjoittivat 25. toukokuuta 1999
OLAFin tutkimuksista annettujen asetusten puitteissa toimielinten välisen sopimuksen OLAFin
sisäisistä tutkimuksista. Sen mukaan kunkin toimielimen on luotava yhteisiä sisäisiä
sääntöjä OLAFin tutkimusten sujuvuuden varmistamiseksi. Nämä säännöt on sittemmin
sisällytetty Euroopan unionin virkamiehiin sovellettaviin henkilöstösääntöihin. Ne velvoittavat
toimielinten henkilöstön yhteistyöhön OLAFin kanssa ja sisältävät lausekkeita niiden
työntekijöiden suojelemiseksi, jotka paljastavat mahdollisiin petoksiin tai korruptioon liittyviä
tietoja. OLAFin uudistamista alettiin suunnitella vuonna 2003. Kymmenisen vuotta kestäneiden
keskustelujen ja neuvottelujen jälkeen kolmikantaneuvottelujen osapuolet (parlamentti,
neuvosto ja komissio) pääsivät kompromissiin, joka merkitsi suurta edistystä ja takasi OLAFin
tehokkuuden, tuloksellisuuden ja vastuullisuuden vaikuttamatta kuitenkaan sen tutkinnalliseen
riippumattomuuteen.
Parlamentti hyväksyi marraskuussa 2008 ylivoimaisella enemmistöllä Grässlen mietinnön, joka
laadittiin yhteistyössä talousarvion valvontavaliokunnan työryhmän kanssa ja jossa komission
alkuperäistä ehdotusta muutettiin huomattavasti. Nykyisen asetuksen teksti saatiin vahvistettua
muutamaa vuotta myöhemmin[10], ja sitä muutettiin heinäkuussa 2016.
Uusi teksti tuo mukanaan huomattavia parannuksia. Petostutkinnan sääntelykehystä on
tarkennettu, erityyppiset väärinkäytökset on määritelty, ja säännöksiin on sisällytetty
unionin taloudellisia etuja vahingoittavat petokset ja ”talouden toimijan” käsite. Asetuksessa

[1]COM(2013)0532 ja COM(2013)0533, 17. heinäkuuta 2013.
[2]COM(2011)0293, 26. toukokuuta 2011, ja COM(2011)0376, 24. kesäkuuta 2011.
[3]COM(2012)0722, 6. joulukuuta 2012.
[4]COM(2013)0682, 30. syyskuuta 2013, ja COM(2013)0934, 13. joulukuuta 2013.
[5]Direktiivit 2013/43 ja 2013/42, 22. heinäkuuta 2013 (EUVL L 201, 26.7.2013, s. 4; EUVL L 201, 26.7.2013, s. 1).
[6]EUVL L 84, 20.3.2014, s. 6.
[7]COM(2012)0363, 11. heinäkuuta 2012.
[8]COM(2014)0038, 3. helmikuuta 2014.
[9]Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle,
COM(2016)0148, 7. huhtikuuta 2016.
[10]Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 11. syyskuuta 2013.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0532
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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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viitataan selkeästi tiettyihin tutkintatoimenpiteisiin, joista säädetään EU:n muissa asetuksissa
(mikä parantaa tämän alan tärkeiden säädösten koordinointia), sekä Euroopan unionin
perusoikeuskirjaan. Oikeudesta puolustukseen ja menettelytakeista säädetään, että OLAFin
tutkimusten yhteydessä on aina taattava tutkimuksen kohteena olevan henkilön oikeus
puolustukseen, todistajien ja ilmiantajien oikeudet, oikeus tutustua aineistoon jne.
Tekstissä asetetaan jäsenvaltioille erityisiä velvollisuuksia, kuten velvollisuus antaa OLAFille
kaikki olennaiset tiedot EU:n varoihin liittyvistä petoksista.
Lisäksi asetuksessa luodaan uusi toimielinten välinen menettely, jonka ansiosta toimielimet
voivat keskustella avoimesti parhaista käytännöistä, tuloksista ja petostentorjuntatoimien
tehokkuuteen vaikuttavista avoinna olevista kysymyksistä. Parlamentille tarjoutuu näin
ensimmäistä kertaa tilaisuus keskustella neuvoston kanssa petostentorjunnasta jäsenvaltioissa.
Parlamentti on myös kehottanut jatkamaan OLAFin hallinnon parantamista sen pääasiallisten
tutkintamenetelmien jatkuvan tarkistamisen ja vahvistamisen kautta.
Huomattakoon, että SEUT:n 325 artiklassa edellytetään jäsenvaltioilta ja komissiolta kiinteää
ja säännöllistä yhteistoimintaa ja annetaan neuvostolle mahdollisuus toteuttaa erityisiä
toimenpiteitä, joilla suojataan unionin taloudelliset edut ja tarjotaan tehokas ja yhtäläinen
suojelu myös jäsenvaltioissa.
B. Petostentorjuntamekanismien lujittaminen
Komissio on viime aikoina toteuttanut parlamentin pyynnöstä tärkeitä aloitteita, jotka koskevat
petostentorjuntapolitiikkaan liittyviä toimia. Koska veronkierto ja korruptio ovat Euroopan
unionissa yleisiä ilmiöitä, parlamentti on vaatinut yhdennettyä lähestymistapaa, joka sisältää
strategiat petosten ja korruption torjumiseksi koko unionin alueella sovellettavien tehokkaiden
oikeudellisten toimien avulla. Tämä on välttämätöntä varsinkin taloudellisesti vaikeina aikoina.
Parlamentti tukee komission toimintasuunnitelmaa veropetosten[11] ja veronkierron torjunnan
tehostamiseksi mutta vaatii, että komissio ja jäsenvaltiot asettavat näiden vitsausten torjumisen
jatkossakin ehdottomalle etusijalle, minkä vuoksi niiden on sovittava vahvistetusta ja
moniulotteisesta yhteistyö- ja koordinointistrategiasta. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä
varhaisen vaiheen havaitsemis- ja ehkäisymekanismeihin ja tullipassituksen valvonnan
vahvistamiseen, koska se kuuluu yhä aloihin, joilla esiintyy paljon järjestelmällistä korruptiota
Euroopassa. Parlamentti haluaisi unionin toimijoiden olevan aktiivisempia kansainvälisissä
yhteyksissä, jotta saadaan laadittua avoimuuteen, hyvään hallintotapaan ja tietojenvaihtoon
perustuvat yhteistyönormit.
Parlamentti vaatii lisäämään avoimuutta, sillä se mahdollistaa tehokkaan valvonnan, jota
ilman petollisia menettelyjä ei voida havaita. Se on jo aiemmin pyytänyt komissiota
asettamaan avoimesti saataville kaikki tiedot EU:n rahoituksen saajista kaikissa jäsenvaltioissa
julkaisemalla edunsaajien luettelon komission verkkosivustolla. Se on myös kehottanut
jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä komission kanssa. Kunkin jäsenvaltion olisi toimitettava
komissiolle luotettavat ja täydelliset tiedot EU:n rahoituksen saajista omassa maassaan.
C. EU:n petostentorjuntapolitiikan ja -ohjelmien uudet piirteet
Korruptiota, joka vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin, on parlamentin
petostentorjuntapolitiikan mukaan pidettävä petoksena. Siksi siihen on sovellettava SEUT:n
325 artiklan 5 kohtaa, ja se on sisällytettävä komission vuosittaiseen selvitykseen EU:n
taloudellisten etujen suojaamisesta ja petostentorjunnasta.

[11]Petos on tahallinen väärinkäytös ja joissakin tapauksissa myös rikos. Sääntöjenvastaisuudeksi luetaan myös
säännön noudattamatta jättäminen.
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Komissio julkaisi helmikuussa 2014 ensimmäisen kertomuksen korruption vastaisesta
politiikasta Euroopan unionissa. Kertomus sai parlamentissa myönteisen vastaanoton, ja
siinä todetaan, että korruptiota esiintyy kaikissa jäsenvaltioissa eri muodoissa ja että se
maksaa unionin taloudelle noin 120 miljardia euroa vuodessa. Parlamentti tukee kaikkia
ehdotuksia, joilla voidaan lisätä nykyisten hyvien käytänteiden vaihtoa ja määrittää uusia
unionin toimenpiteitä. Unionin kansalaisilla on oikeus saada täydelliset takeet julkisten menojen
luotettavuudesta ja läpinäkyvyydestä, varsinkin nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.
D. Petostentorjuntaa ja unionin taloudellisten etujen suojaamista koskeva direktiivi
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavien
petosten ja muiden laittomien toimien torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin muodostaa
oikeusperustan Euroopan syyttäjänviraston tehtäville, sillä siinä määritetään syyttäjänviraston
toimivalta.
Unionin taloudellisten etujen määritelmä kattaa yhteiseen alv-järjestelmään kohdistuvat
petokset, kun ne ovat yhteydessä kahden tai useamman jäsenvaltion alueeseen ja niistä
aiheutuva kokonaisvahinko on vähintään 10 miljoonaa euroa. Rikosten määritelmä kattaa
aktiivisen ja passiivisen petoksen sekä varojen väärinkäytön. Direktiivissä säädetään
vähimmäisrangaistuksista luonnollisille henkilöille ja vanhentumisajoista, jotka antavat
oikeudelle riittävästi aikaa puuttua tehokkaasti rikoksiin. Direktiivissä säädetään myös
yhteistyövelvollisuudesta jäsenvaltioiden, komission, virastojen ja tilintarkastustuomioistuimen
välillä.
E. Euroopan syyttäjänviraston perustaminen
Euroopan syyttäjänviraston perustamista koskevat säännöt ovat SEUT:n 86 artiklassa, jossa
todetaan seuraavaa: ”Unionin taloudellisia etuja vahingoittavien rikosten torjumiseksi neuvosto
voi erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla perustaa Eurojustin
pohjalta Euroopan syyttäjänviraston.”
Euroopan syyttäjänviraston muodostaa unionin hajautettu tuomarikunta, jolla on yksinomainen
toimivalta tutkia Euroopan unionin talousarvioon kohdistuvat rikkomukset sekä asettaa niiden
tekijät syytteeseen ja tuomittaviksi. Sillä on kautta unionin yhdenmukaiset tutkintavaltuudet,
jotka perustuvat kansallisiin oikeudellisiin järjestelmiin, joihin se sisällytetään.
Parlamentti asettui tukemaan asetusehdotusta Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta ja
painotti tarvetta perustaa myös unionin taloudellisten etujen suojelun alalla johdonmukainen
ja täydentävä järjestelmä. Se kehotti lisäksi komissiota määrittämään huolellisesti tulevan
Euroopan syyttäjänviraston, Eurojustin ja petostentorjuntaviraston tehtävät ja toimivaltuudet
unionin tasolla.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentin pysyvistä valiokunnista talousarvion valvontavaliokunta kuulee
tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokkaita sekä esivalinnan läpäisseitä ehdokkaita OLAFin
pääjohtajan toimeen. Näitä toimia ei voida täyttää ilman parlamentissa järjestettyjä
kuulemisia. Komissio nimittää OLAFin pääjohtajan parlamenttia ja neuvostoa kuultuaan.
OLAFin valvontakomitean jäsenet nimitetään parlamentin, neuvoston ja komission yhteisellä
sopimuksella.
Jean-Jacques Gay
10/2017
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