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KRĀPŠANAS APKAROŠANA UN EIROPAS
SAVIENĪBAS FINANŠU INTEREŠU AIZSARDZĪBA

Eiropas Savienības darbība budžeta kontroles jomā izpaužas divējādi – ne tikai kā budžeta
kontrole, bet arī kā Savienības finanšu interešu aizsardzība un krāpšanas apkarošana.

JURIDISKAIS PAMATS

— Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. un 325. pants;

— IX sadaļas 1. un 2. nodaļa un X sadaļa Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada
25. oktobra Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro
Savienības vispārējam budžetam un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002
atcelšanu;

— Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma par
budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību III daļa;

— Eiropas Parlamenta Reglamenta II sadaļas 6. nodaļas 92.a, 93. un 94. pants; V sadaļas
1. nodaļas 121. pants, 2. nodaļas 125. pants, 4. nodaļas 132. pants un IV pielikums;

— Līguma par Eiropas Savienības darbību 83. panta 2. punkts par Savienības finanšu interešu
aizsardzību;

— attiecībā uz Eiropas Prokuratūru: Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 86. pants
par Eiropas Prokuratūras izveidi.

MĒRĶI

Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība ir Savienības politikas programmas būtisks
elements, kura mērķis ir stiprināt un palielināt iedzīvotāju uzticēšanos un nodrošināt to, ka
viņu nauda tiek pareizi izlietota. Mērķis ir arī uzraudzīt un kontrolēt Eiropas Biroja krāpšanas
apkarošanai (OLAF) darbību un nepieciešamības gadījumā atbalstīt tā veiktos pasākumus,
cīnīties pret krāpšanu un pārkāpumiem Savienības budžeta izpildē

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Parlaments savas Līgumā paredzētās tiesības izveidot izmeklēšanas komiteju pirmo reizi
izmantoja 1995. gada decembrī un sagatavoja ziņojumu saistībā ar aizdomām par krāpšanu un
sliktu pārvaldību Kopienas tranzīta sistēmā. Izmeklēšanas komitejas ieteikumi tolaik guva plašu
piekrišanu.
Juridisko dokumentu un ieteikumu skaits krāpšanas apkarošanas un Savienības finanšu interešu
aizsardzības jomā pēdējo gadu laikā ir pieaudzis. Minēto dokumentu galvenais mērķis ir uzlabot
OLAF pārvaldību un stiprināt procesuālās garantijas saistībā ar pakāpenisku izmeklēšanu,
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lai atbalstītu Eiropas Prokuratūras izveidi un Eurojust[1] reformēšanu, nodrošinātu Savienības
finanšu interešu labāku aizsardzību, kā arī nodrošinātu Eiropas Savienības finanšu interešu
aizsardzību ar krimināltiesību un administratīvas izmeklēšanas palīdzību, izmantojot integrētu
politiku nodokļu maksātāju naudas aizsardzībai un Komisijas[2] izstrādāto stratēģiju krāpšanas
apkarošanai. 2012. un 2013. gadā tika publicēti vēl četri svarīgi ziņojumi par rīcības plānu,
kā pastiprināt cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas[3], par
Eiropas Savienības budžeta aizsardzību līdz 2012. gada beigām un par neto finanšu korekciju
piemērošanu dalībvalstīm saskaņā ar lauksaimniecības un kohēzijas politiku[4].
Turklāt 2013. gadā tika pieņemtas divas direktīvas – viena par kopējo pievienotās
vērtības nodokļa sistēmu attiecībā uz fakultatīvu un pagaidu apgrieztas maksāšanas sistēmas
piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādi ar paaugstinātu krāpšanas risku
un otra par ātrās reaģēšanas mehānismu pret krāpšanu PVN[5] jomā. 2014. gadā tika iesniegts
arī projekts regulai, ar ko izveido programmu, lai veicinātu darbības Eiropas Savienības finanšu
interešu aizsardzības jomā (programma “Hercule III”)[6]. Ir jāmin arī priekšlikums direktīvai
par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības[7],
Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam “ES pretkorupcijas ziņojums”[8] un,
visbeidzot, Komisijas 2016. gada aprīļa paziņojums par rīcības plānu PVN jomā[9].
A. Krāpšanas apkarošanas pasākumi, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) ir pilnvarots veikt administratīvu izmeklēšanu
neatkarīgi no Komisijas. Saistībā ar noteikumiem par OLAF veiktajām izmeklēšanām
Parlaments, Padome un Komisija 1999. gada 25. maijā parakstīja Iestāžu nolīgumu par iekšējo
izmeklēšanu. Šajā nolīgumā paredzēts, ka visām iestādēm ir jāizstrādā vispārēji iekšējie
noteikumi, lai nodrošinātu OLAF izmeklēšanas netraucētu norisi. Daļa no šiem noteikumiem,
kas tagad ir iekļauti ES iestāžu Civildienesta noteikumos, nosaka darbiniekiem pienākumu
sadarboties ar OLAF un paredz zināmu aizsardzības līmeni tiem darbiniekiem, kuri ziņo par
iespējamiem krāpšanas vai korupcijas gadījumiem. OLAF reforma tiek plānota kopš 2003. gada.
Pēc desmit diskusiju un sarunu gadiem trialogā iesaistītās puses (Parlaments, Padome un
Komisija) beidzot ir panākušas kompromisu, kas ir vērā ņemams sasniegums un kam būtu
jānodrošina OLAF efektivitāte, lietderība un atbildīgums, vienlaikus saglabājot tā neatkarību
izmeklēšanas jomā.
Parlaments 2008. gada novembrī ar ievērojamu balsu vairākumu pieņēma I. Grässle ziņojumu,
kas tika izstrādāts sadarbībā ar Budžeta kontroles komitejas darba grupu. Šajā sakarībā tika
būtiski grozīts Komisijas sākotnējais priekšlikums, un dažus gadus vēlāk tika sagatavots pašlaik
spēkā esošās regulas teksts[10], kurš savukārt tika grozīts 2016. gada jūlijā.
Jaunajā tekstā ir iekļauti būtiski uzlabojumi, proti, regulējumā ir skaidrāk noteikts pret krāpšanu
vērstās izmeklēšanas juridiskais pamats un ir iekļautas jēdzienu “pārkāpums”, “krāpšana, kas
skar Eiropas Savienības finanšu intereses” un “ekonomikas dalībnieks” definīcijas; regulā
ir iekļautas arī skaidras atsauces uz konkrētiem izmeklēšanas pasākumiem, kas minēti citās

[1]COM(2013)0532 un COM(2013)0533, 17.7.2013.
[2]COM(2011)0293, 26.5.2011., un COM(2011)0376, 24.6.2011.
[3]COM(2012)0722, 6.12.2012.
[4]COM(2013)0682, 30.9.2013., un COM(2013)0934, 13.12.2013.
[5]2013. gada 22. jūlija Direktīva 2013/43 un Direktīva 2013/42 (OV L 201, 26.7.2013., 4. lpp., OV L 201, 26.7.2013.,
1. lpp.).
[6]OV L 84, 20.3.2014., 6. lpp.
[7]COM(2012)0363, 11.7.2012.
[8]COM(2014)0038, 3.2.2014.
[9]Komisijas 2016. gada 7. aprīļa paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu
komitejai un Reģionu komitejai, COM(2016)0148, 7.4.2016.
[10]Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regula (ES, 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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Savienības regulās (tādējādi uzlabojot attiecīgās jomas tiesību instrumentu koordinēšanu), kā arī
atsauces uz Pamattiesību hartu; runājot par tiesībām uz aizstāvību un procesuālajām garantijām,
OLAF veiktajās izmeklēšanās vienmēr tiks garantētas OLAF izmeklēšanā iesaistīto personu
tiesības uz aizstāvību, liecinieku un ziņotāju tiesības, tiesības iepazīties ar lietas materiāliem un
citas tiesības.
Turklāt ar atsevišķiem pantiem tiek noteikti īpaši pienākumi dalībvalstīm, piemēram, pienākums
darīt OLAF zināmu informāciju, kas attiecas uz krāpšanas gadījumiem, kuros iesaistīti Eiropas
Savienības līdzekļi.
Visbeidzot, tiek ieviesta jauna iestāžu procedūra, saskaņā ar kuru visas iestādes pārredzamā
veidā var apspriest paraugpraksi, rezultātus un neatrisinātos jautājumus, kas negatīvi ietekmē
krāpšanas apkarošanas pasākumu efektivitāti. Tas nozīmē, ka Parlamentam pirmo reizi tiek dota
iespēja apspriest ar Padomi krāpšanas apkarošanu dalībvalstīs.
Parlaments arī prasa uzlabot OLAF pārvaldību, nepārtraukti pārskatot un konsolidējot tā
galvenos izmeklēšanas procesus.
Jāatgādina arī tas, ka LESD 325. pantā ir paredzēta cieša un regulāra dalībvalstu un Komisijas
sadarbība un iespēja Padomei noteikt konkrētus pasākumus, lai atbilstoši un efektīvi aizsargātu
Savienības finanšu intereses dalībvalstīs.
B. Krāpšanas apkarošanas mehānismu stiprināšana
Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma Komisija nesen ir sākusi vairākas svarīgas iniciatīvas
saistībā ar stratēģiskiem krāpšanas apkarošanas pasākumiem. Tomēr, ņemot vērā to, kādus
apmērus Eiropas Savienībā ir sasniegusi izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un korupcija,
Eiropas Parlaments prasa veicināt tādas integrētas pieejas izmantošanu, kurā tiktu iekļautas
stratēģijas krāpšanas un korupcijas apkarošanai, jo īpaši budžeta taupības apstākļos īstenojot
visā Savienības teritorijā efektīvus juridiskus pasākumus.
Eiropas Parlaments arī atbalsta Komisijas izstrādāto rīcības plānu par to, kā pastiprināt cīņu
pret krāpšanu[11] nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, vienlaikus uzskatot, ka
Komisijai un dalībvalstīm būtu jānosaka cīņa pret šīm negatīvajām parādībām par svarīgāko
prioritāti un ka šīs cīņas izvēršanai ir jāizstrādā stratēģija sadarbībai un pastiprinātai un
daudzdimensionālai koordinācijai starp dalībvalstīm, kā arī starp dalībvalstīm un Komisiju.
Būtu jāpievērš īpaša uzmanība novēršanas, agrīnas atklāšanas un uzraudzības mehānismu
izveidei muitas tranzīta jomā, jo tā joprojām ir viena no tām jomām Eiropā, kurā ir
vērojams augsts sistēmiskas korupcijas līmenis. Visbeidzot, Parlaments uzskata, ka iesaistītajām
personām Eiropā būtu aktīvāk jārīkojas starptautiskajā līmenī, lai noteiktu sadarbības standartus,
kas balstīti galvenokārt uz pārredzamības, labas pārvaldības un informācijas apmaiņas
principiem.
Parlaments arī uzstāj, ka ir nepieciešama lielāka pārredzamība, kas ļautu īstenot efektīvu
kontroli, kura ir būtiska krāpniecisku shēmu atklāšanai, ņemot vērā to, ka Parlaments jau
iepriekš ir Komisijai prasījis rīkoties tā, lai tiktu nodrošināta pilnīga pārredzamība attiecībā uz
Eiropas Savienības līdzekļu saņēmējiem visās dalībvalstīs, un ka visu līdzekļu saņēmēju saraksts
būtu jāpublisko Komisijas tīmekļa vietnē. Tāpat Parlaments aicina dalībvalstis sadarboties ar
Komisiju un sniegt tai pilnīgu un uzticamu informāciju par dalībvalstu pārvaldīto Eiropas
Savienības līdzekļu saņēmējiem.

[11]Krāpšana ir apzināta nelikumīga rīcība, kas dažos gadījumos ir krimināli sodāma; pārkāpums ir noteikumu
neievērošana.
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C. Eiropas krāpšanas apkarošanas politikas un programmu jaunās aprises
Parlaments, veidojot politiku korupcijas apkarošanas jomā, arī uzskata, ka saskaņā ar LESD
325. panta 5. punktu korupcija, kas skar Savienības finanšu intereses, būtu jāuzskata par
krāpšanu un jāiekļauj Eiropas Komisijas ikgadējā ziņojumā par Savienības finanšu interešu
aizsardzību – krāpšanas apkarošanu.
Komisijas pirmajā ziņojumā par pretkorupcijas politiku Eiropas Savienībā, kas tika publicēts
2014. gada februārī un saņēma Eiropas Parlamenta atzinīgu vērtējumu, tika atgādināts, ka
korupcija dažādos veidos ir skārusi visas dalībvalstis un Savienības ekonomikai katru gadu
izmaksājusi aptuveni EUR 120 miljardus. Parlaments arī atbalsta visus ierosinājumus, kas
nodrošinātu lielāku paraugprakses apmaiņu un ļautu rast jaunus ES pasākumus šā jautājuma
risināšanā. Eiropas iedzīvotājiem faktiski ir tiesības saņemt garantijas par pilnīgu godīgumu un
pārredzamību publisko līdzekļu izlietošanā, jo īpaši ņemot vērā pašreizējo ekonomikas deficītu.
D. Direktīva par krāpšanas apkarošanu un ES finansiālo interešu aizsardzību
Ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības
finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības, (tā dēvēto PIF direktīvu), nosakot tajā Eiropas
Prokuratūras kompetenci, tiek izveidots tās pilnvaru juridiskai pamats.
ES finanšu interešu definīcijā tiek ietverti PVN kopējās sistēmas pārkāpumi, ja tie ir notikuši
divu vai vairāku ES dalībvalstu teritorijā un nodarītais kaitējums kopumā sasniedz vismaz
10 miljonus euro. Noziedzīgu nodarījumu definīcijā tiek ietverta aktīva un pasīva krāpšana, kā
arī līdzekļu ļaunprātīga izmantošana. Direktīvā ir paredzēti minimālie sodi fiziskām personām
un noilguma termiņi, kas nodrošina pietiekami ilgu laikposmu tiesību aktu piemērošanai, lai
efektīvi vērstos pret pārkāpumiem. Direktīvā kā pienākums ir arī noteikta dalībvalstu, Eiropas
Komisijas, aģentūru un Revīzijas palātas sadarbība.
E. Eiropas Prokuratūras izveide
Noteikumi par Eiropas Prokuratūras izveidi ir iekļauti LESD 86. pantā, kurā paredzēts: “Lai
apkarotu noziegumus, kas skar Savienības finansiālās intereses, Padome, pieņemot regulas
saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru, var no Eurojust izveidot Eiropas Prokuratūru.”
Eiropas Prokuratūra būs decentralizēta Eiropas Savienības struktūra, kuru veidos tiesneši un
kuras ekskluzīvā kompetencē būs izmeklēt noziegumus, kas skar Eiropas Savienības budžetu,
veikt kriminālvajāšanu un saukt pie atbildības vainīgos. Tai būs piešķirtas izmeklēšanas
pilnvaras, kas tiks saskaņotas visā Savienībā, pamatojoties uz valstu juridiskajām sistēmām,
kurās šīs izmeklēšanas pilnvaras tiks iekļautas.
Parlaments atzinīgi vērtēja priekšlikumu regulai, ar ko tiek izveidota Eiropas Prokuratūra,
uzsverot arī nepieciešamību izveidot saskaņotu un papildinošu sistēmu Savienības finanšu
interešu aizsardzībai. Parlaments arī mudināja Komisiju Eiropas mērogā skaidri noteikt
veidojamās Eiropas Prokuratūras, Eurojust un OLAF lomas un darbības jomas.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlamenta Budžeta kontroles komiteja veic Revīzijas palātas locekļu amata kandidātu, kā
arī izraudzīto OLAF ģenerāldirektora amata kandidātu uzklausīšanu. Šos amatus nedrīkst
aizpildīt bez attiecīgo amata kandidātu uzklausīšanas Parlamentā. Visbeidzot jāpiemin, ka
OLAF ģenerāldirektoru ieceļ Komisija pēc apspriešanās ar Parlamentu un Padomi un ka biroja
Uzraudzības komitejas locekļus, savstarpēji vienojoties, izraugās Eiropas Parlaments, Padome
un Komisija.
Jean-Jacques Gay
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