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BOJ PROTI GOLJUFIJAM IN ZAŠČITA
FINANČNIH INTERESOV UNIJE

Ukrepi Evropske unije na področju proračunskega nadzora temeljijo na dveh načelih: na
proračunskem nadzoru na eni strani ter na zaščiti finančnih interesov Unije in boju proti
goljufijam na drugi.

PRAVNA PODLAGA

— Člena 287 in 325 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU);

— Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002, naslov IX, poglavji 1 in 2 ter
naslov X;

— Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom,
Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in
dobrem finančnem poslovodenju, tretji del;

— Poslovnik Evropskega parlamenta, naslov II, poglavje 6, členi 92a, 93 in 94; naslov V,
poglavje 1, člen 121, poglavje 2, člen 125, poglavje 4, člen 132; priloga IV;

— člen 83(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije o zaščiti finančnih interesov EU;

— EPPO: člen 86 Pogodbe o delovanju Evropske unije o ustanovitvi Evropskega javnega
tožilstva.

CILJI

Zaščita finančnih interesov Evropske unije je bistveni element politične agende Unije za utrditev
in povečanje zaupanja državljanov ter zagotavljanje pravilne porabe njihovega denarja. Gre
tudi za spremljanje in nadzor dejavnosti Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) in
za podporo njegovim prizadevanjem v boju proti goljufijam in nepravilnostim pri izvrševanju
proračuna Unije.

OZADJE

Parlament je pravico do ustanovitve preiskovalnega odbora, ki jo je pridobil s Pogodbo,
prvič uveljavil decembra 1995, ko je poročal o obtožbah zaradi goljufij in nepravilnosti
v delovanju tranzitnega sistema Skupnosti. Priporočila preiskovalnega odbora so takrat dobila
široko podporo.
V zadnjih nekaj letih se je precej povečalo število zakonodajnih besedil in priporočil o zaščiti
finančnih interesov Unije. Bistveni cilj teh besedil je izboljšati upravljanje urada OLAF
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in postopno z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva in reformo Eurojusta[1] okrepiti
postopkovna jamstva v preiskavah, izboljšati zaščito finančnih interesov Unije, tudi s kazenskim
pravom in upravnimi preiskavami ter celostno politiko za zaščito denarja davkoplačevalcev in
strategijo Komisije za boj proti goljufijam[2]. Poleg tega so bila v letih 2012 in 2013 objavljena
štiri pomembna sporočila o akcijskem načrtu za okrepitev boja proti davčnim goljufijam in
davčnim utajam[3], zaščito proračuna Evropske unije do konca leta 2012 in uporabo neto
finančnih popravkov za države članice na področju kmetijstva in kohezijske politike[4].
Leta 2013 sta bili sprejeti dve direktivi: direktiva o skupnem sistemu davka na dodano vrednost
v zvezi z neobvezno in začasno uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo
nekaterega blaga in storitev, dovzetnih za goljufije, ter direktiva v zvezi z mehanizmom za hiter
odziv v primerih goljufij na področju DDV[5]; leta 2014 je bila predlagana tudi uredba o uvedbi
programa za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije
(program „Herkul III“)[6]. Omeniti je treba tudi predlog direktive o boju proti goljufijam, ki
škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava[7], ter poročilo Komisije Svetu
in Evropskemu parlamentu z naslovom Poročilo o boju proti korupciji v EU[8] in, nazadnje,
sporočilo Komisije iz aprila 2016 o načrtu ukrepov glede DDV[9].
A. Ukrepi proti goljufijam, ki jih izvaja OLAF
Urad za boj proti goljufijam (OLAF) je pristojen za upravne preiskave, ki jih izvaja neodvisno
od Komisije. V okviru uredb o preiskavah Urada za boj proti goljufijam so Parlament, Svet
in Komisija 25. maja 1999 podpisali medinstitucionalni sporazum o notranjih preiskavah, ki
določa, da mora vsaka institucija določiti skupna notranja pravila, ki bodo zagotavljala nemoten
potek preiskav tega urada. Del teh pravil, ki je sedaj vključen v kadrovske predpise institucij
EU, zaposlenim nalaga, da sodelujejo z uradom, in predpisuje določeno stopnjo zaščite za
zaposlene, ki razkrijejo informacije o morebitnih goljufijah ali korupciji. Reforma urada OLAF
je predvidena od leta 2003. Po dobrem desetletju razprav in pogajanj so strani, ki so sodelovale
v tristranskih pogovorih (Parlament, Svet in Komisija), končno dosegle kompromis, ki odraža
pomemben napredek in zagotavlja uspešnost, učinkovitost in odgovornost urada OLAF, obenem
pa ohranja njegovo preiskovalno neodvisnost.
Parlament je novembra 2008 z zelo veliko večino sprejel poročilo poslanke Grässle, pripravljeno
v sodelovanju z delovno skupino Odbora za proračunski nadzor. S poročilom je bil prvotni
predlog Komisije precej spremenjen, čez nekaj let pa je bilo pripravljeno[10] besedilo sedanje
uredbe, ki pa je bilo spremenjeno julija 2016.
Novo besedilo je bistveno boljše, saj je natančneje opredeljen pravni okvir za preiskave proti
goljufijam, v predpise so bile vključene opredelitve „nepravilnosti“, goljufija v škodo finančnih
interesov Evropske unije, ter pojem „gospodarski subjekti“; uredba pa tudi vsebuje jasna
sklicevanja na nekatere preiskovalne ukrepe iz drugih uredb EU (kar pomeni boljšo usklajenost
med upoštevnimi pravnimi instrumenti na zadevnem področju) in na Listino o temeljnih
pravicah. V zvezi s pravicami do obrambe in postopkovnimi jamstvi bodo v preiskavah, ki jih

[1]COM(2013)0532 in COM(2013)0533 z dne 17. julija 2013.
[2]COM(2011)0293 z dne 26. maja 2011 in COM(2011)0376 z dne 24. junija 2011.
[3]COM(2012)0722 z dne 6. decembra 2012.
[4]COM(2013)0682 z dne 30. septembra 2013 in COM(2013)0934 z dne 13. decembra 2013.
[5]Direktivi 2013/43 in 2013/42 z dne 22. julija 2013 (UL L 201 z dne 26.7.2013, str. 4; UL L 201 z dne 26.7.2013, str.
1).
[6]UL L 84, 20.3.2016, str. 6.
[7]COM(2012)0363 z dne 11. julija 2012.
[8]COM(2014)0038 z dne 3. februarja 2014.
[9]Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij,
dokument COM(2016)0148 z dne 7. aprila 2016.
[10]Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 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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izvaja OLAF, vedno zagotovljene pravice do obrambe za osebe, ki jih ta urad preiskuje, pravice
prič in prijaviteljev, pravica do vpogleda v dokumentacijo itd.
Na drugi strani so bile z nekaterimi členi uvedene posebne obveznosti za države članice, med
drugim morajo uradu OLAF sporočiti ustrezne informacije o primerih goljufij v zvezi s sredstvi
Evropske unije.
Pripravljen je bil tudi nov medinstitucionalni postopek, v katerem lahko vse institucije
pregledno razpravljajo o zgledih najboljše prakse, rezultatih in še odprtih vprašanjih, ki škodijo
učinkovitosti boja proti goljufijam. Parlament bo lahko na tej osnovi prvič razpravljal s Svetom
o boju proti goljufijam v državah članicah.
Parlament se zavzema tudi za izboljšave pri upravljanju urada OLAF, zato v ta namen izvaja
redne preglede in konsolidira njegove glavne preiskovalne postopke.
Opozoriti je tudi treba, da morajo države članice in Komisija v skladu s členom 325 Pogodbe
o Evropski uniji (PDEU) tesno in redno sodelovati, Svet pa lahko sprejme posebne ukrepe, ki
omogočajo enakovredno in učinkovito zaščito finančnih interesov EU v državah članicah.
B. Okrepitev mehanizmov boja proti goljufijam
Na zahtevo Evropskega parlamenta je Komisija nedavno sprejela pomembne pobude v zvezi
s strateškimi ukrepi na področju boja proti goljufijam. Glede na obseg davčnih utaj in korupcije
v Evropski uniji pa Evropski parlament kljub temu poziva k celovitemu pristopu, ki bo temeljil
na strategijah boja proti goljufijam in korupciji, podprtih z učinkovitimi pravosodnimi ukrepi
na celotnem ozemlju Unije, zlasti v času proračunskih omejitev.
Evropski parlament podpira načrt ukrepov, ki ga je Komisija pripravila za odločnejši boj proti
davčnim goljufijam[11] in utajam, vendar meni, da bi morale Komisija in države članice še naprej
absolutno prednost nameniti boju proti revščini in socialni izključenosti, kar zahteva razvoj
okrepljene strategije sodelovanja in usklajevanja v več razsežnostih med državami članicami
ter med njimi in Komisijo. Posebno pozornost je treba posvetiti tudi razvoju mehanizmov za
preprečevanje, zgodnje odkrivanje ter spremljanje carinskega tranzita, saj ostaja eno izmed
področij z visoko stopnjo sistemske korupcije v Evropi. Parlament meni, da bi morali biti
evropski akterji dejavnejši na mednarodnem področju, da bi vzpostavili pravila za sodelovanje,
ki bodo temeljila zlasti na načelih preglednosti, dobrega upravljanja in izmenjave informacij.
Parlament vztraja tudi, da je potrebna večja preglednost, ki omogoča ustrezen nadzor, ključen
za odkrivanje sistemov goljufije, medtem ko je v preteklosti že pozval Komisijo, naj sprejme
ukrepe, ki bi zagotovili popolno preglednost upravičencev do sredstev Unije v vseh državah
članicah, tako da objavi seznam vseh upravičencev na spletni strani Komisije. Poleg tega
poziva države članice, naj sodelujejo s Komisijo in ji posredujejo popolne in zanesljive podatke
o upravičencih do evropskih sredstev, ki jih upravljajo države članice.
C. Novi okviri evropske politike in programov za boj proti goljufijam
Parlament v okviru svoje protikorupcijske politike meni tudi, da je treba korupcijo, ki vpliva na
finančne interese Evropske unije, obravnavati kot goljufijo za namene člena 325(5) PDEU in
jo vključiti v letno poročilo Evropske komisije o zaščiti finančnih interesov Unije – boj proti
goljufijam.
Komisija v prvem poročilu o protikorupcijski politiki Evropske unije, objavljenem
februarja 2014, opozarja, da korupcija na različne načine vpliva na prav vse države članice in
da stroški zaradi nje v višini približno 120 milijard EUR letno bremenijo gospodarstvo Unije.

[11]Goljufija je primer namerne kršitve in v nekaterih primerih kaznivo dejanje; nepravilnost pa je neizpolnjevanje
pravil.
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Parlament je poročilo pozdravil. Podpira tudi vse pobude, ki bi omogočile boljšo izmenjavo
obstoječih primerov dobre prakse in bi opozorile na nove evropske ukrepe na tem področju;
evropski državljani imajo namreč pravico do jamstev za popolno celovitost in preglednost javnih
izdatkov, zlasti ob upoštevanju sedanjih ekonomskih izzivov.
D. Direktiva o boju proti goljufijam in zaščita finančnih interesov EU
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim
interesom Unije, z uporabo kazenskega prava („direktiva o zaščiti finančnih interesov“)
vzpostavlja pravno podlago za mandat evropskega javnega tožilstva in določa njegove
pristojnosti.
Med finančne interese Unije sodijo kršitve skupnega sistema DDV, ki so vezane na ozemlje dveh
ali več držav članic in pomenijo skupno škodo v višini najmanj 10 milijonov EUR. Kazniva
dejanja goljufije po opredelitvi zajemajo aktivno in pasivno goljufijo in zlorabo. Določene
so minimalne kazni za fizične osebe in dovolj dolgi zastaralni roki, v katerih se je mogoče
učinkovito odzvati na kazniva dejanja. Direktiva uvaja tudi obvezno sodelovanje med državami
članicami, Komisijo, agencijami in Računskim sodiščem.
E. Ustanovitev Evropskega javnega tožilstva
Pravila v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva so zapisana v členu 86 Pogodbe
o delovanju EU, ki določa naslednje: „Zaradi boja proti kršitvam, ki vplivajo na finančne interese
Unije, lahko Svet z uredbami, sprejetimi po posebnem zakonodajnem postopku, iz Eurojusta
ustanovi Evropsko javno tožilstvo“.
Evropsko javno tožilstvo bo decentralizirana enota sodnikov Evropske unije z izključno
pristojnostjo za preiskovanje, pregon in obtožbo storilcev kaznivih dejanj zoper proračun
Evropske unije. Po vsej Uniji bo imelo enotna preiskovalna pooblastila, ki bodo temeljila na
nacionalnih pravnih sistemih, v katere bo vključen.
Evropski parlament je pozdravil predlog uredbe o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva
in obenem poudaril, da je treba vzpostaviti dosleden dopolnilni sistem na področju zaščite
finančnih interesov Unije. Komisijo še spodbuja, naj na evropski ravni dobro opredeli vlogo in
obseg dejavnosti bodočega Evropskega javnega tožilstva, agencije Eurojust in urada OLAF.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Odbor Evropskega parlamenta za proračunski nadzor opravlja razgovore s kandidati za člane
Računskega sodišča ter s kandidati iz ožjega izbora za delovno mesto generalnega direktorja
urada OLAF. Brez predstavitve v Parlamentu teh delovnih mest ni mogoče zapolniti. Omeniti
velja, da generalnega direktorja urada OLAF imenuje Komisija po posvetovanju z Evropskim
parlamentom in Svetom, člane nadzornega odbora urada pa soglasno imenujejo Evropski
parlament, Svet in Komisija.
Jean-Jacques Gay
10/2017
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