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KOVA SU SUKČIAVIMU IR EUROPOS
SĄJUNGOS FINANSINIŲ INTERESŲ APSAUGA

Europos Sąjungos veikla biudžeto kontrolės srityje vykdoma vadovaujantis dviem
principais: pirma, užtikrinama, kad ES biudžetas būtų tinkamai naudojamas, ir, antra,
saugomi Sąjungos finansiniai interesai ir kovojama su sukčiavimu. Europos kovos
su sukčiavimu tarnyba (OLAF) turi įgaliojimus tirti ES biudžetui kenkiantį sukčiavimą,
korupciją ir sunkius pažeidimus ir rengia kovos su sukčiavimu politiką. Europos
prokuratūra tiria ES biudžetui kenkiančias nusikalstamas veikas, vykdo kaltininkų
baudžiamąjį persekiojimą ir perdavimą teismui.

TEISINIS PAGRINDAS

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 310 straipsnio 6 dalis ir
325 straipsnis dėl kovos su sukčiavimu;

— SESV 287 straipsnis dėl Europos Audito Rūmų;

— SESV 86 straipsnis dėl Europos prokuratūros įsteigimo;

— 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas)
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo
iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES)
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES)
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamos
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, XIII ir XIV antraštinės dalys;

— 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos
ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės,
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat
dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių
nustatymo, III dalis;

— Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių II antraštinės dalies 6 skyriaus 92,
93 ir 94 straipsniai; V antraštinės dalies 1 skyriaus 129 straipsnis, 2 skyriaus
134 straipsnis ir 4 skyriaus 142 straipsnis; V priedas.

TIKSLAI

Europos Sąjunga kartu su savo valstybėmis narėmis turi saugoti Sąjungos finansinius
interesus, kad piliečiai būtų tikri, jog jų pinigai naudojami tinkamai. Taip pat svarbu
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stebėti ir prižiūrėti OLAF ir Europos prokuratūros veiklą ir remti jų veiksmus kovojant
su sukčiavimu ir pažeidimais vykdant ES biudžetą.

BENDROSIOS APLINKYBĖS

Kova su sukčiavimu bei korupcija ir ES finansinių interesų apsauga oficialiai įtvirtinta
1988 m. įsteigus Sukčiavimo prevencijos koordinavimo padalinį. 1995 m. liepos 26 d.
Tarybos aktu patvirtinta Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencija.
OLAF buvo sukurta 1999 m. 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentu (ES) 2017/1939
įsteigta Europos prokuratūra, ji pradėjo veikti 2021 m. birželio mėn.
Pastaraisiais metais padaugėjo teisės aktų ir rekomendacijų dėl ES finansinių interesų
apsaugos. Šiais dokumentais iš esmės siekiama tokių tikslų:
— užtikrinti finansinių interesų apsaugą baudžiamosios teisės priemonėmis ir vykdant

administracinius tyrimus, integruotą mokesčių mokėtojų pinigų apsaugos politiką
ir Komisijos kovos su sukčiavimu strategiją;

— gerinti OLAF valdymą ir sutvirtinti vykdant tyrimus taikomas procedūrines
apsaugos priemones;

— remti Europos prokuratūrą;

— reformuoti Eurojustą ir gerinti Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugą.

TEISĖS AKTAI

A. Kovos su sukčiavimu priemonių stiprinimas
2004 m. buvo pradėta įgyvendinti pirmoji programa „Hercule“, kurios tikslas
apsaugoti ES finansinius interesus kovojant su ES biudžetui kenkiančiais pažeidimais,
sukčiavimu ir korupcija. Programą „Hercule I“ pakeitė programos „Hercule II“ (2007–
2013 m.) ir „Hercule III“ (2014–2020 m.). Visas „Hercule“ programas administravo
OLAF. Nauja ES kovos su sukčiavimu programa pradėta taikyti pagal naują daugiametę
finansinę programą (2021–2027 m.). Šia programa siekiama atkartoti ir patobulinti
programą „Hercule III“ ir suderinti ją su Kovos su sukčiavimu informacine sistema
(AFIS) – technine infrastruktūra, skirta nacionalinių ir ES administracijų informacijos
apie sukčiavimą mainams, ir Pažeidimų valdymo sistema (IMS) – ES institucijų
duomenų apie OLAF tyrimus dalijimosi sistema. Abi šias sistemas valdo OLAF.
Parlamentas taip pat pritarė Komisijos veiksmų planui, kuriuo siekiama sustiprinti kovą
su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu ir kuris pasiūlytas kaip sąžiningo ir
paprasto apmokestinimo dokumentų rinkinio dalis. Jis apimtų geresnio ir daugialypio
bendradarbiavimo ir koordinavimo tarp pačių valstybių narių ir valstybių narių bei
Komisijos bendradarbiavimo ir koordinavimo strategiją. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti
prevencijos, ankstyvo nustatymo ir muitinio tranzito kontrolės mechanizmų rengimui.
Komisija įdiegė dvi naujas kovos su sukčiavimu sistemas. Pirmoji – tai AFIS. Ji padeda
taikyti muitinės ir žemės ūkio teisės aktus, suteikdama priemonių keistis informacija ir
padėti vykdyti operatyvinę veiklą. Antroji programa – tai IMS. Ši elektroninė sistema
padeda pranešti apie pažeidimus įvairiose srityse. Šia sistema gali naudotis valstybės
narės ir paramos gavėjai. IMS yra AFIS dalis ir šiuo metu ja naudojasi 35 šalys.
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2020 m. vasario 18 d. buvo priimtos naujos priemonės, skirtos mokėjimų duomenų
perdavimui ir keitimuisi jais siekiant kovoti su sukčiavimu e. prekybos PVM, taip pat,
be kita ko, pradėjo veikti Centrinė elektroninė mokėjimų informacijos sistema (CESOP)
ir joje nuo 2024 m. bus saugoma informacija apie tarptautinius mokėjimus ES, taip
pat apie mokėjimus trečiosiose šalyse ar teritorijose. Taip bus sudaryta galimybė
mokesčių administratoriams deramai stebėti, ar tinkamai vykdomos PVM prievolės,
susijusios su tarpvalstybiniu įmonių prekių tiekimu ir paslaugų teikimu vartotojams
(B2C). Pastaraisiais metais Parlamentas primygtinai prašė Komisijos imtis veiksmų
siekiant užtikrinti visišką informacijos apie visus ES lėšų gavėjus valstybėse narėse
skaidrumą – paskelbti visų ES lėšų gavėjų sąrašą Komisijos interneto svetainėje.
Parlamentas taip pat paragino valstybes nares bendradarbiauti su Komisija ir pateikti
jai išsamią ir patikimą informaciją apie valstybių narių administruojamos ES finansinės
paramos gavėjus.
Nuo 2016 m. sausio 1 d. Komisija pradėjo taikyti ankstyvojo nustatymo ir
draudimo dalyvauti procedūroje sistemą (EDES). Sistema naudojama ES finansiniams
interesams apsaugoti nustatant nepatikimus asmenis ir subjektus, teikiančius
paraiškas dėl ES lėšų arba turinčius teisinių įsipareigojimų ES institucijoms,
įstaigoms, organams ir agentūroms. EDES taisyklės nustatytos Finansinio reglamento
135 straipsnyje.
ARACHNE – tai IT priemonė, naudojama duomenų gavybai ir duomenų gerinimui.
Ji naudojama administracinei kontrolei ir valdymo patikroms struktūrinių fondų srityje.
Taikant programą ARACHNE galima nustatyti su projektais susijusius paramos
gavėjus, sutartis ir rangovus, kurie galėtų sukčiauti, interesų konfliktus ir kitus
pažeidimus.
B. Nauja ES kovos su sukčiavimu politika ir programos
2019 m. pradžioje Europos Audito Rūmai savo Specialiojoje ataskaitoje Nr. 01/2019
„Kova su sukčiavimu naudojant ES lėšas. Reikalingi veiksmai“ pabrėžė, kad ES turi
aktyviau kovoti su sukčiavimu ir kad Komisija turėtų imtis vadovaujančio vaidmens
šioje srityje, taip pat persvarstyti savo kovos su sukčiavimu tarnybos vaidmenį ir
atsakomybę.
2019 m. balandžio mėn. Komisija pristatė naują strategiją, kuria atnaujinta 2011 m.
Komisijos kovos su sukčiavimu strategija. Naująja strategija siekiama pagerinti
įvairių Komisijos departamentų kovos su sukčiavimu nuoseklumą ir koordinavimą. Ši
strategija taip pat turėtų sudaryti sąlygas ateinančiais metais imtis labiau duomenimis
pagrįstų kovos su sukčiavimu priemonių. Ji papildo Komisijos Valdymo dokumentų
rinkinį, kuris buvo priimtas 2018 m. lapkričio mėn., ir nurodo, kad OLAF yra pagrindinė
tarnyba rengiant ir plėtojant Europos kovos su sukčiavimu politiką.
Pradėjus įgyvendinti ekonomikos gaivinimo planą „NextGenerationEU“, pradėta
nauja operacija, skirta ES finansiniams interesams apsaugoti prižiūrint Europolui.
Operacija „Sentinel“ bus konkrečiai skirta kovai su sukčiavimu, susijusiu su ES
ekonomikos gaivinimo po COVID-19 lėšomis. Ši 2021 m. spalio 15 d. pradėta
operacija apima Europolo, Europos prokuratūros, Eurojusto, OLAF ir 19 valstybių narių
bendradarbiavimą.
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Priėmus Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 2020/2092, buvo nustatytas teisinės
valstybės sąlygos režimas siekiant apsaugoti ES biudžetą. Šis reglamentas buvo
parengtas siekiant kovoti su tebesitęsiančiais teisinės valstybės principo pažeidimais.
Jis įsigaliojo 2021 m. sausio 1 d.
C. Direktyva dėl kovos su sukčiavimu ir Europos Sąjungos finansinių interesų
apsaugos
Valstybės narės[1] privalo įgyvendinti Direktyvą (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos
finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis
(FIA direktyva), kurią jos turėjo perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2019 m. liepos 6 d. Iki
2021 m. balandžio mėn. visos 26 valstybės narės, kurioms minėta direktyva privaloma,
pranešė apie visišką jos perkėlimą į nacionalinę teisę. Naujosiomis taisyklėmis
padidinamas ES biudžeto apsaugos lygis, nes suderinamos ES finansiniams
interesams kenkiančių nusikalstamų veikų apibrėžtys, sankcijos ir senaties terminai.

INSTITUCIJOS

A. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)
OLAF veikia nepriklausomai nuo Komisijos ir turi įgaliojimus tirti ES biudžetui kenkiantį
sukčiavimą, korupciją ir sunkius pažeidimus Europos institucijose, taip pat rengia
Komisijos kovos su sukčiavimu politiką. 1999 m. Parlamentas, Taryba ir Komisija
pasirašė Tarpinstitucinį susitarimą dėl vidaus tyrimų, kuriuo siekiama užtikrinti sklandžią
OLAF tyrimų eigą. Pagal kai kurias iš šių taisyklių, dabar įtrauktų į Europos Sąjungos
pareigūnų tarnybos nuostatus, darbuotojai įpareigojami bendradarbiauti su OLAF ir
nustatoma tam tikra pareigūnų, kurie atskleidžia informaciją apie galimą sukčiavimą ar
korupciją, apsauga.
Naujas OLAF reglamentas buvo priimtas 2013 m. ir iš dalies pakeistas 2016 m.
liepos mėn. Naujasis dokumentas iš esmės patobulintas, užtikrinant didesnį OLAF
veiksmingumą, efektyvumą ir atskaitingumą ir kartu garantuojant jos nepriklausomumą
tyrimų srityje. Visų pirma jame aiškiau apibrėžta kovos su sukčiavimu tyrimų teisinė
sistema. Be to, į minėtą reglamentą įtrauktos sąvokų „pažeidimas“, „sukčiavimas,
korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla, kuria kenkiama Sąjungos finansiniams
interesams“ ir „ekonominės veiklos vykdytojas“ apibrėžtys. Jame daroma nuoroda
į Pagrindinių teisių chartiją, kurioje užtikrinama teisė į gynybą ir procedūrinės
garantijos, liudytojų ir informatorių teisės ir teisė susipažinti su įrašais ir kitais svarbiais
dokumentais OLAF atliekamų tyrimų metu.
Pagal naujausia redakcija išdėstytą reglamentą OLAF tyrimų tvarka nustatyta
atsižvelgiant į Europos prokuratūros įsteigimą, kad būtų galima užtikrinti kuo didesnį
OLAF veiklos papildomumą ir tyrimo užduočių efektyvumą, kai tai, be kita ko, susiję
su patikrinimais vietoje, inspektavimu, parama nacionalinėms valdžios institucijoms,
banko sąskaitos informacija, OLAF surinktų įrodymų priimtinumu, kovos su sukčiavimu
koordinavimo tarnybomis ir koordinavimo veikla.

[1]Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija
neprivalo priimti šios direktyvos ir ji nėra jai privaloma ar taikoma.
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Komisija skelbia ES finansinių interesų apsaugos metinę ataskaitą (FIA ataskaita),
kurioje įvertinami metų pasiekimai kovojant su sukčiavimu ir saugant ES finansinius
interesus.
B. Europos prokuratūra
Europos prokuratūros steigimo taisyklės išdėstytos SESV 86 straipsnyje, jame
nurodoma: „Siekiant kovoti su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiais
nusikaltimais, Taryba, pagal specialią teisėkūros procedūrą priimdama reglamentus,
Eurojust pagrindu gali įkurti Europos prokuratūrą“.
Reglamentas, kuriuo įsteigiama Europos prokuratūra, priimtas 2017 m. spalio 12 d.
pagal tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą ir įsigaliojo 2017 m. lapkričio 20 d. Šiuo
metu dalyvauja 22 šalys.
Europos prokuratūra yra Europos Sąjungos decentralizuota prokuratūra, turinti išimtinę
kompetenciją tirti ES biudžetui kenkiančių nusikalstamų veikų tyrimą, kaltininkų
baudžiamąjį persekiojimą ir perdavimą teismui. Ji turi dalyvaujančiose valstybėse
narėse pagal jų nacionalines teisines sistemas suderintas tyrimo galias ir į tas sistemas
integruota.
Europos prokuratūros būstinė yra Liuksemburge. 2019 m. rugsėjo mėn. Parlamentas
ir Taryba susitarė skirti Laurą Codruţa Kövesi pirmąja Europos vyriausiąja prokurore.
Jos kadencija truks septynerius metus ir negalės būti pratęsta. 2020 m. rugsėjo 28 d.
ji ir 22 Europos prokurorai prisiekė Teisingumo Teisme. Europos prokuratūra pradėjo
veiklą 2021 m. birželio 1 d.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas kaip viena iš teisėkūros institucijų dalyvavo rengiant 2021–2027 m. ES
kovos su sukčiavimu programą. Ši programa buvo priimta 2021 m. balandžio 29 d. Jis
taip pat kaip viena iš teisėkūros institucijų dalyvavo rengiant FIA direktyvą. Šią direktyvą
Parlamentas ir Taryba priėmė 2017 m. liepos 5 d.
Kiekvienais metais Parlamentas nagrinėja FIA ataskaitą ir pateikia pastabas dėl jos
priimdamas rezoliuciją. Naujausia rezoliucija priimta 2022 m. liepos 7 d.
Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas rengia paskirtųjų Audito Rūmų narių ir
atrinktų kandidatų į OLAF generalinio direktoriaus pareigas klausymus. Tokių klausymų
Parlamente nesurengus, asmenys į šias pareigas negali būti skiriami.
OLAF generalinį direktorių skiria Komisija, pasikonsultavusi su Parlamentu ir Taryba,
o OLAF priežiūros komiteto narius bendru susitarimu skiria Parlamentas, Taryba ir
Komisija.
Parlamentas ir Taryba taip pat susitaria dėl Europos prokuratūros Europos vyriausiojo
prokuroro. 2019 m. spalio 14 d. į šias pareigas paskirta Laura Codruța Kövesi.
Daugiau informacijos šia tema pateikiama Biudžeto kontrolės komiteto interneto
svetainėje.

Alexandra Cynthia Jana POUWELS
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