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BOJ PROTI GOLJUFIJAM IN ZAŠČITA
FINANČNIH INTERESOV EVROPSKE UNIJE

Ukrepi Evropske unije na področju proračunskega nadzora temeljijo na dveh načelih,
in sicer na zagotavljanju, da se proračun EU ustrezno porablja, ter zaščiti finančnih
interesov EU in boju proti goljufijam. Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) ima
pooblastila za preiskovanje goljufij v zvezi s proračunom EU ter korupcije in resnih
kršitev, hkrati pa razvija politiko boja proti goljufijam. Evropsko javno tožilstvo (EJT)
je pristojno, da preiskuje, preganja in privede pred sodišče storilce kaznivih dejanj
zoper proračun EU.

PRAVNA PODLAGA

— Člen 310(6) in člen 325 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) o boju proti
goljufijam;

— člen 287 PDEU o Evropskem računskem sodišču;

— člen 86 PDEU o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva;

— Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije,
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013,
(EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014,
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom)
št. 966/2012, naslova XIII in XIV;

— Medinstitucionalni sporazum z dne 16. decembra 2020 med Evropskim
parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o proračunski disciplini,
sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju ter novih
virih lastnih sredstev, vključno s časovnim načrtom za uvedbo novih virov lastnih
sredstev, del III;

— Poslovnik Evropskega parlamenta, naslov II, poglavje 6, členi 92, 93 in 94;
naslov V, poglavje 1, člen 129, poglavje 2, člen 134 in poglavje 4, člen 142;
priloga V.

CILJI

Državljani se morajo zanesti, da se njihov denar ustrezno porablja, in zato mora
Evropska unija skupaj z državami članicami zaščititi svoje finančne interese.
Pomembna sta tudi spremljanje in nadzor dejavnosti Evropskega urada za boj proti
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goljufijam in Evropskega javnega tožilstva ter podpora njunim prizadevanjem v boju
proti goljufijam in nepravilnostim pri izvrševanju proračuna EU.

OZADJE

Boj proti goljufijam in korupciji ter zaščita finančnih interesov EU sta bila formalizirana
z ustanovitvijo projektne skupine za usklajevanje boja proti goljufijam leta 1988.
Z aktom Sveta z dne 26. julija 1995 je bila uvedena Konvencija o zaščiti finančnih
interesov Evropskih skupnosti. Evropski urad za boj proti goljufijam je bil ustanovljen
leta 1999. Z Uredbo Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 pa je bilo
ustanovljeno Evropsko javno tožilstvo, ki je začelo delovati junija 2021.
V zadnjih letih se je število zakonodajnih besedil in priporočil o zaščiti finančnih
interesov Unije povečalo. Namen teh besedil je predvsem doseči naslednje cilje:
— zaščititi finančne interese s kazenskim pravom in upravnimi preiskavami,

s celostno politiko za zaščito denarja davkoplačevalcev ter strategijo Komisije na
področju boja proti goljufijam;

— bolje upravljati urad OLAF in okrepiti procesna jamstva v preiskavah;

— podpreti Evropsko javno tožilstvo;

— reformirati Eurojust in bolje zaščititi finančne interese EU.

ZAKONODAJA

A. Izboljšanje mehanizmov za boj proti goljufijam
Leta 2004 je bil uveden prvi program Herkul, da bi z bojem proti nepravilnostim,
goljufijam in korupciji, ki škodijo proračunu EU, zaščitili finančne interese Unije. Herkul I
sta nasledila Herkul II (2007–2013) in Herkul III (2014–2020). Vse programe Herkul je
vodil urad OLAF. V večletnem finančnem okviru (2021–2027) je bil uveden program EU
za boj proti goljufijam. Ta program v zasnovi posnema in nadgrajuje program Herkul III
ter se povezuje z informacijskim sistemom za boj proti goljufijam (AFIS), ki zagotavlja
tehnično infrastrukturo za izmenjavo informacij o goljufijah med nacionalnimi organi in
organi EU, ter s sistemom za upravljanje nepravilnosti, ki je informacijski sistem EU za
izmenjavo informacij o preiskavah urada OLAF. Ta urad tudi upravlja oba sistema.
Parlament je podprl akcijski načrt Komisije za okrepitev boja proti davčnim goljufijam
in davčnim utajam, ki je del svežnja za pravično in preprosto obdavčitev. To bi
pomenilo strategijo za boljše in večdimenzionalno sodelovanje in usklajevanje med
samimi državami članicami ter med državami članicami in Komisijo. Posebno pozornost
bi bilo treba nameniti razvoju mehanizmov za preprečevanje, zgodnje odkrivanje in
spremljanje carinskega tranzita. Komisija je za boj proti goljufijam vzpostavila dva nova
sistema. Prvi je informacijski sistem za boj proti goljufijam (AFIS), ki podpira izvajanje
carinske in kmetijske zakonodaje, saj zagotavlja orodja za izmenjavo informacij in
pomoč pri operativnih dejavnostih. Drugi pa je sistem za upravljanje nepravilnosti
(IMS), tj. elektronski sistem za lažje poročanje o nepravilnostih na različnih področjih.
Uporabljajo ga lahko države članice in upravičenci. Sistem za upravljanje nepravilnosti
je del informacijskega sistema za boj proti goljufijam, ki ga trenutno uporablja 35 držav.
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Februarja 2020 so bili sprejeti novi ukrepi za prenos in izmenjavo podatkov o plačilih
z namenom boja proti goljufijam z DDV pri e-trgovanju, med drugim je bil uveden
osrednji elektronski sistem informacij o plačilih (CESOP), s katerim se bo od leta 2024
naprej vodila evidenca informacij o čezmejnih plačilih znotraj EU ter o plačilih tretjim
državam ali ozemljem. S tem bodo lahko davčni organi ustrezno spremljali pravilno
izpolnjevanje obveznosti v zvezi z DDV za čezmejne dobave blaga in storitve med
podjetji in potrošniki (B2C). V preteklih nekaj letih je Parlament Komisijo večkrat
pozval, naj sprejme ukrepe, s katerimi bi zagotovili popolno preglednost glede vseh
upravičencev do sredstev EU v državah članicah, in sicer naj na svojem spletišču objavi
seznam vseh upravičencev. Pozval je tudi države članice, naj sodelujejo s Komisijo in
ji zagotovijo popolne in zanesljive podatke o upravičencih do sredstev EU, ki jih same
upravljajo.
Komisija je 1. januarja 2016 uvedla sistem za zgodnje odkrivanje in izključitev (EDES).
Uporablja se za zaščito finančnih interesov Unije z odkrivanjem nezanesljivih oseb in
subjektov, ki prosijo za sredstva EU ali imajo pravne obveznosti do institucij, organov,
uradov in agencij EU. Pravila delovanja sistema so določena v členu 135 finančne
uredbe.
Arachne je orodje IT za podatkovno rudarjenje in obogatitev podatkov. Uporablja se pri
administrativnih pregledih in upravljalnem preverjanju na področju strukturnih skladov.
Z orodjem je mogoče odkriti upravičence, pogodbe in izvajalce pri projektih, povezane
s sumi goljufij, nasprotji interesov ali drugimi nepravilnostmi.
B. Nova evropska politika in programi za boj proti goljufijam
Evropsko računsko sodišče je v začetku leta 2019 v posebnem poročilu št. 01/2019
z naslovom Boj proti goljufijam pri porabi EU: potrebni so ukrepi poudarilo, da mora EU
okrepiti boj proti goljufijam, Komisija pa mora prevzeti vodilno vlogo v zvezi s tem ter
ponovno preučiti vlogo in odgovornost svojega urada za boj proti goljufijam.
Komisija je aprila 2019 predstavila novo strategijo za boj proti goljufijam, ki je
posodobljena različica strategije iz leta 2011. Namen nove strategije je zagotoviti večjo
doslednost in usklajevanje v boju proti goljufijam med različnimi službami Komisije ter
v prihodnjih letih omogočiti uvedbo ukrepov za boj proti goljufijam, ki bodo bolj temeljili
na podatkih. Dopolnjuje sveženj Komisije o upravljanju, ki je bil sprejet novembra 2018,
in določa, da je urad OLAF vodilna služba pri oblikovanju in razvoju evropske politike
za boj proti goljufijam.
Uvedba načrta za okrevanje NextGenerationEU je privedla do nove operacije za
zaščito finančnih interesov EU pod nadzorom Europola. Operacija Sentinel bo posebej
obravnavala goljufije v zvezi s sredstvi EU za okrevanje po pandemiji covida-19.
Operacija, ki se je začela 15. oktobra 2021, vključuje sodelovanje med Europolom,
Evropskim javnim tožilstvom, Eurojustom, uradom OLAF in 19. državami članicami.
S sprejetjem Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 je bil uveden režim o pogojevanju
s pravno državo za zaščito proračuna EU. Uredba je namenjena obravnavi nenehnih
kršitev načel pravne države in je začela veljati 1. januarja 2021.
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C. Direktiva o boju proti goljufijam in zaščita finančnih interesov EU
Države članice[1] so morale Direktivo (EU) 2017/1371 o boju proti goljufijam, ki škodijo
finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava do 6. julija 2019 prenesti
v nacionalno zakonodajo. Do aprila 2021 je popoln prenos priglasilo vseh 26 držav
članic, za katere je direktiva zavezujoča. Z novimi pravili se je povečala raven zaščite
proračuna EU, saj so se uskladili opredelitve, sankcije in zastaralni roki za kazniva
dejanja, ki škodijo finančnim interesom Unije.

INSTITUCIJE

A. Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)
OLAF deluje neodvisno od Komisije in ima pooblastila za preiskovanje goljufij v zvezi
s proračunom EU ter korupcije in resnih kršitev v evropskih institucijah, za Komisijo
pa razvija tudi politiko boja proti goljufijam. Parlament, Svet in Komisija so leta 1999
podpisali medinstitucionalni sporazum o notranjih preiskavah, da bi zagotovili nemoten
potek preiskav urada OLAF. Del teh pravil, ki je zdaj vključen v kadrovske predpise
za uradnike Evropske unije, uradnikom nalaga, da sodelujejo z uradom, in predpisuje
določeno stopnjo zaščite za uradnike, ki razkrijejo informacije o morebitnih goljufijah
ali korupciji.
Nova uredba o uradu OLAF je bila sprejeta leta 2013 in spremenjena julija
2016. Novo besedilo prinaša bistvene izboljšave, zaradi katerih je urad OLAF
uspešnejši, učinkovitejši in bolj odgovoren, hkrati pa je ohranjena njegova preiskovalna
neodvisnost. Zlasti pomemben je natančneje opredeljeni pravni okvir za preiskave proti
goljufijam. Vključene so tudi opredelitve „nepravilnosti“, „goljufije, korupcije ali katerega
koli drugega nezakonitega ravnanja, ki škodi finančnim interesom Unije“ ter pojma
„gospodarskega subjekta“. Sklicuje se na Listino o temeljnih pravicah, ki ščiti pravico do
obrambe in procesnih jamstev, pravice prič in žvižgačev ter pravico dostopa do evidenc
in druge ustrezne dokumentacije med preiskavami urada OLAF.
Najnovejša različica uredbe spreminja vodenje preiskav urada OLAF, kar je povezano
z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva, da bi zagotovili čim večje dopolnjevanje
in večjo učinkovitost preiskovalnih funkcij urada OLAF, med drugim v zvezi s pregledi
na kraju samem, inšpekcijami, pomočjo nacionalnim organom, informacijami o bančnih
računih, dopustnostjo dokazov, ki jih zbira urad, službami za usklajevanje boja proti
goljufijam in usklajevalnimi dejavnostmi.
Komisija vsako leto pripravi poročilo o zaščiti finančnih interesov EU (poročilo PIF),
v katerem oceni dosežke v preteklem letu v boju proti goljufijam in pri zaščiti finančnih
interesov EU.
B. Evropsko javno tožilstvo (EJT)
Pravila v zvezi z ustanovitvijo EJT so natančneje opredeljena v členu 86 PDEU, ki
določa: „Zaradi boja proti kršitvam, ki vplivajo na finančne interese Unije, lahko Svet

[1]V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in PDEU, Danska ni bila
dolžna sprejeti te direktive, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v tej državi ne uporablja.
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z uredbami, sprejetimi po posebnem zakonodajnem postopku, iz Eurojusta ustanovi
Evropsko javno tožilstvo“.
Uredba o ustanovitvi EJT je bila sprejeta 12. oktobra 2017 po postopku okrepljenega
sodelovanja, veljati pa je začela 20. novembra 2017. Trenutno je vključenih 22 držav.
Evropsko javno tožilstvo je decentralizirano tožilstvo Evropske unije z izključno
pristojnostjo za preiskovanje, pregon in obtožbo storilcev kaznivih dejanj zoper
proračun EU. V vseh sodelujočih državah članicah ima enotna preiskovalna
pooblastila, ki temeljijo na nacionalnih pravnih sistemih in so vanje vključena.
Sedež EJT je v Luxembourgu. Parlament in Svet sta septembra 2019 dosegla
soglasje o imenovanju Laure Codruța Kövesi za prvo evropsko glavno tožilko.
Mandat bo opravljala sedem let brez možnosti podaljšanja. Septembra 2020 je skupaj
z 22 evropskimi javnimi tožilci zaprisegla na Sodišču Evropske unije. EJT je začelo
delovati 1. junija 2021.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament je sozakonodajalec pri programu EU za boj proti goljufijam za obdobje 2021–
2027, ki je bil sprejet 29. aprila 2021. Ravno tako je bil sozakonodajalec pri sprejemanju
direktive o zaščiti finančnih interesov, ki sta jo Parlament in Svet sprejela 5. julija 2017.
Vsako leto tudi preuči poročilo PIF in v resoluciji predstavi pripombe nanj. Najnovejša
resolucija je bila sprejeta 7. julija 2022.
Odbor 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. Ta delovna mesta ne morejo biti zapolnjena brez predstavitev
v Parlamentu.
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.
Parlament in Svet se dogovorita tudi o imenovanju evropskega glavnega tožilca
Evropskega javnega tožilstva. Na to mesto je bila 14. oktobra 2019 imenovana Laura
Codru#a Kövesi.
Več informacij o tej temi je na voljo na spletnem mestu Odbora za proračunski nadzor.

Alexandra Cynthia Jana POUWELS
04/2023
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