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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 

komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse oma 23. oktoobri 2013. aasta resolutsioonis (organiseeritud kuritegevuse, 

korruptsiooni ja rahapesu ning soovituste kohta meetmete võtmiseks ja algatuste 

tegemiseks) esitatud soovitust; 

 võttes arvesse komisjoni 3. veebruari 2014. aasta ELi korruptsioonivastase võitluse 

aruandes (COM(2014)0038) esitatud teavet, 

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles 

käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil 

(COM(2012)0363), 

A. arvestades, et organiseeritud kuritegevust, korruptsiooni ja rahapesu on ELis ja mujal 

maailmas üha enam ning see avaldab negatiivset mõju ELi kodanike julgeolekule ja 

Euroopa ettevõtete huvidele, millest tulenevalt võib väheneda üldsuse usaldus 

demokraatia ja ELi institutsioonide vastu; 

B. arvestades, et organiseeritud kuritegevus, korruptsioon ja rahapesu ohustab tõsiselt ELi 

majandust, vähendades märkimisväärselt liikmesriikide ja kogu ELi maksutulu, samuti 

aruandekohuslust ELi rahastusega riiklike projektide puhul, kuna kuritegelikud 

organisatsioonid tegutsevad mitmesugustes valdkondades, millest paljud kuuluvad riigi 

kontrolli alla; 

C. arvestades, et ELi finantshuvide kaitse peaks tagama, et eelarvetulud ja -kulud aitavad 

saavutada ELi prioriteete ja eesmärke ning suurendada kodanike usaldust, andes neile 

kindluse, et see, kuidas nende raha kasutatakse, on ELi eesmärkide ja meetmetega 

täielikult kooskõlas; 

D. arvestades, et 2014. aastal teatati pettusena 1 649 eeskirjade eiramisest nii eelarve kulude 

kui ka tulude poolel, millega oli seotud 538,2 miljonit eurot ELi vahendeid, kuid 

puuduvad ametlikud andmed selle kohta, kui suur on organiseeritud kuritegevusest 

tulenevate pettuste osakaal; 

E. arvestades, et tõhustamaks selliseid kehtivaid meetmeid nagu Euroopa ühenduste 

finantshuvide kaitse konventsioon, millega võidelda pettuste, korruptsiooni, rahapesu ja 

liidu finantshuve kahjustava muu ebaseadusliku tegevuse vastu, on komisjon esitanud 

kaks ettepanekut kriminaalõigust käsitlevate õigusaktide kohta: finantshuvide kaitse 

direktiivi ja Euroopa Prokuratuuri määruse, mille eesmärk on tagada tõhusam uurimine ja 

maksumaksjate raha parem kaitse ELi vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal; 

F. arvestades, et võitlus pettuste, korruptsiooni ja rahapesu vastu ning kuritegevusest 

tulenevate rahaliste vahendite sissenõudmine liidus peab olema ELi institutsioonide 

poliitikameetmete prioriteet, ja seepärast on liikmesriikide vaheline politseikoostöö ja 

õigusalane koostöö äärmiselt oluline; 
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G. arvestades, et kuritegelike organisatsioonide võime kohandada oma tegevust vastavalt 

erinevale territoriaalsele või sotsiaalsele olukorrale võimaldab neil oma tegevust 

mitmekesistada ja teenida märkimisväärset kasumit ebaseadusliku uimasti- ja 

inimkaubanduse, ebaseadusliku jäätmeveo ja ebaseadusliku sisserände pealt ning siseneda 

seaduslikele turgudele, tuginedes varju jäädes kokkumängule valgekraedega ja 

korrumpeerunud ametnikega; 

H. arvestades, et liikmesriikides kasutatavad erisugused õigus- ja haldussüsteemid 

raskendavad võitlust organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu vastu; 

1. märgib, et sellistel nähtustel nagu organiseeritud kuritegevus, korruptsioon ja rahapesu on 

tavaliselt piiriülene mõõde, mis nõuab tihedat koostööd riigi pädevate asutuste vahel, 

samuti nende asutuste ja ELi institutsioonide vahel, ja lisaks riiklike andmebaaside abi, 

ELi vahendite tuge ning Euroopa tegevuskava nende nähtuste likvideerimiseks; 

2. nõuab organiseeritud kuritegevuse ühise määratluse vastuvõtmist ELi tasandil, mis oleks 

oluline samm võitluses selle nähtuse vastu; 

3. rõhutab, et organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu likvideerimiseks välja 

töötatud Euroopa tegevuskava juurde peaksid kuuluma piisavad rahalised vahendid 

tegevuskava tõhusaks rakendamiseks, ilma et see kahjustaks subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtteid; 

4. tõdeb, et komisjon on esitanud arvukalt meetmeid nimetatud kuritegude vastu 

võitlemiseks ning mõned tulemused on juba ka olemas (nt automaatne teabevahetus, 

rahapesuvastane direktiiv); ergutab liikmesriike kasutama võimalikult suures ulatuses ära 

juba ette nähtud meetmeid ning peab lisaks oluliseks edendada ühiseid uurimistehnikaid 

organiseeritud kuritegevuse võrdlemiseks, luues selle eesmärgiga konkreetsed 

siseriiklikud struktuurid ja kujundades teabevahetuse operatiivvõrgustiku Europoliga 

kooskõlastades; 

5. peab murettekitavaks inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetajate üha suuremat 

professionaalsust ning sellest tulenevalt inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja 

inimkaubanduse võrgustike suurenevaid tulusid, kuna pagulaste voog Euroopasse jätkub; 

kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tõhustama rahvusvahelist koostööd inimkaubanduse 

vastases võituses, et likvideerida inimeste ebaseaduslik üle piiri toimetamine ja vähendada 

võimalikult palju inimkaubanduse võrgustike mõjuvõimu;  

6. juhib tähelepanu sellele, et Kreeka sai 2015. aastal riiklikest programmidest ja 

pagulaskriisi jaoks ette nähtud erakorralise abi süsteemist 655 miljonit eurot; palub 

komisjonil kindlaks teha, kas neid vahendeid kasutati eesmärgipäraselt, ning teavitada 

Euroopa Parlamenti uurimise tulemustest; 

7. märgib, et liikmesriikidel ja Euroopa Komisjonil on Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 325 kohaselt õiguslik kohustus võidelda pettuse vastu, ning peab tervitavaks 

pettusevastaste sätete lisamist finantsmõju omavatesse seadusandlikesse ettepanekutesse; 

8. peab murettekitavaks käibemaksupettuste ja eelkõige nn karussellpettuste sagenemist; 

palub kõigil liikmesriikidel osaleda kõigis Eurofisci tegevusvaldkondades, et hõlbustada 

teabevahetust ning aidata võidelda selle pettuseliigi vastu; 
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9. väljendab heameelt komisjoni 24. veebruari 2016. aasta teatise üle, milles esitatakse 

tegevuskava käibemaksusüsteemi reformimiseks; kutsub komisjoni üles lisama sätteid 

võitluse kohta piiriüleste käibemaksupettustega; märgib, et komisjoni hinnangul kaotab 

EL piiriüleste käibemaksupettuste tõttu igal aastal ligikaudu 50 miljardit eurot; 

10. tuletab sellega seoses meelde viivitamatut vajadust saavutada Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu vahel kokkulepe direktiivi osas, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava 

pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil (liidu finantshuvide kaitse direktiiv); märgib, 

et ainus asi, mis takistab selle kokkuleppe saavutamist, on asjaolu, et nõukogu tõkestab 

edasiminekut, olles vastu käibemaksu lisamisele direktiivi kohaldamisalasse; palub 

nõukogul oma seisukohad üle vaadata, võttes arvesse Euroopa Kohtu otsust Taricco 

kohtuasjas (C-105/14), milles selgelt toetatakse Euroopa Parlamendi õiguslikku 

seisukohta; 

11. võtab teadmiseks nõukogus käimasolevad läbirääkimised määruse eelnõu teemal, millega 

tegevusplaani olulise osana asutatakse Euroopa Prokuratuur (EPPO); rõhutab, et selleks et 

tulemuslikult uurida liidu finantshuvide kaitse direktiivi kohaldamisala raamesse jäävaid 

kuritegusid, esitada nende toimepanijatele süüdistus ja nad vastutusele võtta, peavad 

Euroopa Prokuratuuril olema ulatuslikud volitused ELi finantshuvisid kahjustavate 

kuritegude vastu võitlemiseks, olenemata sellest, milline saab olema prokuratuuri lõplik 

korraldus; palub liikmesriikidel näha ette Euroopa Prokuratuuri loomiseks vajalikud inim- 

ja rahalised ressursid; 

12. juhib tähelepanu sellele, et EL kaotab igal aastal maksudest kõrvalehoidumise ja 

maksustamisest vältimise tõttu triljon eurot; rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks pöörata 

maksuparadiisidele ja riikidele, kes kasutavad läbipaistmatuid või kahjustavaid 

maksustamistavasid, mis on iga ELi kodanikku mõjutav suur probleem; 

13. peab tervitatavaks G20 raames saavutatud rahvusvahelist kokkulepet rakendada kooskõlas 

ELis juba kehtivate kõrgete standarditega uut ülemaailmset standardit maksustamise 

suurema läbipaistvuse saavutamiseks; nõuab selle kiiret rakendamist ning tõhusat kontrolli 

maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise üle rahvusvahelisel tasandil; väljendab 

heameelt asjaolu üle, et 2016. aasta veebruaris sõlmis komisjon maksuteabe vahetamise 

kokkulepped selliste riikidega nagu Andorra ja Monaco, ning et 2015. aastal sõlmiti juba 

kokkulepped Šveitsi, Liechtensteini ja San Marinoga; 

14. juhib tähelepanu sellele, et läbipaistvus on kõige tulemuslikum vahend võitluses 

kuritarvituste ja pettuse vastu; kutsub komisjoni sellega seoses üles parandama õigusakte, 

tehes kohustuslikuks andmete avaldamise kõigi liidu rahaliste vahendite saajate kohta, sh 

andmed allhangete kohta; 

15. on seisukohal, et ühise meetme kasutuselevõtt kuritegelike grupeeringute varade 

arestimiseks ELis peaks mõjuma kurjategijatele hoiatavalt; kutsub liikmesriikide pädevaid 

asutusi üles jagama olemasolevate kohtumisplatvormidel, nagu näiteks pettuste 

tõkestamise kooskõlastamise nõuandekomitee (COCOLAF) ja teised, parimaid kogemusi 

selles valdkonnas; kutsub liikmesriike üles viivitamatult üle võtma kuriteovarade 

konfiskeerimist käsitlevat direktiivi ning edendama konfiskeeritud vara taaskasutamist 

sotsiaalsetel eesmärkidel, kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, ning toetama Euroopa 

programmi heade tavade vahetamiseks konfiskeeritud vara haldamise valdkonnas, 

edendades sellise vara kasutamist sotsiaalsetel eesmärkidel; 
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16. kutsub liikmesriike üles arendama haldus-, politsei- ja õiguskoostööd, et jälitada, arestida 

ja konfiskeerida kuritegelikul teel saadud vara kogu liidus, ning tõhustama riiklike 

kriminaaltulu jälitamise talitusi, nähes neile ette piisavad ressursid;  

17. rõhutab, et kuritegelikud organisatsioonid teevad koostööd teiste üksustega ning võivad 

tegutseda kokkumängu teel valgekraedest kurjategijatega (nt ettevõtete ja pankadega 

seotud isikud, sh ka kõikidel tasanditel otsuseid tegevad ametnikud), kes ise ei ole küll 

kuritegelike organisatsioonide liikmed, kuid kes tegutsevad mõlema poole huvides; 

18. kutsub liikmesriike üles looma riigi tasandil spetsiaalseid struktuure kuritegelike 

organisatsioonide tuvastamiseks ning jätma riigihangetest välja ettevõtjad, kes on seotud 

korruptiivsete tavade või rahapesuga; 

19. juhib tähelepanu sellele, et organiseeritud kuritegevus kasutab kaevetöid tegevaid 

ehitusettevõtteid rahapesuks ja keskkonnareostust tekitavate toksiliste ainete 

ebaseaduslikuks ladestamiseks; kutsub komisjoni sellise tegevuse tõkestamiseks üles 

teostama kuritegevusvastast kontrolli töövõtjate ja alltöövõtjate suhtes, kellega sõlmitakse 

ELi eelarvest rahastatavate suurte taristuprojektide lepingud; 

20. peab murettekitavaks rahapesuga seotud kuritegelike ettevõtete korduvat tava esitada 

suurprojektide hangete raames omahinnast odavamaid pakkumisi; kutsub komisjoni üles 

lisama ettepanekute majanduslikku hinnangut ettevõtete puhul, kellega sõlmitakse 

lepingud, ja alltöövõtjate puhul; 

21. ergutab liikmesriike viivitamatult ratifitseerima 4. rahapesuvastast direktiivi eesmärgiga 

tagada võrdsed tingimused eri õiguslike vormide puhul, sh sellised juriidilised isikud nagu 

sihtasutused ja usaldusfondidega sarnased õiguslikud üksused; 

22. rõhutab pankade olulist rolli seoses rahapesuga ja kutsub sellega seoses komisjoni üles 

koostama ettepanekut, et tagada rahavoogude täielik läbipaistvus mitte ainult üksikisikute, 

vaid ka juriidiliste isikute ja usaldusfondide puhul; 

23. nõuab tõendatud suurte rahapesujuhtumitega seotud pankade panganduslitsentsi 

tühistamist; 

24. väljendab muret selle pärast, et külastajate rühmadega seotud kulud maksti 2014. aastal 

71,15 % ulatuses välja sularahas; võtab teadmiseks kontrollikoja uuringu, milles juhiti 

tähelepanu asjaolule, et külastajate rühmade kulude hüvitamiseks tehtud sularahamaksed 

on riskantne tava; nõuab külastajate rühmadega seotud sularahamaksete kaotamist; 

25. nõuab, et EL liituks Euroopa Nõukogu riikide korruptsioonivastase ühendusega (GRECO) 

ja täidaks aruandluskohustusi, mis tulenevad ÜRO korruptsioonivastasest konventsioonist, 

mille osaline EL on; palub komisjonil esitada võimalikult kiiresti teine aruanne 

korruptsiooni kohta ELis ja lisada ka teave ELi institutsioonide kohta, mis esimesest 

aruandest puudus, või juhul kui teine aruanne lähikuudel ei valmi, esitada eraldi aruanne 

ELi institutsioonide kohta lisana esimesele aruandele; 

26. väljendab heameelt asjaolu üle, et 2014. aasta detsembris jõudsid Euroopa Parlament, 

nõukogu ja komisjon pärast neli aastat kestnud arutelu kokkuleppele ELi 

andmekaitsereformide osas, mis tugevdab füüsiliste isikute isikuandmete kaitset ja 
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edendab koostööd liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahel; 

27. rõhutab, et alates 2014. aasta jaanuarist on ELi institutsioonid kohustatud sisse viima 

võimalikest rikkumistest teatamise sise-eeskirja, et kaitsta rikkumisest teatajat 

survemeetmete eest ning tagada tõsise üleastumise või väärteo avastamine ELi 

haldusasutuses; peab kahetsusväärseks, et mõned institutsioonid ei ole seda eeskirja veel 

rakendanud; julgustab sellegipoolest ELi liikmesriike töötama välja Euroopa programmi 

rikkumistest teatajate ning tunnistajate kaitseks; 

28. rõhutab, et sellised programmid nagu Herakles, Fiscalis, Perikles ja komisjoni 2013. aasta 

veebruaris esildatud direktiiv ELi finantshuvide ja euro kaitseks võltsimise eest koostati 

selleks, et võidelda ebaseadusliku, rahvusvahelise ja piiriülese kuritegevuse vastu, ning 

nõuab nende ratsionaliseerimist ja suuremat omavahelist kooskõlastatust; 

29. peab murettekitavaks seda, et liikmesriikidele tubakatoodete ebaseadusliku kaubanduse 

vastu võitlemiseks ette nähtud vahendid on vähenenud; kutsub komisjoni 

tubakatööstusega uute kokkulepete sõlmimisel üles sätestama, et nendest kokkulepetest 

liikmesriikidele tulenev tulu peab liikmesriikide eelarves olema seotud tubakatoodete 

ebaseadusliku kaubanduse vastu võitlemise meetmetega; 

30. avaldab tunnustust Madalmaade, Slovakkia ja Malta ELi nõukogu eesistumise 18-kuulise 

programmi üle, milles on tähtsal kohal organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise 

terviklik ja integreeritud strateegia ning võitlus liidu finantshuve kahjustava pettuse vastu, 

mis hõlmab tegevust Euroopa Prokuratuuri loomiseks, andmekaitsemäärusi ning õigusriigi 

ja põhiõiguste edendamist ja kaitset; 

31. rõhutab, et oluline on poliitikute suurem aruandekohuslus; nõuab kohustuslikke 

õigusnorme, milles on sätestatud, et süüdimõistetud isikud või organiseeritud 

kuritegevuses, rahapesus, korruptsioonis või muus raskes kuriteos osalenud isikud ei saa 

olla valitud Euroopa Parlamenti ega töötada teistes ELi institutsioonides ega organites. 
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