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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb 2018. aasta aruannet Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase 
võitluse kohta
(2019/2128(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 310 lõiget 6 ja artikli 325 
lõiget 5,

– võttes arvesse oma resolutsioone komisjoni ja Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
varasemate aastaaruannete kohta,

– võttes arvesse komisjoni 11. oktoobri 2019. aasta aruannet Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule „30. aastaaruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase 
võitluse kohta (2018)“ (COM(2019)0444) ja sellele lisatud komisjoni talituste 
töödokumente (SWD(2019)0361, SWD(2019)0362, SWD(2019)0363, SWD(2019)0364 
ja SWD(2019)0365),

– võttes arvesse OLAFi 2018. aasta aruannet1 ja OLAFi järelevalvekomitee 2018. aasta 
tegevusaruannet,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning kontrollikojale „Komisjoni 
pettustevastase võitluse strateegia: tõhustatud meetmed ELi eelarve kaitsmiseks“ 
(COM(2019)0196),

– võttes arvesse teatisele „Komisjoni pettustevastase võitluse strateegia: tõhustatud 
meetmed ELi eelarve kaitsmiseks“ (COM(2019)0196) lisatud tegevuskava 
(SWD(2019)0170) ja pettuseriski hindamist (SWD(2019)171),

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2018 eelarve täitmise 
kohta koos institutsioonide vastustega2,

– võttes arvesse komisjoni 5. mai 2018. aasta ettepanekut võtta vastu määrus liidu eelarve 
kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi 
toimimises (COM(2018)0324),

– võttes arvesse ELi finantshuvide kaitset käsitlevate standardsätete kehtestamist kõigis 
komisjoni mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekutes,

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 22. novembri 2018. aasta arvamust nr 8/2018 
komisjoni 23. mai 2018. aasta ettepaneku kohta muuta OLAFi määrust (EÜ, Euratom) 
nr 883/2013 seoses Euroopa Prokuratuuriga tehtava koostöö ja OLAFi juurdluste 
tulemuslikkusega (COM(2018)0338),

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja arvamust nr 9/2018 Euroopa Parlamendi ja 

1 OLAF, „Nineteenth report of the European Anti-Fraud Office, 1 January to 31 December 2018“ (Euroopa 
Pettustevastase Ameti üheksateistkümnes aruanne, 1. jaanuar – 31. detsember 2018), 2019.
2 ELT C 340, 8.10.2019, lk 1.
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nõukogu määruse ettepaneku kohta, millega luuakse ELi pettustevastase võitluse 
programm,

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 10. oktoobri 2018. aasta eriaruannet nr 26/2018 
„Mitmed viivitused tolli IT-süsteemide rakendamisel: mis läks valesti?“,

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 01/2019 „Võitlemine pettustega 
ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“,

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 06/2019 „ELi ühtekuuluvuspoliitika 
kulutustega seotud pettuste vastu võitlemine: korraldusasutused peavad tõhustama 
avastamist, reageerimist ja koordineerimist“,

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 12/2019 „E-kaubandus: paljud 
käibemaksu ja tollimaksude kogumise probleemid vajavad lahendamist“,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrust 
(EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdlusi3, ning selle vahehindamist, mille komisjon avaldas 2. oktoobril 2017. aastal 
(COM(2017)0589),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiivi 
(EL) 2017/1371, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu 
kriminaalõiguse abil (finantshuvide kaitse direktiiv)4,

– võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrust (EL) 2017/1939, millega 
rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust 
(EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002)6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, 
Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid 
ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) 
nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) 
nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)7,

– võttes arvesse komisjoni tellitud 4. septembri 2019. aasta aruannet „Study and Reports 
on the VAT Gap in the EU-28 Member States: Final Report“ (Uuring ja aruanded 
käibemaksu alalaekumise kohta ELi 28 liikmesriigis: lõpparuanne), 

– võttes arvesse komisjoni tellitud 2015. aasta mai aruannet „Study to quantify and 

3 ELT L 248, 18.9.2013, lk 1.
4 ELT L 198, 28.7.2017, lk 29.
5 ELT L 283, 31.10.2017, lk 1.
6 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
7 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
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analyse the VAT Gap in the EU Member States: 2015 report“ (Uuring käibemaksu 
alalaekumise ulatuse määramiseks ja analüüsiks ELi liikmesriikides: 2015. aasta 
aruanne) ja komisjoni 7. aprilli 2016. aasta teatist käibemaksu tegevuskava kohta 
„Ühtse ELi käibemaksuala suunas – On aeg otsustada“ (COM(2016)0148),

– võttes arvesse komisjoni 3. veebruari 2014. aasta dokumenti „ELi korruptsioonivastase 
võitluse aruanne“ (COM(2014)0038),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta 
direktiivi 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta8,

– võttes arvesse komisjoni 6. juuni 2011. aasta teatist „Võitlus korruptsiooniga Euroopa 
Liidus“ (COM(2011)0308),

– võttes arvesse oma 14. veebruari 2017. aasta resolutsiooni rikkumisest teatajate rolli 
kohta ELi finantshuvide kaitsmisel9,

– võttes arvesse 12. mai 2017. aasta eduaruannet komisjoni teatise „Sigarettide 
salakaubanduse ja tubakatoodete ebaseadusliku kaubanduse muude vormide vastase 
võitluse hoogustamine – terviklik ELi strateegia (COM/2013/0324 final, 6.6.2013)“ 
rakendamise kohta (COM(2017)0235),

– võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrust (EL) 2017/1939, millega 
rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel10,

– võttes arvesse OLAFi koordineerimisel valminud aruannet „Fraud in Public 
Procurement – A collection of red flags and best practices“ (Riigihangetega seotud 
pettused – ohumärgid ja parimad tavad), mis avaldati 20. detsembril 2017, ja OLAFi 
2017. aasta käsiraamatut vahendite ühisel haldamisel esinevatest õigusnormide 
rikkumistest teatamise kohta („Reporting of irregularities in shared management“),

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 19/2017 „Impordiprotseduurid: 
puudused õigusraamistikus ja ebatõhus rakendamine mõjutavad ELi finantshuve“,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu otsust kohtuasjas C-105/14: kriminaalasi, milles 
süüdistatavad on Ivo Taricco jt11, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu otsust kohtuasjas C-42/17: kriminaalasi järgmiste 
isikute suhtes: M.A.S. ja M.B.12,

– võttes arvesse Üldkohtu otsust kohtuasjas T-48/16: Sigma Orionis SA vs. Euroopa 

8 ELT L 94, 28.3.2014, lk 65.
9 ELT C 252, 18.7.2018, lk 56.
10 ELT L 283, 31.10.2017, lk 1.
11 Kohtuotsus, Euroopa Kohus (suurkoda), 8. september 2015, kriminaalasi, milles süüdistatavad on Ivo Taricco jt, 
C‑105/14, ECLI:EU:C:2015:555.
12 Kohtuotsus, Euroopa Kohus (suurkoda), 5. detsember 2017, kriminaalasi järgmiste isikute suhtes: M.A.S. ja 
M.B., C‑42/17, ECLI:EU:C:2017:936.
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Komisjon13,

– võttes arvesse nõukogu määruse (EL) 2018/541 (halduskoostöö ja pettustevastase 
võitluse kohta käibemaksu valdkonnas) vastuvõtmist, et suurendada liikmesriikide 
suutlikkust tõkestada kõige kahjulikumaid käibemaksupettuse skeeme ja vähendada 
käibemaksu alalaekumist,

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni ELi finantshuvide kaitse kohta 
ning pettusejuhtumite korral raha ja vara tagasinõudmise kohta kolmandatest riikidest14,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 
„Tänapäevane eelarve liidu jaoks, mis hoiab, kaitseb ja avardab võimalusi. Uus 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027“ (COM(2018)0321),

– võttes arvesse oma 4. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni tollipettuste vastase võitluse 
ning ELi omavahendite kaitse kohta15,

– võttes arvesse programmi Herakles III16 jätkuvat rakendamist,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2020),

A. arvestades, et de jure vastutavad liikmesriigid ja komisjon ühiselt 74 % liidu 2018. aasta 
eelarve täitmise eest; arvestades siiski, et de facto kulutavad neid vahendeid 
liikmesriigid ja komisjon vastutab nende järelevalve eest oma kontrollimehhanismide 
kaudu;

B. arvestades, et avaliku sektori kulutuste nõuetekohane haldamine ja ELi finantshuvide 
kaitse peaksid olema ELi poliitika põhielemendid, et suurendada kodanike usaldust 
nende raha nõuetekohase ja tulemusliku kasutamise tagamisega;

C. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 310 lõikes 6 on sätestatud, et 
„[l]iit ja liikmesriigid võitlevad pettuste ja muu liidu finantshuve kahjustava 
ebaseadusliku tegevuse vastu kooskõlas artikliga 325“; arvestades, et vastavalt ELi 
toimimise lepingu artikli 325 lõikele 2 võtavad liikmesriigid „liidu finantshuve 
kahjustavate pettuste vastu samu meetmeid, mida nad kasutavad omaenda finantshuve 
kahjustavate pettuste vastu“; arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 325 
lõike 3 kohaselt „kooskõlastavad liikmesriigid oma meetmeid, mille eesmärk on kaitsta 
liidu finantshuve pettuste eest“, ja nad organiseerivad „koos komisjoniga tiheda ja 
regulaarse koostöö pädevate asutuste vahel“; arvestades, et Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 325 lõike 4 kohaselt tuleb kõigi meetmete üle, mida seadusandja võtab 
vastu liidu finantshuve kahjustavate pettuste ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks, 

13 Kohtuotsus, Üldkohus, 3. mai 2018, Sigma Orionis SA vs. Euroopa Komisjon, T-48/16.
14 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0419.
15 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0384.
16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta määrus (EL) nr 250/2014, millega luuakse Euroopa 
Liidu finantshuvide kaitse valdkonna meetmete edendamise programm (programm Herakles III) (ELT L 84, 
20.3.2014, lk 6).
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konsulteerida kontrollikojaga;

D. arvestades, et heade tulemuste saavutamine tänu lihtsustamisprotsessile hõlmab tulude, 
kulude, tulemuste ja mõju regulaarset hindamist tulemusauditite abil;

E. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 83 kohaselt on korruptsioon eriti 
ohtlik piiriülese mõõtmega kuritegu;

F. arvestades, et liikmesriikide õigus- ja haldussüsteemide mitmekesisust tuleb piisavalt 
käsitleda, et võidelda õigusnormide rikkumiste ja pettusega; arvestades, et komisjon 
peaks seepärast suurendama jõupingutusi, et tagada pettustevastase võitluse tulemuslik 
elluviimine ning selle käegakatsutavamad ja rahuldavamad tulemused;

G. arvestades, et käibemaks on liikmesriikide eelarve jaoks oluline tuluallikas, ning 
arvestades, et käibemaksupõhised omavahendid moodustasid 2018. aastal ELi eelarvest 
11,9 %;

H. arvestades, et teatavate liikmesriikide süstemaatilised ja institutsionaliseeritud 
korruptsioonijuhtumid kahjustavad tõsiselt ELi finantshuve ning ohustavad samal ajal 
ka õigusriiki; arvestades, et 2017. aasta detsembris avaldatud Eurobaromeetri 
eriaruandes korruptsiooni kohta märgiti, et arusaam korruptsioonist ja sellesse 
suhtumine jäi 2013. aastaga võrreldes pigem muutumatuks, mis näitab, et konkreetseid 
tulemusi ELi kodanike usalduse suurendamisel ELi institutsioonide vastu ei saavutatud;

Avastatud ja teatatud õigusnormide rikkumised, mille puhul on tegemist pettusega ja mis 
kahjustavad ELi eelarvet

1. täheldab pettuseviiside ja uute pettusevormide pidevat muutumist, nende tugevat 
riikidevahelist mõõdet ja piiriüleseid petuskeeme (st pettused põllumajandustoodete 
müügiedenduses; varifirmad; tollimaksudest kõrvalehoidumine, kasutades liitu 
imporditavate tekstiiltoodete ja jalatsite väärtuse tegelikust väärtusest väiksemaks 
hindamist ning tollivormistust mitmes liikmesriigis; e-kaubandus ja piraatkaubandus);

2. märgib, et 2018. aastal teatatud pettuste ja muude õigusnormide rikkumiste koguarv 
(11 638 juhtumit) vähenes 2017. aastaga (15 213 juhtumit) võrreldes 25 % ning et 
nendega seotud maksumus püsis eelmise aastaga võrreldes stabiilsena (2,5 miljardit 
eurot võrreldes 2,58 miljardi euroga 2017. aastal);

3. rõhutab, et mitte kõik õigusnormide rikkumised ei ole seotud pettustega ning et tehtud 
vigu tuleb selgelt eristada;

4. tuletab meelde, et pettuste arv ja nendega seotud summad ei ole ELi eelarvet mõjutavate 
pettuste taseme otsene näitaja;

5. märgib, et 2018. aastal teatatud pettuste arv (1 152 juhtumit) püsis 2017. aastaga 
võrreldes stabiilne; peab kahetsusväärseks, et pettustega seotud rahasummad suurenesid 
märkimisväärselt (183 %) ja olid peamiselt seotud ühtekuuluvuspoliitika kulutustega;

6. võtab arvesse asjaolu, et 2018. aastal registreeritud muude õigusnormide rikkumiste arv 
vähenes 27 % (10 487 juhtumit), samal ajal kui nendega seotud rahasummad vähenesid 
37 % ehk 1,3 miljardi euroni;
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7. peab soovitavaks tihedamat koostööd liikmesriikide vahel teabevahetuse valdkonnas nii 
selleks, et parandada andmete kogumist, kui ka selleks, et suurendada nende kontrollide 
tõhusust;

8. peab murettekitavaks toetusesaajate registrijärgse asukoha kontrollimisel ilmnenud 
puudusi; peab kahetsusväärseks, et liikmesriikide ametiasutuste halduskoormuse 
vähendamiseks on neile ELi õigusega pandud kohustus teatada üksnes pettustest või 
muudest õigusnormide rikkumistest, millega on seotud rohkem kui 10 000 eurot ELi 
raha; tuletab meelde, et põllumajanduse ja Euroopa Sotsiaalfondi puhul on arvukalt 
makseid, mis jäävad allapoole 10 000 euro künnist, ja seega võimalikke pettustega 
seotud makseid, mis jäävad aruandluskünnisest allapoole ja millest ei teatata;

Tulud – omavahenditega seotud pettus

9. peab kahetsusväärseks pettustena registreeritud juhtumite arvu 1 % kasvu (2018. aastal 
473ni) ja nendega seotud rahasummade 116 % suurenemist;

10. väljendab muret selle pärast, et komisjoni kiirhinnangute statistika kohaselt oli 
käibemaksu alalaekumine 2018. aastal ligikaudu 130 miljardit eurot, mis moodustab 
umbes 10 % kogu eeldatavast käibemaksutulust, ning et ühendusesisese 
käibemaksupettuse juhtumid lähevad komisjoni hinnangul maksma umbes 50 miljardit 
eurot aastas; peab kahetsusväärseks kolmandatest riikidest pärit väikese maksumusega 
kaupade tarnetest igal aastal tekkivat 5 miljardi euro suurust kahju;

11. võtab arvesse nõukogu määruse (EL) nr 904/2010 (halduskoostöö ning maksupettuste 
vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas)17 muutmist, mille tulemus on riikide 
maksuhaldurite suurem suutlikkus kontrollida piiriüleseid tarneid;

12. nõuab, et võetaks meetmeid, mille eesmärk on täielikult tagada uues tehingute võrgu 
analüüsi (Transaction Network Analysis – TNA) tarkvaras loetletud, uurimise all 
olevate ettevõtjate andmete kaitse;

13. pooldab tolliprotseduuri 42/63 andmete jagamist riiklike maksuhaldurite vahel, mis 
võimaldab impordiliikmesriigil ja kliendi liikmesriigil kontrollida käibemaksu 
numbreid, imporditud kauba väärtust, kauba tüüpi jne;

14. rõhutab, kui oluline on, et liikmesriigid seaksid ELi tasandil kehtestatud riikideülese 
lähenemisviisi asemel prioriteediks riiklike pettustevastase võitluse strateegiate 
väljatöötamise;

15. rõhutab käibemaksu maksmata jätmisega seotud pettuste praeguse olukorra tõsidust, 
eriti nn karussellpettusi, mille tagajärjel ei maksa varifirma asjaomastele 
maksuhalduritele käibemaksu, isegi kui see on kliendilt maha arvestatud;

16. võtab arvesse, et 2018. aastal, nagu ka 2017. ja 2016. aastal, olid päikesepaneelid kaup, 
millega pandi toime kõige rohkem pettusi ja õigusnormide rikkumisi;

17. peab murettekitavaks, et peamine pettusejuhtum on Hiinast imporditud tekstiiltoodete 
väärtuse tegelikust väärtusest väiksemaks hindamine; tunnistab, et ELis on arvestatav 

17 ELT L 268, 12.10.2010, lk 1.
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maksupettuse allikas kaupade piiriülene e-kaubandus, eelkõige väiksemate kaupade 
puhul;

18. märgib, et komisjon esitas 2018. aasta detsembris ebaseadusliku tubakakaubanduse 
vastu võitlemise uue tegevuskava, mis põhineb peamiselt õiguskaitse 
operatiivmeetmetel;

19. tuletab taas kord meelde, et pettuste avastamiseks on kõige tõhusam erinevate 
tuvastusmeetodite (tollivormistuskontrollid, vabastusjärgsed kontrollid, pettusevastaste 
talituste kontrollid jm) kombinatsioon ja et iga meetodi tõhusus sõltub asjaomasest 
liikmesriigist, riigi haldusasutuste tõhusast koordineerimisest ja liikmesriikide 
asjaomaste talituste võimest omavahel teavet vahetada;

20. märgib nördimusega, et pettustena teatatud juhtumite puhul oli keskmine 
sissenõudmismäär aastatel 1989–2018 umbes 37 %;

21. kordab oma üleskutset, et komisjon annaks igal aastal aru ELi omavahendite summast, 
mis on OLAFi sõnastatud soovituste järgimise tulemusel sisse nõutud, ning teavet veel 
sisse nõudmata summade kohta;

Kulutustega seotud pettused

22. väljendab heameelt kulutustega seotud pettustena teatatud juhtumite arvu 3 % 
vähenemise üle (2018. aastal 679 pettust); peab siiski kahetsusväärseks, et nendega 
seotud rahasummades (1,032 miljardit eurot) ilmneb vastupidine suundumus, mis näitab 
198 % kasvu;

23. võtab teadmiseks muude õigusnormide rikkumistena registreeritud juhtumite 4 % 
vähenemise ja nendega seotud rahasummade 48 % vähenemise (844,9 miljonit eurot);

24. rõhutab, kui tähtis on fondide tõhusa inflatsioonivaba eelarvestamise ja pettuste 
vältimise huvides Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (st Euroopa 
Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond, Ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfond, Euroopa Merendus- ja Kalandusfond, Varjupaiga-, Rände- 
ja Integratsioonifond (AMIF), Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks 
(FEAD) ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF)) programmide 
raames jaotatud toetuste asjakohane haldamine ja hoolikas järelevalve;

25. märgib, et kahe poliitikavaldkonna puhul, mida pettused kõige rohkem puudutasid, 
registreeriti ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas 2018. aastal 249 pettust (-6 %), 
mis hõlmasid kokku 63,3 miljonit eurot (+10 %), ja ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas 
registreeriti samuti 2018. aastal 363 pettust (+5 %), mis hõlmasid kokku 959,6 miljonit 
eurot (+199 %);

26. peab kahetsusväärseks, et ühise põllumajanduspoliitika puhul on pettuste sageduse määr 
10 %, samas kui pettuste summa määr on umbes 23 %; märgib nördimusega, et pettuste 
avastamise määr on vaid 0,11 %, samas kui õigusnormide rikkumiste avastamise määr 
on 0,37 %;

27. peab samamoodi kahetsusväärseks, et ühtekuuluvuspoliitika puhul on pettuste 
avastamise määr 0,86 %, samas kui õigusnormide rikkumiste avastamise määr on 
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umbes 0,34 %;

Komisjoni pettustevastase võitluse strateegia

28. võtab teadmiseks komisjoni 2019. aasta pettustevastase võitluse strateegia rakendamise 
ja selle, et strateegiat on kohandatud ELi pettustevastaste õigusaktide 2017. aastal vastu 
võetud kahe olulise täiendusega, st finantshuvide kaitse direktiiviga, millega 
kehtestatakse liikmesriikide kriminaalõiguse rangemad ühised standardid, et kaitsta ELi 
finantshuve, ning Euroopa Prokuratuuri (EPPO) asutamise määrusega;

29. märgib, et praeguseks on ainult kaksteist liikmesriiki uue finantshuvide kaitse direktiivi 
rakendanud, veel kaheksa on selle osaliselt rakendanud ja ülejäänud ei ole seda veel 
üldse rakendanud;

30. tuletab veel kord meelde, et uus pettustevastase võitluse strateegia hõlmab i) pettust 
(sealhulgas käibemaksupettus), ELi finantshuve kahjustavat korruptsiooni ja 
omastamist, nagu on määratletud finantshuvide kaitse direktiivi artiklites 3 ja 4; ii) muid 
liidu finantshuve kahjustavaid kuritegusid, nt süütegusid, mis on seotud 
hankemenetluste kuritarvitamisega, kui need mõjutavad ELi eelarvet; iii) eeskirjade 
eiramist (õigusnormide rikkumist), nagu on määratletud määruse (EÜ, Euratom) 
nr 2988/95 artikli 1 lõikes 2 (kui need on tahtlikud, kuid ei ole hõlmatud juba eespool 
nimetatud kuritegudega), ning iv) liidu institutsioonide, organite ja asutuste liikmete ja 
töötajate ametikohustuste täitmisega seotud olulisi rikkumisi, millele on osutatud 
OLAFi määruse artikli 1 lõikes 4 ja komisjoni otsuse 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom 
(millega asutatakse Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF))18 artikli 2 lõike 1 teises 
lõigus;

31. kiidab heaks pettustevastase võitluse uue strateegia uued prioriteedid, näiteks ELi 
eelarvet kahjustavate pettusemudelite, petturite profiilide ja süsteemi haavatavate 
kohtade parema mõistmise ning pettustevastase võitluse koordineerimise, koostöö ja 
töövoogude optimeerimise eriti komisjoni talitustes ja rakendusametites;

32. märgib, et kõigest üksteist liikmesriiki on võtnud vastu riikliku pettustevastase võitluse 
strateegia;

33. nõuab uurimiste kiiremat lõpetamist, eriti juhul, kui uurimist ei saa lõpetada 12 kuu 
jooksul pärast selle algatamist;

Euroopa Prokuratuuri asutamisel tehtud edusammud

34. võtab teadmiseks ajutise haldusdirektori ametisse nimetamise 2018. aastal;

35. tuletab meelde, et 2019. aasta oktoobri lõpuks ei olnud viis liikmesriiki Euroopa 
Prokuratuuriga ühinenud; tuletab siiski meelde, et määruse (EL) 2017/1939 
põhjenduse 9 kohaselt võivad nad selle piiriülese koostööga ühineda igal ajal;

36. rõhutab, et 2018. aastal algatatud Euroopa peaprokuröri valikumenetluses esines 
viivitusi, kuna Euroopa Parlament ja nõukogu olid eelistatud kandidaadi suhtes eri 

18 EÜT L 136, 31.5.1999, lk 20.
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arvamusel;

37. võtab rahuloluga teadmiseks Euroopa Prokuratuurile piiriüleste terrorikuritegude 
valdkonnas pädevuse andmise protsessi aeglustamise; võtab teadmiseks Euroopa 
Ülemkogu 18. oktoobri 2018. aasta järeldused;

Parandamist vajavad valdkonnad

38. juhib tähelepanu kahele parandamist vajavale valdkonnale: esiteks vajab komisjon 
pettuseriski hindamise ja pettuseriski juhtimise parandamiseks ulatuslikumat 
analüüsisuutlikkust, et ta saaks analüüsida pettusemudeleid, petturite profiile ja ELi 
sisekontrollisüsteemide nõrku kohti käsitlevaid andmeid; teiseks tuleb järjepidevuse 
tagamiseks ning tõhususe ja tulemuslikkuse optimeerimiseks pettuseriskide 
detsentraliseeritud hindamist ja juhtimist kooskõlastada ja tugeva järelevalvesüsteemi 
abil jälgida;

39. rõhutab korruptsiooni ja pettuse vahelist seost ELi kulutuste valdkonnas; peab 
kahetsusväärseks, et komisjon ei pea enam vajalikuks korruptsioonivastase võitluse 
aruande avaldamist;

40. palub vast valitud komisjonil koostada ühe oma üldise prioriteedina kõigi ELi eelarvet 
täitvate finantsosaliste jaoks huvide konflikti ennetusliku vältimise üleeuroopalise 
strateegia;

41. on seisukohal, et tollimaksu alalaekumise mõõtmiseks ja mõõtmise tõhusa metoodika 
väljatöötamiseks (vähemalt selle põhielementides) on vaja lisaalgatusi;

42. on ühtlasi seisukohal, et tollikontrolle tuleks kohandada uute pettuseriskidega ja 
piiriülese kaubanduse kiire laienemisega, mida soodustavad e-kaubandus ja paberivaba 
äritegevus;

43. täheldab, et e-kaubanduse laienemine on tõsine probleem maksuhalduritele, kui nt 
müüja ei ole ELis maksukohustuslasena registreeritud või käibemaks deklareeritakse 
tehingute tegelikust väärtusest tunduvalt väiksemana;

44. tunneb muret e-kaubanduse raames kolmandatest riikidest saabuvate kaupade väärtuse 
tegelikust väiksemana näitamise ohu pärast; väljendab heameelt meetmete üle, mida on 
võetud selleks, et lahendada e-kaubanduses toimuva käibemaksupettuse probleem;

45. kutsub OLAFit üles teavitama Euroopa Parlamenti e-kaubanduse raames toimuva 
väikese väärtusega rõivaste impordiga seotud juurdluste tulemustest; kutsub komisjoni 
ja liikmesriike üles tegema järelevalvet e-kaubanduse tehingute üle, milles osalevad 
väljaspool ELi asuvad müüjad, kes ei deklareeri käibemaksu (näiteks kasutades alusetult 
kaubanäidise staatust) või hindavad kaupade väärtuse tahtlikult väiksemaks, et 
käibemaksu kas tervenisti vältida või vähendada makstavat summat;

46. tunnistab vajadust kaotada ELi praeguse pettustevastase õiguskaitsesüsteemi teatavad 
puudused, eriti seoses täpsete andmete kogumisega pettuste ja muude õigusnormide 
rikkumiste kohta;

47. peab hämmastavaks, et komisjonil puudub põhjalik ja võrreldav teave tuvastatud 
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pettuste taseme kohta ELi kulutustes;

48. kutsub komisjoni üles tagama OLAFi hallatava IT-süsteemi (mida tuntakse 
rikkumisjuhtumite haldamise süsteemi (IMS) nime all) tõhususe, nii et kõik pädevad 
asutused edastavad õigeaegselt teavet ELi finantshuve kahjustavate pettustega seotud 
kriminaaluurimiste kohta;

49. tuletab liikmesriikidele meelde, et nende endi huvides on teha komisjoniga täielikku 
koostööd;

50. märgib, et jagatud eelarve täitmise valdkonnas ei ole komisjonil õigust algatada 
ebausaldusväärsete ettevõtjate kõrvalejätmist, kui liikmesriikide ametiasutused seda ei 
tee; kutsub liikmesriike üles teatama kiiresti rikkumisjuhtumite haldamise süsteemis 
(IMS) pettusejuhtumitest ning kasutama võimalikult hästi varajase avastamise ja 
kõrvalejätmise süsteemi;

51. nõuab kindlalt, et liikmesriigid kasutaksid tõhusalt andmebaasi ARACHNE pakutavat 
pettuse ennetamise vahendit ning esitaksid selleks õigeaegselt andmeid ja kasutaksid ära 
võimalusi, mida pakuvad suurandmed ELi rahaliste vahendite petturliku ja õigusvastase 
kasutamise ärahoidmiseks;

52. juhib tähelepanu liikmesriikide rollile halduskoostöö lepingute rakendamisel, 
kontrollide tõhususes, andmete kogumise tagamisel ning järelevalves selle üle, kuidas 
kauplejad järgivad õigusraamistikku;

Rahvusvaheline koostöö

53. võtab arvesse 1. septembril 2018 jõustunud ELi ja Norra lepingut halduskoostöö ja 
sissenõudmisabi kohta käibemaksu valdkonnas;

54. väljendab heameelt iga-aastase seminari (mis toimus Bosnias ja Hertsegoviinas 
2018. aasta juunis) korraldamise üle kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide 
partnerasutustele pettuste eduka uurimise parimate tavade kohta, samuti ELi ja Ukraina 
assotsieerimislepingu raames 2018. aasta juulis Ukrainas peetud õpikoja üle, milles 
osalesid kõik asjaomased pettusevastased teenistused;

55. väljendab heameelt selle üle, et OLAF allkirjastas kaks halduskoostöö kokkulepet – ühe 
Aafrika Arengupanga ja teise USA rahvusvahelise arengu ameti (USAID) peainspektori 
bürooga;

56. juhib tähelepanu tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni 
(FCTC protokolli) täitmise tagamisega seotud probleemidele kolmandates riikides;

57. võtab teadmiseks pettusevastaste koordineerimistalituste (AFCOS) rolli laiendamise 
riiklike ametiasutuste vahelise piiriülese koostöö eri kanalite tõhususe suurendamisel, 
eriti tollipettuste vastu võitlemisel;

58. kutsub liikmesriike üles vahetama Eurofisci võrgustiku kaudu rohkem teavet 
pettusekahtlusega äriühingute ja tehingute kohta;

Läbipaistvusnormid ja valdkondadevahelised sätted
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59. ootab, et nn koondmääruse vastuvõtmine vähendaks oluliselt pettuste määra 
põllumajandus- ja ühtekuuluvuspoliitikas;

60. tunnistab finantsmääruse artikli 61 ja selles sätestatud huvide konflikti määratluse 
muutmise olulisust kõigi finantsjuhtimises osalejate jaoks, kes täidavad ELi eelarvet eri 
haldusviiside alusel, sealhulgas riigi tasandil;

61. pooldab selget õiguslikku alust, mis võimaldab OLAFil pärast määruse (EL, Euratom) 
nr 883/2013 läbivaatamist tutvuda riikide pädevate asutuste abil pangakonto andmetega;

62. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa Liidu Kohtule, Euroopa Kontrollikojale, Euroopa Pettustevastasele Ametile 
(OLAF) ja OLAFi järelevalvekomiteele.


