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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

2018 m. metinis pranešimas „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su 
sukčiavimu“
(2019/2128(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 310 straipsnio 6 dalį 
ir 325 straipsnio 5 dalį,

– atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl ankstesnių Komisijos ir Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybos (OLAF) metinių ataskaitų,

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 11 d. Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai „30-oji Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu 
metinė ataskaita (2018 m.)“ (COM(2018)0444) ir prie jos pridedamus tarnybų darbo 
dokumentus (SWD(2019)0361, SWD(2019)0362, SWD(2019)0363, SWD(2019)0364 ir 
SWD(2019)0365),

– atsižvelgdamas į OLAF 2018 m. ataskaitą1 ir OLAF Priežiūros komiteto 2018 m. 
veiklos ataskaitą,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Audito Rūmams 
„Komisijos kovos su sukčiavimu strategija: aktyvesni ES biudžeto apsaugos veiksmai“ 
(COM(2019)0196),

– atsižvelgdamas į „Veiksmų planą“ (SWD (2019)0170) ir „Sukčiavimo rizikos 
vertinimą“ SWD (2019)171), pridedamus prie komunikato „Komisijos kovos su 
sukčiavimu strategija: aktyvesni ES biudžeto apsaugos veiksmai“ (COM(2019)0196),

– atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo 
ataskaitą kartu su institucijų atsakymais2,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 5 d. Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl 
Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo 
valstybėse narėse trūkumų (COM(2018)0324),

– atsižvelgdamas į tai, kad pradėtos taikyti standartinės nuostatos dėl ES finansinių 
interesų apsaugos pagal visus Komisijos DFP pasiūlymus,

– atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 22 d. Europos Audito Rūmų nuomonę Nr. 8/2018 
dėl 2018 m. gegužės 23 d. Komisijos pasiūlymo dėl OLAF reglamento Nr. 883/2013 
dalinio pakeitimo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų 
veiksmingumo (COM(2018)0338),

– atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų nuomonę Nr. 9/2018 dėl pasiūlymo dėl 

1 OLAF „19-oji Europos kovos su sukčiavimu tarnybos ataskaita, nuo 2018 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.“, 
2019 m.
2 OL C 340, 2019 10 8, p. 1.
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Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kovos su sukčiavimu programos,

– atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 10 d. Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą 
Nr. 26/2018 „Keli vėlavimai įgyvendinti muitinės IT sistemas: kas buvo ne taip?“,

– atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 01/2019 „Kova su 
sukčiavimu naudojant ES lėšas. Reikalingi veiksmai“,

– atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 06/2019 „Sukčiavimo 
panaikinimas ES sanglaudos politikos srityje. Vadovaujančiosios institucijos turi 
stiprinti aptikimą, atsaką ir koordinavimą“,

– atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 12/2019 „Elektroninė 
prekyba: vis dar reikia įveikti nemažai su PVM ir muitų surinkimu susijusių iššūkių“,

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų 
tyrimų3 ir į jo laikotarpio vidurio peržiūrą, kurią 2017 m. spalio2 d. paskelbė Komisija 
(COM(2017)0589),

– atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu 
sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (FIA direktyva)4,

– atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje5,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20026,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (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 panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20127,

– atsižvelgdamas į Komisijos užsakymu parengtą 2019 m. rugsėjo 4 d. ataskaitą „28 ES 
valstybių narių PVM nepriemokos tyrimas ir ataskaitos. Galutinė ataskaita“, 

– atsižvelgdamas į Komisijos užsakymu parengtą 2015 m. gegužės mėn. ataskaitą 
„Tyrimas, kuriuo kiekybiškai nustatoma ir analizuojama PVM nepriemoka ES 
valstybėse narėse, 2015 m. ataskaita“ ir į 2016 m. balandžio 7 d. Komisijos komunikatą 
dėl PVM veiksmų plano „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas spręsti“ 

3 OL L 248, 2013 9 18, p. 1.
4 OL L 198, 2017 7 28, p. 1.
5 OL L 283, 2017 10 31, p. 1.
6 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
7 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
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(COM(2016)0148),

– atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 3 d. Komisijos ES kovos su korupcija ataskaitą 
(COM(2014)0038),

– atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2014/24/EB dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB8,

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 6 d. Komisijos komunikatą „Kova su korupcija ES“ 
(COM(2011)0308),

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl informatorių vaidmens 
saugant Europos Sąjungos finansinius interesus9,

– atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 12 d. Komisijos komunikato „Kovos su cigarečių 
kontrabanda ir kitokia neteisėta prekyba tabako gaminiais stiprinimas. Visapusė ES 
strategija“ (COM(2013)324, 2013 m. birželio 6 d.) įgyvendinimo pažangos ataskaitą 
(COM(2017)0235),

– atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje10,

– atsižvelgdamas į OLAF koordinuojamą ataskaitą „Sukčiavimas vykdant viešuosius 
pirkimus – įspėjamųjų ženklų ir geriausios patirties rinkinys“, paskelbtą 2017 m. 
gruodžio 20 d., ir 2017 m. OLAF vadovą „Pranešimas apie pažeidimus pasidalijamojo 
valdymo atveju“,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 19/2017 „Importo procedūros: 
teisinės sistemos trūkumai ir neveiksmingas įgyvendinimas daro poveikį ES 
finansiniams interesams“,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą, priimtą byloje C-
105/14, baudžiamoji byla prieš Taricco ir kt.11, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą, priimtą byloje C-
42/17, baudžiamoji byla prieš M.A.S ir M.B.12,

– atsižvelgdamas į Bendrojo Teismo sprendimą, priimtą byloje T-48/16, Sigma Orionis 
SA prieš Europos Komisiją13,

– atsižvelgdamas į Tarybos reglamentą (ES) 2018/541 dėl administracinio 
bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu PVM srityje, siekiant padidinti valstybių 

8 OL L 94, 2014 3 28, p. 65.
9 OL C 252, 2018 7 18, p. 56.
10 OL L 283, 2017 10 31, p. 1.
11 2015 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas, priimtas byloje C-105/14, baudžiamoji 
byla prieš Ivo Taricco ir kt., 105/14, ECLI:EU:C:2015:555.
12 2017 m. gruodžio 5 d. Teisingumo Teismo sprendimas (didžioji kolegija), priimtas byloje C-42/17, baudžiamoji 
byla prieš M.A.S. ir M.B., 42/17, ECLI:EU:C:2017:936.
13 2018 m. gegužės 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas, priimtas byloje T-48/16, Sigma Orionis SA prieš Europos 
Komisiją.
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narių pajėgumus išnaikinti žalingiausio sukčiavimo PVM schemas ir sumažinti PVM 
nepriemoką,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. spalio 25 d. rezoliuciją „ES finansinių interesų apsauga. 
Pinigų ir turto susigrąžinimas iš trečiųjų valstybių sukčiavimo atvejais“14,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Europos Vadovų 
Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina. 2021–
2027 m. daugiametė finansinė programa“ (COM(2018)0321),

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl daugiametės finansinės 
programos ir nuosavų išteklių15,

– atsižvelgdamas į tęsiamą programos „Hercule III“ įgyvendinimą16,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi de jure valstybės narės ir Komisija yra bendrai atsakingos už maždaug 74 proc. 
Sąjungos 2018 m. biudžeto įvykdymo; kadangi de facto valstybės narės šiuos išteklius 
panaudoja, o Komisija yra atsakinga už jų priežiūrą, kurią vykdo pasinaudodama savo 
kontrolės mechanizmais;

B. kadangi tam, kad būtų galima padidinti piliečių pasitikėjimą ir užtikrinti, kad piliečių 
pinigai būtų naudojami tinkamai ir veiksmingai, patikimas viešųjų išlaidų valdymas ir 
ES finansinių interesų apsauga turėtų būti pagrindiniai ES politikos elementai;

C. kadangi SESV sutarties 310 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad „Sąjunga ir valstybės 
narės Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiam sukčiavimui ir kitoms neteisėtoms 
veikoms priešinasi pagal 325 straipsnį“; kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 325 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad valstybės narės prieš Sąjungos 
finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą imasi tų pačių priemonių, kurių jos imasi 
prieš savo pačių finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą; kadangi SESV sutarties 
325 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „valstybės narės derina savo veiksmus, skirtus 
Sąjungos finansiniams interesams nuo sukčiavimo apsaugoti“ ir kad „jos, Komisijos 
padedamos, organizuoja glaudų ir reguliarų kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimą“; kadangi pagal SESV 325 straipsnio 4 dalį su Europos Audito 
Rūmais privaloma konsultuotis dėl visų priemonių, kurias teisėkūros institucija ketina 
patvirtinti ES finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo prevencijos ir kovos su 
juo srityse;

D. kadangi norint užtikrinti, jog taikant supaprastinimo procesus būtų gaunami geri veiklos 
rezultatai, reikia reguliariai vykdyti veiklos auditus ir per juos vertinti indėlius, išlaidas, 

14 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0419.
15 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0384.
16 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 250/2014, kuriuo nustatoma 
programa, skirta Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti (programa „Hercule III“), 
OL L 84, 2014 3 20, p. 6.
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rezultatus ir poveikį;

E. kadangi pagal SESV 83 straipsnį korupcija apibrėžiama kaip viena iš ypač sunkių 
nusikaltimų, turinčių tarpvalstybinį pobūdį, sričių;

F. kadangi reikia tinkamai spręsti valstybių narių teisinių ir administracinių sistemų 
įvairovės klausimą, kad būtų šalinami pažeidimai ir kovojama su sukčiavimu; kadangi 
dėl to Komisija turėtų dėti daug daugiau pastangų ir užtikrinti, kad kova su sukčiavimu 
būtų vykdoma veiksmingai ir kad būtų pasiekta apčiuopiamesnių ir labiau patenkinamų 
rezultatų;

G. kadangi PVM yra svarbus nacionalinių biudžetų pajamų šaltinis ir PVM pagrįsti 
nuosavi ištekliai 2018 m. sudarė 11,9 proc. visų ES biudžeto pajamų;

H. kadangi sistemingi ir įsigalėję korupcijos atvejai kai kuriose valstybėse narėse labai 
kenkia ES finansiniams interesams ir kartu kelia grėsmę teisinei valstybei; kadangi 
2017 m. gruodžio mėn. paskelbtoje specialiojoje „Eurobarometro“ ataskaitoje Nr. 470 
dėl korupcijos teigiama, kad bendras korupcijos suvokimas ir požiūris į ją apskritai 
išliko gana stabilūs, palyginti su 2013 m. duomenimis, ir tai rodo, kad nebuvo pasiekta 
jokių konkrečių rezultatų ES piliečių pasitikėjimo savo institucijomis didinimo 
klausimu;

Sukčiavimui priskiriami pažeidimai, kurie nustatyti, apie kuriuos pranešta ir kurie turi 
neigiamą poveikį Europos Sąjungos biudžetui

1. atkreipia dėmesį į nuolatinę sukčiavimo būdų kaitą ir naujus sukčiavimo modelius, 
pasižyminčius reikšmingu tarpvalstybinių aspektu ir tarpvalstybinėmis sukčiavimo 
schemomis (kaip antai sukčiavimas žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo srityje, 
priedangos įmonės, vengimas mokėti muitus nurodant per mažą tekstilės gaminių ir 
avalynės vertę šiems gaminiams patenkant į Sąjungą ir atliekant muitinį įforminimą 
keliose valstybėse narėse, elektroninė prekyba ir klastojimas);

2. pažymi, kad 2018 m. bendras žinomų sukčiavimu laikomų ir juo nelaikomų pažeidimų 
skaičius (11 638 atvejų) sumažėjo 25 proc., palyginti su 2017 m. (15 213 atvejų) ir kad 
jų vertė liko stabili, palyginti su praeitais metais (2,5 mlrd. EUR 2016 m. ir 2,58 mlrd. 
EUR 2017 m.);

3. atkreipia dėmesį į tai, kad ne visi pažeidimai padaryti sukčiaujant ir kad reikia aiškiai 
atskirti padarytas klaidas;

4. primena, kad sukčiavimu laikomų pažeidimų skaičius ir su jais susijusios sumos nėra 
tiesioginis ES biudžetui poveikį darančio sukčiavimo lygmens vertinimo rodiklis;

5. pažymi, kad sukčiavimu laikomų pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius 2018 m. 
(1 152 atvejai) išliko stabilus, palyginti su 2017 m.; apgailestauja, kad su jais susijusios 
lėšų sumos padidėjo net 183 proc. ir buvo daugiausia susijusios su sanglaudos politikos 
išlaidomis;

6. atsižvelgia į tai, kad 2018 m. užregistruotų sukčiavimu nelaikomų pažeidimų skaičius 
sumažėjo 27 proc. (10 487 atvejai), o susijusios lėšų sumos sumažėjo 37 proc. ir siekė 
maždaug 1,3 mlrd. EUR;
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7. mano, kad valstybės narės turėtų glaudžiau bendradarbiauti keičiantis informacija, kad 
pagerintų savo duomenų rinkimą ir padidintų savo patikrų veiksmingumą;

8. yra sunerimęs dėl klaidų, atskleistų tikrinant paramos gavėjų registruotas buveines; 
apgailestauja, kad, siekiant sumažinti administracinę naštą valstybių narių valdžios 
institucijoms, pagal ES teisės aktus iš jų reikalaujama teikti ataskaitas tik apie 
sukčiavimu laikomus ar sukčiavimu nelaikomus pažeidimus, susijusius su ES lėšų 
sumomis, didesnėmis nei 10 000 EUR; primena, kad mokėjimai iš žemės ūkio fondų ir 
Europos socialinio fondo dažnai yra mažesni už 10 000 EUR, dėl to apie sukčiaujant 
įvykdytus mokėjimus, kurie yra mažesni už pranešimo ribą, gali būti nepranešama;

Pajamos – sukčiavimas nuosavų išteklių srityje

9. apgailestauja, kad 1 proc. padidėjo registruotų sukčiavimu laikomų pažeidimų skaičius 
(iki 473 atvejų 2018 m.), taip pat 116 proc. padidėjo su tuo susijusios lėšų sumos;

10. reiškia susirūpinimą dėl to, kad, remiantis Komisijos pirminio vertinimo statistiniais 
duomenimis, PVM nepriemoka 2018 m. siekė maždaug 130 mlrd. EUR, t. y. daugiau 
kaip 10 proc. visų tikėtinų PVM pajamų, ir kad Komisija vertina, jog dėl sukčiavimo 
PVM Bendrijos viduje atvejų Sąjungos kasmet patiriamos išlaidos siekia apie 50 mlrd. 
EUR; apgailestauja, kad kasmet prarandama 5 mlrd. EUR dėl iš trečiųjų valstybių 
tiekiamų nedidelės vertės prekių;

11. atsižvelgia į iš dalies pakeistą Reglamentą (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio 
bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje17, nes dėl to 
padidėjo mokesčių administratorių gebėjimus tikrinti tarpvalstybinį tiekimą;

12. ragina imtis priemonių siekiant visiškai užtikrinti ekonominės veiklos vykdytojų, kurių 
atžvilgiu vykdomas tyrimas, duomenų, įvestų į naują sandorių tinklų analizės (STA) 
programą, apsaugą;

13. palankiai vertina tai, kad nacionaliniai mokesčių administratoriai dalijasi 42 ir 63 
muitinės procedūrų duomenimis, nes tai sudaro galimybes importo valstybei narei ir 
kliento valstybei narei atlikti PVM mokėtojų kodų, importuotų prekių vertės, prekių 
rūšies ir kt. kryžminę patikrą;

14. pabrėžia, jog itin svarbu, kad valstybės narės, papildomai prie ES lygmeniu nustatytų 
viršnacionalinių strategijų, plėtotų nacionalines kovos su sukčiavimu strategijas 
(NKSS);

15. atkreipia dėmesį į dabartinės padėties, susijusios su sukčiavimu vengiant mokėti PVM, 
visų pirma vadinamuoju karuseliniu sukčiavimu, rimtumą, nes dėl to dingęs 
prekiautojas nemoka PVM atitinkamiems mokesčių administratoriams, net jei šis 
mokestis buvo išskaičiuotas iš kliento;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. labiausiai susijusios su sukčiavimu ir pažeidimais 
mokesčių srityje prekės buvo saulės kolektoriai, ir ta pati padėtis buvo 2017 ir 2016 m.;

17. yra susirūpinęs, kad nurodoma per maža iš Kinijos importuojamų tekstilės gaminių ir 

17 OL L 268, 2010 10 12, p. 1.
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avalynės vertė yra svarbiausias sukčiavimo pavyzdys; pripažįsta, kad tarpvalstybinė 
elektroninė prekyba prekėmis yra reikšmingas mokestinio sukčiavimo šaltinis Europos 
Sąjungoje, ypač smulkesnių prekių atveju;

18. pažymi, kad 2018 m. gruodžio mėn. Komisija pristatė naują kovos su neteisėta prekyba 
tabako gaminiais kovos planą, iš esmės grindžiamą teisėsaugos veiklos priemonėmis;

19. dar kartą primena, kad, siekiant nustatyti sukčiavimo atvejus veiksmingiausia taikyti 
skirtingų aptikimo metodų (prekių išleidimo kontrolė, patikrinimai po prekių išleidimo, 
patikrinimai, kuriuos atlieka kovos su sukčiavimu tarnybos, ir kt.) derinį ir kad 
kiekvieno metodo veiksmingumas priklauso nuo atitinkamos valstybės narės, 
veiksmingo jos administracijos koordinavimo ir atitinkamų valstybių narių tarnybų 
gebėjimo bendrauti tarpusavyje;

20. nerimauja dėl to, kad vidutinis išieškojimo rodiklis atvejais, apie kuriuos pranešta kaip 
apie sukčiavimą, 1989–2018 m., buvo apie 37 proc.;

21. prašo Komisijos kasmet pateikti ataskaitą apie ES nuosavų išteklių sumą, susigrąžintą 
laikantis OLAF pateiktų rekomendacijų, ir pranešti apie sumą, kurią dar reikia 
susigrąžinti;

Sukčiavimas išlaidų srityje

22. palankiai vertina tai, kad 3 proc. sumažėjo praneštų sukčiavimu laikomų išlaidų 
pažeidimų atvejų skaičius (2018 m. nustatyti 679 sukčiavimu laikomi pažeidimai); vis 
dėlto apgailestauja, kad susijusių lėšų sumų (1 032 mlrd. EUR) srityje būta priešingos 
tendencijos, nes šios sumos padidėjo 198 proc.;

23. pažymi, kad 4 proc. sumažėjo užregistruotų sukčiavimu nelaikomų pažeidimų, taip pat 
48 proc. sumažėjo susijusios finansinės sumos (844,9 mln. EUR);

24. pabrėžia, kaip svarbu atitinkamai valdyti ir atidžiai stebėti dotacijas, skirstomas pagal 
ESI fondus (Europos struktūriniai ir investicijų fondai, t. y. Europos regioninės plėtros 
fondas, Europos socialinis fondas, Sanglaudos fondas, Europos žemės ūkio fondas 
kaimo plėtrai, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas, PMIF (Prieglobsčio, 
migracijos ir integracijos fondas), EPLSAF (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondas), EGF (Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas)), 
siekiant, kad šių fondų biudžetas būtų veiksmingas ir neinfliacinis ir būtų išvengta 
sukčiavimo;

25. pažymi, kad dviejų, labiausiai sukčiavimo paveiktų politikos sričių atveju, 
249 sukčiavimu laikomi pažeidimai užregistruoti 2018 m. (-6 proc.) bendros žemės ūkio 
politikos srityje, susiję su bendra 63,3 mln. EUR suma (+10 proc.), ir 363 (+5 proc.), vėl 
2018 m., – sanglaudos politikos srityje, susiję su bendra 959,6 mln. EUR suma 
(+199 proc.);

26. apgailestauja, kad BŽŪP atveju „sukčiavimo dažnis“ (angl. FFL) siekia 10 proc., o 
„sukčiavimo mastas“ sudaro apie 23 proc.; apgailestaudamas pažymi, kad „sukčiavimo 
nustatymo lygis (angl. FDR) sudaro tik 0,11proc., nors „pažeidimų nustatymo lygis“ 
(angl. IDR) siekia 0,37 proc.;
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27. taip pat apgailestauja, kad „sukčiavimo nustatymo lygis sanglaudos politikos atveju 
siekia 0,86 proc., o „pažeidimų nustatymo lygis“ – apie 0,34 proc.;

Komisijos kovos su sukčiavimu strategija

28. atkreipia dėmesį į įgyvendinamą 2019 m. Komisijos kovos su sukčiavimu strategiją 
(KKSS), priimtą atsižvelgiant į du naujus svarbius 2017 m. priimtus ES kovos su 
sukčiavimu teisės aktus, t. y. Direktyvą dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (FIA direktyvą), kurioje 
nustatyti griežtesni bendri valstybių narių baudžiamosios teisės standartai siekiant 
apsaugoti ES finansinius interesus, ir reglamentą, pagal kurį įsteigiama Europos 
prokuratūra (angl. EPPO);

29. pažymi, kad iki šiol tik dvylika valstybių narių yra įgyvendinusios naująją FIA 
direktyvą, dar aštuonios yra ją įgyvendinusios iš dalies, o kitos jos dar apskritai 
neįgyvendino;

30. dar kartą primena, kad KKSS apima: i) ES finansiniams interesams kenkiantį 
sukčiavimą (įskaitant sukčiavimą PVM), korupciją ir pasisavinimą, kaip apibrėžta FIA 
direktyvos 3 ir 4 straipsniuose; ii) kitą Sąjungos finansiniams interesams kenkiančią 
nusikalstamą veiką, pvz. ES biudžetui kenkiančius teisės pažeidimus, susijusius su 
piktnaudžiavimu viešųjų pirkimų procedūromis; iii) Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2988/9523 1 straipsnio 2 dalyje apibrėžtus pažeidimus (tyčinius pažeidimus, 
neįtrauktus į pirmiau paminėtą nusikalstamą veiką) ir iv) šiurkščius Sąjungos institucijų 
arba įstaigų darbuotojų arba narių profesinių pareigų pažeidimus, kaip nurodyta OLAF 
reglamento 1 straipsnio 4 dalyje ir Komisijos sprendimo (EB, EAPB, Euratomas) 
Nr. 352/1999, įsteigiančio Europos kovos su sukčiavimu tarnybą, 2 straipsnio 1 dalies 
antroje pastraipoje18;

31. palankiai vertina naujus prioritetus, nustatytus naujoje KKSS, kaip antai ES biudžetui 
interesams kenkiančio sukčiavimo būdų, sukčiautojų profilio ir su tokiu sukčiavimu 
susijusių sisteminių pažeidžiamų sričių supratimo gerinimas, taip pat koordinavimo, 
bendradarbiavimo ir darbo srautų kovos su sukčiavimu srityje optimizavimas, visų 
pirma tarp Komisijos tarnybų ir vykdomųjų įstaigų‘;

32. pažymi, kad tik vienuolika valstybių narių yra patvirtinusios nacionalines kovos su 
sukčiavimu strategijas;

33. ragina greičiau baigti tyrimus, ypač tais atvejais, kai tyrimas negali būti baigtas per 
dvylika mėnesių nuo jo pradėjimo datos;

Europos prokuratūros steigimo pažanga

34. atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. paskirtas laikinasis administracijos direktorius;

35. primena, kad iki 2019 m. spalio mėn. prie Europos prokuratūros buvo prisijungusios 
penkios valstybės narės; vis dėlto primena, kad pagal Reglamento 2017/1939 9 straipsnį 
valstybės narės bet kada gali prisijungti prie šio tarpvalstybinio bendradarbiavimo;

18 OL L 136, 1999 5 31, p. 20.
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36. pabrėžia, kad vykdant Europos generalinio prokuroro atrankos procedūrą, pradėtą 
2018m., nustatyta vėlavimų dėl nesutarimų tarp Europos Parlamento ir Tarybos 
pageidaujamo kandidato klausimu;

37. su džiaugsmu pažymi, kad lėtėja kompetencijų, pagal kurias Europos prokuratūros 
įgaliojimai išplečiami, kad jie apimtų ir kovą su tarpvalstybiniais teroristiniais 
nusikaltimais, suteikimo procesas; atkreipia dėmesį į 2018 m. spalio 18 d. įvykusio 
Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas;

Tobulintinos sritys

38. atkreipia dėmesį į dvi tobulintinas sritis: pirma, kad sukčiavimo rizika būtų vertinama 
tiksliau ir valdoma geriau, Komisijai reikalingi visapusiškesni centralizuoti analitiniai 
pajėgumai – tada ji galėtų peržiūrėti duomenis apie sukčiavimo modelius, sukčiautojų 
profilį ir pažeidžiamas ES vidaus kontrolės sistemų sritis; antra, siekiant užtikrinti 
nuoseklumą ir optimalų efektyvumą bei veiksmingumą, reikia, kad decentralizuotas 
sukčiavimo rizikos vertinimas ir valdymas būtų koordinuojamas ir stebimas naudojant 
tvirtą peržiūros sistemą;

39. pabrėžia korupcijos ir sukčiavimo ryšį ES išlaidų srityje; apgailestauja dėl to, jog 
Komisija daugiau nemano, kad reikia skelbti kovos su korupcija ataskaitą;

40. ragina naujai išrinktą Komisiją parengti Europos masto strategiją, pagal kurią būtų 
aktyviai vengiama visų finansų subjektų, įgyvendinančių ES biudžetą, interesų konfliktų 
ir tai būtų laikoma vienu svarbiausių prioritetų;

41. mano, kad reikia tolesnių iniciatyvų dėl muitų nepriemokų, bent jau svarbiausių jų 
elementų, įvertinimo ir siekiant parengti veiksmingą šio matavimo metodiką;

42. taip pat mano, kad muitinis tikrinimas turėtų būti pritaikytas naujoms sukčiavimo 
rizikoms ir sparčiai tarpvalstybinės prekybos plėtrai, kurią lengvina elektroninė 
prekyba, taip pat bepopieris verslas;

43. atkreipia dėmesį į tai, kad elektroninės prekybos plėtra dažnai yra rimtas iššūkis 
mokesčių administracijoms, kai, pvz., pardavėjas neturi ES apmokestinamos tapatybės, 
o PVM deklaracijose yra nurodoma kur kas mažesnė nei tikroji deklaruotų operacijų 
vertė;

44. yra susirūpinęs dėl elektroninės prekybos prekių iš trečiųjų šalių vertės sumažinimo 
rizikos; palankiai vertina veiksmus, kurių imtasi siekiant išspręsti sukčiavimo PVM 
problemą elektroninės prekybos srityje;

45. ragina OLAF informuoti Parlamentą apie savo tyrimų, susijusių su mažos vertės 
drabužių, įsigytų elektroninės prekybos sistemoje, importu, rezultatus; ragina Komisiją 
ir valstybes nares stebėti elektroninės prekybos sandorius, kuriuose dalyvauja ne ES 
įsisteigę pardavėjai, kurie nedeklaruoja PVM (pvz., netinkamai taikydami „imties“ 
nuostatas) arba sąmoningai nuvertina prekes, kad visai išvengtų privalomo PVM 
mokėjimo arba sumažintų jo sumą;

46. pripažįsta, kad reikia šalinti tam tikrus dabartinės ES kovos su sukčiavimu vykdymo 
užtikrinimo sistemos trūkumus, ypač renkant tikslius duomenis apie sukčiavimu 
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laikomus ir juo nelaikomus pažeidimus;

47. reiškia nuostabą dėl to, kad Komisija neturi išsamios ir palyginamos informacijos apie 
nustatyto sukčiavimo naudojant ES lėšas lygį;

48. ragina Komisiją užtikrinti Pažeidimų valdymo sistemos (angl. IMS), kurią valdo OLAF, 
veiksmingumą, kad visos kompetentingos institucijos laiku praneštų informaciją apie 
baudžiamuosius tyrimus, susijusius su ES finansiniams interesams kenkiančiu 
sukčiavimu;

49. primena valstybėms narėms, kad jų pačių interesų labui svarbu visapusiškai 
bendradarbiauti su Komisija;

50. atkreipia dėmesį į tai, kad pasidalijamojo valdymo srityje Komisija neturi galios 
inicijuoti draudimo nepatikimiems ekonominės veiklos vykdytojams dalyvauti 
procedūrose, kai valstybių narių valdžios institucijos to nedaro; ragina valstybes nares 
nedelsiant pranešti apie sukčiavimu laikomus pažeidimus sistemoje IMS ir kuo geriau 
pasinaudoti Ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūrose sistema;

51. primygtinai ragina visas valstybes nares veiksmingai naudotis priemone ARACHNE, 
laiku teikti duomenis ir išnaudoti didžiųjų duomenų teikiamas galimybes užkirsti kelią 
sukčiavimui ir pažeidimams naudojant ES lėšas;

52. atkreipia dėmesį į valstybių narių vaidmenį administracinio bendradarbiavimo 
susitarimų vykdymo, kontrolės priemonių veiksmingumo, duomenų rinkimo ir 
prekiautojų atitikties reguliavimo sistemai stebėsenos srityje;

Tarptautinis bendradarbiavimas

53. atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo ES ir Norvegijos susitarimas 
dėl administracinio bendradarbiavimo ir pagalbos vykdant reikalavimus PVM srityje;

54. palankiai vertina šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių institucijoms 
partnerėms skirtą metinį seminarą, susijusį su geriausia patirtimi sėkmingo sukčiavimo 
tyrimo srityje (jis įvyko 2018 m. birželio mėn. Bosnijoje ir Hercegovinoje), taip pat 
2018 m. liepos mėn. Ukrainoje įvykusį praktinį seminarą, kuriame, remiantis ES ir 
Ukrainos asociacijos susitarimu, dalyvavo visos atitinkamos kovos su sukčiavimu 
tarnybos;

55. palankiai vertina tai, kad OLAF pasirašė du administracinio bendradarbiavimo 
susitarimus: atitinkamai su Afrikos plėtros banku ir Jungtinių Amerikos Valstijų 
tarptautinio vystymosi agentūros (angl. USAID) generalinio inspektoriaus biuru;

56. atkreipia dėmesį į problemas, susijusias su vykdymo užtikrinimu trečiosiose šalyse, 
turint mintyje Tabako kontrolės pagrindų konvencijos („TKPK protokolo“) 
įgyvendinimą;

57. atkreipia dėmesį į plečiamą kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybų (angl. AFCOS) 
vaidmenį didinant įvairių nacionalinių institucijų tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
veiksmingumą, ypač siekiant kovoti su sukčiavimu muitų srityje;



PR\1198651LT.docx 13/13 PE644.865v02-00

LT

58. kviečia valstybes nares naudojantis „Eurofisc“ tinklu intensyviau keistis informacija 
apie galimai sukčiaujančias įmones ir apgaulingus sandorius;

Skaidrumo taisyklės ir bendrosios nuostatos

59. tikisi, kad dėl priimto Reglamento „Omnibus“ labai sumažės sukčiavimas mastas žemės 
ūkio ir sanglaudos politikos srityse;

60. pripažįsta, koks svarbus yra Finansinio reglamento 61 straipsnis ir pagal jį iš naujo 
apibrėžta visų finansų pareigūnų, įvairiais valdymo būdais vykdančių ES biudžetą, be 
kita ko, nacionaliniu lygmeniu, interesų konflikto sąvoka;

61. palankiai vertina tai, kad persvarsčius Reglamentą Nr. 883/2013, nustatytas aiškus 
teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi OLAF, padedant nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms, gali susipažinti su banko sąskaitų informacija;

62. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismui, Europos Audito Rūmams, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai 
(OLAF) ir OLAF Priežiūros komitetui.


