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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval 

eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunneb heameelt selle üle, et pärast neli aastat kestnud läbirääkimisi saavutasid Euroopa 

Parlament ja nõukogu 2016. aasta novembris kokkuleppe, mis puudutas ettepanekut 

võtta vastu direktiiv, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu 

kriminaalõiguse abil (direktiiv (EL) 2017/1371), millega kehtestatakse 

miinimumnormid seoses kuritegude määratlemisega ja karituste määramisega võitluses 

liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu, mis hõlmab vähemalt 10 miljoni euro 

suurust kogukahju põhjustavaid piiriüleseid käibemaksupettusi; tuletab aga meelde, et 

komisjon koostab selle künnise kohta 6. juuliks 2022 hinnangu; palub liikmesriikidel 

hakata seda direktiivi võimalikult kiiresti rakendama; 

2. tunneb heameelt selle üle, et võeti vastu ja jõustus nõukogu määrus (EL) 2017/1939, 

millega luuakse Euroopa Prokuratuur, ja peab kiiduväärseks nõukogu pingutusi, tänu 

millele sõlmisid 20 liikmesriiki Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 86 sätestatud 

tõhustatud koostöö menetluse alusel kokkuleppe; kutsub kõiki ülejäänud liikmesriike 

üles hakkama võimaliku kiiresti Euroopa Prokuratuuriga seotud tõhustatud koostöö 

menetluses osalema; tuletab meelde, et Euroopa Prokuratuuri ülesanne on uurida, 

esitada süüdistusi ja tuua ELi finantshuve kahjustavate kuritegude toimepanijad kohtu 

ette, nagu on sätestatud direktiivis (EL) 2017/1371; 

3. palub osalevatel liikmesriikidel ja komisjonil alustada ettevalmistusi, et Euroopa 

Prokuratuur alustaks tööd nii kiiresti kui võimalik, ja võimaldada parlamendil olla 

menetlustega, eelkõige peaprokuröri ametisse nimetamisega, tihedalt seotud; palub 

komisjonil nimetada Euroopa Prokuratuuri määruse artikli 20 kohaselt võimalikult 

kiiresti ametisse ajutise haldusdirektori; nõuab, et Euroopa Prokuratuurile eraldataks 

juba enne selle ametlikku tööle hakkamist piisavalt palju töötajaid ja vahendeid; kordab, 

et Euroopa Prokuratuur peab olema sõltumatu; 

4. nõuab, et liikmesriigid, Euroopa Prokuratuur, OLAF ja Eurojust teeksid tulemuslikku 

koostööd; tuletab meelde, et Eurojusti määruse üle peetakse läbirääkimisi; rõhutab, et 

Eurojusti, OLAFi ja Euroopa Prokuratuuri pädevused tuleb selgelt kindlaks määrata; 

rõhutab, et pettusevastane võitlus saab EL tasandil olla tõeliselt tõhus ainult siis, kui 

loodav Euroopa Prokuratuur, Eurojust ja OLAF teevad üksteisega nii poliitilises kui ka 

korralduslikus mõttes sujuvalt koostööd, et nende ülesanded ei kattuks; kordab sellega 

seoses, et nõukogu määruse (EL) 2017/1939 artiklite 99–101 kohaselt tuleks 

võimalikult kiiresti koostada ja vastu võtta kolme ameti vaheline töökord; rõhutab, et 

Euroopa Prokuratuuril peaks olema õigus lahendada pädevusvaidlusi, kui see tema 

ülesannete täitmiseks vajalik; 

5. innustab komisjoni ja liikmesriike võtma meetmeid, millega kaitsta teabeallikate 

konfidentsiaalsust, et vältida diskrimineerimist või ähvardusi; 

6. peab kahetsusväärseks, et komisjon lõpetas ELi korruptsioonivastase võitluse aruannete 

avaldamise ning lisas korruptsioonivastase järelevalve hoopis majanduse juhtimise 

Euroopa poolaasta protsessi; kordab, et palub komisjonil kaaluda võimalust hakata neid 

aruandeid uuesti avaldama; 
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7. peab murettekitavaks, et käibemaksupettusi ja eelkõige nn karussellpettusi esineb järjest 

sagedamini; võtab komisjoni ettepanekust võtta vastu nõukogu direktiiv teadmiseks, et 

sellega oleks liikmesriikidel võimalik teatavate rangete tingimuste kohaselt kohaldada 

üldise pöördmaksustamise mehhanismi; võtab teadmiseks, et komisjon on esitanud 

ettepaneku käibemaksusüsteemi lihtsustamise paketi ja VKEde käibemaksukulude 

vähendamise kohta, mille eesmärk on luua keskkond, mis soodustab VKEde arengut ja 

piiriülest kaubandust; palub komisjoni esitada käibemaksupettuse probleemile 

kõikehõlmav, pikaajaline ja kogu ELis kehtiv lahendus; palub kõigil liikmesriikidel 

osaleda kõigis Eurofisci tegevusvaldkondades, et hõlbustada teabevahetust ja 

koordineerida meetmeid, mis aitavad võidelda seda laadi pettustega, mis tekitavad ELi 

ja liikmesriikide eelarves kahju; 

8. rõhutab, et pettuste, maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise vältimise ja ELi 

eelarve kuludega seotud rikkumiste ennetamisel, avastamisel ja sellistest tegudest teada 

andmisel ning liidu finantshuvide kaitsmisel on väga tähtis osa rikkumisest teatajatel ja 

uurivate ajakirjanikel; rõhutab, et rikkumisest teatajate kaitse on vajalik, et kaitsta 

avalikke hüvesid ja ELi finantshuve ning soodustada nii avalikus kui ka erasektoris 

avaliku aruandekohustuse täitmist ja ausat käitumist; võtab teadmiseks, et komisjon 

korraldas 2017. aasta märtsist maini avatud avaliku konsultatsiooni, et koguda arvamusi 

selle kohta, kuidas peaks rikkumisest teatajaid liikmesriikide ja ELi tasandil kaitsma; 

loodab, et järgmiste kuude jooksul esitab komisjon ELis rikkumisest teatajate kaitse 

kohta kavandatud ettepaneku; tuletab meelde oma 14. veebruari 2017. aasta 

resolutsiooni rikkumisest teatajate rolli kohta ELi finantshuvide kaitsmisel; 

9. palub komisjonil avaldada iga-aastase avaliku aruande, milles käsitletakse ELi rahaliste 

vahendite kasutamist ning Euroopa Investeerimispanga (EIP) ja Euroopa 

Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) rahasiirdeid offshore-struktuuridesse ning 

mis sisaldab blokeeritud projektide arvu ja laadi, selgitavaid märkusi projektide 

blokeerimise põhjuste kohta ja võetud järelmeetmeid, millega tagatakse, et ELi 

vahendid ei aita otseselt ega kaudselt kaasa ELi finantshuvide kahjustamisele. 
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