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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitleva 2011. aasta 
aruande kohta

(2012/2285(INI))

Euroopa Parlament,

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

– võttes arvesse komisjoni aruannet nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Euroopa Liidu 
finantshuvide kaitse – pettustevastane võitlus – 2011. aasta aruanne” (COM(2012)0408) ja 
sellele lisatud dokumente (SWD(2012) 227 final, SWD(2012) 228 final, SWD(2012) 229 
final ja SWD(2012) 230 final)1,

– võttes arvesse OLAFi 2011. aasta aruannet2,

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2011 eelarve täitmise 
kohta koos institutsioonide vastustega3,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele ning kontrollikojale komisjoni pettustevastase 
võitluse strateegia kohta (COM(2011)0376)4,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust 
kriminaalõiguse abil (COM(2012)0363),

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus programmi 
Herakles III kohta, millega edendatakse meetmeid Euroopa Liidu finantshuvide kaitse 
valdkonnas (COM(2011)0914),

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

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju5,

– võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2988/95 
Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta6,

– võttes arvesse oma 10. mai 2012. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu finantshuvide kaitse 
                                               
1 http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-commission/2011/report_et.pdf
2 http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-olaf/2011/olaf_report_2011_en.pdf
3 ELT C 344, 12.11.2012, lk 1.
4 ELT C 264, 8.9.2011, lk 15.
5 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
6 EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1.
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kohta – pettustevastane võitlus – 2010. aasta aruanne1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni aruannet (A7-0000/2013),

A. arvestades, et EL ja liikmesriigid jagavad vastutust liidu finantshuvide kaitsmisel ja 
võitluses pettuste vastu, ning arvestades, et tihe koostöö komisjoni ja liikmesriikide vahel 
on äärmiselt oluline;

B. arvestades, et liikmesriikidel lasub peamine vastutus umbes 80% liidu eelarve täitmise 
eest, samuti omavahendite kogumise eest, muu hulgas käibemaksu ja tollimaksude näol;

C. arvestades, et komisjon käivitas hiljuti mitu olulist algatust pettustevastaste 
poliitikameetmete kohta;

Üldised märkused

1. rõhutab, et liidu finantshuve mõjutavate pettuste ja muude ebaseaduslike tegevuste 
vastane võitlus on komisjoni ja liikmesriikide vastutus, mis on sätestatud Euroopa Liidu 
toimimise lepingus;

2. kordab, et sama tähtis on tagada nimetatud finantshuvide kaitse nii ELi omavahendite 
kogumise tasandil kui ka kulude tasandil;

3. tervitab komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Euroopa Liidu 
finantshuvide kaitse – pettustevastane võitlus – 2011. aasta aruanne”2 (komisjoni 
aastaaruanne); peab samas kahetsusväärseks, et aruanne piirdub liikmesriikide poolt eri 
viisidel esitatud andmetega ega kajasta seega eiramisjuhtumite ja pettuste tegelikku ulatust 
ning järelikult ei ole võimalik hinnata eiramiste ja pettuste üldmahtu igas liikmesriigis 
eraldi ega teha kindlaks ja karistada neid liikmesriike, kus on kõige rohkem 
eiramisjuhtumeid ja pettust, nagu Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud;

4. tervitab asjaolu, et komisjoni aastaaruande kohaselt vähenes 2011. aastal märkimisväärselt 
pettustena teatatud eiramisjuhtumite arv; peab aga küsitavaks, kas see vastab pettuste osas 
tegelikule olukorrale või on pigem märk, et liikmesriikide järelevalve- ja 
kontrollisüsteemid on puudulikud;

5. kutsub komisjoni üles liikmesriikide järelevalve- ja kontrollisüsteemide tõhusust hoolikalt 
jälgima ja tagama, et teave eiramisjuhtumite taseme kohta liikmesriikides vastaks 
tegelikule olukorrale;

Tulud – omavahendid

6. tuletab meelde, et käibe- ja tollimaksu nõuetekohane laekumine mõjutab otseselt nii 
liikmesriikide majandust kui ka ELi eelarvet ning tulude kogumise süsteemide täiustamine 
ja kõigi tehingute ametlik dokumenteerimine ja varimajandusest väljatoomine peaks 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0196.
2 COM(2012)0408.
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olema kõigi liikmesriikide ülim prioriteet;

7. toonitab sellega seoses, et maksude tasumisest kõrvalehoidumine ja maksustamise 
vältimine on suur oht ELi rahandusele; rõhutab, et ELis jääb igal aastal maksupettuste ja 
maksustamise vältimise tõttu saamata hinnanguliselt 1 triljon eurot riigi raha ehk 
ligikaudu 2000 eurot iga Euroopa kodaniku kohta aastas; märgib, et praegu Euroopas 
saamata jäänud keskmine maksusumma on suurem kui liikmesriikide poolt tervishoiule 
kulutatu ja neli korda suurem kui ELis haridusele kulutatav raha;

8. rõhutab, et mehhanismi tõttu, mille raames tasakaalustatakse ELi eelarvet kogurahvatulu 
põhiste vahenditega, peavad iga tollimaksu- ja käibemaksupettustele kaotatud euro kinni 
maksma ELi kodanikud; peab vastuvõetamatuks seda, et tegelikkuses subsideerib 
pettusega tegelevaid majandustegevuses osalejaid ELi maksumaksja; rõhutab, et nii 
komisjoni kui ka liikmesriikide ülim prioriteet peaks olema võitlus maksude tasumisest 
kõrvalehoidumisega;

9. kutsub komisjoni üles tugevdama oma tegevuse kooskõlastatust liikmesriikidega, et 
koguda usaldusväärseid andmeid tolli- ja käibemaksulõhe kohta liikmesriikides ja 
teavitada neist korrapäraselt Euroopa Parlamenti;

10. tervitab asjaolu, et 98% traditsioonilistest omavahenditest on tagasi saadud suuremate 
probleemideta, kuid märgib, et liikmesriikide tulemustes ülejäänud 2% vahendite 
tagasinõudmisel on erinevusi1;

Toll

11. toonitab, et traditsiooniliste omavahendite hulgas on tollimaksude laekumine tähtis 
sissetulekuallikas liikmesriikide valitsustele, kes jätavad endale 25%, et katta 
maksukogumise kulud; kordab, et tõhus eiramisjuhtumite ja pettuste ennetamine selles 
valdkonnas kaitseb liidu finantshuve ning sellel on olulised tagajärjed siseturule, kaotades 
maksudest kõrvalehoiduvate ettevõtjate ebaausad eelised võrreldes nendega, kes täidavad 
oma kohustusi; toonitab, et probleemi keskmes on deklareerimata või tollijärelevalvet 
mitte läbinud import;

12. on sügavalt mures kontrollikoja järelduste pärast, mille kohaselt ilmnes riikide 
tollijärelevalves suuri puudusi2;

13. rõhutab, et tolliliit on ELi ainupädevuse valdkond ja seepärast on komisjoni kohustus 
kehtestada kõik vajalikud meetmed, et liikmesriikide tolliasutused tegutseksid ühtsetel 
alustel, ning jälgida nende rakendamist;

14. tuletab meelde, et 70% ELi tolliprotseduuridest on lihtsustatud; on sügavalt mures 
kontrollikoja järelduste pärast eriaruandes nr 1/2010, milles tuvastati kõnealuses 
valdkonnas suured puudused, viidates puudulikele või puudulikult dokumenteeritud 

                                               
1 Parlamendi tellitud uuring „Administrative performance differences between Member States recovering 
Traditional Own Resources of the European Union” („Liikmesriikidevahelised erinevused haldussuutlikkuses 
Euroopa Liidu traditsiooniliste omavahendite tagasinõudmisel”).
2 Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne eelarveaasta 2011 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega, 
ELT C 326, 10.11.2011, lk 1.
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audititele, vähesele automatiseeritud andmetöötlustehnoloogia kasutamisele, ülemäärasele 
lihtsustamisele ja järelauditite halvale kvaliteedile;

15. toonitab, et tolliliidu toimimiseks on hädavajalikud nüüdisaegsed IT-lahendused ja otsene 
juurdepääs andmetele; ei ole rahul olemasolevate lahendustega; peab eriti murettekitavaks 
2012. aasta mais 2011. aasta kohta avaldatud Eurofisci esimese tegevusaruande1 järeldust, 
et enamikus liikmesriikides puudub maksuametil otsene juurdepääs tolliandmetele ja 
seetõttu ei ole automaatne ristkontroll maksuandmetega võimalik;

16. taunib asjaolu, et komisjon ja liikmesriigid ei ole suutnud tagada ajakohastatud 
tolliseadustiku õigeaegset rakendamist; rõhutab, et uue tolliseadustiku rakendamise 
viibimise tõttu on jäänud saamata hinnanguliselt 2,5 miljardit eurot rahalisi toetusi täieliku 
protseduuri raames nõuete täitmisega seotud tegevuskulude aastase kokkuhoiu summas 
ning laienenud rahvusvahelisel kaubandusturul kuni 50 miljardit eurot2; palub komisjonil 
hinnata ajakohastatud tolliseadustiku täieliku kohaldamise edasilükkamise kulusid ja 
arvutada välja selle tagajärjed eelarvele;

Käibemaks

17. tuletab meelde, et tolliprotseduuride nõuetekohane toimimine mõjutab otseselt 
käibemaksu arvutamist; taunib kontrollikoja tuvastatud puudusi selles valdkonnas; on 
sügavas mures eriti kontrollikoja eriaruande nr 13/2011 järelduste tõttu, et juba üksnes 
tolliprotseduuri 423 rakendamine tõi endaga kaasa 2009. aastal hinnanguliselt ligikaudu 
2,2 miljardi euro suuruse kahju4 seitsmes liikmesriigis, mida kontrollikoda auditeeris; see 
moodustab 29% käibemaksust, mis on teoreetiliselt kohaldatav nendes liikmesriikides 
2009. aastal tolliprotseduuri 42 alusel imporditud kauba maksustatava koguse suhtes;

18. on sügavalt mures selle pärast, et käibemaksupettus on laialt levinud; osutab asjaolule, et 
alates käibemaksu kogumise mudeli kasutuselevõtust ei ole mudelit muudetud; rõhutab, et 
see mudel on aegunud, arvestades mitmeid tehnoloogias ja majanduskeskkonnas 
toimunud muutusi; toonitab, et otsese maksustamise valdkonna algatuste jaoks on vaja 
nõukogu ühehäälset otsust; taunib asjaolu, et praegu on nõukogus blokeeritud kaks tähtsat 
käibemaksupettuse vastast algatust: ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses 
käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismiga (COM(2012)0428) ja ettepanek 
võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses 
tagasipööratud maksustamismehhanismi mittekohustusliku ja ajutise kohaldamisega 
teatavate pettuse ohvriks langeda võivate kaupade ja teenuste tarnete suhtes 
(COM(2009)0511)5;

                                               
1 Määruse 904/2010 alusel loodud võrgustik liikmesriikidevahelise kiire suunatud teabe vahetamiseks.
2 Euroopa Parlamendi uuring „Roadmap to Digital Single Market” („Digitaalse ühtse turu tegevuskava”), 

kättesaadav aadressil 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402
EN.pdf

3 Protseduur, mida kasutab importija, et saada käibemaksuvabastust, kui imporditav kaup transporditakse teise 
liikmesriiki ning kui sihtliikmesriigis on käibemaksukohustus.
4 Millest 1,8 miljardit eurot ilmnes seitsmes valitud liikmesriigis ning 400 miljonit eurot 21 liikmesriigis, kuhu 
imporditud kaup saadeti.
5 Volinik Šemeta vastused eelarvekontrollikomisjoni esitatud küsimustikule, kättesaadav aadressil 
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19. on veendunud, et dokumenteerimata tehingute kõrvaldamine aitaks vähendada laekumata 
käibemaksu summat;

Sigarettide salakaubavedu

20. möönab, et kõrgelt maksustatavate kaupade salakaubavedu tekitab ELi ja selle 
liikmesriikide eelarvesse olulist kahju ning sigarettide salakaubaveo tõttu kaotatakse 
tollituludes otseselt enam kui 10 miljardit eurot aastas;

21. möönab, et idapiir on antud valdkonnas eriti problemaatiline geograafiline piirkond; peab 
tervitatavaks, et komisjon avaldas tegevuskava, et võidelda sigarettide ja alkoholi 
salakaubaveo vastu ELi idapiiril1;

22. väljendab heameelt OLAFi tegevuse üle nimetatud tegevuskava rakendamisel; on eriti 
rahul „Operation Barrel” eduga, mille nimel tegid koostööd 24 liikmesriiki, Norra, Šveits, 
Horvaatia ja Türgi, mida toetasid aktiivselt maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat, 
Europol, Frontex ja Maailma Tolliorganisatsioon ning mille tulemusena peeti kinni 
1,2 miljonit sigaretti;

23. väljendab heameelt selle üle, et Maailma Terviseorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise 
piiramist käsitleva raamkonventsiooni osaliste konverentsi viiendal istungil 12. novembril 
2012 võeti vastu protokoll tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise kohta;

Kulud

24. tuletab meelde, et 94% ELi eelarvest investeeritakse liikmesriikidesse ja praegusel 
majanduslikult raskel ajal on äärmiselt tähtis, et raha kulutataks hästi; on seepärast 
arvamusel, et ELi eelarvega seotud pettuste vastast võitlust saamata jäänud vahendite 
tagasinõudmiseks tuleb käsitleda prioriteedina kõigis rahastamisprogrammides, et oleks 
kindel, et ELi eelarve kulutatakse liidu peamistele eesmärkidele, nagu töökohtade ja 
majanduskasvu loomine;

Põllumajandus

25. peab murettekitavaks, et komisjon ei andnud oma aastaaruandes lõplikku vastust 
küsimusele, kas Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania ja Ühendkuningriigi teatatud 
pettusekahtluste madal määr tuleneb aruandluse nõuete eiramisest või neis liikmesriikides 
pettuste avastamiseks ette nähtud kontrollisüsteemide suutmatusest;

26. tervitab asjaolu, et Madalmaad, Poola ja Soome on parandanud aruandluse järjepidevust 
ning et 27 ELi liikmesriigi üldine nõuetele vastavuse määr on ligikaudu 93%, mis on 
suurem 2010. aasta 90% suurusest määrast.

Ühtekuuluvuspoliitika
27. märgib, et teatud suured liikmesriigid, näiteks Prantsusmaa, ei teatanud 2011. aastal 

ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas ühestki eeskirjade eiramisest kui pettusest; kutsub 

                                                                                                                                                  
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cont/publications.html?id=CONT00004#menuzone
1 SEC(2011) 791.
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komisjoni üles uurima selle põhjusi ja tegema kindlaks, kas pettustest teatamata jätnud 
liikmesriikide järelevalve- ja kontrollisüsteemid on tõhusad;

28. tunneb heameelt selle üle, et Prantsusmaa on suutnud viia lõpule eiramisjuhtumite 
haldamise süsteemi rakendamise;

Ühinemiseelsed vahendid

29. tervitab asjaolu, et 2011. aastal suurenes ühinemiseelse abi valdkonna tagastamismäär 
eelmiste aastatega võrreldes; rõhutab siiski, et üldine kumulatiivne tagastamismäär (üle 
60%) on endiselt mitterahuldav;

30. tervitab komisjoni eesmärki toetada Horvaatiat ja endist Jugoslaavia Makedoonia 
vabariiki nende jõupingutustes rakendada eiramisjuhtumite haldamise süsteemi;

OLAF

31. kordab, et tuleb jätkata OLAFi sõltumatuse, tulemuslikkuse ja tõhususe tugevdamist; 
tunneb heameelt selle üle, et on tehtud edusamme läbirääkimistel ettepaneku üle võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) 
nr 1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta ja tunnistatakse 
kehtetuks määrus (Euratom) nr 1074/1999 (COM(2011) 135);

32. kordab üleskutset komisjonile ja liikmesriikidele tagada OLAF uuritud juhtumitele 
järgnenud soovituste tõhus ja õigeaegne elluviimine;

33. on seisukohal, et liikmesriikidel peaks olema kohustus esitada igal aastal aruanne OLAFi 
poolt nende õigusasutustele edastatud juhtumitele järgnenud tegevuse kohta, sealhulgas 
selliste juhtumite korral määratud kriminaal- ja rahaliste karistuste kohta;

Komisjoni algatused pettustevastases tegevuses

34. tervitab komisjoni pettustevastase võitluse strateegiat1, mille eesmärk on tõhustada 
pettuste ennetamist ja avastamist ELi tasandil;

35. tervitab komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, 
milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse 
abil (COM(2012)0363 – ettepanek võtta vastu finantshuvide kaitse direktiiv), mis asendab 
Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni ja sellele lisatud protokolle;

36. tunneb eriti heameelt selle üle, et liidu finantshuvide määratlus ettepanekus võtta vastu 
finantshuvide kaitse direktiiv hõlmab käibemaksu kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega, 
milles kinnitati2, et on olemas otsene seos ühelt poolt kooskõlas kohaldatava liidu 
õigusega toimuva käibemaksutulu kogumise ning teiselt poolt vastavate 
käibemaksuvahendite kättesaadavuse vahel liidu eelarve jaoks, kuna iga lünk esimese 
kogumisel võib vähendada teist;

                                               
1 COM(2011) 376.
2 15. novembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-539/09: komisjon vs. Saksamaa (ELT C 25, 2012, lk 5).



PR\922071ET.doc 9/9 PE502.018v01-00

ET

37. tervitab ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus programmi 
Herakles III kohta, millega edendatakse meetmeid Euroopa Liidu finantshuvide kaitse 
valdkonnas (COM(2011)0914), sest tegemist on programmi Herakles II järjega, mille 
lisandväärtust tõestati selle vahehindamises;

38. ootab huviga, et komisjon esitaks tema poolt 2013. aasta juuniks seatud tähtajaga 
seadusandliku ettepaneku, et luua Euroopa Prokuratuur, mis vastutab ELi poolt või nimel 
hallatavate varade kahjustajate uurimise ja vastutusele võtmise eest;

o

o   o

39. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa Liidu Kohtule, Euroopa Kontrollikojale, Euroopa Pettustevastase Ameti 
järelevalvekomiteele ja Euroopa Pettustevastasele Ametile.


