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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

2011 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su 
sukčiavimu“

(2012/2285(INI))

Europos Parlamentas,
– atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl ankstesnių Komisijos ir Europos kovos su 

sukčiavimu tarnybos (OLAF) metinių ataskaitų,
– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai „Europos Sąjungos 

finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu. 2011 m. metinė ataskaita“ 
(COM(2012) 0408) ir prie jos pridedamus dokumentus (SWD(2012) 227 galutinis, 
SWD(2012) 228 galutinis, SWD(2012) 229 galutinis ir SWD(2012) 230 galutinis)1,

– atsižvelgdamas į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 2011 m. metinę 
ataskaitą2,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2011 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą 
kartu su institucijų atsakymais3,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Audito Rūmams dėl 
Komisijos kovos su sukčiavimu strategijos (COM(2011) 0376)4,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu 
sukčiavimu (COM(2012) 0363),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl programos 
„Hercule III“, skirtos Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai 
skatinti (COM(2011) 0914),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnio 5 dalį,
– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 

Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių5, 
– atsižvelgdamas į 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 

Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos6,
– atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 10 d. rezoliuciją „Europos Sąjungos finansinių 

interesų apsauga. Kova su sukčiavimu. 2010 m. metinė ataskaita“7,
– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0000/2013),
                                               
1 http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-commission/2011/report_en.pdf
2 http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-olaf/2011/olaf_report_2011_en.pdf
3 OL C 344, 2012 11 12, p. 1.
4 OL C 264, 2011 9 8, p. 15.
5 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
6 OL L 312, 1995 12 23, p. 1.
7 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0196.
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A. kadangi ES ir valstybės narės turi bendrą atsakomybę už Europos Sąjungos finansinių 
interesų apsaugą bei kovą su sukčiavimu ir kadangi labai svarbus glaudus Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimas;

B. kadangi svarbiausia valstybių narių atsakomybė – įvykdyti apie 80 proc. Europos 
Sąjungos biudžeto ir rinkti nuosavus išteklius, inter alia, PVM ir muitų pavidalu;

C. kadangi neseniai Komisija įgyvendino kelias svarbias kovos su sukčiavimu politikos 
priemonių iniciatyvas;

Bendrosios pastabos
1. pabrėžia, kad kova su sukčiavimu ir kita neteisėta veikla, kenkiančia finansiniams 

Europos Sąjungos interesams, yra Komisijos ir valstybių narių pareiga, įtvirtinta Sutartyje 
dėl Europos Sąjungos veikimo;

2. primena, kad lygiai taip pat svarbu užtikrinti šių finansinių interesų apsaugą ES nuosavų 
išteklių surinkimo ir išlaidų lygmenyse;

3. palankiai vertina Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai „Europos Sąjungos 
finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu. 2011 m. metinė ataskaita“1 (Komisijos 
metinė ataskaita); tačiau apgailestauja, kad šioje ataskaitoje tik išdėstyti valstybių narių 
pateikti duomenys, dėl ko nematyti faktinio pažeidimų bei sukčiavimo masto, ir kad 
atitinkamai dėl to neįmanoma įvertinti bendro pažeidimų ir sukčiavimo masto įvairiose 
valstybėse narėse arba, kaip jau ne kartą yra prašęs Europos Parlamentas, nustatyti 
valstybių narių, kuriose pažeidimų ir sukčiavimo mastas yra didžiausias, ir jas 
sudrausminti;

4. palankiai vertina tai, kad, remiantis Komisijos metine ataskaita, 2011 m. gerokai sumažėjo 
pažeidimų, kurie vertinami kaip sukčiavimas; vis dėlto abejoja, ar šis sumažėjimas, 
vertinant nesąžiningos veiklos požiūriu, atspindi tikrąją padėtį, o gal greičiau parodo, kad 
valstybių narių priežiūros ir kontrolės sistemose esama trūkumų;

5. ragina Komisiją atidžiai stebėti valstybėse narėse veikiančių priežiūros ir kontrolės 
sistemų veiksmingumą ir užtikrinti, kad informacija apie pažeidimų mastą valstybėse 
narėse atspindėtų tikrąją padėtį; 

Įplaukos. Nuosavi ištekliai
6. primena, kad tinkamas PVM ir muito mokesčių rinkimas daro tiesioginę įtaką valstybių 

narių ekonomikai ir Europos Sąjungos biudžetui, o įplaukų rinkimo sistemų tobulinimas ir 
užtikrinimas, kad visi sandoriai būtų oficialiai registruojami ir ištraukti iš šešėlinės 
ekonomikos, turėtų būti svarbiausias visų valstybių narių prioritetas;

7. šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad mokesčių slėpimas ir mokesčių vengimas kelia didelį pavojų 
ES viešiesiems finansams; pabrėžia, kad, apytiksliais skaičiavimais, kasmet Europos 
Sąjungoje dėl mokestinio sukčiavimo ir mokesčių vengimo negaunama 1 trilijono eurų 
viešųjų lėšų, o tai per metus kiekvienam Europos Sąjungos piliečiui kainuoja apie 
2 000 eurų; atkreipia dėmesį, kad vidutinis nuostolis dėl ES negaunamų mokesčių šiuo 
metu yra didesnis už bendrą sumą, kurią valstybės narės išleidžia sveikatos apsaugai, ir 
yra daugiau kaip keturis kartus didesnis už sumą, ES išleidžiamą švietimui;

                                               
1 COM(2012) 0408.
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8. pabrėžia, kad dėl ES biudžeto balansavimo mechanizmo BNP pagrįstomis pajamomis, 
kiekvieną dėl sukčiavimo muitais ir PVM prarastą eurą turi kompensuoti ES piliečiai; 
mano, jog yra nepriimtina, kai apgaulinga veikla užsiimančius ekonominės veiklos 
vykdytojus iš esmės dotuoja ES mokesčių mokėtojai; pabrėžia, kad svarbiausias 
Komisijos ir valstybių narių prioritetas turėtų būti kova su mokesčių slėpimu;

9. ragina Komisiją glaudžiau su valstybėmis narėmis koordinuoti savo veiklą, kad būtų gauti 
patikimi duomenys apie nesurenkamus muito ir PVM mokesčius atitinkamose šalyse, ir 
reguliariai teikti Parlamentui ataskaitas šiuo klausimu;

10. palankiai vertina tai, kad 98 proc. tradicinių nuosavų išteklių susigrąžinama be ypatingų 
problemų, tačiau pažymi valstybių narių veiklos rezultatų skirtumus susigrąžinant likusius 
2 proc.1;

Muito mokestis
11. pabrėžia (kiek tai susiję su tradiciniais nuosavais ištekliais (TNI)), kad iš muito mokesčių 

gautos pajamos yra svarbus valstybių narių vyriausybių, kurios pasilieka 25 proc. įplaukų 
mokesčių rinkimo sąnaudoms padengti, pajamų šaltinis; pakartoja, kad, šioje srityje 
veiksmingai užkertant kelią pažeidimams ir sukčiavimui, apsaugomi Europos Sąjungos 
finansiniai interesai ir daroma reikšminga įtaka vidaus rinkai, nes pašalinamas 
nesąžiningas ekonominės veiklos vykdytojų, vengiančių vykdyti pareigą, pranašumas 
subjektų, kurie šiuo požiūriu vykdo savo įsipareigojimus, atžvilgiu; pabrėžia, kad 
pagrindinės problemos kyla dėl nedeklaruotų importuojamų prekių arba veiklos 
vykdytojų, išvengiančių muitinės priežiūros;

12. yra labai susirūpinęs dėl Audito Rūmų išvados, kad nacionalinių muitinių priežiūros 
veikloje esama rimtų trūkumų2;

13. pabrėžia, kad muitų sąjunga – tai ES išskirtinės kompetencijos erdvė, todėl Komisija 
privalo įgyvendinti visas priemones, reikalingas užtikrinti, kad valstybių narių muitinės 
veiktų kaip viena, ir stebėti tų priemonių įgyvendinimą;

14. primena, kad Europos Sąjungoje 70 proc. muitinės procedūrų yra supaprastintos; yra labai 
susirūpinęs dėl Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 1/2010 išvadose atskleistų rimtų 
šios srities trūkumų, ataskaitoje nurodyta, jog prastai atliekami arba prastai dokumentais 
pagrindžiami auditai, menkai naudojamasi automatinio duomenų apdorojimo metodais, 
per dažna supaprastinimo praktika, o baigiamasis (ex post) auditas yra prastos kokybės;

15. pabrėžia, kad tinkamam muitų sąjungos veikimui būtini šiuolaikiški IT sprendimai ir 
tiesioginė duomenų prieiga; mano, kad esamų sprendimų nepakanka; yra ypač rimtai 
susirūpinęs dėl 2012 m. gegužės mėn. paskelbtos pirmosios 2011 m. „Eurofisc“3 veiklos 
ataskaitos išvadų, kad daugumoje valstybių narių mokesčių administratoriai neturi 
tiesioginės prieigos prie muitinės duomenų, todėl neįmanoma atlikti automatizuoto 
kryžminio patikrinimo, ar atitinka mokesčių duomenys;

16. apgailestauja, jog Komisija ir valstybės narės nepajėgė užtikrinti, kad Modernizuotas 
muitinės kodeksas būtų įdiegtas laiku; pabrėžia, kad apytikrė finansinė nauda, negauta 

                                               
1 Europos Parlamento užsakytas tyrimas „Valstybių narių administracinio veiksmingumo skirtumai susigrąžinant 
Europos Sąjungos tradicinius nuosavus išteklius“.
2 Audito Rūmų 2011 finansinių metų metinė biudžeto įvykdymo ataskaita su institucijų atsakymais, OL C 326, 
2011 11 10, p. 1.
3 Valstybių narių greito keitimosi tiksline informacija tinklas, įsteigtas pagal Reglamentą (ES) Nr. 904/2010.
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vėluojant įdiegti naująjį muitinės kodeksą, per metus siekia apie 2,5 mlrd. EUR galimų 
sutaupyti veiklos išlaidų, kurias sudaro teisės aktų laikymosi išlaidos, ir 50 mlrd. EUR 
išplėstinėje tarptautinėje prekybos rinkoje1; ragina Komisiją įvertinti, kiek kainuoja viso 
Modernizuoto muitinės kodekso taikymo atidėjimas, apskaičiuojant tokio atidėjimo 
padarinius biudžetui;

PVM
17. primena, kad tinkamai taikomos muitinės procedūros daro tiesioginę įtaką apskaičiuojant 

PVM dydį; apgailestauja dėl šios srities trūkumų, kuriuos nustatė Audito Rūmai; yra ypač 
sunerimęs dėl Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 13/2011 išvadų, kad vien taikant 
42 muitinės procedūrą2 2009 m. septyniose valstybėse narėse, kuriose Audito Rūmai 
atliko auditą, ekstrapoliuotieji nuostoliai sudarė 2 200 mln. EUR3, o tai atitinka 29 proc. 
PVM, kuris tose septyniose ES valstybėse narėse teoriškai buvo taikomas visų 2009 m. 
pagal 42 muitinės procedūrą vykdyto importo apmokestinamai vertei;

18. yra labai susirūpinęs dėl plačiai paplitusio sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu; nurodo, 
kad nuo tada, kai įvestas PVM, jo rinkimo modelis išliko nepakeistas; pabrėžia, kad šis 
modelis paseno, nes įvyko daugybė pokyčių, susijusių su technologijomis ir ekonomikos 
sąlygomis; pabrėžia, kad tiesioginio apmokestinimo iniciatyvoms būtinas vienbalsis 
Tarybos sprendimas; apgailestauja, kad Taryba šiuo metu yra blokavusi dvi svarbias 
iniciatyvas, kuriomis siekiama kovoti su sukčiavimu PVM srityje, konkrečiai –
pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl 
pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir taip nustatomas kovos su sukčiavimo 
pridėtinės vertės mokesčiu greitojo reagavimo mechanizmas (COM(2012) 0428), ir 
pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2006/112/EB 
nuostatas dėl atvirkštinio apmokestinimo sistemos neprivalomo ir laikino taikymo tam 
tikroms prekėms ir paslaugoms, kurias tiekiant (teikiant) gali būti sukčiaujama 
(COM(2009) 0511)4;

19. mano, kad pašalinus neregistruojamus sandorius galima padėti mažinti nesurenkamo PVM 
mokesčio apimtis;

Cigarečių kontrabanda
20. pripažįsta, kad dėl dideliais mokesčiais apmokestinamų prekių kontrabandos prarandama 

daug ES ir jos valstybių narių biudžetų įplaukų, apytikriai apskaičiuota, jog vien dėl 
cigarečių kontrabandos ES kasmet patiriamas tiesioginis daugiau kaip 10 mlrd. EUR 
muito mokesčio įplaukų nuostolis;

                                               
1 Europos Parlamento tyrimas „Bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo veiksmų planas“,  

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

2 Tvarka, kuria naudojasi importuotojas, kad būtų taikomas atleidimas nuo PVM, kai importuotos prekės 
gabenamos į kitą valstybę narę ir PVM mokamas paskirties valstybėje narėje.
3 Iš jų 1 800 mln. EUR nuostolis patirtas septyniose pasirinktose valstybėse narėse, o 400 mln. EUR nuostolis –
atrinktų importuotų prekių siuntoje 21 paskirties valstybėje narėje.
4 Komisijos nario A. Šemetos atsakymai į Biudžeto kontrolės komiteto pateiktus klausimus skelbiami šiuo 
adresu: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cont/publications.html?id=CONT00004#menuzone
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21. pripažįsta, kad šiomis aplinkybėmis ypač daug problemų kyla geografinėje srityje palei 
rytines ES sienas; palankiai vertina Komisijos paskelbtą Kovos su cigarečių ir alkoholio 
kontrabanda per rytinę ES sieną veiksmų planą1;

22. palankiai vertina Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) veiklą įgyvendinant 
minėtą veiksmų planą; ypač palankiai vertina sėkmingą operaciją „Barrel“, kurią vykdant 
bendradarbiavo 24 valstybės narės, Norvegija, Šveicarija, Kroatija ir Turkija, buvo 
sulaukta aktyvios paramos iš Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato, 
Europolo, FRONTEX ir Pasaulio muitinių organizacijos, per operaciją konfiskuota 
1,2 mln. cigarečių;

23. palankiai vertina 2012 m. lapkričio 12 d. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Tabako 
kontrolės pagrindų konvencijos šalių konferencijos penktojoje sesijoje priimtą Protokolą 
dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais nutraukimo;

Išlaidos
24. primena, kad 94 proc. ES biudžeto investuojama valstybėse narėse ir kad šiais sunkiais 

ekonominiais laikais nepaprastai svarbu, jog šie pinigai būtų išleidžiami tinkamai; todėl 
mano, kad kova su sukčiavimu ES biudžeto lėšomis visose finansavimo programose turi 
būti prioritetinė siekiant lengviau susigrąžinti prarastas lėšas ir tam, kad būtų užtikrinta, 
jog ES biudžeto lėšos būtų leidžiamos pagrindiniais jo tikslais, pvz., darbo vietoms kurti ir 
ekonomikos augimui skatinti;

Žemės ūkis
25. yra susirūpinęs, kad Komisijos metinėje ataskaitoje konkrečiai neatsakyta į klausimą, ar 

tai, kad Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje registruota mažai 
tariamo sukčiavimo atvejų, yra pranešimų teikimo principų nesilaikymo padarinys, ar tai –
šiose valstybėse narėse įgyvendintų kontrolės sistemų veiksmingumo įrodymas; 

26. palankiai vertina tai, kad Nyderlandai, Lenkija ir Suomija pradėjo geriau laikytis 
nuoseklaus pranešimų teikimo reikalavimų ir kad bendras 27 ES valstybių reikalavimų 
atitikties lygis siekia maždaug 93 proc., palyginti su 2010 m. 90 proc. rodikliu, jis yra 
pagerėjęs;

Sanglaudos politika
27. pažymi, kad tam tikros didelės valstybės narės, pvz., Prancūzija, 2011 m. nepranešė apie 

jokius su sanglaudos politika susijusius pažeidimus, kuriuos būtų galima laikyti 
apgaulingais; ragina Komisiją ištirti to priežastis ir nustatyti, ar valstybių narių priežiūros 
ir kontrolės sistemos, fiksuojančios kad nebūta sukčiavimo atvejų, yra veiksmingos;

28. palankiai vertina tai, kad Prancūzija sugebėjo baigti diegti pažeidimų valdymo sistemą;

Pasirengimo narystei fondai
29. palankiai vertina tai, kad 2011 m., palyginti su ankstesniais metais, pagerėjo išieškojimo 

apimtys pagalbos pasirengimo narystei srityje; tačiau pabrėžia, kad bendras suvestinis 
išieškojimo lygis (viršijantis 60 proc.) vis dar yra nepatenkinamas;

30. palankiai vertina Komisijos siekį remti Kroatijos ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos 
Makedonijos pastangas diegiant pažeidimų valdymo sistemą;

                                               
1 SEC (2011) 791.
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Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)
31. pakartoja, kad būtina toliau stiprinti OLAF nepriklausomumą, veiksmingumą ir 

naudingumą; palankiai vertina pažangą derybose dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 dėl 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir panaikinamas 
Reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (COM(2011) 135);

32. pakartoja savo raginimą Komisijai ir valstybėms narėms užtikrinti veiksmingą 
rekomendacijų, pateiktų OLAF baigus tirti bylas, įgyvendinimą reikiamu laiku;

33. mano, kad valstybės narės turėtų būti įpareigotos kartą per metus pateikti ataskaitą dėl 
veiksmų, kurių imtasi reaguojant į bylas, kurias OLAF persiuntė valstybių narių 
teisminėms institucijoms, įskaitant informaciją apie tokiais atvejais taikytas baudžiamąsias 
ir finansines sankcijas;

Komisijos kovos su sukčiavimu iniciatyvos
34. palankiai vertina Komisijos kovos su sukčiavimu strategiją1, kuria siekiama ES lygmeniu 

pagerinti sukčiavimo prevenciją ir nustatymą;
35. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 

baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu 
sukčiavimu (COM(2012) 0363 – pasiūlymą dėl PIF direktyvos), ji turėtų pakeisti Europos 
Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvenciją ir jos protokolus;

36. ypač palankiai vertina tai, kad pasiūlyme dėl PIF direktyvos (kaip nustatyta Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo sprendime2) Europos Sąjungos finansinių interesų 
apibrėžtis apima PVM; Teismas patvirtino, kad egzistuoja tiesioginis ryšys tarp, pirma, 
įplaukų iš pridėtinės vertės mokesčio surinkimo laikantis taikytinos Sąjungos teisės ir, 
antra, atitinkamų pridėtinės vertės mokesčio pajamų įtraukimo į Sąjungos biudžetą, nes 
bet koks trūkumas renkant pirmąsias gali sumažinti antrąsias;

37. palankiai vertina pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl programos 
„Hercule III“, skirtos Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai 
skatinti (COM(2011) 0914), ji pratęs programą „Hercule II“, kurios laikotarpio vidurio 
vertinimas parodė jos naudą;

38. tikisi, kad 2013 m. birželio mėn. Komisija, kaip skelbė, pateiks pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl Europos prokuratūros, kuri būtų atsakinga už ES arba jos 
vardu valdomų lėšų švaistymo tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ir patraukimą į teismą, 
įsteigimo;

o

o o
39. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismui, Europos Audito Rūmams, OLAF priežiūros komitetui ir OLAF.

                                               
1 COM(2011) 376.
2 2011 m. lapkričio 15 d. sprendimas byloje C-539/09 Komisija prieš Vokietiją (OL C 25, 2012 1 28, p. 5).


