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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 2. 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.



PE644.865v03-00 6/22 RR\1205561ET.docx

ET

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 III jätkuvat rakendamist16,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0103/2020),

A. arvestades, et komisjon täidab koostöös liikmesriikidega liidu eelarvet, millest 74 % 
täideti 2018. aastal jagatud eelarve täitmise raames;

B. arvestades, et komisjon peaks jagatud eelarve täitmise raames täitma oma vastavaid 
ülesandeid järelevalve, kontrolli ja auditeerimisega seoses;

C. arvestades, et finantsmääruse (määrus (EL, Euratom) 2018/1046) artikli 63 kohaselt 
peaksid liikmesriigid eelarve täitmisega seotud ülesannete täitmisel võtma kõik 
vajalikud meetmed õigusnormide rikkumiste ja pettuse juhtude ennetamiseks, 
tuvastamiseks ja korrigeerimiseks;

D. arvestades, et liidu finantshuvide kaitsmiseks peaksid liikmesriigid tegema eel- ja 
järelkontrolle, nõudma tagasi alusetult makstud summad ja algatama kohtumenetlusi, 
kui see on sellega seoses vajalik;

E. arvestades, et usaldusväärne finantsjuhtimine ja ELi finantshuvide kaitse on ELi eelarve 
täitmise poliitika peamised põhimõtted, mille eesmärk on suurendada kodanike 
usaldust, tagades maksumaksjate raha nõuetekohase kasutamise ja ELi eelarve 
tulemusliku täitmise;

F. arvestades, et usaldusväärsed avaliku sektori kulutused ja ELi finantshuvide kaitse 

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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aitavad kaasa ELi eelarve tõhusale haldamisele;

G. 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, 
konsulteerida kontrollikojaga;

H. arvestades, et ELi eelarvest toetatakse ühiseid eesmärke ja aidatakse lahendada ühiseid 
probleeme, ning arvestades, et hea tulemuslikkus on tulemuste ja prioriteetide 
saavutamise eeltingimus, ning arvestades, et sisendite, väljundite, tulemuste ja mõju 
korrapärase hindamise lihtsustamine tulemusauditite kaudu on tulemuspõhise 
eelarvestamise oluline element;

I. arvestades, et ELil on kohustus tegutseda korruptsioonivastase poliitika valdkonnas ELi 
toimimise lepinguga kehtestatud piirides; arvestades, et ELi toimimise lepingu 
artiklis 67 on sätestatud liidu kohustus tagada kõrge turvalisuse tase, sealhulgas 
kuritegevuse ennetamise ja selle vastu võitlemise ning kriminaalõiguse alaste 
õigusaktide lähendamise kaudu; arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 83 kohaselt on korruptsioon üks eriti ohtlikke piiriülese mõõtmega kuritegusid, 
millel on negatiivne mõju ELi finantshuvidele;

J. arvestades, et ELi rahaliste vahenditega seotud pettus on üks viis, kuidas kuritegelikud 
organisatsioonid majandusse tungivad ning majandusvabadust ja vaba konkurentsi 
kahjustavad;

K. arvestades, et liikmesriikide õigus- ja haldussüsteemide mitmekesisusega tuleb piisavalt 
tegeleda, et võimaldada paremini kooskõlastatud ELi meetmeid õigusnormide 
rikkumiste ennetamiseks ja pettuste vastu võitlemiseks; arvestades, et komisjon peaks 
veelgi tugevdama oma jõupingutusi pettusevastases võitluses ja jätkama meetmete 
tõhusat rakendamist, et saavutada veelgi käegakatsutavamaid ja rahuldavamaid 
tulemusi;

L. arvestades, et korruptsioon ohustab tõsiselt liidu finantshuve, aga ka demokraatiat ja 
usaldust avaliku halduse vastu;

M. arvestades, et liikmesriikide kogutav käibemaks on liikmesriikide eelarvete jaoks 
oluline tuluallikas, ning arvestades, et käibemaksupõhised omavahendid moodustasid 
2018. aastal ELi kogueelarvest 11,9 %;

N. arvestades, et süstemaatilised ja institutsionaliseeritud korruptsioonijuhtumid teatavates 
liikmesriikides kahjustavad tõsiselt ELi finantshuve, kujutades endast ühtlasi ohtu 
demokraatiale, põhiõigustele ja õigusriigile; arvestades, et 2017. aasta detsembris 
avaldatud Eurobaromeetri eriaruandes 470 korruptsiooni kohta märgiti, et üldine 
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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;

Õigusnormide rikkumiste avastamine ja nendest teatamine

1. tervitab 30. aastaaruannet Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse 
kohta ning viimase kolmekümne aasta jooksul tehtud edusamme ELi tasandil pettuste ja 
õigusnormide rikkumiste vastase võitluse õiguslike aluste ja institutsioonilise raamistiku 
(OLAF ja Euroopa Prokuratuur) loomisel ja arendamisel, liikmesriikidevahelise ning 
liikmesriikide ja komisjoni vahelise koostöö sisseseadmisel ning ELi eelarve kaitsmise 
tulemuste saavutamisel, mis ei oleks võimalikud ilma ELi institutsioonide ja 
liikmesriikide ametiasutuste ühiste jõupingutusteta;

2. täheldab suure murega 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; kulude 
poolega seotud pettuste piiriülese mõõtme suurenemine ning võltsimine), mis 
mõjutavad negatiivselt ELi eelarve tulude poolt ja nõuavad ELi ja liikmesriikide 
tasandil uut koordineeritud reageerimist;

3. 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 2018. aastal võrreldes 2,58 miljardi euroga 2017. aastal);

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

5. tuletab meelde, et teatatud pettuste arv ja nendega seotud summad ei ole otsene näitaja 
ELi või asjaomase liikmesriigi eelarvet mõjutavate pettuste hulga kohta; märgib, et ei 
ole selge, kui paljudest pettustega seotud õigusnormide rikkumistest komisjon ja 
eelkõige liikmesriigid igal aastal ei teata; märgib, et seetõttu on parlamendil raske teha 
kasulikke järeldusi komisjoni pettustevastase võitluse tõhususe kohta; kutsub seetõttu 
komisjoni üles töötama välja metoodika, et parandada usaldusväärsust ja anda pettuste 
ulatusele ELis täpsem hinnang; märgib, et pettused puudutasid 0,71 % 2018. aasta 
maksetest ja 0,65 % 2018. aastal kogutud traditsiooniliste omavahendite brutosummast; 
märgib lisaks, et muud õigusnormide rikkumised puudutasid 0,58 % 2018. aasta 
maksetest ja 1,78 % 2018. aastal kogutud traditsiooniliste omavahendite brutosummast;

6. võtab murega teadmiseks kontrollikoja järelduse, et komisjonil ei ole pettuste ulatuse, 
olemuse ja põhjuste kohta piisavalt teavet; kordab oma üleskutset komisjonile luua 
ühtne süsteem liikmesriikidelt võrreldavate andmete kogumiseks õigusnormide 
rikkumiste ja pettusejuhtumite kohta, et ühtlustada aruandlusprotsessi ning tagada 
esitatud andmete kvaliteet ja võrreldavus;

7. kutsub komisjoni lisaks üles viima läbi põhjalikke kontrolle, et tagada liikmesriikide 
poolt rikkumisjuhtumite haldamise süsteemis (IMS) esitatud andmete täielik 
läbipaistvus ja kvaliteet;
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8. märgib, et 2018. aastal teatatud pettusejuhtumite arv (1152 juhtumit) jäi 2017. aastaga 
samale tasemele; peab siiski kahetsusväärseks, et asjaomased summad suurenesid 
märkimisväärselt (183 %), mis on väga murettekitav; see suurenemine on suures osas 
tingitud kahest ühtekuuluvuspoliitika kuludega seotud pettusest; rõhutab vajadust need 
suured summad võimalikult kiiresti tagasi nõuda; 

9. võtab teadmiseks 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;

10. juhib tähelepanu väga kahetsusväärsele asjaolule, et paljudes liikmesriikides puuduvad 
konkreetsed õigusaktid organiseeritud kuritegevuse vastu, kuigi seda esineb üha rohkem 
piiriüleses tegevuses ja sektorites, mis mõjutavad liidu finantshuve, näiteks raha 
võltsimine või ebaseaduslik üle piiri toimetamine;

11. kutsub liikmesriike üles tegema tihedamat koostööd teabevahetuse valdkonnas, et 
parandada andmete kogumist ja tõhustada kontrolli ning tagada kodanike õigused ja 
vabadused; tuletab meelde komisjoni rolli liikmesriikidevahelise koostöö 
koordineerimisel; kutsub komisjoni üles aitama koordineerida liikmesriikidelt 
õigusnormide rikkumisi ja pettusi käsitlevate andmete kogumise ühtse süsteemi loomist;

12. kutsub Euroopa Kontrollikoda üles kaasama oma auditivalimitesse pidevalt neid 
institutsioone ja juhtorganeid, kes vastutavad rahaliste vahendite tahtliku 
väärkasutamise eest;

13. on mures selle pärast, et liikmesriikide ametiasutuste halduskoormuse vähendamiseks 
nõutakse ühissätete määruses (määrus (EL) nr 1303/2013) üksnes sellistest pettustest 
või muudest õigusnormide rikkumistest teatamist, mis hõlmavad rohkem kui 
10 000 euro suurust toetust Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest; tuletab 
meelde, et põllumajanduse ja Euroopa Sotsiaalfondi valdkonnas on suur hulk makseid, 
mis jäävad tublisti alla 10 000 euro künnise ja mis makstakse välja toetusõiguse 
maksetena (teatavate tingimuste täitmise alusel), ning sellest tulenevalt võivad pettusega 
seotud maksed jääda allapoole aruandluskünnist ja neist ei teatata; võtab siiski 
teadmiseks kontrollikoja 2017. ja 2018. aasta aruannetes esitatud tähelepaneku, et 
toetusõiguste maksetes esineb vähem vigu kui kulude hüvitamises, mis on 10 000 eurot 
ületavate projektide puhul väljamaksete tegemise meetodiks;

14. mõistab karmilt hukka Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ulatusliku 
väärkasutamise kõrgetasemeliste valitsusametnike poolt Tšehhi Vabariigis ning teiste 
avaliku sektori osalejate poolt Ungaris, Kreekas, Poolas, Rumeenias ja Itaalias; märgib, 
et selline pettus toimub väikeste pereettevõtete arvelt, kes vajavad toetusi kõige enam;

15. mõistab karmilt hukka ühtekuuluvusfondide väärkasutamise; peab kahetsusväärseks, et 
pettusega seotud finantskorrektsioonidest mõjutatud ELi vahendeid saab uuesti kasutada 
ilma täiendavate tagajärgede või piiranguteta; on arvamusel, et selline süsteem seab 
ohtu ELi finantshuvid; kutsub seetõttu komisjoni üles jälgima tähelepanelikult ELi 
vahendite kasutamist ja kaaluma sellise süsteemi väljatöötamist, kus korrektsioonidega 
kaasnevad ka edasise kasutamise piirangud;

16. tuletab meelde ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika 
läbipaistvusnõudeid, mis kohustavad liikmesriikide vastutavaid asutusi pidama avalikult 
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kättesaadavat lõplike toetusesaajate nimekirja; kutsub liikmesriike üles avaldama 
selliseid andmeid ühtses masinloetavas vormingus ja tagama teabe koostalitlusvõime; 
kutsub komisjoni üles koguma ja koondama andmeid ning avaldama iga liikmesriigi 
kohta iga fondi suurimate toetusesaajate nimekirjad;

17. nõuab, et komisjon teeks ettepaneku luua liidu tasandil spetsiaalne kaebuste esitamise 
mehhanism, et toetada põllumajandustootjaid või toetusesaajaid, kes puutuvad kokku 
näiteks maa hõivamise, riigi ametiasutuste väärkäitumise, kuritegelike struktuuride või 
organiseeritud kuritegevuse surve või sunniviisilisele või orjatööle sunnitud inimestega, 
andes neile võimaluse esitada kiiresti komisjonile kaebus, mida komisjon peaks 
viivitamatult kontrollima;

18. rõhutab, et Euroopa Komisjon ei võta praegu seda liiki pettuste vastu võitlemiseks 
piisavalt meetmeid; nõuab tungivalt, et komisjon viiks läbi tõhusaid kontrolle koos 
siduvate meetmetega; märgib, et Euroopa Prokuratuuril peaks olema piiriüleste 
uuringute läbiviimisel, pettusejuhtumite avastamisel ja nendest teatamisel ning petturite 
vastutusele võtmisel oluline roll;

Tulud – omavahendid

19. märgib, et kogutud traditsiooniliste omavahendite puhul suurenes registreeritud 
pettusejuhtumite arv 1 % (2018. aastal 473-ni), ning peab kahetsusväärseks, et 
asjaomased summad suurenesid 116 %;

20. märgib, et muude õigusnormide rikkumiste arv oli 2018. aastal 10 % väiksem kui 
aastate 2014–2018 keskmine, kuid peab kahetsusväärseks, et neist mõjutatud summa on 
17 % suurem;

21. on sügavalt mures 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;

22. väljendab heameelt finantshuvide kaitse direktiivi vastuvõtmise üle, milles täpsustatakse 
liikmesriikide, Eurojusti, Euroopa Prokuratuuri ja komisjoni vahel piiriülese koostöö ja 
vastastikuse õigusabi küsimusi käibemaksupettuste vastases võitluses;

23. kordab oma seisukohta, et OLAFi pädevust käibemaksuga seotud uurimiste valdkonnas 
ei tohiks mingil juhul piirata ega selle suhtes täiendavaid haldustingimusi kohaldada; 
kutsub nõukogu üles võtma Euroopa Parlamendi seisukohta selles küsimuses arvesse 
läbirääkimistel määruse üle, mis puudutab Euroopa Pettustevastase Ameti juurdluseid 
seoses koostööga Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkusega;

24. toonitab OLAFi olulist rolli käibemaksuküsimuste uurimisel; väljendab heameelt 
nõukogu määruse (EL) nr 904/2010 (halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse 
kohta käibemaksu valdkonnas)17 2018. aastal vastu võetud muutmise üle, millega 
kehtestatakse meetmed riiklike maksuhaldurite suutlikkuse suurendamiseks, et 

17 ELT L 268, 12.10.2010, lk 1.
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kontrollida piiriüleseid tarneid, laiendatakse OLAFi pädevust, et hõlbustada ja 
koordineerida käibemaksupettuste uurimist ning käsitletakse kõige kahjulikumaid 
käibemaksupettuste skeeme ja vähendatakse käibemaksu alalaekumist;

25. väljendab heameelt nõukogu määruse (EL) nr 904/2010 muutmise üle, et maksimeerida 
uut tehingute võrgu analüüsi (Transaction Network Analysis – TNA) tarkvara 
potentsiaali petturlike võrgustike tuvastamiseks kogu ELis; märgib, et selle eesmärk on 
tõhustada koostööd ja teabevahetust riiklike maksuhaldurite vahel, et käibemaksu 
karussellpettusi paremini avastada ja need kiiresti peatada; nõuab, et võetaks meetmeid, 
mille eesmärk on täielikult tagada uues tehingute võrgu analüüsi (TNA) tarkvaras 
loetletud, uurimise all olevate ettevõtjate andmete kaitse;

26. väljendab heameelt meetmete kehtestamise üle asjakohaste andmete jagamiseks riiklike 
maksuhaldurite vahel alates 2020. aastast tolliprotseduuri 42 ja tolliprotseduuri 63 
kohta, mis võimaldab impordiliikmesriigil ja kliendi liikmesriigil 
käibemaksukohustuslasena registreerimise numbreid, imporditud kauba väärtust, kauba 
liiki jne ristkontrollida;

27. rõhutab, kui oluline on, et kõik liikmesriigid seaksid prioriteediks riiklike 
pettustevastase võitluse strateegiate väljatöötamise;

28. rõhutab käibemaksupettuse, eelkõige nn karussellpettuse tõsidust, mille tagajärjel ei 
maksa varifirma asjaomastele maksuhalduritele käibemaksu, isegi kui see on kliendilt 
maha arvestatud;

29. märgib, et 2018. aastal, nagu ka 2017. ja 2016. aastal, olid päikesepaneelid kaup, 
millega pandi rahalises mõttes toime kõige rohkem pettusi ja õigusnormide rikkumisi; 
tunneb heameelt komisjoni tehtud kohapealsete kontrollide üle ning rõhutab OLAFi 
juurdluste ja koordineeriva rolli tähtsust selles valdkonnas;

30. tunneb heameelt asjaolu üle, et mitu liikmesriiki on kasutusele võtnud uued IT-
vahendid, riskipõhised lähenemisviisid ja algatused traditsiooniliste omavahendite 
kogumisega seotud probleemide lahendamiseks; ergutab liikmesriike tihendama 
koostööd nende vahendite, lähenemisviiside ja algatuste ühisel kasutamisel, et veelgi 
vahetada häid tavasid ja tõhustada koostööd Eurofisci raames;

31. on mures selle pärast, et tuludega seotud pettused, mis seisnevad kolmandatest riikidest 
ELi imporditud kaupade väärtuse näitamises tegelikust väiksemana, ohustavad endiselt 
ELi finantshuve; tunnistab, et ELis on arvestatav maksupettuse allikas kaupade ja 
eelkõige väiksemate kaupade piiriülene e-kaubandus; kutsub liikmesriike üles tegelema 
piiriülese e-kaubandusega seotud probleemidega, eelkõige väheväärtuslikele 
kaubasaadetistele kehtestatud vabastuste võimaliku kuritarvitamisega, ning järgima 
täielikult komisjoni sellekohaseid soovitusi;

32. märgib, et komisjon esitas 2018. aasta detsembris ebaseadusliku tubakakaubanduse 
tõkestamise uue tegevuskava, mis põhineb peamiselt õiguskaitse operatiivmeetmetel;

33. märgib, et muude eeskirjade eiramisi avastati peamiselt kaupade vabastamise järgse 
kontrolli käigus, kuid toonitab, et eeskirjade eiramise avastamiseks on oluline kaupade 
vabastamise eel või selle ajal toimuv tollikontroll ja vabatahtlik omaksvõtt;
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34. tuletab taas kord meelde, et pettuste avastamiseks on kõige tõhusam eri 
tuvastusmeetodite (tollivormistuskontrollid, vabastusjärgsed kontrollid, pettusevastaste 
talituste kontrollid jm) kombinatsioon ja et iga meetodi tõhusus sõltub asjaomasest 
liikmesriigist, riigi haldusasutuste töö tõhusast koordineerimisest ja liikmesriikide 
asjaomaste talituste suutlikkusest omavahel teavet vahetada;

35. peab murettekitavaks, et mõned liikmesriigid ei teata regulaarselt mitte ühestki 
pettusejuhtumist; palub komisjonil olukorda kontrollida, kuna peab tõenäosust, et neis 
liikmesriikides üldse pettusi ei toimu, üsna väikeseks; kutsub komisjoni üles tegema 
neis riikides kohapealset juhukontrolli;

36. märgib, et teatatud pettusejuhtumite puhul oli keskmine sissenõudmismäär aastatel 
1989–2018 umbes 41 %; lisaks märgib, et 2018. aastal avastatud ja teatatud 
pettusejuhtumite puhul oli keskmine sissenõudmismäär 70 % ehk keskmisest märksa 
suurem; kordab oma üleskutset komisjonile töötada välja strateegia sissenõudmismäära 
suurendamiseks;

37. märgib, et teatatud muude eeskirjade eiramiste (mis ei olnud pettused) puhul oli 
keskmine sissenõudmismäär aastatel 1989–2018 umbes 72 %;

38. 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;

Kulud

39. väljendab heameelt kulutustega seotud pettustena teatatud juhtumite arvu 3 % võrra 
vähenemise üle 2018. aastal (679 juhtumit); rõhutab samas, et nendega seotud 
rahasummade osas (1,032 miljardit eurot) ilmneb murettekitav vastupidine suundumus – 
need on kasvanud 198 %;

40. väljendab heameelt muude õigusnormide rikkumistena registreeritud juhtumite 4 % 
võrra vähenemise ja nendega seotud rahasummade (844,9 miljonit eurot) 48 % võrra 
vähenemise üle;

41. tervitab asjaolu, et kulude poolel on mõned liikmesriigid võtnud mitmeid 
operatiivmeetmeid (riskihindamise IT-vahendite kasutuselevõtmine, pettuseriskide 
hindamine ja koolituskursused pettuste teemalise üldise teadlikkuse tõstmiseks); kutsub 
ka kõiki teisi liikmesriike üles tõhustama pingutusi selliste meetmete võimalikult kiireks 
rakendamiseks;

42. märgib, et mõnedes liikmesriikides ei esine pettustena teatatud õigusnormide rikkumisi; 
kutsub komisjoni üles toetama jätkuvalt liikmesriike, et parandada kontrollide kvaliteeti 
ja suurendada nende arvu ning jagada parimaid tavasid pettustevastase võitluse vallas;

43. rõhutab, kui tähtis on fondide tõhusa inflatsioonivaba eelarvestamise ja pettuste 
vältimise huvides Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (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 
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raames jaotatud toetuste asjakohane haldamine ja hoolikas järelevalve;

44. seoses ühise põllumajanduspoliitikaga, kus registreeriti 2018. aastal 249 pettust (–6 %) 
kokku 63,3 miljoni euro ulatuses (+10 %), ja ühtekuuluvuspoliitikaga, millises 
valdkonnas registreeriti 2018. aastal 363 pettust (+5 %) kokku 959,6 miljoni euro 
ulatuses (+199 %), kutsub komisjoni, OLAFit, Euroopa Prokuratuuri ja liikmesriike üles 
kohaldama kõige rangemaid meetmeid võitluseks ELi eelarvest makstavate avaliku 
sektori vahenditega seotud pettuste vastu;

45. märgib, et aastatel 2014–2018 oli ÜPPs nn pettuste sageduse määr (pettusekahtluste ja 
tõendatud pettusejuhtumite osakaal kõigist teatatud õigusnormide rikkumistest) 10 % 
ning nn pettuste summa määr oli umbes 23 % kõigi teatatud õigusnormide rikkumistega 
seotud kogusummast; märgib lisaks, et pettuste avastamise määr (pettusekahtlustest ja 
tõendatud pettusejuhtumitest mõjutatud rahasummade osakaal kogukuludest) oli kõigest 
0,11 % ja õigusnormide rikkumiste avastamise määr (rikkumistest mõjutatud 
kogusumma osakaal kogukuludest) oli 0,37 %;

46. märgib samamoodi, et ühtekuuluvuspoliitika puhul oli pettuste avastamise määr 0,86 %, 
samas kui õigusnormide rikkumiste avastamise määr oli umbes 0,34 %;

47. rõhutab kulutuste läbipaistvuse tähtsust ning nõuab ELi rahastamist puudutava teabe 
täielikku kättesaadavust;

Komisjoni pettustevastase võitluse strateegia

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

48. märgib, et 2018. aastal algatas OLAF 219 uurimist, viis lõpule 167 uurimist ja soovitas 
tagasi nõuda kokku 371 miljonit eurot; märgib lisaks, et sama aasta lõpuks oli pooleli 
414 uurimist;

49. võtab teadmiseks pettusevastaste koordineerimistalituste (AFCOS) rolli laiendamise 
riiklike ametiasutuste vahelise piiriülese koostöö eri kanalite tõhususe suurendamisel, 
eriti tollipettuste tõkestamisel, samuti OLAFiga koostöö tegemisel;

50. väljendab heameelt selle üle, et 2019. aasta aprillis võeti vastu komisjoni pettustevastase 
võitluse strateegia, mida on kohandatud ELi pettustevastaste õigusaktide 2017. aastal 
vastu võetud kahe olulise täiendusega, st finantshuvide kaitse direktiiviga, millega 
kehtestatakse ELi finantshuvide kaitseks liikmesriikide kriminaalõiguse rangemad 
ühised standardid, ning Euroopa Prokuratuuri (EPPO) asutamise määrusega;

51. taunib asjaolu, et komisjon ei ole veel lisanud oma iga-aastasesse tööprogrammi 
ettepanekut luua vahend vastastikuse haldusabi kulude katmiseks; on veendunud, et 
selline algatus on kooskõlas aluslepingu artikli 225 sätetega; 

52. juhib tähelepanu OLAFi kesksele tähtsusele ning vajadusele teda veelgi tugevdada ja 
tagada tema ja Euroopa Prokuratuuri tegevuse tulemuslik kooskõlastamine;

53. kahetseb asjaolu, et praeguseks on ainult 12 liikmesriiki uue finantshuvide kaitse 
direktiivi rakendanud, veel kaheksa riiki on seda rakendanud osaliselt ja ülejäänud ei ole 
seda veel üldse rakendanud; märgib, et uue finantshuvide kaitse direktiivi rakendamise 
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tähtaeg oli juba 6. juulil 2019; palub, et komisjon avaldaks võimalikult kiiresti loendi 
kõigist liikmesriikidest, kes seda direktiivi määratud tähtajaks üle ei võtnud; kutsub 
kõiki neid liikmesriike üles võtma kõik vajalikud meetmed ning tagama võimalikult 
kiiresti direktiivi täieliku ja nõuetekohase ülevõtmise; palub, et komisjon jälgiks 
hoolikalt kõigis liikmesriikides toimuvat ülevõtmisprotsessi ning kasutaks seal, kus 
liikmesriigid seda ei tee, oma eesõigusi rikkumismenetluste algatamiseks;

54. tuletab meelde, et komisjoni 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 seoses hankemenetluste 
kuritarvitamisega, kui need mõjutavad ELi eelarvet; iii) määruse (EÜ, Euratom) 
nr 2988/95 artikli 1 lõikes 2 määratletud õigusnormide rikkumisi (kui need on tahtlikud, 
kuid ei ole hõlmatud eespool juba 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;

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

56. taunib asjaolu, et kõigest 11 liikmesriiki on võtnud vastu riikliku pettustevastase 
võitluse strateegia; palub kõigil ülejäänud liikmesriikidel teha tööd sellise strateegia 
vastuvõtmiseks; palub komisjonil ergutada ülejäänud liikmesriike riiklike 
pettustevastase võitluse strateegiate vastuvõtmisel edasi liikuma; palub komisjonil 
kaaluda võimalust seada riikliku pettustevastase võitluse strateegia vastuvõtmise ELi 
vahendite saamise eeltingimuseks;

57. väljendab heameelt ELi pettustevastase võitluse programmi (2021–2027) uue 
ettepaneku üle; programmi elluviimine toimub OLAFi otsesel juhtimisel; märgib, et ELi 
pettustevastase võitluse programmi alaosad on i) kulutuste programm Herakles III, 
millega toetatakse meetmeid võitluseks pettuste, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku 
tegevusega, mis kahjustab liidu finantshuve; ii) pettusevastane infosüsteem (AFIS) – 
operatiivmeede, mis kujutab endast peamiselt tollialaste IT-rakenduste kogumit, mida 
käitatakse komisjoni hallatava ühise teabesüsteemi alusel, ning iii) õigusnormide 
rikkumiste haldamise süsteem (IMS) – turvaline elektroonilise side vahend, mis 
hõlbustab liikmesriikide kohustust anda aru tuvastatud rikkumisjuhtumitest, sealhulgas 
pettustest, ning mis toetab nende juhtumite haldamist ja analüüsimist;

58. märgib, et ELi pettustevastase võitluse programmi ja selle uusi prioriteete on tulemuste 
saamiseks vaja piisavalt rahastada; väljendab seetõttu muret Euroopa Ülemkogu 
eesistuja ettepaneku pärast vähendada ELi pettustevastase võitluse programmi aastate 
2021–2027 eelarvet 111 miljonile eurole (2014–2020 on see 156 miljonit eurot);

59. kinnitab vajadust lisada riiklikesse pettustevastase võitluse strateegiatesse ennetavad 

18 EÜT L 136, 31.5.1999, lk 20.
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tegevusmeetodid, mis tagaksid peale pettuste avastamise ka nende tulemusliku 
tõkestamise;

Euroopa Prokuratuuri asutamisel tehtud edusammud

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

61. toonitab, et Euroopa Prokuratuuri loomine on liidu finantshuvide kaitsmisel 
põhjapaneva tähtsusega samm; juhib tähelepanu Euroopa Prokuratuuri tähtsusele 
pettuste, korruptsiooni ja tõsiste piiriüleste käibemaksupettuste tõkestamisel;

62. väljendab heameelt selle üle, et 2018. aastal otsustasid Madalmaad ja Malta Euroopa 
Prokuratuuriga ühineda; märgib, 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; soovitab 
kõigil neil liikmesriikidel võimalikult kiiresti Euroopa Prokuratuuriga ühineda; kutsub 
komisjoni üles õhutama ja stimuleerima seni veel tõrksaid liikmesriike Euroopa 
Prokuratuuri liikmeteks saama, mis tagaks kogu ELis selle tõhusa ja tulemusliku 
piiriülese toimimise;

63. rõhutab, et Euroopa peaprokuröri valikumenetlus viidi 2019. aastal lõpule; väljendab 
heameelt pr Laura Codruta Kovesi esimeseks Euroopa peaprokuröriks nimetamise üle, 
kusjuures järgiti valikumenetlust, kus osalesid Euroopa Parlament, nõukogu ja 
komisjoni valitud sõltumatute ekspertide rühm;

64. rõhutab, et Euroopa Prokuratuuri alarahastamine ja ebapiisav mehitamine selle 
ülesehitusjärgus on vastuvõetamatu; kahetseb siiralt, et komisjon alahindas oluliselt 
vahendite vajadust; rõhutab, et Euroopa Prokuratuur peab juba oma tegevuse 
algushetkest arvestades käsitlema kuni 3000 juhtumit aastas; rõhutab, et Euroopa 
Prokuratuur vajab täiendavalt vähemalt 76 ametikohta ja kaheksa miljonit eurot, et olla 
kavade kohaselt 2020. aasta lõpuks täiesti toimiv; on vastu osalise tööajaga prokuröride 
põhimõttele; palub liikmesriikidel määrata võimalikult kiiresti ametisse täistööajaga 
prokurörid; soovitab tungivalt komisjonil esitada paranduseelarve projekt;

65. rõhutab, et pärast Euroopa Prokuratuuri loomist jääb OLAF ainsaks asutuseks, mis 
vastutab ELi finantshuvide kaitsmise eest ELi liikmesriikides, kes otsustasid Euroopa 
Prokuratuuriga mitte ühineda; juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Kontrollikoja 
arvamuse nr 8/2018 kohaselt ei lahenda komisjoni ettepanek, millega muudetakse 
OLAFi määrust, OLAFi haldusjuurdluste vähese tulemuslikkuse probleemi; toonitab, 
kui tähtis on tagada, et OLAF jääks Euroopa Prokuratuurile tugevaks ja täielikult 
toimivaks partneriks;

66. rõhutab, et tulevane koostöö OLAFi ja Euroopa Prokuratuuri vahel peaks põhinema 
tihedal koostööl, tõhusal teabevahetusel ja vastastikusel täiendavusel, ning samas tuleb 
vältida dubleerimist ja vastuolulisi pädevusi; tuletab meelde, et Euroopa Parlament on 
vastu OLAFi töötajaskonna vähendamisele 45 ametikoha võrra;

67. palub kaasseadusandjatel jõuda kokkuleppele OLAFi määruse õigeaegse läbivaatamise 
küsimuses, et enne Euroopa prokuratuuri toimima hakkamist tagada prokuratuuri ja 
OLAFi pädevuste selge ja kattumisteta jagunemine;
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Täiustamist vajavad valdkonnad

68. juhib tähelepanu kahele täiustamist vajavale valdkonnale: esiteks peaksid komisjon ja 
liikmesriigid pettuseriskide paremaks hindamiseks ja haldamiseks tugevdama oma 
analüüsisuutlikkust, et paremini tuvastada pettuseskeeme, petturite profiile ja ELi 
sisekontrollisüsteemide nõrkusi kirjeldavaid andmeid; teiseks tuleb järjepidevuse 
tagamiseks ning tõhususe ja tulemuslikkuse optimeerimiseks pettuseriskide hindamist ja 
haldamist tõhusalt jälgida ja kooskõlastada;

69. juhib tähelepanu sellele, et pettuste ja korruptsiooni vahelised sidemed ELis võivad 
kahjustada ELi eelarvet; peab kahetsusväärseks, et komisjon ei pea enam vajalikuks 
korruptsiooni tõkestamise aruande avaldamist; palub lisaks, et komisjon kaaluks 
Euroopa Liidus korruptsioonivastaste asutuste võrgustiku loomist;

70. kinnitab, et nn pöördukse mõju võib kahjustada institutsioonide ja huvide esindajate 
vahelisi suhteid; nõuab, et ELi institutsioonid töötaksid välja selle probleemi süsteemse 
käsitluse;

71. kordab oma üleskutset, et komisjon looks ELi institutsioonide sisese korruptsiooni 
hindamise mehhanismi;

72. palub komisjonil ühe oma üldise prioriteedina koostada kõigi ELi eelarvet täitvate 
finantsosaliste jaoks huvide konfliktide ennetusliku vältimise üleeuroopalise strateegia;

73. on seisukohal, et tollimaksude alalaekumise mõõtmiseks ja tõhusa mõõtmismetoodika 
(vähemalt selle põhielementide) väljatöötamiseks on vaja täiendavaid algatusi;

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

75. 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;

76. rõhutab, et ametiasutuste teabevahetust võimaldav süsteem hõlbustaks kahe või enama 
liikmesriigi vaheliste tehingutega seotud raamatupidamiskirjete ristvõrdlust, et ennetada 
struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud piiriüleseid pettusi ning tagada seeläbi 
liikmesriikide finantshuvide kaitse üldine ja terviklik käsitlus; palub taas komisjonil 
esitada seadusandlik ettepanek vastastikuse haldusabi kohta ELi nendes 
rahastamisvaldkondades, kus seda veel ette nähtud ei ole;

77. tunneb muret e-kaubanduse raames kolmandatest riikidest saabuvate kaupade väärtuse 
tegelikust väiksemana näitamise ohu pärast; väljendab heameelt OLAFi võetud 
meetmete üle e-kaubanduse käibemaksupettuste lahendamiseks;

78. tuletab meelde, et komisjonil puudub juurdepääs teabele, mida liikmesriigid vahetavad 
omavahel varifirmadega seotud ühendusesiseste pettuste (mida nimetatakse tavaliselt 
karussellpettusteks) ennetamise ja tõkestamise eesmärgil; on arvamusel, et komisjonil 
peaks olema juurdepääs Eurofiscile, et paremini kontrollida, hinnata ja parandada 
liikmesriikidevahelist andmevahetust; kutsub kõiki liikmesriike üles osalema Eurofisci 
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kõikides tegevusvaldkondades, et lihtsustada ja kiirendada teabevahetust õigus- ja 
õiguskaitseasutustega, näiteks Europoli ja OLAFiga, nagu on soovitanud Euroopa 
Kontrollikoda; kutsub liikmesriike ja nõukogu üles andma komisjonile juurdepääsu 
kõnealustele andmetele, et tõhustada koostööd, suurendada andmete usaldusväärsust ja 
võidelda piiriülese kuritegevuse vastu;

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

80. juhib tähelepanu vajadusele kaotada ELi praeguse pettustevastase õiguskaitsesüsteemi 
teatavad puudused, eriti seoses täpsete andmete kogumisega pettuste ja muude 
õigusnormide rikkumiste kohta;

81. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid kasutaksid ja võimaluse korral täiustaksid 
ühtseid aruandlusviise, et anda põhjalikku ja võrreldavat teavet ELi kulutuste 
valdkonnas avastatud pettuste taseme kohta;

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

83. juhib tähelepanu kuluarvestuse täieliku läbipaistvuse suurele tähtsusele, eriti seoses 
taristutöödega, mida rahastatakse otse ELi fondidest või rahastamisvahenditest; palub 
komisjonil tagada ELi kodanikele täieliku juurdepääsu kaasrahastatud projekte 
puudutavale teabele;

84. tuletab liikmesriikidele meelde, et kulutuste tulemuslikkuse ja tulemuste hindamise 
jaoks on vajalik koostöö komisjoniga;

85. märgib, et jagatud eelarve täitmisel ei ole komisjonil õigust algatada ebausaldusväärsete 
ettevõtjate ELi rahastamisest ilmajätmist, 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;

86. nõuab kindlalt, et liikmesriigid kasutaksid tõhusalt andmebaasi ARACHNE pakutavat 
pettuste ennetamise vahendit ning esitaksid selleks õigeaegselt andmeid ja kasutaksid 
ära suurandmete kasutamisest tulenevad võimalused ELi rahaliste vahendite petturliku 
ja õigusvastase kasutamise ärahoidmiseks; palub, et komisjon kaaluks võimalust muuta 
ARACHNE kasutamine kohustuslikuks;

87. juhib tähelepanu liikmesriikide rollile ja vastutusele halduskoostöö lepingute täitmisel, 
kontrollide tulemuslikkuses, andmete kogumise tagamisel ning järelevalves selle üle, 
kuidas kauplejad järgivad õigusraamistikku;

88. kutsub komisjoni üles nägema ette uurivate ajakirjanike tõhusa õiguskaitse sarnaselt 
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sellele, mis on ette nähtud rikkumisest teatajate jaoks;

Riigihanked

89. märgib, et oluline osa avaliku sektori investeeringutest (2 triljonit eurot aastas) 
kulutatakse riigihangete kaudu; rõhutab e-hangete eeliseid pettuste vastu võitlemisel – 
nagu kokkuhoid kõigi poolte jaoks, suurem läbipaistvus, lihtsamad ja lühemad 
menetlused;

90. peab kahetsusväärseks, et vaid mõni üksik liikmesriik kasutab kõigi hankeprotsessi 
peaetappide (e-teated, e-juurdepääs hankedokumentidele, pakkumuste esitamine ja 
hindamine ning võitja väljaselgitamine elektroonilisel teel, e-tellimused, e-arved, e-
maksed) puhul uusi tehnoloogiaid; palub liikmesriikidel teha kõik riigihankemenetlustel 
kasutatavad dokumendivormid ja üldsusele juurdepääsetavad hankelepinguregistrid 
internetis masinloetavas vormingus kättesaadavaks;

91. väljendab heameelt komisjoni ajakava üle e-hangete kasutuselevõtmiseks ELis ning 
palub komisjonil sellest kinni pidada;

Digiteerimine

92. palub komisjonil töötada välja raamistiku, mille eesmärk on digiteerida kõik ELi 
poliitikameetmete rakendamise protsessid (konkursikutsed, taotlemine, hindamine, 
rakendamine, maksmine) ja mida peavad kohaldama kõik liikmesriigid;

93. kutsub komisjoni üles tekitama stiimuleid avaliku sektori hankijate elektrooniliste 
profiilide loomiseks neile liikmesriikidele, kus sellised profiilid puuduvad;

94. tervitab ELi otsust ühineda lõpuks riikide korruptsioonivastase ühendusega (GRECO) 
vaatlejana; palub komisjonil alustada võimalikult kiiresti läbirääkimisi GRECOga, et 
hinnata õigeaegselt vastavust ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni (UNCAC) 
nõuetele ning luua ELi institutsioonide jaoks sisemine hindamismehhanism;

Rahvusvaheline koostöö

95. võtab arvesse 1. septembril 2018 jõustunud ELi ja Norra halduskoostöö ja käibemaksu 
sissenõudmisabi alast lepingut;

96. 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 pettustevastased teenistused;

97. soovitab tungivalt komisjonil, OLAFil ja kõigil teistel liidu finantshuvide kaitsega 
tegelevatel liidu institutsioonidel ja asutustel suhelda ja teha aktiivselt koostööd 
kandidaatriikide, potentsiaalsete kandidaatriikide ja idapartnerlusriikide 
partnerasutustega ning edendada võimalike pettuste tulemusliku tõkestamise meetodeid; 
palub komisjonil arendada spetsiifilisi regulaarseid mehhanisme nendes riikides ELi 
vahenditega toimepandavate pettuste tulemuslikuks tõkestamiseks ja ärahoidmiseks;
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98. väljendab heameelt selle üle, et OLAF allkirjastas kaks halduskoostöö kokkulepet – ühe 
Aafrika Arengupangaga ja teise USA rahvusvahelise arengu ameti (USAID) 
peainspektori bürooga;

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

100. nõuab tungivalt, et ELi asutused, eelkõige Europol, Eurojust ja OLAF teeksid pettuste 
tulemuslikumaks avastamiseks riiklike asutustega tihedamalt koostööd;

101. rõhutab rikkumisest teatajate tähtsust pettuste ennetamisel, avastamisel ja nendest 
teatamisel; rõhutab vajadust kaitsta nii liikmesriikides kui ka liidus rikkumisest teatajaid 
ja soodustada seadusandlike abinõudega uurivat ajakirjandust; väljendab heameelt ELi 
uue rikkumisest teatajaid käsitleva direktiivi üle, mille kohaselt alates 2021. aasta 
detsembrist võetakse era- ja avalikus sektoris õigusnormide rikkumisest teatajad kaitse 
alla; palub komisjonil liikmesriike hoolikalt kontrollida ja abistada, nii et oleks tagatud 
direktiivi täielik, korrakohane ja õigeaegne ülevõtmine;

102. on seisukohal, et uurival ajakirjandusel on keskne osa vajaliku läbipaistvuse 
suurendamisel liidus ja liikmesriikides ning et seda tuleb nii liikmesriikides kui ka liidus 
õiguslike vahendite abil soodustada ja toetada; kutsub komisjoni üles töötama välja 
põhjalikke meetmeid uuriva ajakirjanduse kaitseks, mille hulgas oleksid 
kiirreageerimismehhanism hädasolevate ajakirjanike toetamiseks ning üldsuse 
osalemise vastaseid strateegilisi hagisid tulemuslikult tõkestavad õigusaktid;

103. juhib tähelepanu läbipaistvuse tähtsusele pettuste ja huvide konfliktide ennetamisel ja 
varasel avastamisel; kutsub kõiki liikmesriike üles tegema rohkem ära eelarvete 
läbipaistvamaks muutmiseks, milleks tuleb tagada riigihankemenetlusi ja avalikest 
vahenditest rahastatud lepingute sõlmimist kajastavate andmete olemasolu ja üldsuse 
jaoks lihtne kättesaadavus;

Läbipaistvusnormid ja valdkondadevahelised õigusnormid

104. tervitab nn koondmääruse vastuvõtmist ning loodab, et see vähendab oluliselt pettuste 
määra põllumajandus- ja ühtekuuluvuspoliitikas ning lihtsustab ELi rahastamiseeskirju;

105. kutsub liikmesriike üles tõhustama Eurofisci võrgustiku kaudu toimuvat teabevahetust 
pettusekahtlusega äriühingute ja tehingute kohta; juhib tähelepanu sellele, et õigus- ja 
uurimisasutuste antaval teabel ja selle kättesaadavusel (samaaegselt isikuandmete 
kaitsega) on pettuste ja organiseeritud kuritegevuse tõkestamisel keskne tähtsus;

106. tunnistab finantsmääruse (EL) 2018/2046 artikli 61 ja selles sätestatud huvide konflikti 
määratluse laiendamise olulisust kõigi finantsvaldkonna osalejate jaoks, kes täidavad 
ELi eelarvet eri haldustasanditel, sealhulgas riigi tasandil;

107. kutsub komisjoni kui aluslepingute täitmise järelevalvajat üles võitlema igasuguste 
huvide konfliktide vastu ja korrapäraselt hindama liikmesriikides nende vältimiseks 
võetud ennetusmeetmeid; palub komisjonil töötada välja ühised suunised 
kõrgetasemeliste poliitikute huvide konfliktide vältimiseks;

108. juhib tähelepanu sellele, et paljudes liikmesriikides puuduvad eraldi õigusaktid 
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organiseeritud kuritegevuse tõkestamiseks, kuigi seda esineb piiriüleses tegevuses ja 
liidu finantshuve mõjutavates sektorites üha enam;

109. nõuab tungivalt, et nõukogu võtaks vastu ühtsed eetikanormid kõigis huvide 
konfliktidega seotud küsimustes ning kujundaks kõigis liikmesriikides ühise arusaama 
sellest probleemist; toonitab, et kuna huvide konfliktidega seotud probleemid on liidu 
põllumajandus- ja ühtekuuluvusfondide vahendite jaotamisel laialt levinud, on 
lubamatu, et Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu liikmed või nende 
perekonnaliikmed osaleksid edaspidi mitmeaastase finantsraamistiku või riiklike 
eelarveeraldiste jaotamist puudutavate otsuste langetamisel, juhul kui nad ise mingil 
moel neist otsustest kasu saavad;

110. tuletab varem liidu institutsioonides või ametites töötanud ametiisikute puhul meelde 
ooteaja tähtsust, arvestades et lahendamata jäänud huvide konfliktid võivad ohustada 
kõrgete eetikanormide jõustamist kõigis ELi haldusasutustes; tuletab meelde, et juhul 
kui piirangud on institutsioonide seaduslike huvide kaitsmiseks ebapiisavad, on liidu 
institutsioonidel ja ametitel vastavalt personalieeskirjade artiklile 16 võimalik keelduda 
endist ametiisikut teatavale ametikohale nimetamast; lisaks nõuab, et ELi haldusjuhid 
vastavalt personalieeskirjade nõuetele rangelt avaldaksid oma hinnangud iga sellise 
juhtumi kohta;

111. kordab oma määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 läbivaatamisega seoses avaldatud 
seisukohta, et on vaja selget õiguslikku alust, mis võimaldaks OLAFil saada pädevate 
riiklike asutuste abiga juurdepääsu pangakontode andmetele ning lahendada 
käibemaksupettusi;

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



RR\1205561ET.docx 21/22 PE644.865v03-00

ET

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev 7.5.2020

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

16
7
3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris 
Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, José 
Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García 
Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, 
Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, 
Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, 
Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed (art 209 lg 7)

Marisa Matias



PE644.865v03-00 22/22 RR\1205561ET.docx

ET

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

16 +

EPP Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri

Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Pierre Karleskind, Ramona Strugariu

ID Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

VERTS/ALE Daniel Freund, Mikuláš Peksa

NI Sabrina Pignedoli

7 –

S&D Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Tsvetelina Penkova, Lara 
Wolters

GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Marisa Matias

3 0

EPP Tamás Deutsch

ID Jean-Francois Jalkh

ECR Ryszard Czarnecki

Kasutatud tähised:
+ : poolt
– : vastu
0 : erapooletu


