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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta – 
vuosikertomus 2018
(2019/2128(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 310 artiklan 
6 kohdan ja 325 artiklan 5 kohdan,

– ottaa huomioon päätöslauselmansa aikaisemmista komission ja Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) vuosikertomuksista,

– ottaa huomioon 11. lokakuuta 2019 annetun komission kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ”30. vuosikertomus Euroopan unionin taloudellisten etujen 
suojaamisesta ja petostentorjunnasta (2018)” (COM(2019)0444) ja siihen liittyvät 
komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2019)0361, SWD(2019)0362, 
SWD(2019)0363, SWD(2019)0364 ja SWD(2019)0365),

– ottaa huomioon OLAFin kertomuksen vuodelta 20181 ja OLAFin valvontakomitean 
toimintakertomuksen vuodelta 2018,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sekä tilintarkastustuomioistuimelle 
”Komission petostentorjuntastrategia: tehostetut toimet EU:n talousarvion 
suojaamiseksi” (COM(2019)0196),

– ottaa huomioon tiedonantoon ”Komission petostentorjuntastrategia: tehostetut toimet 
EU:n talousarvion suojaamiseksi” (COM(2019)0196) liittyvän toimintasuunnitelman 
(SWD(2019)0170) ja petosriskiarvioinnin (SWD(2019)171),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2018 ja toimielinten vastaukset2,

– ottaa huomioon 5. toukokuuta 2018 annetun komission ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, 
joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita 
(COM(2018)0324),

– ottaa huomioon EU:n taloudellisten etujen suojaamista koskevien vakiosäännösten 
sisällyttämisen kaikkiin monivuotista rahoituskehystä koskeviin komission ehdotuksiin,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 22. marraskuuta 2018 antaman lausunnon 
nro 8/2018 OLAF-asetuksen 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston 
kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta 23 päivänä 
toukokuuta 2018 tehdystä komission ehdotuksesta (COM(2018)0338),

1 OLAF, ”Nineteenth report of the European Anti-Fraud Office, 1 January to 31 December 2018”, 2019.
2 EUVL C 340, 8.10.2019, s. 1.
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– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 9/2018 ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n petostentorjuntaohjelman 
perustamisesta,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 10. lokakuuta 2018 antaman 
erityiskertomuksen nro 26/2018 ”Mikä on viivästyttänyt tullin tietoteknisten 
järjestelmien toteuttamista?”,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 01/2019 ”EU:n 
varainkäyttöön liittyvien petosten torjunta: toimia tarvitaan”,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 06/2019 ”EU:n 
koheesiomenoihin kohdistuvien petosten torjunta: hallintoviranomaisten on kehitettävä 
havaitsemista, reagointia ja koordinointia”,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 12/2019 
”Sähköinen kaupankäynti: monia arvonlisäveron ja tullien kantoon liittyviä haasteita ei 
ole ratkaistu”,

– ottaa huomioon Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 11. syyskuuta 
2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 883/20133 sekä komission 2. lokakuuta 2017 siitä julkaiseman väliarvioinnin 
(COM(2017)0589),

– ottaa huomioon unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta 
rikosoikeudellisin keinoin 5. heinäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2017/1371 (PIF-direktiivi)4,

– ottaa huomioon tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston 
(EPPO) perustamisessa 12. lokakuuta 2017 annetun neuvoston asetuksen (EU) 
2017/19395,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N: o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20126,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) 
N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) 
N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10467,

– ottaa huomioon komission teettämän, EU28-jäsenvaltioiden alv-vajeesta 4. syyskuuta 
2019 annetun selvityksen ”Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member 

3 EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1.
4 EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29.
5 EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1.
6 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
7 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.



PR\1198651FI.docx 5/13 PE644.865v02-00

FI

States: Final Report”,

– ottaa huomioon komission teettämän, arvonlisäverovajeen laskemisesta ja 
analysoinnista toukokuussa 2015 annetun selvityksen ”Study to quantify and analyse 
the VAT Gap in the EU Member States: 2015 report” ja 7. huhtikuuta 2016 annetun 
komission tiedonannon arvonlisäveroa koskevasta toimintasuunnitelmasta – Kohti EU:n 
yhtenäistä arvonlisäveroaluetta – aika tehdä päätöksiä (COM(2016)0148),

– ottaa huomioon komission 3. helmikuuta 2014 antaman EU:n 
korruptiontorjuntakertomuksen (COM(2014)0038),

– ottaa huomioon julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 
26. helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2014/24/EU8,

– ottaa huomioon 6. kesäkuuta 2011 annetun komission tiedonannon korruption 
torjumisesta EU:ssa (COM(2011)0308),

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman väärinkäytösten 
paljastajien merkityksestä EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa9,

– ottaa huomioon 12. toukokuuta 2017 päivätyn tilannekatsauksen komission tiedonannon 
”Savukkeiden salakuljetuksen ja tupakkatuotteiden muun laittoman kaupan 
tehokkaampi torjunta – Kokonaisvaltainen EU:n strategia” (COM(2013)0324, 
6. kesäkuuta 2013) täytäntöönpanosta (COM(2017)0235),

– ottaa huomioon tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston 
(EPPO) perustamisessa 12. lokakuuta 2017 annetun neuvoston asetuksen (EU) 
2017/193910,

– ottaa huomioon 20. joulukuuta 2017 julkaistun OLAFin koordinoiman raportin julkisiin 
hankintoihin liittyvistä petoksista ”Fraud in Public Procurement – A collection of red 
flags and best practices” sekä yhteistyössä hallinnoitavia varoja koskevien 
sääntöjenvastaisuuksien raportointimenettelyistä laaditun OLAFin käsikirjan ”Reporting 
of irregularities in shared management” vuodelta 2017,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 19/2017 
”Tuontimenettelyt: oikeudellisen kehyksen puutteet ja täytäntöönpanon tehottomuus 
vaikuttavat EU:n taloudellisiin etuihin”,

– ottaa huomioon unionin tuomioistuimen antaman tuomion asiassa C-105/14: 
rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on Ivo Taricco ym11, 

8 EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65.
9 EUVL C 252, 18.7.2018, s. 56.
10 EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1.
11 Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 8.9.2015 – rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on Ivo Taricco 
ym, C-105/14, ECLI:EU:C:2015:555.
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– ottaa huomioon unionin tuomioistuimen antaman tuomion asiassa C-42/17: 
rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat M.A.S. ja M.B.12,

– ottaa huomioon unionin yleisen tuomioistuimen antaman tuomion asiassa T-48/16: 
Sigma Orionis SA v. Euroopan komissio13,

– ottaa huomioon hallinnollista yhteistyötä ja petosten torjuntaa arvonlisäverotuksen alalla 
koskevan neuvoston asetuksen (EU) 2018/541, jolla lisätään jäsenvaltioiden valmiuksia 
puuttua kaikkein haitallisimpiin alv-petosten järjestelmiin ja pienennetään alv-vajetta,

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2018 antamansa päätöslauselman ”EU:n taloudellisten 
etujen suojelu – rahan ja varojen takaisinperintä kolmansista maista petostapauksissa”14,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
”Nykyaikainen talousarvio unionille, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa 
mahdollisuuksia: monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 2021–2027” (COM(2018)0321),

– ottaa huomioon 4. lokakuuta 2018 antamansa päätöslauselman tullipetosten torjunnasta 
ja EU:n omien varojen suojelusta15,

– ottaa huomioon Herkules III -ohjelman16 jatkuvan täytäntöönpanon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

A. ottaa huomioon, että 74 prosenttia unionin vuoden 2018 talousarvion toteutuksesta 
kuuluu lain mukaan jäsenvaltioiden ja komission jaetun vastuun piiriin; ottaa huomioon, 
että tosiasiallisesti kuitenkin jäsenvaltiot käyttävät kyseiset varat ja komission vastuulla 
on valvoa niitä valvontamekanismeillaan;

B. katsoo, että julkisten varojen moitteettoman käytön ja unionin taloudellisten etujen 
suojaamisen olisi oltava unionin politiikan keskiössä, jotta kansalaisten luottamusta 
lisättäisiin varmistamalla, että heidän rahojaan käytetään asianmukaisesti ja 
vaikuttavasti;

C. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 310 artiklan 6 kohdan mukaan ”unioni ja 
jäsenvaltiot suojaavat unionin taloudellisia etuja petolliselta menettelyltä ja muulta 
laittomalta toiminnalta 325 artiklan mukaisesti”; toteaa, että SEUT-sopimuksen 
325 artiklan 2 kohdassa määrätään, että ”jäsenvaltiot toteuttavat samat toimenpiteet 
suojatakseen unionin taloudellisia etuja petolliselta menettelyltä kuin ne toteuttavat 
suojatakseen omia taloudellisia etujaan petolliselta menettelyltä”; ottaa huomioon, että 

12 Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 5.12.2017 – rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat M.A.S. 
ja M.B., C-42/17, ECLI:EU:C:2017:936.
13 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.5.2018 – Sigma Orionis SA v. Euroopan komissio, C-48/16.
14 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0419.
15 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0384.
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 250/2014, annettu 26. helmikuuta 2014, ohjelman 
perustamisesta Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla toteutettavien toimien tukemiseksi 
(Herkules III -ohjelma), EUVL L 84, 20.3.2014, s. 6.
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SEUT-sopimuksen 325 artiklan 3 kohdassa määrätään, että ”jäsenvaltiot sovittavat 
yhteen toimintansa, jonka tarkoituksena on suojata unionin taloudellisia etuja 
petolliselta menettelyltä” ja ”ne yhdessä komission kanssa järjestävät toimivaltaisten 
viranomaistensa kiinteän ja säännöllisen yhteistoiminnan”; ottaa huomioon, että 
SEUT-sopimuksen 325 artiklan 4 kohdan mukaan tilintarkastustuomioistuinta on 
kuultava kaikista toimenpiteistä, joita lainsäätäjä toteuttaa unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi petolliselta menettelyltä;

D. katsoo, että hyviin tuloksiin pääseminen yksinkertaistamisprosessien avulla edellyttää 
panosten, tuotosten, tulosten ja vaikutusten säännöllistä arviointia tuloksellisuuden 
tarkastusten avulla;

E. panee merkille, että SEUT-sopimuksen 83 artiklan mukaisesti lahjonta on yksi erityisen 
vakava rajatylittävän rikollisuuden ala;

F. katsoo, että sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjunnassa on kiinnitettävä riittävästi 
huomiota jäsenvaltioiden oikeus- ja hallintojärjestelmien erilaisuuteen; toteaa, että 
komission olisi tästä syystä tehostettava toimiaan, joilla varmistetaan, että petosten 
torjunta pannaan täytäntöön vaikuttavasti ja että se tuottaa aiempaa konkreettisempia ja 
tyydyttävämpiä tuloksia;

G. ottaa huomioon, että arvonlisävero (alv) on kansallisille talousarvioille tärkeä tulonlähde 
ja että vuonna 2018 alv-perusteisten omien varojen osuus EU:n talousarvion 
kokonaistuloista oli 11,9 prosenttia;

H. ottaa huomioon, että järjestelmälliset ja institutionalisoidut korruptiotapaukset tietyissä 
jäsenvaltioissa vahingoittavat vakavasti EU:n taloudellisia etuja ja uhkaavat samalla 
oikeusvaltioperiaatetta; ottaa huomioon, että korruptiosta joulukuussa 2017 julkaistun 
erityisbarometrikertomuksen 470 mukaan korruptiota koskevat yleiset näkemykset ja 
asenteet ovat säilyneet vuoteen 2013 verrattuna ennallaan, mikä tarkoittaa, ettei ole 
konkreettista näyttöä siitä, että EU:n kansalaiset luottaisivat toimielimiin entistä 
enemmän;

Petoksiksi ilmoitetut ja Euroopan unionin talousarvioon vahingollisesti vaikuttavat 
sääntöjenvastaisuudet

1. panee merkille petosmenetelmien jatkuvan muutoksen ja uudenlaiset petokset, joilla on 
vahva kansainvälinen ulottuvuus ja joihin liittyy rajatylittäviä petoksia (kuten 
maataloustuotteiden menekinedistämiseen liittyvät petokset, postilaatikkoyhtiöt, 
tullimaksujen kiertäminen siten, että unioniin tulevat tekstiilit ja jalkineet aliarvotetaan 
ja tulliselvitys tehdään useissa eri jäsenvaltioissa, verkkokauppa ja väärentäminen);

2. panee merkille, että vuonna 2018 petoksiksi ilmoitettujen ja muiden 
sääntöjenvastaisuuksien määrä (11 638 tapausta) oli laskenut 25 prosenttia vuoden 2017 
määrästä (15 213 tapausta) ja että niiden arvo ei ollut muuttunut edellisestä vuodesta 
(2,5 miljardia euroa vuonna 2018 ja 2,58 miljardia euroa vuonna 2017);

3. huomauttaa, että kaikki sääntöjenvastaisuudet eivät ole petoksia ja että eri virheiden 
välillä on tehtävä selvä ero;
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4. palauttaa mieliin, että petoksiksi ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien lukumäärä ja 
niihin liittyvät rahamäärät eivät mittaa suoraan EU:n talousarvioon vaikuttavien 
petosten yleisyyttä;

5. panee merkille, että vuonna 2018 petoksiksi ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien 
määrä (1 152 tapausta) pysyi vakaana vuoteen 2017 verrattuna; pitää valitettavana, että 
kyseessä olevat rahoitusmäärät kasvoivat merkittävästi (183 prosenttia) lähinnä 
koheesiopolitiikan menojen vuoksi;

6. ottaa huomioon, että vuonna 2018 kirjattujen muiden kuin petoksiksi ilmoitettujen 
sääntöjenvastaisuuksien määrä laski 27 prosenttia (10 487 tapausta), kun taas niihin 
liittyvät rahoitusmäärät laskivat 37 prosenttia eli 1,3 miljardiin euroon;

7. katsoo, että jäsenvaltioiden on aiheellista tiivistää tiedonvaihtoa koskevaa yhteistyötä 
sekä tiedonkeruunsa parantamiseksi että tarkastustensa tehostamiseksi;

8. pitää edunsaajien rekisteröityjen toimipaikkojen tarkastuksissa esiin tulleita puutteita 
huolestuttavina; pitää valitettavana, että jäsenvaltioiden viranomaisten hallinnollisen 
taakan keventämiseksi EU:n lainsäädäntö velvoittaa viranomaiset ilmoittamaan vain 
sellaiset petokset tai muut sääntöjenvastaisuudet, jotka koskevat yli 10 000 euron 
suuruisia EU:n varoja; palauttaa mieliin, että suuri määrä maatalousalaan ja Euroopan 
sosiaalirahastoon liittyviä maksuja jää 10 000 euron kynnysarvon alapuolelle, ja toteaa 
niin ollen, että ne ovat mahdollisesti vilpillisiä maksuja, joista ei ilmoiteta;

Tulot — omiin varoihin liittyvät petokset

9. pitää valitettavana, että kirjattujen petostapausten määrä kasvoi prosentin verran 
(473 tapausta vuonna 2018) ja että niihin liittyvät rahoitusmäärät kasvoivat 
116 prosenttia;

10. on huolissaan siitä, että komission alustaviin arvioihin perustuvien tilastojen mukaan 
arvonlisäverovaje oli vuonna 2018 noin 130 miljardia euroa eli noin 10 prosenttia 
kaikista ennakoiduista arvonlisäverotuloista ja että komission arvion mukaan EU:n 
sisäiset arvonlisäveropetostapaukset maksavat vuosittain noin 50 miljardia euroa; pitää 
valitettavana, että kolmansista maista peräisin olevien vähäarvoisten tavaroiden 
toimituksista aiheutuu vuosittain 5 miljardin euron menetykset;

11. ottaa huomioon, että hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta 
arvonlisäverotuksen alalla annetun neuvoston asetuksen (EU) 904/201017 muuttamisella 
parannettiin kansallisten verohallintojen valmiuksia tarkastaa rajatylittäviä luovutuksia 
ja suorituksia;

12. kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan täysin tutkinnan kohteena 
olevien, uudessa Transaction Network Analysis (TNA) -ohjelmistossa lueteltujen 
talouden toimijoiden tietosuoja;

13. suhtautuu myönteisesti tullimenettelyä 42/63 koskevien tietojen jakamiseen kansallisten 
veroviranomaisten kesken, mikä mahdollistaa sen, että tuontijäsenvaltio ja asiakkaan 
jäsenvaltio voivat ristiintarkastaa esim. arvonlisäverotunnisteet, tuotujen tavaroiden 

17 EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1.
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arvon ja hyödyketyypit;

14. korostaa, että on ensiarvoisen tärkeää asettaa etusijalle EU:n tasolla määrätyn 
ylikansallisen lähestymistavan sijasta kansallisten petostentorjuntastrategioiden 
kehittäminen jäsenvaltioissa;

15. korostaa pitävänsä vakavana arvonlisäveron maksamatta jättämiseen liittyvien petosten 
nykytilaa, erityisesti kun kyseessä ovat niin sanotut karusellipetokset, joiden 
seurauksena valeyritys ei maksa arvonlisäveroa asianomaisille veroviranomaisille, 
vaikka se olisi vähennetty asiakkaalta;

16. ottaa huomioon, että rahamääräisesti petokset ja sääntöjenvastaisuudet kohdistuivat 
tavaroista eniten aurinkopaneeleihin vuonna 2018, kuten tapahtui myös vuosina 2017 ja 
2016;

17. pitää huolestuttavana, että Kiinasta tuotujen tekstiilien ja jalkineiden aliarvostuksessa on 
kyse suuresta petoksesta; toteaa, että tavaroiden rajatylittävä verkkokauppa on 
merkittävä veropetosten lähde EU:ssa, erityisesti kun on kyse pienemmistä tavaroista;

18. panee merkille, että komissio esitti joulukuussa 2018 tupakkatuotteiden laittoman 
kaupan torjuntaa koskevan uuden toimintasuunnitelman, joka perustuu pääasiassa 
operatiivisiin lainvalvontatoimenpiteisiin;

19. palauttaa jälleen mieliin, että erilaisten havaitsemismenetelmien (muun muassa 
luovutuksen yhteydessä tehtävät tarkastukset, luovutuksen jälkeen tehtävät tarkastukset 
ja petostentorjuntayksiköiden suorittamat tarkastukset) yhdistäminen on petosten 
havaitsemisen kannalta tehokkainta ja että kunkin menetelmän tehokkuus riippuu 
asianomaisesta jäsenvaltiosta, sen hallinnon tehokkaasta koordinoinnista ja 
jäsenvaltioiden asianomaisten yksikköjen yhteydenpitovalmiuksista;

20. panee tyrmistyneenä merkille, että keskimääräinen takaisinperintäaste petoksiksi 
ilmoitetuissa tapauksissa oli vuosina 1989–2018 noin 37 prosenttia;

21. kehottaa jälleen komissiota raportoimaan vuosittain OLAFin suositusten perusteella 
takaisinperittyjen unionin omien varojen määrän ja ilmoittamaan perimättä jääneet 
saamiset;

Menoihin liittyvät petokset

22. pitää myönteisenä, että petoksiksi ilmoitettujen menojen määrä väheni kolme prosenttia 
(679 petokseksi ilmoitettua sääntöjenvastaisuutta vuonna 2018); pitää kuitenkin 
valitettavana, että kyseessä olevien rahoitusmäärien (1,032 miljardia euroa) kohdalla 
suuntaus oli päinvastainen, mikä johti 198 prosentin kasvuun;

23. panee merkille, että kirjatut muut kuin petoksiksi ilmoitetut sääntöjenvastaisuudet 
vähenivät neljä prosenttia ja niihin liittyvät rahoitusmäärät 48 prosenttia 
(844,9 miljoonaa euroa);

24. korostaa, että ERI-rahastojen (Euroopan rakenne- ja investointirahastot eli Euroopan 
aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, koheesiorahasto, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, turvapaikka-, 
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maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF), vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahasto (FEAD) ja Euroopan globalisaatiorahasto (EGR)) 
ohjelmista jaettuja avustuksia on tärkeää hallinnoida ja valvoa tarkasti, jotta voidaan 
budjetoida rahastot tehokkaasti ja inflaatiota kiihdyttämättä ja välttää petoksia;

25. panee merkille, että niillä kahdella politiikanalalla, jolla petoksia esiintyy eniten, 
kirjattiin vuonna 2018 yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) alalla 249 petokseksi 
ilmoitettua sääntöjenvastaisuutta (–6 prosenttia), joiden kokonaismäärä oli 
63,3 miljoonaa euroa (+10 prosenttia), ja edelleen vuonna 2018 koheesiopolitiikan 
alalla 363 petokseksi ilmoitettua sääntöjenvastaisuutta (+5 prosenttia), joiden 
kokonaismäärä oli 959,6 miljoonaa euroa (+199 prosenttia);

26. pitää valitettavana, että YMP:n osalta petosten yleisyystaso on 10 prosenttia mutta 
petosten määrätaso on noin 23 prosenttia; panee tyrmistyneenä merkille, että petosten 
havaitsemisaste on vain 0,11 prosenttia, kun taas sääntöjenvastaisuuksien 
havaitsemisaste on 0,37 prosenttia;

27. pitää myös valitettavana, että koheesiopolitiikassa petosten havaitsemisaste on 
0,86 prosenttia ja sääntöjenvastaisuuksien havaitsemisaste on noin 0,34 prosenttia;

Komission petostentorjuntastrategia

28. panee merkille vuonna 2019 hyväksytyn komission petostentorjuntastrategian 
täytäntöönpanon ja toteaa, että strategiaa on mukautettu kahteen vuonna 2017 
hyväksyttyyn EU:n petostentorjuntalainsäädäntöön tehtyyn merkittävään lisäykseen eli 
PIF-direktiiviin, jossa jäsenvaltioiden rikoslainsäädännölle asetetaan tiukemmat yhteiset 
vaatimukset EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi, ja Euroopan syyttäjänviraston 
(EPPO) perustamisesta annettuun asetukseen;

29. panee merkille, että uusi PIF-direktiivi on pantu toistaiseksi täytäntöön kokonaan vain 
12 jäsenvaltiossa ja osittain kahdeksassa jäsenvaltiossa eikä lainkaan muissa 
jäsenvaltioissa;

30. palauttaa jälleen kerran mieliin, että komission uusi petostentorjuntastrategia kattaa 
seuraavat osa-alueet: i) petokset (mukaan lukien alv-petokset), lahjonta ja varojen 
väärinkäyttö, jotka vaikuttavat EU:n taloudellisiin etuihin, sellaisina kuin ne on 
määritelty PIF-direktiivin 3 ja 4 artiklassa; ii) muut unionin taloudellisiin etuihin 
vaikuttavat rikokset, esimerkiksi EU:n talousarvioon vaikuttavaan hankintamenettelyjen 
väärinkäyttöön liittyvät rikokset; iii) asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/9523 1 artiklan 
2 kohdassa määritellyt sääntöjenvastaisuudet (sikäli kuin ne ovat tahallisia eikä niitä 
lueta edellä mainituiksi rikoksiksi); ja iv) unionin toimielinten ja elinten henkilöstön tai 
jäsenten vakavat ammatillisten velvoitteiden rikkomiset, joihin viitataan 
OLAF-asetuksen 1 artiklan 4 kohdassa ja Euroopan petostentorjuntaviraston 
perustamisesta tehdyn komission päätöksen (EY, EHTY, Euratom) N:o 352/1999 
2 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa18;

31. suhtautuu myönteisesti uuden yhteisen petostentorjuntastrategian uusiin painopisteisiin, 
kuten EU:n talousarvioon vaikuttaviin petoksiin liittyvien petosmallien, 
petoksentekijöiden profiilien ja järjestelmien haavoittuvuuden ymmärtämisen 

18 EYVL L 136, 31.5.1999, s. 20.
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parantamiseen sekä erityisesti komission yksikköjen ja toimeenpanovirastojen 
koordinoinnin, yhteistyön ja työnkulun optimointiin petostentorjunnassa;

32. pitää valitettavana, että ainoastaan yksitoista jäsenvaltiota on hyväksynyt kansallisen 
petostentorjuntastrategian;

33. kehottaa saattamaan tutkimukset päätökseen nopeammin, erityisesti jos tutkimusta ei 
voida päättää kahdentoista kuukauden kuluessa sen aloittamisesta;

Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisen edistyminen

34. panee merkille, että väliaikainen hallintojohtaja nimitettiin vuonna 2018;

35. palauttaa mieliin, että viisi jäsenvaltiota ei ollut lokakuun 2019 loppuun mennessä 
liittynyt Euroopan syyttäjänvirastoon; muistuttaa kuitenkin, että asetuksen (EU) 
2017/1939 johdanto-osan 9 kappaleen mukaan ne voivat milloin tahansa liittyä tähän 
rajat ylittävään yhteistyöhön;

36. korostaa, että vuonna 2018 käynnistetty Euroopan pääsyyttäjän valintamenettely 
viivästyi, koska Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät pitäneet samaa ehdokasta 
parhaana;

37. panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan syyttäjänviraston toimivaltuuksien 
myöntämiseen on varattu enemmän aikaa, jotta toimivaltuudet voitaisiin laajentaa rajat 
ylittäviin terrorismirikoksiin; ottaa huomioon 18. lokakuuta 2018 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston päätelmät,

Parannusta vaativat osa-alueet

38. tuo esiin kaksi parannusta vaativaa osa-aluetta: ensinnäkin komissio tarvitsee 
petosriskien arvioinnin ja hallinnan parantamiseksi kattavammat analyyttiset valmiudet, 
jotta se voi käydä läpi tietoja petosmalleista, petoksentekijöiden profiileista ja EU:n 
sisäisten valvontajärjestelmien haavoittuvuudesta; toiseksi petosriskien hajautettua 
arviointia ja hallintaa on koordinoitava ja seurattava perusteellisen arviointijärjestelmän 
avulla, jotta taataan johdonmukaisuus ja optimoidaan tehokkuus ja vaikuttavuus;

39. korostaa korruption ja petosten välistä yhteyttä EU:n varainkäytössä; pitää valitettavana, 
ettei komissio enää pidä tarpeellisena julkaista korruptiontorjuntakertomusta;

40. kehottaa vastavalittua komissiota laatimaan yhtenä sen yleisistä painopisteistä 
eturistiriitojen ennakoivaa välttämistä koskevan Euroopan laajuisen strategian kaikille 
EU:n talousarviota toteuttaville talouden toimijoille;

41. katsoo, että tullitulojen vajeen ja ainakin sen keskeisten osatekijöiden mittaamiseen sekä 
mittaamiseen tarvittavan tehokkaan menetelmän kehittämiseen tarvitaan uusia aloitteita;

42. katsoo myös, että tullitarkastuksia olisi mukautettava siten, että niissä otetaan huomioon 
uudet petosriskit sekä verkkokaupan ja paperittoman liiketoiminnan ansiosta nopeasti 
kasvava rajat ylittävä kauppa;

43. toteaa, että verkkokaupan yleistyminen muodostaa veroviranomaisille vakavan haasteen 
esimerkiksi siksi, että EU:ssa ei ole myyjän verotunnistetta ja arvonlisäveroilmoitus 
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tehdään selvästi todellista arvoa alemmaksi;

44. on huolissaan kolmansista maista peräisin olevien tavaroiden aliarvottamisen riskistä 
verkkokaupassa; panee tyytyväisenä merkille toimet, joilla pyritään ratkaisemaan 
verkkokauppaan liittyvä alv-petosongelma;

45. kehottaa OLAFia tiedottamaan parlamentille, mitä tuloksia saadaan sen tutkimuksista, 
jotka koskevat arvoltaan vähäisten vaatteiden verkkokauppatuontia; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita seuraamaan verkkokaupan maksutapahtumia, joissa on osallisena EU:n 
ulkopuolelle sijoittautuneita myyjiä, jotka eivät tee arvonlisäveroilmoitusta (esimerkiksi 
merkitsemällä aiheettomasti tavaran näytteeksi) tai aliarvioivat harkitusti tavaran arvon 
välttääkseen arvonlisäveron kokonaan tai pienentääkseen sen määrää;

46. toteaa, että EU:n nykyisen petostentorjuntajärjestelmän tietyt puutteet ja erityisesti 
petoksiin liittyviä ja muita sääntöjenvastaisuuksia koskevien tarkkojen tietojen 
keräämisen puutteet on korjattava;

47. pitää hämmästyttävänä, että komissiolla ei ole kattavia ja vertailukelpoisia tietoja EU:n 
menoissa havaittujen petosten tasosta;

48. kehottaa komissiota varmistamaan OLAFin hallinnoiman ”sääntöjenvastaisuuksien 
hallinnointijärjestelmänä” (IMS) tunnetun tietojärjestelmän tehokkuuden, jotta kaikki 
toimivaltaiset viranomaiset raportoivat hyvissä ajoin rikostutkinnoista, jotka liittyvät 
EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttaviin petoksiin;

49. muistuttaa jäsenvaltioita, että on niiden omien etujen mukaista toimia kaikin tavoin 
yhteistyössä komission kanssa;

50. panee merkille, että silloin kun hallinnointi tapahtuu yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa, komissiolla ei ole valtuuksia panna alulle epäluotettavien talouden toimijoiden 
poissulkemista, jos jäsenvaltioiden viranomaiset eivät sitä tee; kehottaa jäsenvaltioita 
raportoimaan viipymättä petokseksi ilmoitetuista sääntöjenvastaisuuksista IMS:ään ja 
hyödyntämään mahdollisimman hyvin varhaishavainta- ja poissulkemisjärjestelmää;

51. vaatii jäsenvaltioita hyödyntämään tehokkaasti ARACHNE-tietokannan tarjoamaa 
petostentorjuntavälinettä toimittamalla oikea-aikaista tietoa ja hyödyntämällä 
massadatan tarjoamia mahdollisuuksia estää EU:n varojen vilpillinen ja 
sääntöjenvastainen käyttö;

52. korostaa jäsenvaltioiden roolia hallinnollisten yhteistyösopimusten täytäntöönpanossa, 
vaikuttavassa valvonnassa, tiedonkeruun toimeenpanossa sekä sen seuraamisessa, että 
elinkeinonharjoittajat noudattavat sääntelykehystä;

Kansainvälinen yhteistyö

53. ottaa huomioon, että EU:n ja Norjan sopimus hallinnollisesta yhteistyöstä ja perintää 
koskevasta avunannosta arvonlisäveron alalla tuli voimaan 1. syyskuuta 2018;

54. pitää myönteisenä ehdokasvaltioiden ja mahdollisten ehdokasvaltioiden 
viranomaiskumppaneille Bosnia ja Hertsegovinassa kesäkuussa 2018 järjestettyä 
vuotuista seminaaria, jossa käsiteltiin menestyksekkään petostutkinnan parhaita 
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käytäntöjä, sekä Ukrainassa heinäkuussa 2018 järjestettyä työpajaa, johon osallistuivat 
kaikki asiaankuuluvat petostentorjunnasta vastaavat yksiköt EU:n ja Ukrainan 
assosiaatiosopimuksen puitteissa;

55. panee tyytyväisenä merkille, että OLAF on tehnyt kaksi hallinnollista 
yhteistyöjärjestelyä, toisen Afrikan kehityspankin ja toisen Yhdysvaltojen 
kansainvälisen kehitysviraston (USAID) ylitarkastajan toimiston kanssa;

56. panee merkille tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanon 
valvonnan ongelmat kolmansissa maissa;

57. panee merkille, että petostentorjunnan koordinointivirastolla (AFCOS) on entistä 
laajempi rooli kansallisten viranomaisten välisen rajatylittävän yhteistyön eri kanavien 
tehokkuuden edistämisessä ja erityisesti tullipetosten torjunnassa;

58. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään Eurofisc-verkoston välityksellä tapahtuvaa 
tietojenvaihtoaan mahdollisesti vilpillisistä yrityksistä ja maksutapahtumista;

Avoimuussäännöt ja monialaiset säännökset

59. odottaa, että koontiasetuksen hyväksyminen vähentää merkittävästi maatalous- ja 
koheesiopolitiikkaan liittyvien petosten määrää;

60. pitää merkittävänä varainhoitoasetuksen 61 artiklaa ja siihen sisältyvää eturistiriitoja 
koskevaa uudelleenmäärittelyä, joka koskee kaikkia talouden toimijoita, jotka 
toteuttavat EU:n talousarviota eri hallintotavoilla, myös kansallisella tasolla;

61. pitää hyvänä selkeää oikeusperustaa, joka mahdollistaa OLAFille pääsyn 
pankkitilitietoihin kansallisten toimivaltaisten viranomaisten avustuksella asetuksen 
(EU, Euratom) N:o 883/2013 tarkistamisen jälkeen;

62. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Euroopan unionin tuomioistuimelle, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan 
petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja OLAFin valvontakomitealle.


