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БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ „І/А“
От: Работна група „Борба с измамите“
До: Комитета на постоянните представители/Съвета
Относно: Специален доклад № 2/2011: Проследяване на действията, предприети в 

изпълнение на препоръките от Специален доклад № 1/2005 относно 
управлението на Европейската служба за борба с измамите
- Проект за заключения на Съвета

1. На 4 май 2011 г. Съветът получи специален доклад № 2/2011 „Проследяване на 
действията, предприети в изпълнение на препоръките от Специален доклад № 1/2005 
относно управлението на Европейската служба за борба с измамите“1.

2. Комитетът на постоянните представители възложи на работна група „Борба с 
измамите“ да разгледа доклада и да изготви съответните заключения2.

Въз основа на представено от председателството предложение, на 6 октомври 2011 г. 
работна група „Борба с измамите“ постигна съгласие по съдържащия се в 
приложението проект за заключения на Съвета.

3. Комитетът на постоянните представители се приканва да предложи на Съвета да 
приеме проекта за заключения на Съвета, съдържащ се в приложението, като точка „А“ 
от дневния ред на някое от предстоящите си заседания.

_______________________

  
1 Док. 9843/11 FIN 299 GAF 7.
2 Док. 9844/11 FIN 300 GAF 8.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТ ЗА

ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СЪВЕТА 

относно специален доклад № 2/2011 „Проследяване на действията, предприети в 

изпълнение на препоръките от Специален доклад № 1/2005 относно управлението на 

Европейската служба за борба с измамите“

Съветът:

1. ПРИВЕТСТВА специален доклад № 2/2011 на Сметната палата „Проследяване на 
действията, предприети в изпълнение на препоръките от Специален доклад № 1/2005 
относно управлението на Европейската служба за борба с измамите“, придружен от 
отговорите на Комисията, и СМЯТА, че заключенията на Съвета от 8 ноември 2005 г. 
относно специален доклад № 1/2005 продължават да бъдат актуални.

2. ПРИПОМНЯ, че Европейската служба за борба с измамите (наричана по-нататък 
„Службата“) работи в сложна институционална рамка и ПОДЧЕРТАВА значението на 
независимостта на Службата при провеждането на административните разследвания и 
на ефективната координация в областта на защитата на финансовите интереси на 
Европейския съюз.

Повишаване на ефикасността на разследванията

3. ПРИВЕТСТВА съществените мерки, които Службата е взела, за да подобри 
ефикасността на операциите си, като приемането на нов текст на Наръчника относно 
оперативните процедури през 2009 г. и доразвиването на системата за управление на 
случаите.

4. Въпреки това ИЗРАЗЯВА СЪЖАЛЕНИЕ, че е постигнат ограничен напредък при 
подобряването на планирането и надзора на разследванията и че в резултат на това 
средната продължителност на разследванията и на първоначалните оценки остава 
прекалено дълга.
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5. ПОДКРЕПЯ становището на Сметната палата, подкрепено и от Комисията, че 
продължителността на процедурите за разследване е ключов показател за ефикасността 
на Службата, и ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ ангажимента на Службата да я намали, 
когато това е възможно.

6. Във връзка с това ПРИЗОВАВА Службата да положи повече усилия, за да подобри 
планирането и да оптимизира използването на своите ресурсите и инструменти. В този 
контекст ПРИВЕТСТВА възприемането на подход de minimis за външните 
разследвания и ПОДКРЕПЯ прилагането на подобна политика по отношение на 
вътрешните разследвания, което ще позволи да се отдели по-голямо внимание на по-
сериозните и сложни случаи, особено в областите, в които съществува завишен риск от 
измами.

7. НАБЛЯГА на необходимостта Службата, като има предвид различните видове 
разследвания и специфичния им характер, да продължи да определя цели за тяхната 
продължителност и да следи отблизо дългите и сложни разследвания, като гарантира, 
че се вземат своевременни и адекватни мерки за предотвратяване на забавянията.

Съсредоточаване върху разследващата функция

8. ПРИВЕТСТВА констатациите на Сметната палата, че Службата е активизирала 
разследващите действия, като е постигнала съществен напредък спрямо одита на 
Сметната палата през 2005 г.

9. Независимо от това СПОДЕЛЯ становището на Сметната палата, че, за да се увеличи 
обемът и скоростта на разследванията, Службата следва да подсили в още по-голяма 
степен разследващата си функция, като насочи към нея повече от наличните ресурси.

Отчитане на ефективността на разследванията

10. Като ОТЧИТА, че докладите на Службата са предназначени за различни ползватели и 
цели, ИЗРАЗЯВА съгласие със Сметната палата, че е важно подходящи и надеждни 
данни за резултатите на Службата да бъдат представени в един документ, което ще 
улесни сравнението между различни периоди от време и между различни сектори и 
видове разследвания.
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11. ИЗТЪКВА факта, че този преглед следва да включва показатели, основани на реални и 

количествено измерими резултати. Освен това, като ПРИПОМНЯ, че решението 

относно действията във връзка с приключило разследване се взема според случая от 

компетентните органи на държавите-членки или от съответните институции, органи, 

служби или агенции и че последващите финансови действия не следва да бъдат част от 

компетентността на OLAF, СМЯТА, че информацията относно възстановените суми 

също е особено важна и следва да бъде правилно представена.

Уточняване ролята на Надзорния съвет

12. КАТО ИМА ПРЕДВИД, че Надзорният съвет адаптира неотдавна своя процедурен 

правилник, за да се съобрази с решението на Първоинстанционния съд от юли 2008 г., 

НАБЛЯГА на факта, че ролята на Надзорния съвет не следва да включва оперативна 

дейност, която би била несъвместима със статута му на независим надзорен орган, 

който не трябва да се намесва в хода на текущи разследвания, нито в последващите 

действия, предприети по отделните случаи.

13. ОЧАКВА обаче ролята на Надзорния съвет да бъде доуточнена в контекста на 

изменението на Регламент (ЕО) № 1073/1999.

*

* *

14. ПРИКАНВА Комисията своевременно да докладва относно постигнатия напредък във 

връзка с настоящите заключения.

15. НАСОЧВА ВНИМАНИЕТО към осъществяваната в момента реформа на правната 

рамка, в която работи Службата, което дава много подходяща възможност да се 

разгледат някои от въпросите, повдигнати от Сметната палата в Специалния доклад, 

като процедурните гаранции, процедурата за преразглеждане и сътрудничеството с 

Евроюст и Европол.
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16. КАТО ПРИПОМНЯ заключенията на Съвета от 6 декември 2010 г. относно 

реформирането на Европейската служба за борба с измамите1 и че между април и 

юни 2011 г. подготвителните органи на Съвета разгледаха последвалото изменено 

предложение на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на регламент (ЕО) № 1073/1999, ПОДЧЕРТАВА готовността на Съвета да 

работи за бързото постигане на споразумение в рамките на обикновената законодателна 

процедура. 

_______________________

  
1 Док. 16833/10 FIN 16 GAF 645.


