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- návrh závěrů Rady

1. Rada dne 4. května 2011 obdržela zvláštní zprávu č. 2/2011 nazvanou „Následná kontrola 

opatření přijatých v návaznosti na zvláštní zprávu č. 1/2005 k řízení Evropského úřadu pro boj 

proti podvodům“1.

2. Výbor stálých zástupců pověřil Pracovní skupinu pro boj proti podvodům, aby tuto zprávu 

posoudila a aby z ní vyvodila příslušné závěry2.

Dne 6. října 2011 dosáhla Pracovní skupina pro boj proti podvodům dohody ohledně návrhu 

závěrů Rady, který je přílohou této poznámky, a to na základě návrhu předloženého 

předsednictvím.

3. Navrhuje se, aby Výbor stálých zástupců doporučil Radě, aby návrh závěrů Rady uvedený 

v příloze přijala jako bod „A“ pořadu jednání jednoho z nadcházejících zasedání.

_______________________

  
1 Dokument 9843/11 FIN 299 GAF 7.
2 Dokument 9844/11 FIN 300 GAF 8.
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PŘÍLOHA

NÁVRH

ZÁVĚRŮ RADY

o zvláštní zprávě č. 2/2011 – „Následná kontrola opatření přijatých v návaznosti na zvláštní 

zprávu č. 1/2005 k řízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům“

Rada:

1. VÍTÁ zvláštní zprávu č. 2/2011 Evropského účetního dvora nazvanou „Následná kontrola 

opatření přijatých v návaznosti na zvláštní zprávu č. 1/2005 k řízení Evropského úřadu pro boj 

proti podvodům“, jakož i odpovědi Komise, a DOMNÍVÁ SE, že závěry Rady ze dne 

8.prosince 2005 o zvláštní zprávě č. 1/2005 zůstávají i nadále velmi relevantní.

2. PŘIPOMÍNÁ, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (dále jen „Úřad“) působí ve složitém 

institucionálním rámci, a ZDŮRAZŇUJE důležitost nezávislosti Úřadu při výkonu jeho 

správních vyšetřování, jakož i účinné koordinace v oblasti ochrany finančních zájmů 

Evropské unie.

Zlepšování účinnosti vyšetřování

3. VÍTÁ významná opatření, která Úřad přijal s cílem zlepšit účinnost svého fungování, jakými 

je například zavedení nové verze příručky operačních postupů v roce 209 a další rozvoj 

systému řízení případů.

4. Nicméně LITUJE, že nedošlo k podstatnějšímu pokroku, pokud jde o lepší plánování 

vyšetřování a dohled nad ním, a že tedy průměrná doba vyšetřování a prvotního posuzování je 

i nadále příliš dlouhá.
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5. PODPORUJE stanovisko Účetního dvora sdílené Komisí, že délka vyšetřování je klíčovým 

výkonnostním ukazatelem efektivnosti Úřadu, a BERE NA VĚDOMÍ, že se ji Úřad snaží 

pokud možno zkrátit.

6. VYZÝVÁ proto Úřad, aby vystupňoval úsilí o lepší plánování a optimalizaci využívání svých 

zdrojů a nástrojů. V této souvislosti VÍTÁ zavedení přístupu de minimis pro vnější 

vyšetřování a PODPORUJE uplatňování obdobné politiky i u vnitřního vyšetřování, což 

umožní rozsáhlejší zaměření na závažnější a složitější případy, zejména v oblastech s vyšším 

rizikem podvodu.

7. TRVÁ na tom, že je třeba, aby Úřad s ohledem na různé druhy šetření a jejich specifickou 

povahu nadále stanovoval cíle, pokud jde o jejich trvání, a aby bedlivě monitoroval dlouhá 

a složitá vyšetřování a zajistil přijímání dalších včasných a odpovídajících opatření, která by 

zamezovala průtahům.

Důraz na  vyšetřovací funkci

8. VÍTÁ závěr Účetního dvora, že Úřad zintenzivnil své vyšetřovací činnosti a od auditu 

Účetního dvora z roku 2005 dosáhl značného pokroku.

9. SDÍLÍ však názor Účetního dvora v tom smyslu, že v zájmu zvýšení počtu vyšetřování 

a jejich zrychlení by měl Úřad dále posílit svou vyšetřovací funkci, a to přidělením většího 

množství svých stávajících zdrojů na tuto činnost.

Podávání zpráv o efektivnosti vyšetřování

10. I když UZNÁVÁ, že zprávy Úřadu jsou určeny různým subjektům a slouží k různým účelům, 

SOUHLASÍ s Účetním dvorem v tom, že je důležité, aby byly uvedeny relevantní 

a spolehlivé údaje o výkonnosti Úřadu v jednom dokumentu, což by usnadnilo srovnávání 

v čase mezi odvětvími a jednotlivými druhy vyšetřování.



15274/11 mvo/EL/jg 4
PŘÍLOHA DG G II A CS

11. ZDŮRAZŇUJE, že tento přehled by měl poskytovat informace o ukazatelích na základě 

reálných a měřitelných výsledků. I když PŘIPOMÍNÁ, že rozhodnutí o dalších krocích 

přijatých v návaznosti na dokončená vyšetřování je v pravomoci dotyčných příslušných 

orgánů členských států nebo orgánů, institucí a jiných subjektů, a že návazná finanční 

opatření by neměla spadat do působnosti OLAFu, DOMNÍVÁ SE, že informace 

o prostředcích, které byly získány zpět, jsou rovněž velmi důležité a měly by být řádně 

uváděny.

Vyjasnění úlohy  dozorčího výboru

12. BERE NA VĚDOMÍ, že dozorčí výbor nedávno změnil svůj jednací řád za účelem 

formálního zohlednění rozsudku Soudu prvního stupně z července roku 2008, a TRVÁ na 

tom, že úloha dozorčího výboru by neměla zahrnovat operativní činnosti, což by bylo 

neslučitelné s jeho postavením nezávislého orgánu dozoru, který nesmí zasahovat do průběhu 

vyšetřování, ani do navazujících opatření přijímaných v souvislosti s jednotlivými případy.

13. OČEKÁVÁ však, že úloha dozorčího výboru bude dále vyjasněna v souvislosti se změnou 

nařízení (ES) č. 1073/1999.

*

* *

14. VYZÝVÁ Komisi, aby v řádné lhůtě předložila zprávu o pokroku dosaženém v návaznosti na 

tyto závěry.

15. UPOZORŇUJE na probíhající reformu právního rámce, v němž Úřad působí, kterou považuje 

za nejvhodnější možnost řešení řady otázek, na které upozornil ve své zvláštní zprávě Účetní 

dvůr, jako jsou například procesní záruky, přezkumný postup a spolupráce s Eurojustem 

a Europolem.
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16. PŘIPOMÍNÁ závěry Rady o reformě Evropského úřadu pro boj proti podvodům ze dne 

6. prosince 20101 a skutečnost, že přípravné orgány Rady projednaly v období od dubna do 

června roku 2011 následný pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, 

kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/1999, předložený Komisí, a ZDŮRAZŇUJE, že Rada je 

v souvislosti s tímto řádným legislativním postupem připravena vynaložit úsilí směřující 

k brzkému dosažení dohody.

_______________________

  
1 Dokument 16833/10 GAF 16 FIN 645.


