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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 7. oktober 2011 (13.10)
(OR. en)

15274/11

GAF 20
FIN 726

I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Gruppen vedrørende Bekæmpelse af Svig
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Vedr.: Særberetning nr. 2/2011: Opfølgning af særberetning nr. 1/2005 om forvaltningen 

af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
- Udkast til Rådets konklusioner

1. Den 4. maj 2011 modtog Rådet særberetning nr. 2/2011 med titlen "Opfølgning af 

særberetning nr. 1/2005 om forvaltningen af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 

Svig"1.

2. De Faste Repræsentanters Komité pålagde Gruppen vedrørende Bekæmpelse af Svig at 

gennemgå beretningen og drage de relevante konklusioner2.

Den 6. oktober 2011 nåede Gruppen vedrørende Bekæmpelse af Svig til enighed om vedlagte

udkast til Rådets konklusioner på grundlag af et forslag fra formandskabet.

3. Det foreslås, at De Faste Repræsentanters Komité henstiller til Rådet, at det som A-punkt på 

dagsordenen for en kommende samling vedtager udkastet til Rådets konklusioner i bilaget.

_______________________

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

UDKAST TIL

RÅDETS KONKLUSIONER 

om særberetning nr. 2/2011 med titlen "Opfølgning af særberetning nr. 1/2005 om

forvaltningen af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig"

Rådet

1. HILSER Revisionsrettens særberetning nr. 2/2011 med titlen "Opfølgning af særberetning 

nr. 1/2005 om forvaltningen af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig" og 

Kommissionens svar VELKOMMEN og MENER, at Rådets konklusioner af 8. 

november 2005 om særberetning nr. 1/2005 stadig er særdeles relevante;

2. MINDER OM, at Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (herefter benævnt 

"Kontoret") arbejder i en kompleks institutionel ramme, og UNDERSTREGER betydningen 

af Kontorets uafhængighed i gennemførelsen af de administrative undersøgelser og af en 

effektiv koordinering vedrørende beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser;

Forbedring af undersøgelsernes effektivitet

3. HILSER DET VELKOMMEN, at Kontoret har truffet vigtige foranstaltninger for at gøre sine 

aktiviteter mere effektive, såsom indførelse af en ny udgave af procedurehåndbogen i 2009 og 

videreudviklingen af sagsstyringssystemet;

4. BEKLAGER dog, at fremskridtene med at forbedre planlægningen og overvågningen af 

undersøgelserne har været begrænsede, og at undersøgelserne og de foreløbige evalueringer 

derfor i gennemsnit stadig tager for lang tid;
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5. STØTTER Revisionsrettens synspunkt, som Kommissionen deler, nemlig at 

undersøgelsesprocedurernes varighed er en afgørende resultatindikator for Kontorets 

effektivitet, og NOTERER SIG, at Kontoret har forpligtet sig til at reducere varigheden, hvor 

det er muligt;

6. OPFORDRER derfor Kontoret til at øge sin indsats for at forbedre planlægningen og optimere 

brugen af ressourcer og redskaber; HILSER DET i den forbindelse VELKOMMEN, at der er 

indført en de minimis-politik for eksterne undersøgelser, og STØTTER anvendelsen af en 

lignende politik for interne undersøgelser, så der i højere grad kan fokuseres på mere alvorlige 

og komplekse sager, især på områder, hvor risikoen for svig er større;

7. UNDERSTREGER, at Kontoret under hensyntagen til de forskellige typer undersøgelser og 

deres specifikke karakter skal fortsætte med at sætte sig mål for deres varighed, og at det nøje 

overvåger lange og komplekse undersøgelser, så det sikres, at der rettidigt træffes yderligere 

passende foranstaltninger for at undgå forsinkelser.

Nyt fokus på undersøgelsesfunktionen

8. UDTRYKKER TILFREDSHED MED, at Revisionsretten har fastslået, at Kontoret har øget 

sine undersøgelsesaktiviteter og dermed gjort betydelige fremskridt siden Revisionsrettens 

revision i 2005;

9. ER dog ENIGT med Revisionsretten i, at Kontoret bør styrke sin undersøgelsesfunktion 

yderligere ved at afsætte flere af sine nuværende ressourcer hertil, således at undersøgelsernes 

antal og hastighed øges;

Rapportering om undersøgelsernes effektivitet

10. ERKENDER, at Kontorets rapporter er bestemt til forskellige modtagere og formål, men ER 

ENIGT med Revisionsretten i, at det er vigtigt at have relevante og pålidelige data om 

Kontorets resultater samlet i ét dokument, hvilket vil lette sammenligninger over tid og på 

tværs af sektorer og undersøgelsestyper;
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11. UNDERSTREGER, at denne oversigt bør indeholde indikatorer, der er baseret på reelle og 

målelige resultater; MINDER desuden om, at det er de kompetente medlemsstaters 

myndigheder eller de relevante institutioner, organer, kontorer eller agenturer, der skal 

beslutte, hvordan afsluttede undersøgelser skal følges op, og at den finansielle opfølgning 

ikke bør indgå i Kontorets mandat, men MENER samtidig, at oplysninger om inddrivelse 

også er meget vigtige og bør fremlægges korrekt;

Klarlæggelse af overvågningsudvalgets rolle

12. NOTERER SIG, at overvågningsudvalget for nylig har tilpasset sin forretningsorden for 

formelt at tage hensyn til den dom, som Retten i Første Instans afsagde i juli 2008, og 

UNDERSTREGER, at overvågningsudvalgets rolle ikke bør omfatte operationelle aktiviteter, 

hvilket ville være uforeneligt med dets status som uafhængigt overvågningsorgan, der ikke må 

gribe ind i gennemførelsen af igangværende undersøgelser eller i opfølgningen af de enkelte 

sager;

13. FORVENTER dog, at overvågningsudvalgets rolle klarlægges yderligere i forbindelse med 

ændringen af forordning (EF) nr. 1073/1999;

*

* *

14. OPFORDRER Kommissionen til senere at aflægge rapport om gennemførelsen af disse 

konklusioner;

15. GØR OPMÆRKSOM PÅ den igangværende reform af den retlige ramme, som Kontoret 

arbejder inden for, og mener, at det vil være mest hensigtsmæssigt i denne kontekst at 

behandle flere spørgsmål rejst af Revisionsretten i særberetningen, såsom de processuelle 

garantier, høringsproceduren og samarbejdet med Eurojust og Europol;
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16. MINDER OM Rådets konklusioner af 6. december 2010 om reform af Det Europæiske 

Kontor for Bekæmpelse af Svig 3 og behandlingen af Kommissionens senere ændrede forslag 

til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1073/1999 i 

Rådets forberedende organer mellem april og juni 2011 og UNDERSTREGER, at Rådet er 

villigt til at arbejde for hurtigt at opnå enighed som led i denne almindelige 

lovgivningsprocedure. 

_______________________

  
3 16833/10 GAF 16 FIN 645.


