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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της: Ομάδας «Καταπολέμηση της Απάτης»
προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων / το Συμβούλιο
Θέμα: Ειδική έκθεση αριθ. 2/2011: «Παρακολούθηση της ειδικής έκθεσης αριθ. 1/2005 

σχετικά με τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της 
Απάτης»
- Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

1. Στις 4 Μαΐου 2011, το Συμβούλιο έλαβε την ειδική έκθεση αριθ. 2/2011 με τίτλο 

«Παρακολούθηση της ειδικής έκθεσης αριθ. 1/2005 σχετικά με τη διαχείριση της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης»1.

2. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων ανέθεσε στην ομάδα «Καταπολέμηση της Απάτης» 

να εξετάσει την έκθεση και να συναγάγει τα δέοντα συμπεράσματα2.

Στις 6 Οκτωβρίου 2011, η Ομάδα «Καταπολέμηση της Απάτης» κατέληξε, βάσει πρότασης 

της Προεδρίας, σε συμφωνία ως προς το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου που 

παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

3. Προτείνεται στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων να εισηγηθεί στο Συμβούλιο να 

εγκρίνει ως σημείο «Α» της ημερήσιας διάταξης προσεχούς συνόδου του το σχέδιο 

συμπερασμάτων του Συμβουλίου που παρατίθεται στο παράρτημα.

_______________________

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

ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 2/2011 με τίτλο «Παρακολούθηση της ειδικής έκθεσης 

αριθ. 1/2005 σχετικά με τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της 

Απάτης»

Το Συμβούλιο:

1. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την ειδική έκθεση αριθ. 2/2011 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο 

«Παρακολούθηση της ειδικής έκθεσης αριθ. 1/2005 σχετικά με τη διαχείριση της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης», καθώς και τις απαντήσεις της 

Επιτροπής, και ΘΕΩΡΕΙ ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2005 

σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 1/2005 παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα.

2. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (εφεξής 

«Υπηρεσία») λειτουργεί μέσα σε ένα σύνθετο θεσμικό πλαίσιο, και ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία 

που έχει η ανεξαρτησία της Υπηρεσίας κατά τη διενέργεια των διοικητικών ερευνών της, 

καθώς και ο αποτελεσματικός συντονισμός στον τομέα της προστασίας των οικονομικών 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βελτίωση της αποδοτικότητας των ερευνών

3. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τα σημαντικά μέτρα που έχει λάβει η Υπηρεσία για τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας των δράσεών της, όπως η εκπόνηση νέας έκδοσης του εγχειριδίου 

επιχειρησιακών διαδικασιών το 2009 και η περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης 

υποθέσεων.

4. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΟΥ, ωστόσο, για το γεγονός ότι η πρόοδος που έχει 

επιτευχθεί όσον αφορά τη βελτίωση του προγραμματισμού και της επίβλεψης των ερευνών 

είναι περιορισμένη και, κατά συνέπεια, η μέση διάρκεια των ερευνών καθώς και των αρχικών 

εκτιμήσεων παραμένει υπερβολικά μεγάλη.
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5. ΣΤΗΡΙΖΕΙ την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την οποία συμμερίζεται η Επιτροπή, ότι η 

διάρκεια των ερευνητικών διαδικασιών αποτελεί βασικό δείκτη επίδοσης της Υπηρεσίας και 

ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ τη δέσμευσή της να μειώνει τη διάρκεια των ερευνών όποτε 

είναι εφικτό.

6. ΚΑΛΕΙ, για τον λόγο αυτό, την Υπηρεσία να εντείνει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση 

του προγραμματισμού της και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων και των εργαλείων 

της. Εν προκειμένω, ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την καθιέρωση προσέγγισης de minimis για τις εξωτερικές 

έρευνες και ΣΤΗΡΙΖΕΙ την εφαρμογή παρόμοιας πολιτικής στις εσωτερικές έρευνες, γεγονός 

που θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε πιο σοβαρές και σύνθετες υποθέσεις, ιδίως 

σε τομείς όπου ο κίνδυνος απάτης είναι υψηλότερος.

7. ΕΠΙΜΕΝΕΙ ότι η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά είδη των ερευνών και την 

ιδιαίτερη φύση τους, πρέπει να συνεχίσει να θέτει στόχους όσον αφορά τη διάρκειά τους και 

να παρακολουθεί προσεκτικά τις μακρές και σύνθετες έρευνες, φροντίζοντας για την έγκαιρη 

λήψη πρόσθετων κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή καθυστερήσεων.

Επανεστίαση στα καθήκοντα έρευνας

8. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η Υπηρεσία 

έχει αυξήσει τις ερευνητικές της δραστηριότητες, έχοντας σημειώσει σημαντική πρόοδο κατά 

το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τον έλεγχο που διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο το 

2005.

9. ΣΥΜΜΕΡΙΖΕΤΑΙ, ωστόσο, την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, για να αυξηθεί ο 

αριθμός και η ταχύτητα των ερευνών, η Υπηρεσία πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τα 

ερευνητικά της καθήκοντα, διαθέτοντας σε αυτά περισσότερους από τους υφιστάμενους 

πόρους της.

Εκθέσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ερευνών

10. Παρότι ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι εκθέσεις της Υπηρεσίας απευθύνονται σε διαφορετικούς 

αποδέκτες και έχουν διαφορετικούς σκοπούς, ΣΥΜΦΩΝΕΙ με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι 

είναι σημαντικό να παρουσιάζονται συναφή και αξιόπιστα δεδομένα για τις επιδόσεις της 

Υπηρεσίας σε ένα ενιαίο έγγραφο, γεγονός που θα διευκόλυνε τις συγκρίσεις τόσο σε 

διαχρονικό επίπεδο όσο και μεταξύ διαφορετικών τομέων και ειδών ερευνών.
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11. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η επισκόπηση αυτή θα πρέπει να στηρίζεται σε δείκτες βασιζόμενους σε 

πραγματικά και ποσοτικοποιήσιμα αποτελέσματα. Επιπλέον, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι 

εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή, κατά περίπτωση, στα θεσμικά όργανα, 

τους φορείς, τις υπηρεσίες ή τους οργανισμούς να αποφασίζουν για τις ενέργειες που πρέπει 

να πραγματοποιούνται μετά την περάτωση των ερευνών και ότι η οικονομική 

παρακολούθηση δεν θα πρέπει να εντάσσεται στην εντολή της OLAF, ΘΕΩΡΕΙ ότι οι 

πληροφορίες για την ανάκτηση ποσών είναι και αυτές πολύ σημαντικές και θα πρέπει να 

παρουσιάζονται με τον δέοντα τρόπο.

Αποσαφήνιση του ρόλου της επιτροπής εποπτείας

12. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ το γεγονός ότι η επιτροπή εποπτείας αναθεώρησε 

πρόσφατα τον εσωτερικό κανονισμό της ώστε να λάβει με τυπικό τρόπο υπόψη την απόφαση 

που εξέδωσε το Πρωτοδικείο τον Ιούλιο του 2008, ΕΠΙΜΕΝΕΙ ότι ο ρόλος της επιτροπής 

εποπτείας δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει επιχειρησιακές δραστηριότητες, καθώς θα ήταν 

ασύμβατες με το καθεστώς της ως ανεξάρτητου εποπτικού φορέα που δεν πρέπει να 

παρεμβαίνει στη διενέργεια εν εξελίξει ερευνών ούτε στη συνέχεια που δίνεται στην κάθε 

υπόθεση.

13. ΑΝΑΜΕΝΕΙ, ωστόσο, την περαιτέρω αποσαφήνιση του ρόλου της επιτροπής εποπτείας στο 

πλαίσιο της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999.

*

* *

14. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να υποβάλει εν ευθέτω χρόνω έκθεση σχετικά με την πρόοδο που θα 

έχει επιτευχθεί σε συνέχεια των παρόντων συμπερασμάτων.

15. ΕΦΙΣΤΑ την προσοχή στην εν εξελίξει διαδικασία μεταρρύθμισης του νομικού πλαισίου 

εντός του οποίου λειτουργεί η Υπηρεσία, διαδικασία που αποτελεί το καταλληλότερο πλαίσιο 

για την εξέταση διαφόρων θεμάτων που εγείρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή 

του, όπως οι διαδικαστικές εγγυήσεις, η διαδικασία επανεξέτασης και η συνεργασία με τη 

Eurojust και τη Europol.
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16. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2010 για τη 

μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)1 και την 

εξέταση της επακόλουθης τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής σχετικά με κανονισμό 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1073/1999 την οποία διενήργησαν τα προπαρασκευαστικά όργανα του 

Συμβουλίου το διάστημα Απρίλιος-Ιούνιος 2011, ΤΟΝΙΖΕΙ ότι το Συμβούλιο είναι έτοιμο να 

εργαστεί προς την κατεύθυνση της ταχείας επίτευξης συμφωνίας στο πλαίσιο της εν λόγω 

συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. 

_______________________

  
1 Έγγραφο 16833/10 GAF 16 FIN 645.


