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1. Neuvosto vastaanotti 4. toukokuuta 2011 erityiskertomuksen nro 2/2011: "Euroopan 

petostentorjuntaviraston (OLAF) hallinnoinnista annetun erityiskertomuksen nro 1/2005 

seuranta".1

2. Pysyvien edustajien komitea pyysi petostentorjuntatyöryhmää tarkastelemaan kertomusta ja 

tekemään siitä asianmukaiset päätelmät2.

Petostentorjuntatyöryhmä pääsi puheenjohtajavaltion ehdotuksen pohjalta 6. lokakuuta 2011 

yhteisymmärrykseen liitteenä olevasta ehdotuksesta neuvoston päätelmiksi.

3. Pysyvien edustajien komitealle ehdotetaan, että se pyytäisi, että neuvosto jonkin tulevan 

istuntonsa esityslistan A-kohtana hyväksyisi liitteessä olevan ehdotuksen neuvoston 

päätelmiksi.

_______________________

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

EHDOTUS:

NEUVOSTON PÄÄTELMÄT

Erityiskertomuksesta nro 2/2011: 

"Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) hallinnoinnista annetun

erityiskertomuksen nro 1/2005 seuranta"

Neuvosto:

1. PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomuksen nro 2/2011 "Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) hallinnoinnista 

annetun erityiskertomuksen nro 1/2005 seuranta" sekä komission vastaukset ja KATSOO, että 

8. marraskuuta 2005 erityiskertomuksesta nro 1/2005 annetut neuvoston päätelmät ovat 

edelleen erittäin asiaankuuluvat. 

2. PALAUTTAA MIELEEN, että Euroopan petostentorjuntavirasto (jäljempänä 'virasto') toimii

monimutkaisessa toimielinjärjestelmässä, ja PAINOTTAA viraston riippumattomuuden 

merkitystä sen suorittaessa hallinnollisia tutkimuksiaan samoin kuin tehokkaan koordinoinnin 

merkitystä Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla.

Tutkimusten tehokkuuden parantaminen

3. PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE viraston toimintansa tehokkuuden parantamiseksi 

toteuttamat merkittävät toimenpiteet, kuten toimintamenetelmiä koskevan käsikirjan uuden 

version käyttöönotto vuonna 2009 ja tapausten hallinnointijärjestelmän edelleen kehittäminen.

4. PAHOITTELEE kuitenkin sitä, että aiottu edistyminen tutkimusten suunnittelun ja valvonnan 

parantamisessa on ollut rajallista ja että siitä johtuen tutkimusten sekä alustavien arviointien 

keskimääräinen kesto on edelleen liian pitkä.
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5. KANNATTAA tilintarkastustuomioistuimen ja komission yhteistä näkemystä, että 

tutkintamenettelyjen kesto on tärkeä viraston tehokkuutta osoittava tulosindikaattori, ja 

PANEE MERKILLE viraston sitoumuksen vähentää kestoa mahdollisuuksien mukaan.

6. KEHOTTAA siksi virastoa lisäämään toimia suunnittelunsa parantamiseksi ja resurssien ja 

välineiden käytön optimoimiseksi. Tältä osin ON TYYTYVÄINEN de minimis 

-lähestymistavan käyttöönottoon ulkoisissa tutkimuksissa ja KANNATTAA samanlaisen 

toimintapolitiikan soveltamista sisäisiin tutkimuksiin, mikä mahdollistaa keskittymisen 

laajemmassa mitassa vakavampiin ja monimutkaisempiin tapauksiin, erityisesti aloilla, joilla 

petoksen riski on suurempi.

7. PAINOTTAA, että ottaen huomioon eri tutkimustyypit ja niiden erityisluonteen viraston on 

jatkettava tavoitteiden asettamista niiden kestolle ja sen on seurattava tiiviisti pitkiä ja 

monimutkaisia tutkimuksia huolehtien siitä, että toteutetaan edelleen ripeitä ja asianmukaisia 

toimenpiteitä viivästymien ehkäisemiseksi.

Toiminnan keskittäminen uudelleen tutkintatehtävään

8. ON TYYTYVÄINEN tilintarkastustuomioistuimen havaintoon, että virasto on lisännyt 

tutkimustoimintaansa ja edistynyt huomattavasti tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2005 

tekemän tarkastuksen jälkeen. 

9. ON kuitenkin SAMAA MIELTÄ tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että tutkimusten 

määrän ja nopeuden lisäämiseksi viraston olisi tehostettava edelleen tutkintatoimintaansa 

osoittamalla siihen enemmän olemassa olevia resurssejaan.

Tutkimusten vaikuttavuutta koskeva raportointi

10. MYÖNTÄÄ, että viraston raportit on tarkoitettu erilaisia yleisöjä ja tarkoituksia varten, mutta 

ON SAMAA MIELTÄ tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että viraston toiminnan 

tuloksellisuudesta olisi oltava saatavilla olennaisia ja luotettavia tietoja yhdessä asiakirjassa, 

mikä helpottaisi vertailujen tekemistä eri ajankohdista ja tutkimusten eri aloista ja tyypeistä.
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11. TÄHDENTÄÄ, että tässä yleiskatsauksessa olisi annettava tietoa todellisiin ja määrällisesti 

ilmaistaviin tuloksiin perustuvista indikaattoreista. Lisäksi MUISTUTTAEN, että 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten, elinten, toimistojen tai 

virastojen tehtävä on päättää tapauksesta riippuen, mihin toimiin tulisi ryhtyä päätökseen 

saatettujen tutkimusten osalta, ja että rahoitusta koskevan seurannan ei tulisi olla osa OLAFin 

toimeksiantoa, KATSOO kuitenkin, että perintää koskevat tiedot ovat myös hyvin tärkeitä ja 

ne olisi esitettävä asianmukaisesti.

Valvontakomitean aseman selkeyttäminen

12. PANNEN MERKILLE, että valvontakomitea hyväksyi äskettäin työjärjestyksensä 

heinäkuussa 2008 annetun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion ottamiseksi 

virallisesti huomioon, PAINOTTAA, että operatiivisen toiminnan ei tulisi kuulua 

valvontakomitean rooliin, koska se olisi ristiriidassa sen aseman kanssa riippumattomana 

valvontaelimenä, joka ei saa puuttua meneillään olevien tutkimusten suorittamiseen eikä 

yksittäisten tapausten seurantaan.

13. ODOTTAA kuitenkin, että valvontakomitean asemaa selkeytetään edelleen asetuksen (EY) 

N:o 1073/1999 muuttamisen yhteydessä.

*

* *

14. PYYTÄÄ komissiota antamaan aikanaan selvityksen edistymisestä näiden päätelmien 

toteuttamisessa.

15. KIINNITTÄÄ HUOMIOTA käynnissä olevaan viraston toimintaan liittyvän oikeuskehyksen 

uudistukseen, jonka yhteydessä on sopivinta käsitellä monia tilitarkastustuomioistuimen 

erityiskertomuksessaan esiin tuomia kysymyksiä, kuten menettelylliset takeet, 

tarkistusmenettelyt ja yhteistyö Eurojustin ja Europolin kanssa.
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16. PALAUTTAEN MIELEEN Euroopan petostentorjuntaviraston uudistamisesta 6. joulukuuta 

2010 annetut neuvoston päätelmät1 ja sitä seuranneen Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttamista koskevan komission muutetun ehdotuksen 

tarkastelun neuvoston valmisteluelimissä huhtikuun ja kesäkuun 2011 välisenä aikana 

KOROSTAA, että neuvosto on valmis työskentelemään yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi 

nopeasti tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

_______________________

  
1 Asiak. 16833/10 GAF 16. FIN 645.


