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PRANEŠIMAS DĖL „I/A“ PUNKTO
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Dalykas: Specialioji ataskaita Nr. 2/2011 „Tolesnės priemonės, atsižvelgiant į specialiąją 

ataskaitą Nr. 1/2005 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos valdymo“
– Tarybos išvadų projektas

1. 2011 m. gegužės 4 d. Tarybai buvo pateikta Specialioji ataskaita Nr. 2/2011 „Tolesnės 

priemonės, atsižvelgiant į specialiąją ataskaitą Nr. 1/2005 dėl Europos kovos su sukčiavimu 

tarnybos valdymo“ 1.

2. Nuolatinių atstovų komitetas nurodė Kovos su sukčiavimu darbo grupei ją išnagrinėti ir 

padaryti atitinkamas išvadas 2.

2011 m. spalio 6 d. Kovos su sukčiavimu darbo grupė, remdamasi pirmininkaujančios 

valstybės narės pateiktu pasiūlymu, susitarė dėl šio pranešimo priede pateikto Tarybos išvadų 

projekto.

3. Siūloma, kad Nuolatinių atstovų komitetas rekomenduotų Tarybai vieno iš būsimų posėdžių 

darbotvarkės A punktu priimti priede pateiktą Tarybos išvadų projektą.

_______________________

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

PROJEKTAS

TARYBOS IŠVADOS 

dėl Specialiosios ataskaitos Nr. 2/2011 „Tolesnės priemonės, atsižvelgiant į specialiąją 

ataskaitą Nr. 1/2005 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos valdymo“

Taryba:

1. PALANKIAI VERTINA Audito rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 2/2011 „Tolesnės priemonės, 

atsižvelgiant į specialiąją ataskaitą Nr. 1/2005 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos 

valdymo“ ir Komisijos atsakymus ir MANO, kad 2005 m. lapkričio 8 d. Tarybos išvados dėl 

Specialiosios ataskaitos Nr. 1/2005 tebėra labai aktualios.

2. PRIMENA, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – OLAF) vykdo veiklą 

sudėtingos institucinės struktūros sąlygomis, ir PABRĖŽIA, koks svarbus yra šios tarnybos 

nepriklausomumas, jai atliekant administracinius tyrimus, ir veiksmingas veiklos 

koordinavimas Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srityje.

Tyrimų veiksmingumo didinimas

3. PALANKIAI VERTINA svarbias priemones, kurias ši tarnyba įgyvendino, kad padidintų 

savo veiklos veiksmingumą, pavyzdžiui, 2009 m. pradėjo taikyti naują veiklos procedūrų 

vadovo redakciją, toliau vysto bylų valdymo sistemą.

4. Tačiau APGAILESTAUJA, kad padaryta nedaug pažangos siekiant geriau planuoti tyrimus 

bei vykdyti jų priežiūrą ir kad dėl to vidutinė tyrimų ir pradinių įvertinimų trukmė tebėra per 

ilga.
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5. PRITARIA Audito Rūmų ir Komisijos nuomonei, kad tyrimų procedūrų trukmė yra vienas iš 

svarbiausių šios tarnybos veiksmingumo rezultatų rodiklių, ir ATKREIPIA DĖMESĮ į šios 

tarnybos įsipareigojimą, kai tik įmanoma, sutrumpinti tyrimų procedūrų trukmę.

6. Todėl RAGINA šią tarnybą suintensyvinti pastangas geriau planuoti ir optimizuoti jos išteklių 

ir priemonių panaudojimą. Taigi, PALANKIAI VERTINA tai, jog išorės tyrimams pradėtas 

taikyti de minimis metodas, ir PRITARIA tam, kad panaši politika būtų taikoma vidaus 

tyrimams, sudarant sąlygas sutelkti dėmesį į rimtesnius ir sudėtingesnius atvejus, ypač tose 

srityse, kur yra daugiau sukčiavimo rizikos. 

7. ATKAKLIAI TVIRTINA, kad ši tarnyba, atsižvelgdama į tyrimų įvairovę ir ypatingą jų 

pobūdį, turėtų toliau nustatyti siektiną tyrimų trukmę ir atidžiai stebėti ilgai trunkančius ir 

sudėtingus tyrimus, užtikrindama, kad laiku būtų imtasi tinkamų papildomų priemonių ir taip 

užkirstas kelias vilkinimui.

Pastangų sutelkimas tyrimų veiklai vykdyti

8. PALANKIAI VERTINA Audito Rūmų išvadą, kad ši tarnyba išplėtė savo tyrimų veiklą ir 

nuo 2005 m. Audito Rūmų atlikto audito padarė daug pažangos.

9. Tačiau PRITARIA Audito Rūmų nuomonei, kad norint padidinti tyrimų skaičių ir tempą ši 

tarnyba turėtų dar labiau sustiprinti tyrimų veiklą, jai skirdama daugiau turimų savo išteklių.

Ataskaitų dėl tyrimų veiksmingumo teikimas

10. PRIPAŽINDAMA, kad šios tarnybos ataskaitos yra skirtos įvairiems adresatams ir tikslams, 

SUTINKA su Audito Rūmais, kad svarbu, jog svarbūs ir patikimi šios tarnybos veiklos 

rezultatų duomenys būtų pateikti viename dokumente, kuris sudarytų palankesnes sąlygas 

palyginimams laiko atžvilgiu ir tarp įvairių sektorių bei įvairių tyrimų rūšių atlikti.
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11. PABRĖŽIA, kad šioje ataskaitoje turėtų būti pateikiama informacija apie rodiklius, 

grindžiamus realiais ir kiekybiškai įvertinamais rezultatais. Be to, PRIMINDAMA, kad 

sprendimą, kokių veiksmų reikėtų imtis baigus tyrimus, turi priimti arba kompetentingos 

valstybių narių institucijos, arba institucijos, organai, įstaigos ar agentūros ir kad tolesni 

finansiniai veiksmai neturėtų būti įtraukti į OLAF įgaliojimus, MANO, kad informacija apie 

išieškotas sumas yra taip pat labai svarbi ir turėtų būti tinkamai pateikta.

Priežiūros komiteto vaidmens patikslinimas

12. ATKREIPDAMA DĖMESĮ į tai, kad Priežiūros komitetas, oficialiai atsižvelgdamas į 

2008 m. liepos mėn. Pirmosios instancijos teismo sprendimą, neseniai patikslino savo darbo 

tvarkos taisykles, ATKAKLIAI TVIRTINA, kad Priežiūros komitetas neturėtų vykdyti 

operatyvinės veiklos, nes tai būtų nesuderinama su jo, kaip nepriklausomo priežiūros organo, 

kuris neturi teisės kištis į atliekamą tyrimą ar į tolesnius veiksmus atskirose bylose, statusu.

13. Tačiau TIKISI, kad Priežiūros komiteto vaidmuo bus dar labiau patikslintas atsižvelgiant į 

Reglamento (EB) Nr. 1073/1999 pakeitimą.

*

* *

14. PRAŠO Komisijos tinkamu laiku pranešti apie atsižvelgiant į šias išvadas padarytą pažangą.

15. ATKREIPIA DĖMESĮ į tai, kad vykdoma teisinės sistemos, kurioje ši tarnyba vykdo veiklą, 

reforma, kurios metu labiausia dera spręsti keletą Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje 

iškeltų klausimų, pavyzdžiui, procedūrinių garantijų, peržiūros procedūros ir 

bendradarbiavimo su Eurojustu ir Europolu klausimus.



15274/11 vj/IV/lj 5
PRIEDAS DG G II A LT

16. PRIMINDAMA 2010 m. gruodžio 6 d. Tarybos išvadas dėl Europos kovos su sukčiavimu 

tarnybos (OLAF) reformos 1 ir atsižvelgiant į jas Komisijos iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 

Nr. 1073/1999, nagrinėjimo 2011 m. balandžio–birželio mėn. Tarybos parengiamuosiuose 

organuose rezultatus, PABRĖŽIA, kad Taryba yra pasirengusi dirbti siekdama skubiai

susitarti per šią įprastą teisėkūros procedūrą. 

_______________________

  
1 Dok. 16833/10 GAF 16 FIN 645.


