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"I/A" PUNKTA PIEZĪME
Sūtītājs: Krāpniecības apkarošanas darba grupa
Saņēmējs: Pastāvīgo pārstāvju komiteja/Padome
Temats: Īpašais ziņojums Nr. 2/2011 – Pēcpārbaude Īpašajam ziņojumam Nr. 1/2005 par 

to, kā tiek vadīts Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
- Padomes secinājumu projekts

1. Padome 2011. gada 4. maijā saņēma Īpašo ziņojumu Nr. 2/2011 "Pēcpārbaude Īpašajam 

ziņojumam Nr. 1/2005 par to, kā tiek vadīts Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai" 1.

2. Pastāvīgo pārstāvju komiteja uzdeva Krāpniecības apkarošanas darba grupai izskatīt ziņojumu 

un sagatavot attiecīgus secinājumus 2.

Krāpniecības apkarošanas darba grupa 2011. gada 6. oktobrī panāca vienošanos par pielikumā

doto Padomes secinājumu projektu, pamatojoties uz prezidentvalsts priekšlikumu.

3. Pastāvīgo pārstāvju komitejai ierosina ieteikt Padomei pieņemt pielikumā pievienoto Padomes 

secinājumu projektu kā darba kārtības "A" punktu kādā no turpmākajām sanāksmēm.

_______________________

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

PROJEKTS

PADOMES SECINĀJUMI 

par Īpašo ziņojumu Nr. 2/2011 "Pēcpārbaude Īpašajam ziņojumam Nr. 1/2005 par to,

kā tiek vadīts Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai"

Padome:

1. PAUŽ GANDARĪJUMU par Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 2/2011 "Pēcpārbaude 

Īpašajam ziņojumam Nr. 1/2005 par to, kā tiek vadīts Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai" 

un Komisijas atbildēm un UZSKATA, ka Padomes 2005. gada 8. novembra secinājumiem par 

Īpašo ziņojumu Nr. 1/2005 joprojām ir liela nozīme.

2. ATGĀDINA, ka Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (turpmāk "Birojs") darbojas sarežģītā 

iestāžu sistēmā, un UZSVER, cik svarīga ir Biroja neatkarība, veicot administratīvu 

izmeklēšanu, un cik nozīmīga ir efektīva Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības 

jomas koordinācija.

Izmeklēšanu produktivitātes uzlabošana

3. PAUŽ GANDARĪJUMU par nozīmīgajiem pasākumiem, ko Birojs veicis, lai uzlabotu savu 

darbību produktivitāti, piemēram, 2009. gadā pieņemot "OLAF rokasgrāmatas – darbības 

procedūras" jauno redakciju un turpinot izstrādāt lietu uzskaites sistēmu.

4. Tomēr IZSAKA NOŽĒLU par to, ka gūti tikai nelieli panākumi attiecībā uz izmeklēšanu 

plānošanu un pārraudzību un ka tā rezultātā izmeklēšanu, kā arī sākotnējo novērtējumu 

vidējais ilgums joprojām ir pārāk liels.
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5. ATBALSTA Palātas uzskatu, kuram piekrīt Komisija, ka izmeklēšanas procedūru ilgums ir 

viens no galvenajiem Biroja snieguma rādītājiem, un ŅEM VĒRĀ Biroja apņēmību to 

samazināt, kur vien iespējams.

6. Tādēļ AICINA Biroju pastiprināt centienus uzlabot plānošanu un optimizēt savu resursu un 

instrumentu izmantošanu. Šajā sakarā PAUŽ GANDARĪJUMU par de minimis pieejas 

ieviešanu ārējām izmeklēšanām un ATBALSTA līdzīgas politikas piemērošanu iekšējām 

izmeklēšanām, ļaujot pievērst lielāku uzmanību nopietnākām un sarežģītākām lietām, jo īpaši 

jomās, kurās krāpšanas apdraudējums ir lielāks.

7. UZSTĀJ, ka, ņemot vērā dažādu veidu izmeklēšanas un to īpašo raksturu, Birojam ir jāturpina 

noteikt mērķus to ilgumam un rūpīgi jāuzrauga ilgas un sarežģītas izmeklēšanas, nodrošinot 

to, lai arī turpmāk tiktu veikti savlaicīgi un pienācīgi pasākumi kavējumu novēršanai.

Galvenās uzmanības pievēršana izmeklēšanas funkcijai

8. PAUŽ GANDARĪJUMU par Palātas konstatējumu, ka Birojs veic vairāk izmeklēšanas 

darbību, gūstot ievērojamus panākumus kopš Palātas 2005. gada revīzijas.

9. Tomēr PIEKRĪT Palātas uzskatam, ka, lai palielinātu izmeklēšanu skaitu un tās veiktu ātrāk, 

Birojam būtu vēl vairāk jāpilnveido izmeklēšanas funkcija, atvēlot tai vairāk esošo resursu.

Ziņošana par izmeklēšanu efektivitāti

10. Lai gan ATZĪST, ka Biroja ziņojumi ir paredzēti dažādām auditorijām un dažādiem mērķiem, 

tomēr PIEKRĪT Palātai, ka ir svarīgi, lai lietderīgi un ticami dati par Biroja sniegumu būtu 

izklāstīti vienotā dokumentā, kas ļautu salīdzināt padarīto gadu gaitā un lai varētu salīdzināt 

dažādas nozares un izmeklēšanu veidus.
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11. UZSVER, ka šajā pārskatā būtu jāsniedz informācija par rādītājiem, kas būtu pamatoti 

faktiskos un kvantitatīvi nosakāmos rezultātos. Turklāt, ATGĀDINOT, ka par to, kā būtu 

jārīkojas pēc pabeigtas izmeklēšanas, atkarībā no gadījuma jālemj kompetentajām dalībvalstu 

pārvaldes struktūrām vai arī iestādēm, struktūrām, birojiem vai aģentūrām un ka finanšu 

pēcpārbaudēm nevajadzētu būt OLAF kompetencē, UZSKATA, ka ļoti nozīmīga ir arī 

informācija par atgūtām summām un tā būtu pienācīgi jāizklāsta.

Uzraudzības komitejas lomas precīzāka noteikšana

12. ATZĪMĒJOT, ka Uzraudzības komiteja nesen pieņēma savu reglamentu, lai oficiāli ņemtu 

vērā Pirmās instances tiesas 2008. gada jūlija spriedumu, UZSTĀJ, ka Uzraudzības komitejas 

pienākumos nevajadzētu būt operatīvām darbībām, kas nebūtu samērojamas ar tās statusu, –

tā ir neatkarīga uzraudzības iestāde, kas nedrīkst traucēt nedz notiekošās izmeklēšanas gaitu, 

nedz individuālu lietu pēcpārbaudes.

13. Tomēr SAGAIDA, ka Uzraudzības komitejas loma tiks sīkāk precizēta saistībā ar Regulas 

(EK) Nr. 1073/1999 grozījumu.

*

*           *

14. AICINA Komisiju savlaicīgi ziņot par panākumiem, kas gūti saskaņā ar šiem secinājumiem.

15. VĒRŠ UZMANĪBU uz pašreiz notiekošo Biroja darbības tiesiskā regulējuma reformu, kas ir 

vispiemērotākais gadījums, lai risinātu vairākus jautājumus, ko Palāta izvirzījusi Īpašajā 

ziņojumā, piemēram, procesuālās garantijas, kontroles procedūra un sadarbība ar Eurojust un 

Eiropolu.
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16. ATGĀDINOT par Padomes 2010. gada 6. decembra secinājumiem attiecībā uz Eiropas Biroja 

krāpšanas apkarošanai reformu 1 un par tiem sekojošo Komisijas grozīto priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1073/1999, kuru no 2011. gada 

aprīlim līdz jūnijam izskatīja Padomes darba sagatavošanas struktūras, UZSVER, ka Padome 

ir gatava strādāt, lai drīzumā panāktu vienošanos saistībā ar šo parasto likumdošanas 

procedūru.

_______________________

  
1 Dok. 16833/10 GAF 16 FIN 645.


