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NOTĂ PUNCT „I/A”
Sursă : Grupul de lucru pentru combaterea fraudei
Destinatar : Comitetul Reprezentanților Permanenți/Consiliul
Subiect: Raportul special nr. 2/2011: Situația acțiunilor întreprinse în urma Raportului 

special nr. 1/2005 privind mecanismele de gestionare din cadrul Oficiului 
European de Luptă Antifraudă
- Proiect de concluzii ale Consiliului

1. La 4 mai 2011, Consiliul a primit Raportul special nr. 2/2011 „Situația acțiunilor întreprinse 

în urma Raportului special nr. 1/2005 privind mecanismele de gestionare din cadrul Oficiului 

European de Luptă Antifraudă”1.

2. Comitetul Reprezentanților Permanenți a însărcinat Grupul de lucru pentru combaterea 

fraudei să examineze raportul și să formuleze concluziile relevante2.

La 6 octombrie 2011, Grupul de lucru pentru combaterea fraudei a ajuns la un acord privind proiectul 

de concluzii ale Consiliului redat în anexă, pe baza unei propuneri prezentate de Președinție.

3. Se sugerează Comitetului Reprezentanților Permanenți să recomande Consiliului adoptarea 

proiectului de concluzii ale Consiliului, redat în anexă, ca punct „A” pe ordinea de zi a unei 

următoare reuniuni.

_______________________

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

PROIECT DE

CONCLUZII ALE CONSILIULUI 

privind Raportul special nr. 2/2011 - „Situația acțiunilor întreprinse în urma Raportului 

special nr. 1/2005 

privind mecanismele de gestionare din cadrul Oficiului European de Luptă Antifraudă”

Consiliul:

1. SALUTĂ Raportul special nr. 2/2011, „Situația acțiunilor întreprinse în urma Raportului 

special nr. 1/2005 privind mecanismele de gestionare din cadrul Oficiului European de Luptă 

Antifraudă”, însoțit de răspunsurile Comisiei, și CONSIDERĂ că Concluziile Consiliului din 

8 noiembrie 2005 privind Raportul special nr. 1/2005 rămân deosebit de relevante.

2. REAMINTEȘTE faptul că Oficiul European de Luptă Antifraudă (denumit în continuare 

„Oficiul”) funcționează într-un cadru instituțional complex și SUBLINIAZĂ importanța 

independenței Oficiului în efectuarea investigațiilor sale administrative, precum și a unei 

coordonări eficace în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Îmbunătățirea eficienței investigațiilor

3. SALUTĂ măsurile importante puse în aplicare de către Oficiu în vederea îmbunătățirii 

eficienței operațiilor sale, precum introducerea unei noi versiuni a Manualului de proceduri 

operaționale din 2009 și dezvoltarea în continuare a Sistemului de gestionare a cazurilor.

4. REGRETĂ, cu toate acestea, faptul că progresele în direcția îmbunătățirii planificării și 

monitorizării investigațiilor au fost limitate și, drept urmare, durata medie a investigațiilor, 

precum și cea a evaluărilor inițiale, rămâne prea lungă.
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5. SUSȚINE opinia Curții, împărtășită de Comisie, potrivit căreia durata procedurilor de 

investigație reprezintă un indicator de performanță esențial în ceea ce privește eficiența 

Oficiului și IA ACT de angajamentul Oficiului de a reduce această durată ori de câte ori este 

posibil.

6. SOLICITĂ, prin urmare, Oficiului să accelereze eforturile în vederea îmbunătățirii planificării 

sale și a optimizării utilizării resurselor și instrumentelor sale. În acest sens, SALUTĂ 

introducerea unei abordări de minimis pentru investigațiile externe și SPRIJINĂ aplicarea 

unei politici similare investigațiilor interne, care să permită punerea unui accent mai mare 

asupra cazurilor mai grave și mai complexe, în special în domenii în care riscul de fraudă este 

mai ridicat. 

7. INSISTĂ asupra necesității ca Oficiul, ținând seama de diferitele tipuri de anchete și de natura 

lor specifică, să continue să stabilească obiective în ceea ce privește durata lor și să 

monitorizeze îndeaproape investigațiile lungi și complexe, asigurându-se că sunt luate măsuri 

la timp și adecvate pentru a preveni întârzierile.

Refocalizarea pe funcția de investigație

8. SALUTĂ constatarea Curții potrivit căreia Oficiul și-a intensificat activitățile de investigație, 

realizând progrese considerabile după auditul Curții din 2005.

9. ÎMPĂRTĂȘEȘTE, cu toate acestea, opinia Curții, potrivit căreia, în vederea creșterii 

numărului și ritmului investigațiilor, Oficiul ar trebui să consolideze în continuare funcția sa 

de investigație, alocând acesteia o parte mai mare din resursele sale existente.

Raportarea cu privire la eficacitatea investigațiilor

10. RECUNOSCÂND faptul că rapoartele Oficiului sunt destinate unui public și unor scopuri 

diverse, ESTE DE ACORD cu Curtea în ceea ce privește importanța de a avea prezentate în 

cadrul unui singur document date relevante și fiabile privind performanța Oficiului, ceea ce ar 

facilita comparațiile în timp și între diferite sectoare și tipuri de investigații. 
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11. SUBLINIAZĂ faptul că această imagine de ansamblu ar trebui să informeze cu privire la 

indicatori pe baza unor rezultate reale și cuantificabile. În plus, REAMINTIND faptul că 

revine autorităților competente ale statelor membre sau instituțiilor, organismelor, oficiilor și 

agențiilor, după caz, să decidă ce acțiune ar trebui adoptată cu privire la investigațiile 

finalizate și faptul că urmărirea subsecventă financiară nu ar trebui să facă parte din 

competențele OLAF, CONSIDERĂ că informațiile privind sumele recuperate sunt, de 

asemenea, foarte importante și ar trebui prezentate în mod corespunzător.

Clarificarea rolului Comitetului de supraveghere

12. LUÂND ACT de faptul că Comitetul de supraveghere a adaptat de curând normele sale de 

procedură pentru a lua în considerare în mod oficial hotărârea Tribunalului de Primă Instanță 

din iulie 2008, INSISTĂ asupra faptului că rolul Comitetului de supraveghere nu ar trebui să 

includă activități operaționale, care ar fi incompatibile cu statutul său de organism de 

supraveghere independent, care nu trebuie să intervină în efectuarea investigațiilor în curs, 

nici în urmărirea subsecventă adoptată în cazuri specifice.

13. SE AȘTEAPTĂ, cu toate acestea, ca rolul Comitetului de supraveghere să fie clarificat în 

continuare în contextul modificării Regulamentului (CE) nr. 1073/1999.

*

* *

14. INVITĂ Comisia să raporteze în timp util cu privire la progresele realizate în urma acestor 

concluzii.

15. ATRAGE ATENȚIA asupra reformei în curs a cadrului juridic în care funcționează Oficiul, 

care reprezintă contextul cel mai adecvat pentru abordarea mai multor chestiuni formulate de 

Curte în raportul său special, precum garanțiile procedurale, procedura de revizuire și 

cooperarea cu Eurojust și Europol. 
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16. REAMINTIND Concluziile Consiliului privind reforma Oficiului European de Luptă 

Antifraudă din 6 septembrie 20101 și examinarea propunerii modificate ulterioare a Comisiei 

de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 1073/1999, realizată de grupurile de pregătire ale Consiliului în perioada aprilie-iunie 

2011, SUBLINIAZĂ faptul că Consiliul este pregătit să lucreze în direcția unui acord rapid în 

contextul acestei proceduri legislative ordinare. 

_______________________

  
1 Doc. 16833/10 GAF 16 FIN 645.


