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EURÓPSKEJ ÚNIE
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15274/11

GAF 20
FIN 726

POZNÁMKA K BODU I/A
Od: Pracovná skupina pre boj proti podvodom
Komu: Výbor stálych predstaviteľov/Rada
Predmet: Osobitná správa č. 2/2011: Kontrola prijatia opatrení na základe osobitnej správy 

č. 1/2005 týkajúcej sa riadenia Európskeho úradu pre boj proti podvodom
– návrh záverov Rady

1. Rade bola 4. mája 2011 doručená osobitná správa č. 2/2011 s názvom Kontrola prijatia 

opatrení na základe osobitnej správy č. 1/2005 týkajúcej sa riadenia Európskeho úradu pre boj 

proti podvodom 1.

2. Výbor stálych predstaviteľov dal pracovnej skupine pre boj proti podvodom pokyn, 

aby uvedenú správu preskúmala a vypracovala príslušné závery2.

Pracovná skupina pre boj proti podvodom dosiahla 6. októbra 2011 na základe návrhu 

predsedníctva dohodu o návrhu záverov Rady, ktorý sa uvádza v prílohe.

3. Navrhuje sa, aby Výbor stálych predstaviteľov odporučil Rade prijať návrh záverov Rady 

uvedený v prílohe ako bod A programu jedného z nadchádzajúcich zasadnutí.

_______________________

  
1 Dokument 9843/11 FIN 299 GAF 7.
2 Dokument 9844/11 FIN 300 GAF 8.
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PRÍLOHA

NÁVRH

ZÁVERY RADY 

o osobitnej správe č. 2/2011 Kontrola prijatia opatrení na základe osobitnej správy č. 1/2005 

týkajúcej sa riadenia Európskeho úradu pre boj proti podvodom

Rada:

1. VÍTA osobitnú správu č. 2/2011 Dvora audítorov s názvom Kontrola prijatia opatrení 

na základe osobitnej správy č. 1/2005 týkajúcej sa riadenia Európskeho úradu pre boj proti 

podvodom spolu s odpoveďami Komisie a DOMNIEVA SA, že závery Rady 

z 8. novembra 2005 o osobitnej správe č. 1/2005 zostávajú naďalej veľmi relevantné.

2. PRIPOMÍNA, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „úrad“) vykonáva svoju 

činnosť ako súčasť zložitého inštitucionálneho rámca a ZDÔRAZŇUJE význam nezávislosti, 

ktorú má úrad pri vedení svojich administratívnych vyšetrovaní, ako aj význam účinnej 

koordinácie v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie.

Zlepšenie efektívnosti vyšetrovaní

3. VÍTA dôležité opatrenia, ktoré úrad vykonal s cieľom zlepšiť efektivitu svojich činností, ako 

napríklad schválenie novej verzie príručky o prevádzkových postupoch v roku 2009 a ďalší 

rozvoj systému správy prípadov.

4. Avšak VYJADRUJE POĽUTOVANIE nad tým, že v oblasti zlepšenia plánovania a dohľadu 

nad vyšetrovaniami sa dosiahol len obmedzený pokrok a z tohto dôvodu je priemerné trvanie 

vyšetrovaní, ako aj počiatočných posúdení naďalej príliš dlhé.
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5. Podporuje názor Dvora audítorov, s ktorým sa stotožňuje aj Komisia, že trvanie vyšetrovacích 

postupov je kľúčovým ukazovateľom výkonnosti úradu a BERIE NA VEDOMIE záväzok 

úradu skrátiť toto trvanie vo všetkých v oblastiach, v ktorých je to možné.

6. VYZÝVA preto úrad, aby zintenzívnil úsilie na zlepšenie plánovania a optimalizoval 

využívanie svojich zdrojov a nástrojov. V tejto súvislosti VÍTA zavedenie prístupu de minimis

pri externých vyšetrovaniach a VYJADRUJE PODPORU uplatňovaniu rovnakej stratégie 

pri interných vyšetrovaniach, čo umožní upriamiť väčšiu pozornosť na závažnejšie a 

zložitejšie prípady, najmä v oblastiach s vyšším rizikom podvodov.

7. TRVÁ na tom, že úrad si s ohľadom na rozličné typy vyšetrovacích konaní a ich osobitnú 

povahu musí naďalej stanovovať ciele, pokiaľ ide o trvanie týchto konaní, a pozorne 

monitorovať dlhotrvajúce a zložité vyšetrovania, aby sa zabezpečilo, že sa s cieľom zabrániť 

oneskoreniam prijmú ďalšie včasné a vhodné opatrenia.

Presmerovanie na vyšetrovaciu funkciu

8. VÍTA zistenie Dvora audítorov, že úrad zintenzívnil svoje vyšetrovacie činnosti a tým 

dosiahol značný pokrok od roku 2005, kedy Dvor audítorov vykonal kontrolu.

9. SÚHLASÍ však s názorom Dvora audítorov, že na zvýšenie počtu a rýchlosti vyšetrovaní 

musí úrad ďalej posilniť svoju vyšetrovaciu funkciu a to tým, že na ňu vyčlení viac svojich 

existujúcich zdrojov.

Vykazovanie účinnosti opatrení

10. Aj keď UZNÁVA, že správy úradu sú určené rozličným príjemcom a na rôzne účely, 

SÚHLASÍ s názorom Dvora audítorov, podľa ktorého je dôležité, aby sa relevantné 

a spoľahlivé údaje o výkonnosti úradu predkladali v jednom dokumente, čím by sa uľahčilo 

porovnanie z časového hľadiska, ako aj porovnanie medzi rozličnými sektormi a typmi 

vyšetrovaní.
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11. ZDÔRAZŇUJE, že tento prehľad by mal poskytovať informácie o ukazovateľoch na základe 

reálnych a merateľných výsledkov. Navyše, zatiaľ čo PRIPOMÍNA, že je v právomoci 

príslušných orgánov členských štátov alebo prípadne v právomoci inštitúcií, orgánov, úradov 

alebo agentúr rozhodnúť o tom, aký postup zvoliť v nadväznosti na dokončené vyšetrovania, 

a že nadväzujúce finančné opatrenia by nemali patriť do právomoci úradu, DOMNIEVA SA, 

že informácie o vymožených sumách sú taktiež veľmi dôležité a mali by sa náležitým 

spôsobom prezentovať.

Objasnenie úlohy dozorného výboru

12. BERÚC DO ÚVAHY, že dozorný výbor nedávno upravil vlastný rokovací poriadok, aby 

formálne zohľadnil rozsudok Súdu prvého stupňa z júla 2008, TRVÁ na tom, že medzi úlohy 

dozorného výboru by nemali patriť operačné aktivity, keďže by to bolo nezlučiteľné s jeho 

postavením nezávislého dozorného orgánu, ktorý nesmie zasahovať do vedenia 

prebiehajúcich vyšetrovaní, ani do prijímania následných opatrení v jednotlivých prípadoch.

13. OČAKÁVA však, že úloha dozorného výboru sa bližšie vyjasní v súvislosti so zmenou 

a doplnením nariadenia (ES) č. 1073/1999.

*

* *

14. VYZÝVA Komisiu, aby v náležitom čase podala správu o pokroku dosiahnutom pri plnení 

týchto záverov.

15. UPOZORŇUJE na prebiehajúcu reformu právneho rámca, v ktorom úrad pôsobí, 

predstavujúcu najvhodnejšiu situáciu na riešenie viacerých problémov, ktoré Dvor audítorov 

uviedol vo svojej osobitnej správe, ako sú napríklad procedurálne záruky, postup preskúmania 

a spolupráca s Eurojustom a Europolom.
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16. PRIPOMÍNAJÚC závery Rady o reforme Európskeho úradu pre boj proti podvodom 

zo 6. decembra 20101 a preskúmanie následného zmeneného a doplneného návrhu nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1073/1999,

predloženého Komisiou, ktoré uskutočnili prípravné orgány Rady v období od apríla 

do júna 2011, ZDÔRAZŇUJE, že Rada je pripravená pracovať v kontexte tohto riadneho 

legislatívneho postupu na dosiahnutí rýchlej dohody. 

_______________________

  
1 Dokument 16833/10 GAF 16 FIN 645.


