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DOPIS O TOČKI POD "I/A"
Pošiljatelj: Delovna skupina za boj proti goljufijam
Prejemnik: Odbor stalnih predstavnikov/Svet
Zadeva: Posebno poročilo št. 2/2011: Nadaljnje ukrepanje po Posebnem poročilu št. 

1/2005 o upravljanju Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)
– osnutek sklepov Sveta

1. Svet je 4. maja 2011 prejel Posebno poročilo št. 2/2011 z naslovom Nadaljnje ukrepanje po 

Posebnem poročilu št. 1/2005 o upravljanju Evropskega urada za boj proti goljufijam 

(OLAF)1.

2. Odbor stalnih predstavnikov je naročil Delovni skupini za boj proti goljufijam, naj ga preuči 

in oblikuje ustrezne sklepe2.

Delovna skupina za boj proti goljufijam je 6. oktobra 2011 dosegla dogovor o priloženem

osnutku sklepov Sveta na podlagi predloga, ki ga je predstavilo predsedstvo.

3. Odbor stalnih predstavnikov naj Svetu priporoči, da kot točko pod "A" dnevnega reda ene od 

naslednjih sej sprejme priloženi osnutek sklepov Sveta.

________________________

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

OSNUTEK

SKLEPOV SVETA 

o Posebnem poročilu št. 2/2011 z naslovom Nadaljnje ukrepanje po Posebnem poročilu št. 

1/2005 o upravljanju Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)

Svet:

1. POZDRAVLJA Posebno poročilo Sodišča št. 2/2011 z naslovom Nadaljnje ukrepanje po 

Posebnem poročilu št. 1/2005 o upravljanju Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) 

skupaj z odgovori Komisije in MENI, da sklepi Sveta z dne 8. novembra 2005 o Posebnem 

poročilu št. 1/2005 ostajajo zelo relevantni.

2. OPOZARJA, da Evropski urad za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: Urad) deluje 

znotraj zapletenega institucionalnega okvira, in POUDARJA, da mora biti Urad neodvisen pri 

izvajanju svojih upravnih preiskav in se učinkovito usklajevati na področju zaščite finančnih 

interesov Evropske unije.

Večja učinkovitost preiskav

3. POZDRAVLJA pomembne ukrepe, ki jih je izvedel Urad, da bi izboljšal učinkovitost svojega 

delovanja, kot je uvedba nove različice priročnika operativnih postopkov leta 2009 in 

nadaljnji razvoj sistema vodenja postopkov.

4. Kljub temu OBŽALUJE, da ni bil dosežen večji napredek, kar zadeva načrtovanje in nadzor 

preiskav, in da je zato povprečno trajanje preiskav in izdelave začetnih ocen še vedno 

predolgo.
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5. PODPIRA stališče Sodišča, s katerim se strinja Komisija, da je trajanje preiskovalnih 

postopkov ključni kazalnik učinkovitosti Urada, in UGOTAVLJA, da se je Urad zavezal k 

skrajšanju teh postopkov, kadar bo to mogoče.

6. Zato POZIVA Urad, naj pospeši svoja prizadevanja za izboljšanje načrtovanja ter 

optimizacijo uporabe svojih sredstev in orodij. V zvezi s tem POZDRAVLJA uvedbo pristopa 

de minimis za zunanje preiskave in PODPIRA uporabo podobne politike za notranje 

preiskave, s čimer bi se lahko v večji meri posvetili resnejšim in bolj zapletenim primerom, 

zlasti na področjih, pri katerih je tveganje za goljufije večje.

7. VZTRAJA, da mora Urad ob upoštevanju različnih vrst poizvedovanj in njihovih specifičnih 

postopkov še naprej določati cilje za njihovo trajanje ter pozorno spremljati dolge in zapletene 

preiskave, s čimer se zagotovi tudi sprejemanje pravočasnih in ustreznih ukrepov za 

preprečevanje zamud.

Preusmerjanje na preiskovalno funkcijo

8. POZDRAVLJA ugotovitev Sodišča, da je Urad po reviziji Sodišča leta 2005 povečal svoje 

preiskovalne dejavnosti in dosegel znaten napredek.

9. Kljub temu SOGLAŠA s Sodiščem, da bi moral Urad za povečanje števila preiskav in 

pospešitev njihovega izvajanja dodatno okrepiti svojo preiskovalno funkcijo, in sicer tako, da 

zanje nameni več sredstev, ki jih ima na voljo.

Poročanje o učinkovitosti preiskav

10. OB UGOTAVLJANJU, da so poročila Urada namenjena različnim naslovnikom in 

sestavljena za različne namene, se STRINJA s Sodiščem, da je treba relevantne in zanesljive 

podatke o uspešnosti Urada predstaviti v enotnem dokumentu, na podlagi katerega bi bile čez 

čas ter med različnimi sektorji in vrstami preiskav omogočene primerjave.
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11. POUDARJA, da bi morali s tem pregledom informirati o kazalnikih, ki temeljijo na dejanskih 

in opredeljivih rezultatih. Poleg tega ob SKLICEVANJU na dejstvo, da pristojni organi, 

institucije, telesa, uradi ali agencije – kar koli je primerno – držav članic odločijo, kakšne 

ukrepe je treba sprejeti po opravljenih preiskavah, in da finančni popravni ukrepi ne bi smeli 

biti v pristojnosti Urada, MENI, da so informacije o izterjavah prav tako zelo pomembne in bi 

jih bilo treba ustrezno predstaviti.

Natančna določitev vloge nadzornega odbora

12. OB UPOŠTEVANJU dejstva, da je nadzorni odbor pred kratkim prilagodil svoj poslovnik, da 

bi formalno upošteval sodbo Sodišča prve stopnje iz julija 2008, VZTRAJA, da vloga 

nadzornega odbora ne bi smela vključevati operativnih dejavnosti, ki ne bi bile skladne z 

njegovim statusom neodvisnega nadzornega organa, ki se ne sme vmešavati v izvajanje 

tekočih preiskav, niti z nadaljnjim spremljanjem, namenjenim posameznim primerom.

13. Kljub temu PRIČAKUJE, da bo vloga nadzornega odbora natančneje določena v okviru 

spremembe Uredbe (ES) št. 1073/1999.

o

o o

14. POZIVA Komisijo, naj pravočasno poroča o napredku v zvezi s temi sklepi.

15. OPOZARJA na sedanjo reformo zakonodajnega okvira, znotraj katerega deluje Urad, kar je 

najustreznejši okvir za obravnavo več vprašanj, ki jih je Sodišče odprlo v svojem posebnem 

poročilu; to so vprašanje postopkovnih jamstev, postopka pregleda ter sodelovanja z 

Eurojustom in Europolom.
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16. OB SKLICEVANJU na sklepe Sveta o Reformi Evropskega urada za boj proti goljufijam z 

dne 6. decembra 20101 in preučitev – ki so jo izvedla pripravljalna telesa Sveta med aprilom 

in junijem 2011 – naknadnega predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 

Uredbe (ES) št. 1073/1999, ki ga je spremenila Komisija, POUDARJA, da je Svet pripravljen

delovati v smeri hitre dosege dogovora v okviru tega rednega zakonodajnega postopka.

________________________

  
1 Dok. 16833/10 GAF 16 FIN 645.


