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Prijedlozi EU-a za borbu protiv prijevara nisu dovoljno 
dalekosežni, poručuju revizori 
Predložene izmjene na razini Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) neće biti dovoljne da 
istrage koje taj ured provodi postanu znatno djelotvornije, stoji u mišljenju koje je danas objavio 
Europski revizorski sud. Nadalje, iako se u prijedlogu dobro odražavaju načela suradnje između 
OLAF-a i budućeg Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), određena pitanja bi mogla ugroziti 
djelotvornu suradnju, tvrde revizori. Danas je također objavljeno mišljenje o programu EU-a za borbu 
protiv prijevara za razdoblje 2021. – 2027. 

Ključni su ciljevi prijedloga Europske komisije prilagoditi djelovanje OLAF-a s obzirom na osnivanje 
EPPO-a te poboljšati djelotvornost OLAF-a.  

Pravodobnost i povrat sredstava glavni su izazovi u istragama koje provodi OLAF, ističu revizori. 
Revizori pozdravljaju ograničeni broj ciljanih mjera u prijedlogu, uključujući nove ovlasti OLAF-a u vezi s 
prijevarama u području PDV-a, prihvatljivost prikupljenih dokaza i pristup informacijama o bankovnim 
računima. Međutim, revizori preporučuju da Sud EU-a preispita istrage koje provodi OLAF kako bi se 
zajamčilo pridržavanje postupovnih jamstava. Općenito, prijedlogom se ne rješavaju pitanja u pogledu 
djelotvornosti administrativnih istraga koje provodi OLAF, upozorava se. I Komisija je svjesna 
navedenoga, ali trenutačno nedostaju i rokovi za daljnju reformu OLAF-a i jasno utvrđeni problemi koje 
je potrebno riješiti. 

„OLAF se i dalje suočava s izazovima u pogledu povećanja djelotvornosti svojih istraga”, izjavila je 
Eva Lindström, članica Europskog revizorskog suda zadužena za ovo mišljenje. „Prijedlogom reforme 
OLAF-a u trenutačnom obliku ne jamči se djelotvorno jačanje zaštite financijskih interesa EU-a.”  

Kad je riječ o OLAF-u i EPPO-u, revizori napominju da se u prijedlogu dobro odražavaju načela kojima je 
uređen njihov budući odnos u pogledu bliske suradnje, razmjene informacija, komplementarnosti i 
izbjegavanja udvostručavanja rada. Međutim, revizori su u tom pogledu također utvrdili određene 
nedostatke. Primjerice, prijedlogom se ne uzima u obzir uloga OLAF-a u provođenju istraga kaznenih 
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djela koja nepovoljno utječu na financijske interese EU-a iako su takva djela bitna i za države članice 
koje sudjeluju u radu EPPO-a i za one koje ne sudjeluju.  

S obzirom na ograničenja prijedloga revizori naglašavaju potrebu za dodatnim mjerama. U kratkom 
roku, Europska komisija trebala bi ponovo razmotriti ulogu i odgovornosti OLAF-a u suzbijanju prijevara 
povezanih s potrošnjom sredstava EU-a. U tu svrhu revizori preporučuju da se OLAF-u da strateška i 
nadzorna uloga u mjerama borbe protiv prijevara na razini EU-a. U srednjem roku, Komisija bi trebala 
obaviti evaluaciju suradnje između OLAF-a i EPPO-a te prema potrebi predložiti dodatne zakonodavne 
mjere u svrhu jačanja borbe EU-a protiv kaznenih djela koja nepovoljno utječu na financijske interese 
EU-a. 

Istodobno je i Europski revizorski sud objavio mišljenje o planovima za sljedeći program EU-a za borbu 
protiv prijevara. 

Programom EU-a za borbu protiv prijevara za razdoblje 2021. – 2027. koji je predložila Komisija 
podupire se suradnja među državama članicama kako bi se zaštitili financijski interesi EU-a. Projekti 
obuhvaćaju osposobljavanje i uvođenje IT sustava za prijavljivanje otkrivenih nepravilnosti u vezi sa 
sredstvima EU-a (neovisno o tome smatraju li se ili ne smatraju prijevarama). 
Revizori dovode u pitanje dodanu vrijednost tog programa i ističu rizik od preklapanja i nedostatka 
sinergije s programima kojima se financiraju slične mjere, kao što je carinski program. Ujedno smatraju 
da je potrebno imati konkretnije i mjerljivije ciljeve s dovoljno pouzdanim pokazateljima za evaluaciju, 
kao i jasnija pravila prihvatljivosti te pojašnjenja u pogledu sufinanciranih doprinosa država članica. 

 

Napomena za urednike 

Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) osnovan je 1999. odlukom Komisije. Njegova je zadaća u 
prvom redu provoditi administrativne istrage u pogledu prijevara i svih ostalih nezakonitih aktivnosti 
koje nepovoljno utječu na financijske interese EU-a, kao i pružanje pomoći državama članicama u borbi 
protiv prijevara.  

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) započet će s radom 2020. ili najkasnije početkom 2021. EPPO 
će imati ovlasti za provođenje kaznenih istraga i kazneni progon za kaznena djela koja nepovoljno 
utječu na financijske interese EU-a. EPPO je uspostavljen na temelju modela pojačane suradnje. Zasad 
se zna da će u njegovu radu sudjelovati 22 države članice. 

U okviru predloženog programa za borbu protiv prijevara za razdoblje 2021. – 2027. nastavilo bi se s 
primjenom većinom odredbi iz aktualnog programa Hercule III. U okviru programa ujedno bi se 
financirala i dva ključna sustava: informacijski sustav za borbu protiv prijevara (AFIS), koji obuhvaća 
carinske aplikacije kojima upravlja Komisija, i sustav za upravljanje nepravilnostima (IMS), koji pomaže 
državama članicama u ispunjavanju obveze prijavljivanja otkrivenih nepravilnosti u vezi sa sredstvima 
EU-a (neovisno o tome smatraju li se ili ne smatraju prijevarama). 
Ukupni predloženi proračun za provedbu programa iznosi 180 milijuna eura za cijelo razdoblje. 

Mišljenje Suda br. 8/2018 o prijedlogu Komisije o izmjeni Uredbe o OLAF-u br. 883/2013 u pogledu 
suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi OLAF trenutačno je 
dostupno na internetskim stranicama Suda eca.europa.eu na engleskom jeziku, a uskoro će biti 
dostupno i na drugim jezicima EU-a. 

Mišljenje Suda br. 9/2018 o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa 
EU-a za borbu protiv prijevara trenutačno je dostupno na internetskim stranicama Suda eca.europa.eu 
na engleskom jeziku, a uskoro će biti dostupno i na drugim jezicima EU-a. 

https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/ecadefault.aspx


 

 

3 

Europski revizorski sud doprinosi poboljšanju financijskog upravljanja EU-om objavom mišljenja o 
prijedlozima novih ili izmijenjenih zakonskih akata s financijskim učinkom. Mišljenja Suda u svojem radu 
upotrebljavaju zakonodavna tijela, tj. Europski parlament i Vijeće. 

 


