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Revizorji pravijo, da predlogi EU za boj proti goljufijam 
ne odpravljajo vseh problemov 
Po navedbah Evropskega računskega sodišča v danes objavljenem mnenju predlagane spremembe Evropskega 
urada za boj proti goljufijam (OLAF) ne bodo zadostovale za zagotovitev bistveno uspešnejših preiskav. 
Revizorji poleg tega pravijo, da predlog sicer dobro odraža načela sodelovanja med uradom OLAF in 
prihodnjim evropskim javnim tožilstvom (EJT), vendar obstajajo zadeve, ki bi lahko oteževale uspešno 
sodelovanje. Danes se objavlja tudi mnenje o programu EU za boj proti goljufijam za obdobje 2021–2017. 

Ključna cilja predloga Evropske komisije sta prilagoditev delovanja urada OLAF zaradi ustanovitve EJT in 
izboljšanje uspešnosti urada OLAF.  

Revizorji so poudarili, da sta pravočasnost in izterjava sredstev glavna izziva za preiskave urada OLAF. 
Odobravajo nekaj ciljno usmerjenih ukrepov iz predloga, vključno z novim pooblastilom urada OLAF za 
preiskovanje goljufij na področju DDV, dopustnostjo zbranih dokazov in dostopom do informacij o bančnih 
računih. Toda revizorji priporočajo, da zaradi zagotovitve upoštevanja postopkovnih jamstev preiskave urada 
OLAF pregleda Sodišče Evropske unije. Opozarjajo, da s predlogom ne bodo odpravljene zadeve, povezane z 
uspešnostjo upravnih preiskav urada OLAF. To priznava tudi Komisija, vendar trenutno ni časovnega načrta za 
dodatno reformo urada OLAF niti jasne opredelitve zadev, ki bi jih bilo treba obravnavati. 

„Izboljšanje uspešnosti preiskav je še vedno izziv za urad OLAF,“ je povedala Eva Lindström, članica Evropskega 
računskega sodišča, pristojna za pripravo tega mnenja. „Predlagana reforma urada OLAF sedaj ne zagotavlja 
dejanske okrepitve zaščite finančnih interesov EU.“  

Revizorji v zvezi z uradom OLAF in EJT ugotavljajo, da predlog dobro odraža načela, ki urejajo njuno prihodnje 
tesno sodelovanje, izmenjavo informacij, dopolnjevanje in preprečevanje podvajanja dela. Toda v zvezi s tem so 
ugotovili tudi nekaj slabosti. V predlogu na primer ni obravnavana vloga urada OLAF v preiskavah kaznivih dejanj 
z učinkom na finančne interese EU, če ta zadevajo države članice, ki sodelujejo v EJT, in tiste, ki ne.  

Zaradi omejitev predloga revizorji poudarjajo, da so potrebni dodatni ukrepi. Kratkoročno naj Evropska komisija 
ponovno razmisli o vlogah in odgovornostih urada OLAF v boju proti goljufijam pri porabi EU. Revizorji 
predlagajo, da se za to uradu OLAF dodeli strateška in nadzorna vloga v okviru ukrepov EU za boj proti goljufijam. 
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Srednjeročno naj Komisija oceni sodelovanje med uradom OLAF in EJT ter, kadar je ustrezno, predlaga dodatne 
zakonodajne ukrepe za okrepitev boja EU proti kršitvam, ki vplivajo na njene finančne interese. 

Evropsko računsko sodišče je hkrati objavilo tudi mnenje o načrtih za naslednji program EU za boj proti 
goljufijam. 

Program EU za boj proti goljufijam za obdobje 2021–2027, ki ga je predlagala Komisija, podpira sodelovanje med 
državami članicami za zaščito finančnih interesov EU. Projekti vključujejo usposabljanje in sisteme IT, ki se 
uporabljajo za sporočanje odkritih nepravilnosti (ne glede na to, ali gre za goljufijo ali ne) v zvezi s sredstvi EU. 
Revizorji dvomijo o dodani vrednosti programa in poudarjajo tveganje, da bo prišlo do prekrivanja in 
pomanjkanja sinergij med programi, ki financirajo podobne ukrepe, kot je program za carino. Menijo tudi, da so 
potrebni bolj specifični in merljivi cilji z dovolj zanesljivimi kazalniki za ocenjevanje, jasnejša pravila za 
upravičenost ter razjasnitve v zvezi s prispevki držav članic za sofinanciranje. 

 

Pojasnila za urednike 

Evropski urad za bolj proti goljufijam (OLAF) je bil ustanovljen s sklepom Komisije leta 1999. Njegova naloga je 
zlasti izvajanje upravnih preiskav za boj proti goljufijam in drugim nezakonitim dejanjem, ki vplivajo na finančne 
interese EU, in za pomoč državam članicam v boju proti goljufijam.  

Evropsko javno tožilstvo (EJT) bo začelo delovati leta 2020 ali najkasneje na začetku leta 2021. Imelo bo 
pooblastila za izvajanje kazenskih preiskav in pregon kaznivih dejanj, ki vplivajo na finančne interese EU. EJT je 
bilo ustanovljeno po modelu okrepljenega sodelovanja. Do sedaj v njem sodeluje 22 držav članic. 

V skladu s predlaganim programom za bolj proti goljufijam za obdobje 2021–2027 bi se ohranila večina določb 
sedanjega programa Herkul III. Iz programa za boj proti goljufijam bi se financirala dva ključna sistema: 
informacijski sistem za boj proti goljufijam (AFIS), ki zajema carinske aplikacije, ki jih upravlja Komisija, in sistem 
za upravljanje nepravilnosti (IMS), ki državam članicam pomaga pri izpolnjevanju njihove obveznosti sporočanja 
odkritih nepravilnosti (ne glede na to, ali gre za goljufijo ali ne) v zvezi s sredstvi EU. 
Skupni predlagani proračun za izvajanje programa za celotno obdobje znaša 180 milijonov EUR. 

Mnenje Evropskega računskega sodišča št. 8/2018 o predlogu Komisije za spremembo uredbe št. 883/2013 o 
Uradu OLAF v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF je 
zaenkrat na spletišču Sodišča eca.europa.eu na voljo v angleščini, kmalu pa bodo dodani tudi prevodi v druge 
jezike. 

Mnenje Evropskega računskega sodišča št. 9/2018 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi programa EU za boj proti goljufijam je zaenkrat na spletišču Sodišča eca.europa.eu na voljo v 
angleščini, kmalu pa bodo dodani tudi prevodi v druge jezike. 

Evropsko računsko sodišče s svojimi mnenji o predlogih nove zakonodaje ali sprememb zakonodaje s finančnim 
učinkom prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja EU. Zakonodajna organa – Evropski parlament in Svet 
– ta mnenja uporabljata pri svojem delu. 
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