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Po besedah revizorjev EU je treba politiko na
področju boja proti goljufijam reformirati za
izboljšanje boja proti goljufijam, ki vplivajo na
proračun EU
Glede na novo poročilo Evropskega računskega sodišča mora EU okrepiti ukrepe za boj proti
goljufijam, Evropska komisija pa zagotoviti vodilno vlogo na tem področju ter ponovno razmisliti
o vlogi in odgovornostih svojega urada za boj proti goljufijam (OLAF), saj ima sedanji sistem za
preiskovanje goljufij inherentne slabosti. Komisija trenutno nima izčrpnih informacij o obsegu,
naravi in vzrokih goljufij, kar po besedah revizorjev ovira uspešno preprečevanje goljufij, ki
škodijo proračunu EU.
Goljufija je skrit in zapleten pojav, za zaščito finančnih interesov EU pred goljufijami pa so potrebna
celovita in sistematična prizadevanja. To je ena ključnih odgovornosti Evropske komisije. Revizorji
so ocenili, ali Komisija ustrezno obvladuje tveganje goljufivih dejavnosti, ki škodujejo proračunu
EU. Pregledali so zlasti informacije, ki so na voljo o obsegu, naravi in vzrokih goljufij pri porabi EU.
Preučili so, ali je strateški okvir Komisije za obvladovanje tveganja uspešen in ali upravne preiskave
urada OLAF vodijo do pregona in izterjave.
Revizorji so ugotovili, da Komisija nima izčrpnih in primerljivih podatkov o stopnjah odkritih goljufij
pri porabi EU. Poleg tega Komisija doslej še ni opravila nobene ocene neodkritih goljufij in podrobne
analize vzrokov, zakaj gospodarski subjekti zagrešijo goljufiva dejanja. Revizorji menijo, da to
pomanjkanje informacij zmanjšuje praktično vrednost in uspešnost načrtov Komisije za zaščito
finančnih interesov EU pred goljufijami.
„Sedem od desetih državljanov EU meni, da do goljufij, ki škodijo proračunu EU, prihaja dokaj
pogosto, čeprav to morda ni tako. Dosedanje dejavnosti za boj proti goljufijam žal še vedno ne
zadostujejo,“ je povedal član Evropskega računskega sodišča Juhan Parts, pristojen za poročilo.
„Čas je za konkretna dejanja: Komisija bi morala vzpostaviti uspešen sistem za preprečevanje in
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko
sodišče.
Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu.

ECA Press

Mark Rogerson – uradni govorec
T: (+352) 4398 47063
Damijan Fišer – tiskovni predstavnik
T: (+352) 4398 45410
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors
eca.europa.eu

M: (+352) 691 55 30 63
M: (+352) 621 55 22 24

SL
odkrivanje goljufij ter odvračanje goljufov. Reforma urada OLAF bo pomembni preizkus, ki bo
pokazal zavezanost Komisije boju proti goljufijam.“
Revizorji ugotavljajo, da je sedanji sistem, pri katerem upravni preiskavi suma goljufije urada OLAF
sledi kazenska preiskava na nacionalni ravni, dolgotrajen in da zmanjšuje možnosti pregona.
Povprečno je do pregona osumljenih goljufov prišlo v 17 primerih na leto, v katerih je urad OLAF
dal priporočila, kar je manj kot polovica vseh takšnih primerov. Poleg tega revizorji poudarjajo, da
končna poročila urada OLAF v številnih primerih vsebujejo premalo informacij, da bi bile te lahko
podlaga za sprožitev izterjave nepravilno izplačanih sredstev EU. Med letoma 2012 in 2016 je bilo
izterjanih le približno 15 % skupnega zneska, ki ga je priporočil urad OLAF.
Revizorji menijo, da je ustanovitev Evropskega javnega tožilstva korak v pravo smer, vendar
opozarjajo, da je s sedanjo uredbo o Evropskem javnem tožilstvu povezanih več tveganj. Ena
glavnih težav se nanaša na odkrivanje in preiskovanje, ki bosta zelo odvisna od nacionalnih organov.
Uredba ne določa nobenega mehanizma, na podlagi katerega bi lahko Evropsko javno tožilstvo
zahtevalo, da države članice dodelijo sredstva, potrebna za proaktivno preiskovanje goljufij pri
porabi EU.
Za dosego boljših rezultatov v boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom EU, revizorji
Evropski komisiji priporočajo, naj:
•

vzpostavi zanesljiv sistem za prijavljanje in merjenje goljufij, ki bo zagotavljal informacije o
obsegu, naravi in temeljnih vzrokih goljufij;

•

zagotovi, da sta obvladovanje tveganja goljufij in preprečevanje goljufij izrecno omenjena
v portfelju enega komisarja, in sprejme prenovljeno strategijo za boj proti goljufijam na
podlagi izčrpne analize tveganja goljufij;

•

okrepi svoje dejavnosti in orodja za preprečevanje goljufij;

•

glede na ustanovitev Evropskega javnega tožilstva ponovno razmisli o vlogi in
odgovornostih urada OLAF ter predlaga, da se uradu OLAF dodeli strateška in nadzorna
vloga v okviru ukrepov EU za boj proti goljufijam.

Pojasnila za urednike
Goljufija pomeni vsako namerno dejanje ali opustitev dejanja, namenjeno preslepitvi drugih, ki
žrtvi povzroči izgubo, storilcu pa korist. Goljufije v zvezi z javnimi sredstvi so pogosto povezane s
korupcijo, ta pa na splošno pomeni vsako dejanje ali opustitev dejanja, s katero storilec zlorabi
javno oblast ali skuša doseči zlorabo javne oblasti, da bi pridobil neupravičeno korist.
Komisija in države članice so skupaj odgovorne za zaščito finančnih interesov EU pred goljufijami in
korupcijo. Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) je trenutno ključni organ EU za boj proti
goljufijam. OLAF sodeluje pri oblikovanju in izvajanju politike Komisije na področju boja proti
goljufijam ter opravlja upravne preiskave goljufij, ki škodijo proračunu EU. Do konca leta 2020 bo
začelo delovati Evropsko javno tožilstvo, ki bo pooblaščeno za pregon kaznivih dejanj, ki škodijo
finančnim interesom EU, v 22 državah članicah.
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Sodišče je 22. novembra 2018 objavilo tudi mnenje o predlagani reformi urada OLAF v zvezi z
njegovim sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo njegovih preiskav. Hkrati
je objavilo tudi mnenje o načrtih za naslednji program EU za boj proti goljufijam.
Evropsko računsko sodišče predstavlja svoja posebna poročila Evropskemu parlamentu in Svetu EU
ter zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in predstavniki
civilne družbe. Velika večina priporočil Sodišča se izvede, kar dokazuje, da je delo Sodišča koristno
za državljane EU.
Posebno poročilo št. 01/2019 – Boj proti goljufijam pri porabi EU: potrebni so ukrepi – je na voljo
na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.
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