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Návrhy EU pro oblast boje proti podvodům nejdou
dostatečně daleko, tvrdí auditoři
Podle dnes zveřejněného stanoviska Evropského účetního dvora nebudou navrhované změny týkající se
Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) dostatečné na to, aby vyšetřování tohoto úřadu mohla být
výrazně účinnější. Ačkoli podle auditorů návrh dobře odráží zásady spolupráce mezi úřadem OLAF a budoucím
Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO), mohou být určité záležitosti překážkou účinné spolupráce.
Dnes se zveřejňuje též stanovisko k programu EU pro boj proti podvodům na období 2021–2027.
Hlavním cílem návrhu Evropské komise je přizpůsobit fungování úřadu OLAF tomu, že byl zřízen úřad EPPO, a
zároveň zvýšit účinnost úřadu OLAF.
Jak upozorňují auditoři, velkou výzvou při vyšetřování prováděném úřadem OLAF je jednak včasnost a jednak
zpětné získávání prostředků. Vítají omezený počet cílených opatření v návrhu, mezi něž patří nový mandát úřadu
OLAF pro oblast podvodů s DPH, přípustnost shromážděných důkazů a přístup k informacím na bankovních
účtech. Doporučují však, aby vyšetřování prováděné úřadem OLAF bylo přezkoumáváno Soudním dvorem, aby
tak bylo zajištěno dodržování procesních záruk. Dále upozorňují, že návrh neřeší problémy ohledně správního
vyšetřování prováděného úřadem OLAF. Komise tuto skutečnost také uznává, nicméně v současné době
harmonogram pro další reformu úřadu OLAF neexistuje, ani nejsou jasně určeny problémy, které je třeba řešit.
„Zvýšení účinnosti vyšetřování zůstává pro úřad OLAF nadále výzvou,“ uvedla členka Evropského účetního dvora
odpovědná za stanovisko Eva Lindströmová. „Navrhovaná reforma úřadu OLAF ve své současné podobě
nezaručuje, že dojde k účinnému posílení ochrany finančních zájmů EU“.
Co se týče úřadu OLAF ve vztahu k úřadu EPPO, auditoři konstatují, že návrh dobře odráží zásady jejich
budoucích vztahů z hlediska těsnosti spolupráce, výměny informací, doplňkovosti a nezdvojování práce. V této
oblasti však zároveň zjistili určité nedostatky. Návrh například neřeší úlohu úřadu OLAF při vyšetřování trestných
činů proti finančním zájmům EU, které se týkají zároveň členských států, jež jsou účastníky EPPO, a členských
států, které účastníky nejsou.
Vzhledem k omezením návrhu auditoři zdůrazňují potřebu dalších opatření. V krátkodobé perspektivě by
Evropská komise měla znovu zvážit úlohu úřadu OLAF a jeho odpovědnost při boji proti podvodům ve výdajích
EU. Za tímto účelem auditoři doporučují, aby úřadu OLAF byla udělena strategická a dozorující role v opatřeních
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních bodech stanoviska přijatého Evropským účetním dvorem.
Plné znění tohoto stanoviska je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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EU pro boj proti podvodům. Ve střednědobé perspektivě by Komise měla vyhodnotit spolupráci mezi úřady OLAF
a EPPO a v případě potřeby navrhnout další legislativní opatření na rozšíření boje EU proti trestným činům
poškozujícím její finanční zájmy.
Účetní dvůr zároveň zveřejňuje Stanovisko k plánům dalšího programu EU pro boj proti podvodům.
Program EU pro boj proti podvodům na období 2021–2027 navrhovaný Komisí podporuje spolupráci členských
států při ochraně finančních zájmů EU. Mezi projekty patří odborná příprava a systémy IT používané na hlášení
zjištěných nesrovnalostí (podvodného i nepodvodného charakteru) týkajících se finančních prostředků EU.
Auditoři zpochybňují přidanou hodnotu tohoto programu a upozorňují na riziko překrývání programů a
nedostatečných synergií mezi programy financujícími podobná opatření, jako např. program Clo. Rovněž mají za
to, že jsou zapotřebí konkrétnější a měřitelné cíle s dostatečně solidními hodnoticími ukazateli a že je také
potřeba zajistit jasnější pravidla způsobilosti a vyjasnit otázku příspěvků členských států na spolufinancování.
Poznámka pro redaktory
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) byl zřízen v roce 1999 na základě rozhodnutí Komise. Jeho úkolem
je zejména provádět správní vyšetřování podvodů, korupce a další protiprávní činnosti týkajících se finančních
zájmů EU a napomáhat členským státům v boji proti podvodům.
Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) zahájí své fungování v roce 2020 nebo nejpozději počátkem roku
2021. Bude mít pravomoc vést trestní vyšetřování a stíhat trestné činy proti finančním zájmům EU. Úřad EPPO
byl zřízen v rámci modelu rozšířené spolupráce. Dosud se účastní 22 členských států.
Navrhovaný program pro boj proti podvodům na období 2021–2027 by převzal většinu ustanovení stávajícího
programu Hercule III. Byly by z něho též financovány dva klíčové systémy: informační systém pro boj proti
podvodům (AFIS), který pokrývá aplikace v oblasti cel spravované Komisí, a systém pro řízení nesrovnalostí
(IMS), který napomáhá členským státům při plnění jejich povinnosti hlásit zjištěné nesrovnalosti (podvodného
i nepodvodného charakteru) týkající se finančních prostředků EU.
Celkový navrhovaný rozpočet na provádění tohoto programu činí 180 milionů EUR na celé období.
Stanovisko EÚD č. 8/2018 k návrhu Komise na změnu nařízení o úřadu OLAF č. 883/2013, pokud jde o spolupráci
s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF, je v současné době k dispozici
v angličtině na internetové stránce EÚD eca.europa.eu. Další jazykové verze budou k dispozici v nejbližší době.
Stanovisko EÚD č. 9/2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program EU pro
boj proti podvodům, je v současné době k dispozici v angličtině na internetové stránce EÚD eca.europa.eu. Další
jazykové verze budou k dispozici v nejbližší době.
Evropský účetní dvůr přispívá ke zlepšování finančního řízení EU tím, že zveřejňuje stanoviska k návrhům nových
či pozměněných právních předpisů s finančním dopadem. Tato stanoviska při své práci využívají legislativní
orgány, tedy Evropský parlament a Rada.
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