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Auditoriai teigia, kad ES pasiūlymų dėl kovos su
sukčiavimu nepakanka
Kaip nurodyta šiandien Europos Audito Rūmų paskelbtoje Nuomonėje, siūlomų Europos kovos su sukčiavimu
tarnybos (OLAF) pakeitimų nepakaks, siekiant užtikrinti, kad jos tyrimai būtų žymiai efektyvesni. Be to,
auditoriai teigia, kad nors pasiūlymas gerai atspindi OLAF ir būsimos Europos prokuratūros bendradarbiavimo
principus, tam tikri klausimai gali trukdyti veiksmingam bendradarbiavimui. Šiandien taip pat skelbiama
Nuomonė dėl 2021–2027 m. ES kovos su sukčiavimu programos.
Pagrindiniai Europos Komisijos pasiūlymo tikslai – pritaikyti OLAF veiklą atsižvelgiant į Europos prokuratūros
įsteigimą ir pagerinti OLAF veiksmingumą.
Auditoriai atkreipia dėmesį į tai, kad pagrindiniai su OLAF tyrimais susiję sunkumai yra savalaikiškumas ir lėšų
susigrąžinimas. Jie palankiai vertina ribotą pasiūlyme pateiktų tikslinių priemonių skaičių, įskaitant naujus OLAF
įgaliojimus, susijusius su sukčiavimu PVM srityje, surinktų įrodymų priimtinumu ir prieiga prie banko sąskaitos
informacijos. Tačiau auditoriai rekomenduoja, kad OLAF tyrimus peržiūrėtų Teisingumo Teismas, siekiant
užtikrinti, kad būtų laikomasi procesinių garantijų. Tačiau jie įspėja, kad pasiūlymu nesprendžiami su OLAF
administraciniais tyrimais susiję veiksmingumo klausimai. Komisija tai taip pat pripažįsta, tačiau šiuo metu dar
nesudarytas tolesnės OLAF reformos tvarkaraštis ir aiškiai nenustatyta, kokie klausimai turi būti sprendžiami.
„OLAF tyrimų veiksmingumo didinimas išlieka sudėtinga problema, – teigė už Nuomonę atsakinga Europos
Audito Rūmų narė Eva Lindström. – Siūloma OLAF reforma, tokia kokia yra dabar, neužtikrina, kad ES finansinių
interesų apsauga bus veiksmingai sustiprinta.“
Kalbant apie OLAF ir Europos prokuratūrą, auditoriai pažymi, kad pasiūlymas tinkamai atspindi principus,
reglamentuojančius būsimus jų santykius, būtent: glaudų bendradarbiavimą, keitimąsi informacija, papildomumą
ir darbo nedubliavimą. Tačiau šiuo atžvilgiu jie taip pat nustatė tam tikrų trūkumų. Pavyzdžiui, pasiūlyme
nenagrinėjamas OLAF vaidmuo tiriant nusikalstamas veikas, kenkiančias ES finansiniams interesams, kai tai susiję
ir su Europos prokuratūros veikloje dalyvaujančiomis, ir su joje nedalyvaujančiomis valstybėmis narėmis.
Auditoriai, atsižvelgdami į pasiūlymo apribojimus, pabrėžia būtinybę imtis tolesnių veiksmų. Trumpuoju
laikotarpiu Europos Komisija turėtų persvarstyti OLAF vaidmenį ir atsakomybę kovojant su sukčiavimu ES išlaidų
srityje. Šiuo tikslu auditoriai rekomenduoja, kad ES vykdant kovos su sukčiavimu veiksmus OLAF būtų suteiktas
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų priimtos nuomonės pagrindines mintis.
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strateginis ir priežiūros vaidmuo. Vidutinės trukmės laikotarpiu Komisija turėtų įvertinti OLAF ir Europos
prokuratūros bendradarbiavimą ir prireikus pasiūlyti tolesnius teisėkūros veiksmus, skirtus sustiprinti ES kovą su
jos finansiniams interesams kenkiančiomis nusikalstamomis veikomis.
Tuo pat metu Europos Audito Rūmai taip pat paskelbė Nuomonę dėl planų, susijusių su būsima ES kovos su
sukčiavimu programa.
Komisijos siūloma 2021–2027 m. ES kovos su sukčiavimu programa remia valstybių narių bendradarbiavimą,
skirtą užtikrinti ES finansinius interesus. Projektai apima mokymus ir IT sistemas, kurios yra naudojamos pranešti
apie aptiktus (sukčiavimu laikomus ir juo nelaikomus) pažeidimus, susijusius su ES lėšomis.
Auditoriai abejoja programos pridėtine verte ir atkreipia dėmesį į dubliavimosi ir sinergijų tarp programų,
kuriomis finansuojami panašūs veiksmai, kaip antai sinergijos su Muitinės programa, trūkumo riziką. Jie taip pat
mano, kad būtina nustatyti konkretesnius ir labiau išmatuojamus tikslus su pakankamai patikimais vertinimo
rodikliais, bei tinkamumo finansuoti taisykles ir paaiškinimus, susijusius su valstybių narių bendrojo finansavimo
įnašais.
Pastabos leidėjams
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) įsteigta 1999 m. Komisijos sprendimu. Jos užduotis, be kita ko, yra
vykdyti administracinius sukčiavimo ir bet kurios kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios ES finansiniams
interesams, tyrimus ir padėti valstybėms narėms kovoti su sukčiavimu.
Europos prokuratūra savo veiklą pradės vykdyti 2020 m. arba vėliausiai 2021 m. pradžioje. Ji turės įgaliojimus
atlikti nusikalstamų veikų tyrimus ir patraukti baudžiamojo atsakomybėn už nusikaltimus, kenkiančius ES
finansiniams interesams. Europos prokuratūra įsteigta pagal tvirtesnio bendradarbiavimo modelį. Iki šiol jos
veikloje dalyvauja 22 valstybės narės.
Siūloma 2021–2027 m. kovos su sukčiavimu programa ir toliau vykdys daugumą dabartinės programos „Hercule
III“ nuostatų. Ji taip pat finansuos dvi pagrindines sistemas: Kovos su sukčiavimu informacinę sistemą (AFIS),
kuri apima Komisijos valdomas muitinei skirtas taikomąsias programas, ir Pažeidimų valdymo sistemą (IMS),
kuri padeda valstybėms narėms joms vykdant savo prievolę pranešti apie aptiktus (sukčiavimu laikomus ir juo
nelaikomus) pažeidimus, susijusius su ES lėšomis.
Bendras siūlomas programos įgyvendinimo biudžetas visam laikotarpiui sudaro 180 milijonų eurų.
EAR nuomonė Nr. 8/2018 dėl Komisijos pasiūlymo dėl OLAF reglamento Nr. 883/2013 dalinio pakeitimo dėl
bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo šiuo metu paskelbta Europos Audito
Rūmų interneto svetainėje (eca.europa.eu) anglų kalba; vėliau ji bus paskelbta kitomis kalbomis.
EAR nuomonė Nr. 9/2018 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kovos su
sukčiavimu programos šiuo metu yra paskelbta anglų kalba EAR svetainėje eca.europa.eu; vėliau ji bus paskelbta
kitomis kalbomis.
Europos Audito Rūmai prisideda prie ES finansų valdymo gerinimo, skelbdami nuomones dėl finansinį poveikį
turinčių naujų ar peržiūrimų teisės aktų pasiūlymų. Šias nuomones savo darbe naudoja teisėkūros institucijos –
Europos Parlamentas ir Taryba.
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