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ES priekšlikumi krāpšanas apkarošanas jomā nav
pietiekami tālejoši, norāda revidenti
Saskaņā ar šodien publicēto Eiropas Revīzijas palātas atzinumu ierosinātās izmaiņas Eiropas Biroja krāpšanas
apkarošanai (OLAF) darbībā nebūs pietiekamas, lai ievērojami palielinātu tā veikto izmeklēšanu efektivitāti
Turklāt, lai gan priekšlikumā ir labi atspoguļoti OLAF un topošās Eiropas Prokuratūras (EPPO) sadarbības
principi, dažas problēmas varētu šo efektīvo sadarbību kavēt, atzīst revidenti. Šodien tiek publicēts arī
atzinums par ES Krāpšanas apkarošanas programmu 2021.–2027. gadam.
Eiropas Komisijas priekšlikuma galvenie mērķi ir pielāgot OLAF darbību, ņemot vērā Eiropas Prokuratūras izveidi,
un uzlabot tā efektivitāti.
OLAF izmeklēšanas galvenie klupšanas akmeņi ir savlaicīgums un līdzekļu atgūšana, norāda revidenti. Viņi atzinīgi
vērtē priekšlikumā iekļauto mērķorientēto pasākumu ierobežoto skaitu, tostarp OLAF jaunās pilnvaras attiecībā
uz krāpšanu PVN jomā, savākto pierādījumu pieņemamību un piekļuvi bankas kontu informācijai. Tomēr nolūkā
nodrošināt procesuālo garantiju ievērošanu revidenti iesaka paredzēt tiesības vērsties Tiesā, lai pārskatītu OLAF
izmeklēšanas. Revidenti brīdina, ka kopumā priekšlikums neatrisina problēmas, kas saistītas ar OLAF veikto
administratīvo izmeklēšanu efektivitāti. Arī Komisija to atzīst, taču pašlaik trūkst OLAF turpmākās reformas laika
grafika un nav skaidri apzinātas risināmās problēmas.
“OLAF izmeklēšanu efektivitātes palielināšana joprojām ir problemātiska,” sacīja par šo atzinumu atbildīgā
Eiropas Revīzijas palātas locekle Eva Lindström. “Ierosinātā OLAF reforma tās pašreizējā veidā negarantē
stingrāku ES finanšu interešu aizsardzību.”
Revidenti atzīmē, ka priekšlikumā ir labi atspoguļoti OLAF un EPPO turpmāko attiecību principi attiecībā uz ciešu
sadarbību, informācijas apmaiņu, papildināmību un darba nepārklāšanos. Tomēr šajā jomā viņi konstatēja arī
dažus trūkumus. Piemēram, priekšlikumā nav skatīta OLAF loma, ja ir jāizmeklē noziedzīgi nodarījumi, kuri skar
ES finanšu intereses un kuros ir iesaistītas gan tās dalībvalstis, kas ir pievienojušās EPPO, gan tās, kas nav
pievienojušās.
Tā kā priekšlikumam ir savi ierobežojumi, revidenti uzsver tālākas rīcības nepieciešamību. Īstermiņā Eiropas
Komisijai jāapsver OLAF loma un pienākumi krāpšanas apkarošanā ES izdevumos. Šajā nolūkā revidenti iesaka
piešķirt Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai stratēģisku un pārraudzības lomu ES īstenotajās krāpšanas
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apkarošanas darbībās. Vidējā termiņā Komisijai jānovērtē OLAF un EPPO sadarbība un attiecīgos gadījumos
jāierosina turpmākas likumdošanas darbības, lai pastiprinātu ES cīņu pret noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar
tās finanšu intereses.
Eiropas Revīzijas palāta vienlaikus publicēja arī Atzinumu par plānoto ES Krāpšanas apkarošanas programmu.
Komisijas ierosinātā ES Krāpšanas apkarošanas programma 2021.–2027. gadam atbalsta dalībvalstu sadarbību
ES finanšu interešu aizsardzībā. Projekti aptver mācības un IT sistēmas, ko izmanto, lai ziņotu par atklātajiem
krāpnieciskiem un ar krāpšanu nesaistītiem pārkāpumiem, kuros iesaistīti ES līdzekļi.
Revidenti apšauba programmas pievienoto vērtību un norāda uz pārklāšanās risku un sinerģiju trūkumu
programmās, kuras finansē līdzīgas darbības, tādas kā Muitas programmu. Viņi arī uzskata, ka mērķiem jābūt
konkrētākiem un izmērāmiem, tiem jāizstrādā pietiekami stabili novērtēšanas rādītāji, kā arī skaidrāki
attiecināmības noteikumi un precizējumi par dalībvalstu līdzfinansējuma ieguldījumiem.
Piezīme izdevējiem
Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF) izveidoja 1999. gadā ar Komisijas lēmumu. Tā uzdevumos ietilpst
administratīvo izmeklēšanu veikšana saistībā ar krāpšanu un jebkādām citām nelikumīgām darbībām, kas
ietekmē ES finanšu intereses, kā arī palīdzības sniegšana dalībvalstīm cīņā pret krāpšanu.
Eiropas Prokuratūra (EPPO) sāks darbību 2020. gadā vai, vēlākais, 2021. gada sākumā. Tai būs pilnvaras veikt
kriminālizmeklēšanas un saukt pie atbildības par noziegumiem, kas skar ES finanšu intereses. EPPO izveidoja
atbilstoši ciešākas sadarbības modelim. Pašlaik tajā piedalās 22 dalībvalstis.
Ierosinātā Krāpšanas apkarošanas programma 2021.–2027. gadam turpinās lielāko daļu no pašreizējās
programmas Hercule III iesāktā. No tās finansēs arī divas galvenās sistēmas: krāpšanas apkarošanas informācijas
sistēmu (KAIS), kura ietver Komisijas pārvaldītās muitas lietojumprogrammas, un Pārkāpumu pārvaldības
sistēmu (PPS), ar kuras palīdzību dalībvalstis pilda pienākumu ziņot par konstatētajiem krāpnieciskiem un ar
krāpšanu nesaistītiem pārkāpumiem, kuros iesaistīti ES līdzekļi.
Programmas īstenošanai ierosināts piešķirt 180 miljonu EUR budžetu visam tās darbības periodam.
ERP Atzinums Nr. 8/2018 par Komisijas priekšlikumu grozīt OLAF regulu Nr. 883/2013 attiecībā uz sadarbību ar
Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāti pašlaik ir pieejams angļu valodā ERP tīmekļa vietnē
eca.europa.eu. Pārējo valodu versijas drīzumā tiks pievienotas.
ERP Atzinums Nr. 9/2018 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES Krāpšanas
apkarošanas programmu, pašlaik ir pieejams angļu valodā ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu. Pārējo valodu
versijas drīzumā tiks pievienotas.
Eiropas Revīzijas palāta sekmē ES finanšu pārvaldības uzlabošanu, publicējot atzinumus par priekšlikumiem
jauniem vai pārskatītiem tiesību aktiem ar finanšu ietekmi. Atzinumus savā darbā izmanto likumdevējas
iestādes — Eiropas Parlaments un Padome.
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