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Santrauka 

Apie šį auditą 

I Sukčiavimu vadinamas bet kuris tyčinis veiksmas arba neveikimas siekiant apgauti kitus 
asmenis, dėl kurio nukentėjusysis patiria nuostolių, o sukčiavimo vykdytojas gauna naudos. 
Sukčiavimas naudojant viešąsias lėšas dažnai būna susijęs su korupcija, o korupcija paprastai 
vadinamas bet kuris veiksmas arba neveikimas, kai piktnaudžiaujama tarnyba arba siekiama 
piktnaudžiavimo tarnyba, kad būtų gauta nederamos naudos.  

II Komisija ir valstybės narės yra bendrai atsakingos už ES finansinių interesų apsaugą nuo 
sukčiavimo ir korupcijos. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba OLAF šiuo metu yra 
pagrindinė ES kovos su sukčiavimu institucija. Ji padeda kurti ir įgyvendinti Komisijos kovos 
su sukčiavimu politiką, vykdo administracinius ES biudžetui kenkiančio sukčiavimo tyrimus. 
2020 m. pradės veikti Europos prokuratūra (angl. European Public Prosecutor Office). Ji bus 
įgaliota 22 valstybėse narėse vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už ES finansiniams interesams 
kenkiančius nusikaltimus. 

III Kadangi sukčiavimo prevencija ir nustatymas yra svarbūs ES finansų valdymo aspektai, 
nusprendėme atlikti veiklos auditą ir patikrinti, kaip Komisija valdo sukčiavimo naudojant ES 
lėšas riziką. Daugiausia nagrinėjome: 

— Komisijos kovos su sukčiavimu strategiją, Komisijos sukčiavimo prevencijos priemones ir 
tai, ar Komisija turi prieigą prie reikiamų duomenų apie sukčiavimo naudojant ES lėšas 
mastą, pobūdį ir priežastis; 

— ar, remiantis OLAF administraciniais tyrimais, būdavo pradedamas baudžiamasis 
persekiojimas ir ar lėšos būdavo susigrąžinamos. 

IV Taip pat nagrinėjome Europos prokuratūros steigimo procedūras ir analizavome, ar 
naujoji institucija gali sustiprinti dabartines silpnąsias vietas. 

Ką mes nustatėme 

V Per paskutiniuosius dešimt metų Komisija ėmėsi kovos su ES biudžetui kenkiančiu 
sukčiavimu priemonių. 2011 m. Komisija patvirtino Komisijos kovos su sukčiavimu strategiją, 
kiekvienas generalinis direktoratas arba kelių jų grupė įgyvendina savo kovos su sukčiavimu 
strategiją. Komisija taip pat sukūrė ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūrose 
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sistemą (EDES), sudarė tarpinstitucinę kolegiją, kuri teikia rekomendacijas, ar dėl sukčiavimo 
ir korupcijos uždrausti ekonominės veiklos vykdytojams dalyvauti ES finansavimo skirstymo 
procedūrose (be kitų galimų priežasčių). Kiekvienais metais Komisija teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl Sąjungos finansinių interesų apsaugos (FIA ataskaitą). 

VI Tačiau nustatėme, kad Komisijai trūksta išsamios informacijos apie sukčiavimo mastą, 
pobūdį ir priežastis. Jos oficiali statistika apie nustatytą sukčiavimą nėra išsami ir ji iki šiol 
neatliko jokio nenustatyto sukčiavimo vertinimo. Tam tikros informacijos apie įvairiuose 
sektoriuose naudojamus sukčiavimo modelius ir schemas turima, bet nėra išsamiai 
analizuojama, dėl kokių priežasčių kai kurie ES lėšų gavėjai ima sukčiauti. Dėl šios 
informacijos stokos sumažėja Komisijos strateginių planų, pavyzdžiui, Komisijos kovos su 
sukčiavimu strategijos, kuri nebuvo atnaujinta nuo 2011 m., praktinė vertė. 

VII Pagal dabartinę sistemą, kai OLAF atlieka administracinius tyrimus gavusi informaciją iš 
kitų šaltinių ir kai po jos įtariamo sukčiavimo tyrimų dažnai yra atliekamas nusikalstamos 
veikos tyrimas nacionaliniu lygmeniu, daugeliu atvejų sugaištama daug laiko ir sumažėja 
galimybės vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Todėl atlikus OLAF tyrimus sukčiavimu įtariami 
asmenys baudžiamojon atsakomybėn patraukiami maždaug 45 % atvejų. Kalbant apie 
nepagrįstai išmokėtų ES lėšų susigrąžinimą, generalinių direktoratų nuomone, kai kuriais 
atvejais OLAF galutinėse ataskaitose nepateikiama pakankamai informacijos, kuria remiantis 
būtų galima pradėti nepagrįstai išmokėtų lėšų susigrąžinimą. Tokiais atvejais generaliniai 
direktoratai imasi tolesnių veiksmų (arba deleguoja jų vykdymą), siekdami nuspręsti, ar būtų 
galima susigrąžinti OLAF rekomenduotą sumą, arba remiasi įrodymais, gautais atliekant savo 
pačių auditus. 

VIII Manome, kad Europos prokuratūros įsteigimas (ją steigiant dalyvautų 22 valstybės 
narės) yra žingsnis tinkama linkme, tačiau dabartinis reglamentavimas kelia tam tikrą riziką. 
Turbūt didžiausią susirūpinimą kelia sukčiavimo nustatymas ir tyrimas. Tai pirmiausia vykdys 
valstybės narės tyrėjos Europos prokuratūros įgaliojimu. Reglamente neapibrėžtas joks 
mechanizmas, kuris leistų Europos prokuratūrai (arba kitai ES institucijai) paraginti valstybių 
narių institucijas skirti išteklių proaktyviam darbui, kuris bus reikalingas norint ištirti 
sukčiavimo naudojant ES lėšas atvejus, arba byloms, kurias nagrinės deleguotieji prokurorai. 
Dar viena rizikos sritis yra tai, kad išsamios vidaus konsultacijos ir Europos prokuratūros 
kolegijų darbui reikalingo vertimo raštu procedūros vykstant baudžiamajam procesui gali 
užtrukti pernelyg ilgai, o laikas labai dažnai būna labiausiai ribotas išteklius. 

Mūsų rekomendacijos 

IX Remdamiesi tuo, kas pažymėta pirmiau, manome, kad ES reikia aktyviau skatinti imtis 
realių kovos su sukčiavimu naudojant ES lėšas veiksmų ir tokiems veiksmams aktyviau 
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vadovauti. Todėl manome, kad yra aiškus poreikis Komisijai, bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis, imtis intensyvesnių kovos su sukčiavimu naudojant ES lėšas veiksmų. 

X Komisija turėtų: 

1 rekomendacija. Sukurti patikimą informavimo apie sukčiavimą sistemą, kuri teiktų 
informaciją apie sukčiavimo mastą, pobūdį ir pagrindines priežastis. 

2 rekomendacija. Geriau koordinuoti kovą su sukčiavimu, kolegialios atsakomybės, susijusios 
su sukčiavimo prevencija ir nustatymu, kontekste užtikrinti, kad strateginis sukčiavimo rizikos 
valdymas ir sukčiavimo prevencija būtų aiškiai susieti su vieno Komisijos nario portfeliu; ir 
remiantis išsamia sukčiavimo rizikos analize, patvirtinti naują išsamią kovos su sukčiavimu 
strategiją. 

3 rekomendacija. Suintensyvinti sukčiavimo prevencijos veiklą. Visų pirma Komisija turėtų: 

— užtikrinti, kad generaliniai direktoratai tiesioginio ir netiesioginio valdymo atveju 
naudotųsi ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūrose sistema, ir raginti 
valstybes nares nustatyti ir pažymėti sukčiaujančius ekonominės veiklos vykdytojus ir su 
jais susijusius fizinius asmenis; 

— primygtinai paraginti visas valstybes nares aktyviai naudotis duomenų baze ARACHNE 
sukčiavimo naudojant ES lėšas ir neteisėto ES lėšų naudojimo prevencijai užtikrinti. 

4 rekomendacija. Kuriant Europos prokuratūrą persvarstyti OLAF kovos su sukčiavimu 
naudojant ES lėšas funkcijas ir atsakomybės sritis. Visų pirma Komisija turėtų pasiūlyti 
Europos Parlamentui ir Tarybai priemones, kuriomis ES kovos su sukčiavimu veiksmų srityje 
OLAF būtų pavesta vykdyti strategines ir priežiūros funkcijas. 
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Įvadas 

Sukčiavimo apibrėžtis  

01 Sukčiavimu1 paprastai vadinamas bet kuris tyčinis veiksmas arba neveikimas, siekiant 
apgauti kitus asmenis, dėl kurio nukentėjusysis patiria nuostolių, o sukčiavimo vykdytojas 
gauna naudos. Pavyzdžiui, kai dotacijos gavėjas tyčia bando suklaidinti lėšų teikėją 
nurodydamas nepagrįstai dideles išlaidas, jis sukčiauja. 

02 Sukčiavimas, į kurį įtraukiamos viešosios lėšos, kartais būna susijęs su korupcija23, o 
korupcija paprastai vadinamas bet kuris veiksmas arba neveikimas, kai piktnaudžiaujama 
tarnyba arba siekiama piktnaudžiavimo tarnyba, kad būtų gauta nederamos naudos. 
Pavyzdžiui, tai, kad dotacijos gavėjas duoda pareigūnui kyšį, kad šis patvirtintų nepagrįstai 
dideles išlaidas, yra ir sukčiavimas, ir korupcija. 

03 Pažeidimo4 sąvoka yra platesnė už sukčiavimą. Tai bet kuris teisės normos pažeidimas, 
dėl kurio padaroma arba būtų padaryta žala ES biudžetui. Jeigu teisės normos pažeidimas 
padaromas tyčia, tai – sukčiavimas. Taigi, sukčiavimas nuo kitų pažeidimų skiriasi tuo, kad tai 
yra piktybinis sukčiavimo vykdytojo ketinimas. 

ES finansinių interesų apsauga nuo sukčiavimo  

04 Teisinis pagrindas saugoti ES finansinius interesus nuo sukčiavimo, korupcijos ir kitų 
neteisėtų veiksmų sukurtas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 325 straipsniu 
(I priedas). 

05 Europos Komisija privalo imtis reikiamų priemonių ir užtikrinti pakankamą pažeidimų 
(įskaitant sukčiavimą) naudojant ES biudžetą prevenciją, taip pat užtikrinti, kad tie pažeidimai 

                                                      
1 Teisės normomis įtvirtinta apibrėžtis pateikta 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu 
baudžiamosios teisės priemonėmis (FIA direktyva) 3 straipsnyje. 

2 Žr. FIA direktyvos 8 konstatuojamąją dalį. 

3 Teisės normomis įtvirtinta apibrėžtis pateikta ES direktyvos 2017/1371 (FIA direktyvos) 
4 straipsnyje. 

4 Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalis. 
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būtų nustatyti ir ištaisyti5. Pasidalijamojo valdymo srityje šia atsakomybe ji dalijasi su 
valstybėmis narėmis, t. y. sanglaudos ir žemės ūkio išlaidų srityse. 

06 Direktyvoje dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu 
baudžiamosios teisės priemonėmis6 (FIA direktyvoje) pateiktos suderintos ES finansiniams 
interesams kenkiančios nusikalstamos veikos ir sankcijų apibrėžtys, taip pat nurodytos 
tokiose bylose taikomos sankcijos ir senatis. Direktyva priimta 2017 m. liepos 5 d. Valstybės 
narės turi ją perkelti į nacionalinę teisę iki 2019 m. liepos mėn.7 

07 Su ES biudžetu susijusios sukčiavimo rizikos valdyme dalyvauja daug subjektų ir ES, ir 
valstybių narių lygmeniu (II priedas). Pagrindiniai iš jų yra šie: 

o Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (vadinama jos prancūziško pavadinimo Office 
européen de lutte antifraude santrumpa OLAF) šiuo metu yra pagrindinė ES kovos su 
sukčiavimu institucija. Ji padeda kurti ir įgyvendinti Komisijos kovos su sukčiavimu 
politiką. Tai vienintelė tarnyba, turinti įgaliojimus ES lygmeniu vykdyti nepriklausomus 
tyrimus8. 

o Komisijos generaliniai direktoratai ir vykdomosios įstaigos yra atsakingi už veiksmingų 
rizikos valdymo sistemų sukūrimą įvairiose ES biudžeto srityse. 

o Pagal pasidalijamojo valdymo principus veikiančios valstybių narių programų 
institucijos privalo sukurti tinkamą kovos su sukčiavimu sistemą. Visa atsakomybė už 
baudžiamuosius tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą taip pat tenka nacionalinėms 
teisminėms institucijoms. 

                                                      
5 Žr. 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 

dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (Finansinis reglamentas) 
32 straipsnį. 

6 Žr. FIA direktyvos 3 straipsnį. 

7 Žr. FIA direktyvos 17 straipsnį. 

8 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999, 1 straipsnio 2 dalis. 
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o 2017 m. spalio mėn. dvidešimt valstybių narių9 nusprendė sukurti Europos prokuratūrą 
(EPPO). EPPO šiuo metu dalyvauja 22 valstybės narės. Tai – ES institucija, kuri bus 
įgalioja tirti nusikaltimus ES finansiniams interesams ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. Pagal Europos prokuratūros reglamento10 120 straipsnio 2 dalį ši 
institucija pradės veikti ne anksčiau kaip po trejų metų nuo reglamento įsigaliojimo, tai 
yra, ne anksčiau kaip iki 2020 m. pabaigos. 

08 Europos Audito Rūmai (EAR) yra ES išorės auditorius. Mes tikriname, ar visos įplaukos 
buvo gautos ir ar visos išlaidos buvo patirtos teisėtai ir tvarkingai, ir įsitikiname, ar lėšų 
finansinis valdymas buvo patikimas. Jeigu vykdydami savo darbą nustatome atvejų, kuriais 
įtariame sukčiavimą, apie tokius atvejus pranešame OLAF, kuri atlieka jų pirminę analizę ir 
(galbūt) pradeda tyrimą11. 

09 Pagal SESV 325 straipsnio 4 dalį su EAR privaloma konsultuotis dėl visų priemonių, kurių 
teisėkūros institucija ketina imtis ES finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo 
prevencijos ir kovos su juo srityse. Pastaraisiais metais Komisija paskelbė keletą pasiūlymų 
dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų su šio audito dalyku susijusiais klausimais 
(III priedas). Mes paskelbėme savo nuomonę dėl kai kurių šių pasiūlymų12.  

                                                      
9 Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lietuva, 

Liuksemburgas, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija ir Vokietija. 
Nyderlandai ir Malta prie Europos prokuratūros prisijungė 2018 m. 

10 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje. 

11 Žr. mūsų 2016 m. metinės ataskaitos 1.35 ir 1.36 dalis. 

12 Žr. Audito Rūmų nuomonę Nr. 1/2018 dėl 2018 m. gegužės 2 d. pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento Ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės 
valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų; Audito Rūmų nuomonę Nr. 9/2018 dėl 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kovos su sukčiavimu programos; 
Audito Rūmų nuomonę Nr. 8/2018 dėl 2018 m. gegužės 23 d. Komisijos pasiūlymo dėl OLAF 
reglamento Nr. 883/2013 dalinio pakeitimo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF 
tyrimų veiksmingumo. 
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Audito apimtis ir metodas 
10 Vykdydami auditą įvertinome, ar Komisija tinkamai valdo su ES lėšų naudojimu susijusią 
riziką. Pirmiausia išnagrinėjome, ar: 

o Komisija tinkamai įvertina su ES lėšų naudojimu susijusios rizikos mastą, pobūdį ir 
priežastis; 

o Komisija turi veiksmingą sukčiavimo rizikos valdymo strategiją; 

o Komisija pakankamai dėmesio skiria sukčiavimo prevencijai; 

o atlikus OLAF administracinius tyrimus pradedamas baudžiamasis persekiojimas ir 
išieškomos lėšos. 

1 diagrama. Mūsų atlikto su OLAF susijusio audito apimtis 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

11 Taip pat nagrinėjome, ar galima tikėtis, kad Europos prokuratūra sustiprins mūsų 
nustatytas dabartinės kovos su sukčiavimu naudojant ES lėšas struktūros silpnąsias vietas. 

OLAF įgaliojimai ir mūsų audito apimtis

Komisija
Valstybės narės, trečiosios 

šalys, tarptautinės 
organizacijos

ES išlaidos ES pajamos 
(muitai)

OLAF vykdo nepriklausomus 
sukčiavimo, korupcijos ir 
pažeidimų tyrimus (išorės 

tyrimai)

OLAF tiria 
sunkius ES 

darbuotojų ir 
ES institucijų 

narių 
nusižengimus 

(vidaus 
tyrimai) 

OLAF kuria 
ES kovos 

su 
sukčiavimu 

politiką

Per mūsų auditą nagrinėta OLAF veikla

Per mūsų auditą nenagrinėta OLAF veikla

ES institucijos, 
įstaigos, tarnybos 

ir agentūros
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12 Vykdydami auditą analizavome tik su ES lėšų naudojimu susijusį sukčiavimą. 
Nagrinėjome visas svarbiausias ES lėšų naudojimo sritis (žemės ūkio, sanglaudos, mokslinių 
tyrimų išorės veiksmų). Daugiausia dėmesio skyrėme Komisijos veiksmams stengiantis 
užtikrinti sukčiavimo prevenciją, o dėl nustatyto sukčiavimo imtis atsakomųjų veiksmų. Mes 
neanalizavome OLAF vykdytų ES pajamų tyrimų. Dėl OLAF išorės tyrimų, daugiausia dėmesio 
skyrėme finansinėms ir teisminėms rekomendacijoms, kadangi jos yra OLAF pagrindiniai 
išdirbiai13. Taip pat netikrinome vidaus tyrimų, skirtų pareigūnams ar kitiems ES 
darbuotojams, institucijų ar įstaigų nariams, įstaigų ar agentūrų vadovams. 

13 Savo pastabas grindėme šiais įrodymų šaltiniais: 

a) atitinkamų dokumentų (Komisijos ir OLAF dokumentų, Audito Rūmų ataskaitų, 
atitinkamų tiriamųjų darbų ir tyrimų) analize ir duomenų bazėmis (t. y. IMS ir Arachne); 

b) pokalbiais su OLAF pareigūnais, septynių lėšas naudojančių generalinių direktoratų 
(AGRI, EMPL, REGIO, RTD, DEVCO, NECT ir HOME) pareigūnais, generalinių direktoratų ir 
kitų vidaus tarnybų, kurios atlieka svarbias funkcijas Komisijai vykdant sukčiavimo 
rizikos valdymo priežiūrą (OLAF priežiūros komiteto, SEC GEN, DG BUDG ir VAS) 
atstovais; 

c) pokalbiais su Komisijos išorės tarnybomis, tokiomis kaip Europolas ir Eurojustas; 

d) vizitais į keturių valstybių narių (Bulgarijos, Vokietijos (Berlyno ir Brandenburgo), Italijos 
(Romos ir Perudžos) ir Lenkijos) kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybas, 
prokuratūras ir atitinkamas ministerijas; 

e) 28 valstybių narių valstybinėms aukščiausiosioms audito institucijoms (AAI) siųstais 
klausimynais (atsakymus pateikė 23 institucijos), per šį auditą Europolui ir jo 28 
nacionaliniams kontaktiniams centrams siųstais klausimynais (atsakymus pateikė 13 
centrų); 

f) 15 ekspertų (kriminologų, teisės ir socialinių mokslų ekspertų, prokurorų) indėliu. Šie 
ekspertai teikė pagalbą ir konsultavo per visą auditą, taip pat teikė pastabas dėl mūsų 
pirminių nustatytų faktų.   

                                                      
13 Komisijos sukčiavimo prevencijos veiksmų srityje mes taip nagrinėjome OLAF administracines 

rekomendacijas. 



12 

 

Pastabos 

Komisija nepakankamai žino apie sukčiavimo mastą, pobūdį ir 
priežastis 

14 Pirmas veiksmas, kurį reikia atlikti pagal tinkamai suformuluotą ir taikomą kovos su 
sukčiavimu metodą, yra sukčiavimą įvertinti kiekybiškai. Neturint patikimų pagrindinių 
duomenų apie sukčiavimą, kovos su sukčiavimu veiksmus planuoti ir įgyvendinti daug 
sunkiau. 

15 Sukčiavimas naudojant organizacijų valdomas lėšas, tokias kaip ES lėšos, yra latentinis 
nusikaltimas. Tai reiškia, kad jo neįmanoma nustatyti prieš tai neatlikus specialiai tam tikslui 
skirtų ex ante arba ex post patikrinimų. Kadangi tokie patikrinimai negali būti visapusiški ir ne 
visada duoda rezultatų, kai kurios bylos lieka neišaiškintos. Prie to prisideda ir tai, kad nėra 
konkrečių sukčiavimo naudojant organizacijų valdomas lėšas aukų, kurios praneštų apie 
nusikaltimus ir informuotų apie juos atitinkamas institucijas. 2 diagramoje pavaizduoti 
nenustatyti sukčiavimo atvejai ir etapai nuo įtariamo sukčiavimo nustatymo iki sukčiavimo 
patvirtinimo teisme. 
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2 diagrama. Sukčiavimo lygiai 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

16 Dėl sukčiavimo latentiškumo šio reiškinio neįmanoma vertinti remiantis vien oficialiais 
statistiniais duomenimis apie praneštus ir ištirtus atvejus. Taikant sociologinių tyrimų 
metodus būtų galima surinkti vertingų papildomų duomenų apie problemos mastą ir pobūdį.  

17 Kalbant apie ES lėšų naudojimą, informacija apie nustatytą sukčiavimo lygį 
registruojama trijose skirtingose duomenų bazėse (3 diagrama). 

Visas 
sukčiavimas

? Nenustatytas 
sukčiavimas

Patvirtintas
teismo

Sukčiavimas, dėl kurio vykdomas 
baudžiamasis persekiojimas

Tiriamas sukčiavimas
Sukčiavimas, apie kurį pranešta

Nustatytas sukčiavimas
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3 diagrama. Informacija apie nustatytą sukčiavimą 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

18 OLAF, pagrindinė ES kovos su sukčiavimu institucija, yra atsakinga už statistikos ir 
informacijos apie sukčiavimą naudojant ES lėšas rinkimą ir kaupimą Komisijos vardu. 
Valstybės narės ir šalys kandidatės yra teisiškai įpareigotos14 pranešti OLAF, kaip Komisijos 
daliai, apie visus svarbiausius jų nustatytus su ES įplaukomis (tradiciniais nuosavais ištekliais) 
ir išlaidomis (Sanglaudos, Žemės ūkio ir Pasirengimo narystei fondais) susijusius pažeidimus. 
Jos taip pat privalo pranešti, ar dėl tų pažeidimų nacionaliniu lygmeniu pradėti 
administraciniai arba teismo procesai siekiant nustatyti, ar elgsena buvo tyčinė (kai 
sukčiavimas įtariamas) arba ar sukčiavimas patvirtintas galutiniu teismo sprendimu (kai 
sukčiavimas patvirtinamas). Valstybės narės ir šalys kandidatės pažeidimą turi pirmiausia 
užregistruoti, tada nurodyti, ar pažeidimas yra sukčiavimas (įtariamas arba patvirtintas 
sukčiavimas) ar tai nėra sukčiavimas. Tokie su išlaidomis susiję pranešimai teikiami 
naudojantis IT sistema, vadinama „Pažeidimų valdymo sistema“ (IMS). Už šią sistemą 
atsakinga OLAF. Pranešimai apie pajamas teikiami naudojantis OWNRES sistema, kurią valdo 
DG BUDG. 

                                                      
14 Svarbios nuostatos yra Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 122 straipsnio 2 dalis, Reglamento (ES) 

Nr. 1306/2013 50 straipsnio 1 dalis, Reglamento (ES) Nr. 223/2014 30 straipsnio 2 dalis, 
Reglamento (ES) Nr. 514/2014 5 straipsnio 5 dalis, Reglamento (ES) Nr. 1309/13 21 straipsnio 
1 dalies d punktas. 

Informacija apie sukčiavimą Europos Sąjungoje

Sukčiavimo nustatymas Europos Sąjungoje

OLAF duomenų 
bazė – bylų valdymo 

sistema

Valstybių narių duomenų 
bazės

Privatūs šaltiniai

Pažeidimų valdymo 
sistema 

ES institucijos, 
įstaigos, tarnybos 

ir agentūros
EAR 

Valstybių narių
nacionalinės 
institucijos

Valstybių narių
tyrimus 

vykdančios 
institucijos
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19 OLAF turi bylų valdymo sistemą, kurioje saugoma informacija apie užbaigtus ir
vykdomus sukčiavimo, korupcijos ir didelių su ES lėšomis susijusių pažeidimų tyrimus. 
Valstybių narių institucijos gali turėti savas duomenų bazes, kuriose būtų registruojami ES 
finansiniams interesams arba nacionaliniams biudžetams kenkiančio įtariamo sukčiavimo 
atvejai. 

20 Šiame skirsnyje nagrinėjame Komisijos naudojamos informacijos apie nustatyto ir
nenustatyto sukčiavimo lygį kokybę ir tai, kokio pobūdžio analizę Komisija atlieka siekdama 
nustatyti dažniausiai pasitaikančio sukčiavimo pobūdį, schemas, sukčiavimo priežastis ir ES 
sukčiavimo vykdytojų profilį. Taip pat vertiname, kaip Komisija atsižvelgia į šią informaciją 
atlikdama sukčiavimo rizikos vertinimus. 

Duomenys apie nustatyto sukčiavimo lygį yra neišsamūs 

21 Informaciją apie nustatyto sukčiavimo mastą ir atliktą analizę Komisija pateikia kasmet
skelbiamoje finansinių interesų apsaugos (FIA) ataskaitoje15. Remiantis minėta ataskaita, 
2017 m. nustatytas sukčiavimas naudojant ES lėšas iš viso siekė 390,7 milijono eurų, t. y. 
sudarė 0,29 % visų mokėjimų iš ES biudžeto (4 diagrama). 

4 diagrama. ES lėšų naudojimas. Nustatytas sukčiavimas pagal lėšų naudojimo 
sritis (2017 m.) 

ES lėšų naudojimo sritis Remiantis Komisijos duomenimis, valstybių 
narių ir šalių kandidačių ataskaitomis 

(milijonais eurų) 

Mokėjimų dalis % 

Sanglauda ir žuvininkystė* 320* 0,94 %* 

Gamtos ištekliai 60 0,11 % 

Tiesioginės išlaidos 7 0,04 % 

Pasirengimas narystei 3 0,18 % 

Iš viso 390 0,29 % 

*Sanglaudos ir žuvininkystės išlaidų srityse, kurios yra visiškai pagrįstos daugiametėmis programomis, Komisija
siūlo naudotis duomenimis, kurie apima visus programavimo laikotarpius, o ne atsižvelgti į metinius pokyčius.
Visu 2007–2013 m. programavimo ciklu nustatyti sukčiavimo atvejai apima 0,44 % mokėjimų.

15 Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu. 2017 m. metinė ataskaita, 
COM(2018) 553 final. 
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Šaltinis: EAR, remiantis 2017 m. FIA ataskaita (p. 14, 22, 24 ir 25) ir Komisijos tarnybų darbiniu dokumentu 
SWD(2018) 386 final „Pažeidimų, apie kuriuos pranešta 2017 m., statistinis įvertinimas“ (p. 47, 66, 102, 103 ir 
106). 

22 Tais atvejais, kai Komisija išlaidas valdo tiesiogiai, apskaičiuodama šiuos nustatyto
sukčiavimo rodiklius Komisija naudojasi savais duomenimis, o kai išlaidos valdomos pagal 
pasidalijamojo valdymo principus – OLAF iš valstybių narių ir šalių kandidačių per IMS gautais 
duomenimis. 

23 Remdamiesi tolesnėse pastraipose išdėstytais audito rezultatais, padarėme išvadą, kad
šie rodikliai atspindi ne visą nustatyto sukčiavimo naudojant ES lėšas vaizdą. Tai pasakytina ir 
apie pasidalijamojo valdymo, ir kitus valdymo režimus. 

24 Komisijos nuomone, pasidalijamojo valdymo atveju pagrindinė problema, kad apie
sukčiavimą nepranešama, kyla tais prokuratūrų tarnybų tiriamais atvejais, apie kuriuos už 
atitinkamų programų įgyvendinimą atsakingos institucijos nežino16. Vis dėlto, išskyrėme šias 
papildomas priežastis, dėl kurių užregistruojamas ne visas sukčiavimo mastas: 

o valstybių narių institucijos praneša ne apie visus OLAF tiriamus atvejus. Patikrinę 20
OLAF bylų nustatėme, kad valstybės narės institucijos sistemoje IMS užregistravo tik tris
iš jų.

o Sukčiavimas gali kilti ir dėl valstybinių tarpinių institucijų, dalyvaujančių veiksmų
programos įgyvendinime, veiksmų atrenkant projektus arba rengiant viešųjų pirkimų
konkursus:

o ES teisės aktuose17 iš valstybių narių institucijų nėra reikalaujama pranešti apie
sukčiavimu laikomus ir juo nelaikomus atvejus, kai valstybinės tarnybos veikia
pagal savo kaip valdžios institucijos įgaliojimus, o ne kaip ekonominės veiklos
vykdytojos. Mes nustatėme nepranešimo apie atvejus problemų, kai viešosios
įstaigos veikia kaip ekonominės veiklos vykdytojai.

o Kai atrenkant projektus padaroma sukčiavimu laikomų arba juo nelaikomų
pažeidimų prieš tai, kai atitinkamam projektui skiriamas koks nors finansavimas, ne

16 Komisijos tarnybų darbinio dokumento (2016) 237 final 2.4 dalyje paaiškinamos metodinės 
prielaidos, susijusios su pažeidimų, apie kuriuos pranešta, analize. 

17 Žr. 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų 
finansinių interesų apsaugos 1 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnį; Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 
2 straipsnio 37 dalį; Reglamento (ES) Nr. 223/2014 2 straipsnio 17 dalį; Komisijos deleguotojo 
reglamento (ES) 2015/1971 3 konstatuojamąją dalį; Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 
2015/1973 3 konstatuojamąją dalį. 
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visada įmanoma nustatyti, pagal kurį projektą padarytas pažeidimas arba 
sukčiauta, kad būtų galima įvesti reikalingus duomenis į IMS. Tokių atvejų 
pastebėjome dviejose valstybėse narėse. 

o Kad administracinė našta būtų mažesnė, pagal ES teisės aktus valstybių narių institucijos
privalo pranešti tik apie sukčiavimu laikomus ir juo nelaikomus pažeidimus, susijusius su
didesnėmis nei 10 000 eurų ES lėšų sumomis18. Mokėjimai iš Žemės ūkio fondų ir
Europos socialinio fondo dažnai yra mažesni už 10 000 eurų ribą, dėl to apie sukčiaujant
įvykdytus mokėjimus, kurie yra mažesni už pranešimo ribą, gali būti nepranešama.
Vykdydami auditą nustatėme, kad vienoje valstybėje narėje pažeidimai, susiję su
Europos žemės ūkio garantijų fondu ir Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai, apie
kuriuos pranešta per IMS, sudarė tik nedidelę dalį (7 %) visų valstybės narės nustatytų
su tais dviem fondais susijusių pažeidimų. Kita vertus, didelę dalį (60 %) iš 7 %
pažeidimų, apie kuriuos pranešta, valstybės narės priskyrė prie įtariamo sukčiavimo.

25 Komisija parengė keletą gairių19 dėl pranešimo apie pažeidimus ir jų priskyrimo prie
įtariamo sukčiavimo. Tačiau valstybių narių pranešimai vis dar yra skirtingi. Taip yra 
daugiausia dėl to, kad skirtingai aiškinamos sąvokos „įtariamas sukčiavimas“ ir „pirminės 
administracinės ir teisminės institucijos išvados“20. Šių sąvokų apibrėžtys yra svarbios tam, 
kad būtų galima tiksliai nustatyti, kurį pažeidimą laikyti sukčiavimu (įtariamu sukčiavimu). 
4 priede pateiktoje lentelėje parodyta, kad vienos valstybės narės pažeidimus priskiria prie 
įtariamo sukčiavimo tik įsiteisėjus teismo sprendimui, kitos – ankstesniu proceso etapu. 

26 Siekdama labiau pabrėžti būtinybę nustatyti sukčiavimą ir apie jį pranešti, 2015 m.
OLAF parengė du naujus rodiklius: sukčiavimo nustatymo lygį (angl. fraud detection rate 
(FDR) (tai procentinė dalis, kurią sudaro valstybėje narėje įtariamo ar nustatyto sukčiavimo 
vertė, palyginti su visais toje šalyje per pasirinktą laikotarpį atliktais mokėjimais) ir 
sukčiavimo dažnumo lygį (angl. fraud frequency level (FFL). Tai procentinė dalis, kurią sudaro 
visų įtariamo ar nustatyto sukčiavimo atvejų valstybėje narėje skaičius, palyginti su visu toje 

18 Deleguotųjų reglamentų 2015/1970, 2015/1971, 2015/1972, 2015/1973 3 straipsnio 1 dalies a 
punktas. 

19 Reikalavimų pranešti apie pažeidimus vadovas (angl. Handbook on requirement to report 
irregularities), COCOLAF/23–05-17/8.2/EN; Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/1970, 
2015/1971 2 straipsnio b punktas ir Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1973. 

20 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/1970, 2015/1971, 2015/1972 ir 2015/1973 
2 straipsnio b punkte pateikiama „pirminė administracinės arba teisminės institucijos išvada“ 
apibrėžtis. Šie deleguotieji reglamentai priimti remiantis atitinkamų pagrindinių teisės aktų 
įgaliojimais, iš kurių vienas yra Bendrųjų nuostatų reglamentas (122 straipsnis). 
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šalyje per pasirinktą laikotarpį nustatytų pažeidimų skaičiumi. Panašus rodiklis sukurtas 
sukčiavimu nelaikomiems pažeidimams (pažeidimų nustatymo lygis, angl. irregularity 
detection rate (IDR) ir pažeidimų dažnumo lygis, angl. irregularity frequency level (IFL). 
5 diagramoje pateikta informacija apie kiekvienos valstybės narės sanglaudos srities 2007–
2013 m. FDR ir IDR rodiklius. 

27 Išanalizavus šiuos rodiklius, matyti, kad pažeidimų ir sukčiavimo nustatymo ir
pranešimo apie tai lygis (vertė ir atvejų skaičius) įvairiose valstybėse narėse yra labai 
skirtingas. Pavyzdžiui, visu 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu dešimt valstybių narių 
pranešė apie mažiau nei dešimtį įtariamo sukčiavimo atvejų, o dvylikos valstybių narių 
sukčiavimo nustatymo lygiai buvo mažesni nei 0,1 %. Aštuonios valstybės narės daugiau kaip 
10 % visų praneštų pažeidimų priskyrė prie įtariamo sukčiavimo kategorijos, o 14 kitų 
valstybių narių įtariamas sukčiavimas sudarė mažiau negu 5 %. 

28 Komisijos nuomone, dideli skirtumai tarp valstybių narių pranešimo apie sukčiavimą ir
pažeidimus gali būti susiję ne tik su tuo, kad informacija pranešama nevienodai, bet ir dėl 
nacionalinės kovos su sukčiavimu sistemos struktūros. Komisija nepateikė išsamesnės 
pagrindinių šių skirtumų priežasčių analizės. 

29 Kitas problemų, susijusių su pranešimu apie pažeidimus arba pažeidimų nustatymu,
požymis yra silpna koreliacija tarp oficialių statistinių duomenų apie praneštą sukčiavimo 
nustatymo lygį ir rezultatų, gautų pagal korupcijos rizikos rodiklius (5 diagrama): kai kurios 
šalys, kurių „Transparency International“ skaičiuojamas korupcijos suvokimo indeksas (angl. 
Corruption Perception Index (CPI) arba visuomenės sąžiningumo indeksas (angl. Index of 
Public Integrity (IPI) yra žemas, tad kurios yra laikomos mažiau skaidriomis, praneša apie 
labai mažai sukčiavimo atvejų arba nepraneša nė vieno sukčiavimo atvejo. 
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5 diagrama. Pažeidimų ir sukčiavimo nustatymo lygis pagal valstybes nares, palyginti su CPI, IPI ir „Eurobarometro“ 
rezultatais 

* Taikant „Transparency International“ skaičiuojamą korupcijos suvokimo indeksą (CPI) šalims skiriami reitingai pagal tai, kaip, remiantis ekspertų vertinimu ir
nuomonių apklausomis, jose suvokiamas korupcijos lygis. Reitingų skalę sudaro reitingai nuo 100 (labai skaidrios šalys) iki 0 (labai korumpuotos šalys).
** Visuomenės sąžiningumo indeksas (IPI) yra sudėtinis indeksas. Jį sudaro šešios sudedamosios dalys: teismų nepriklausomumas, administracinė našta, prekybos
atvirumas, biudžeto skaidrumas, e. pilietybė ir spaudos laisvė. Jo paskirtis – objektyviai ir kompleksiškai įvertinti korupcijos kontrolės būklę 109 šalyse. Reitingų skalę sudaro
reitingai nuo 1 (silpna korupcijos kontrolė) iki 10 (griežta korupcijos kontrolė).
*** 2015 m. atliktas „Eurobarometro“ tyrimas ES piliečių suvokimui įvertinti. Q1_B. Pelnymasis iš ES biudžeto sukčiaujant: Problema yra gana dažna?
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Pažeidimų nustatymo lygis Sukčiavimo nustatymo lygis 2012–2016 m. CPI vidurkis* 2015 + 2017 m. IPI vidurkis** „ES sukčiaujama ... gana 
dažnai?“***
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30 Komisija neatlieka jokių išsamių IMS teikiamų duomenų kokybė patikrinimų. Patikinimo 
dėl teikiamų duomenų patikimumo iš valstybių narių institucijų ji irgi neprašo. Daliniai 
patikrinimai, ar laikomasi ataskaitų teikimo prievolės, atliekami vykdant sistemų auditą. 

31 Nei OLAF, nei kuri nors kita Komisijos tarnyba nerenka informacijos apie nacionalinių 
institucijų tiriamas su ES finansiniais interesais susijusias baudžiamąsias bylas. Valstybės 
narės turi savas tiriamų bylų registravimo sistemas ir beveik pusė jų finansinių nusikaltimų 
neskirsto į kenkiančius nacionaliniams interesams ir kenkiančius ES interesams. Dėl to nei 
Komisija, nei tos valstybės narės neturi duomenų apie sukčiavimą naudojant ES lėšas, kaip 
atskirą kategoriją. 

32 Kai Komisija išlaidas valdo tiesiogiai, įtariamo sukčiavimo naudojant lėšas vertė 
nustatoma pagal sumas, kurios yra registruojamos Komisijos apskaitos sistemoje ir 
priskiriami prie sukčiavimo atvejų. Nustatėme, kad kai kurie duomenys į įtariamo sukčiavimo 
naudojant lėšas vertę neįskaičiuojami. Kai kuriais atvejais Komisija nerengia vykdomojo rašto 
lėšoms susigrąžinti, o sukčiaujant panaudotas lėšas susigrąžina išskaičiuodama reikiamą 
sumą iš būsimų mokėjimo prašymų. Šie atvejai ne visada priskiriami sukčiavimui, nors 
Komisijos gairėse to reikalaujama. Be to, kai kuriuos įtariamo sukčiavimo atvejus tiria ne 
OLAF, bet generaliniai direktoratai atlikdami auditus. Šie atvejai ne visada įtraukiami į 
praneštų nesąžiningų išlaidų vertę. Komisija dar neparengė aiškių gairių, kaip kaupti tokius 
duomenis. 

Komisija nepakankamai analizuoja nenustatyto sukčiavimo lygį 

33 Komisija neskaičiuoja nenustatyto sukčiavimo rodiklių. Ji taip pat niekada nėra atlikusi 
nusikaltimų aukų arba nusikaltimų dažnumo tyrimo, kuriame dėmesys būtų sutelktas į 
sukčiavimą naudojant ES lėšas. Komisija mums pažymėjo nemananti, kad aukų, dažnumo 
arba suvokimo tyrimai yra tinkamos priemonės siekiant nuodugniau išanalizuoti bendrą 
sukčiavimo naudojant ES subsidijas mastą, nes sukčiavimo naudojant ES biudžeto lėšas aukų 
tyrimui atlikti reikėtų nemažų lėšų, be to, nėra aišku, kam reikėtų užduoti sociologinius 
klausimus. 

34 Tačiau korupcijos rodikliams skaičiuoti (korupcija taip pat yra latentinis nusikaltimas) 
suvokimo ir patirties tyrimais jau naudotasi. Plačiai pripažįstami korupcijos rodikliai yra 
„Transparency International“ korupcijos suvokimo indeksas ir Pasaulio Banko korupcijos 
kontrolės rodiklis (angl. World Bank’s control of corruption indicator (WB-CCI). Šie rodikliai 
nustatomi pagal suvokimo tyrimus. Tyrimais nėra siekiama pakeisti oficialią statistiką – jie 
veikiau oficialią statistiką papildo. 
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35 Be suvokimo tyrimų neseniai taip pat atlikta keletas tyrimų, kurų metu naudojantis 
objektyviais administraciniais duomenimis vertintas korupcijos rizikos arba korupcijos 
kontrolės lygis21. 

36 Sanglaudos srityje DG REGIO pradėjo tyrimą, skirtą įvertinti valdymo kokybę regioniniu 
lygmeniu naudojant viešųjų pirkimų duomenis. Vienas iš įvertintų veiksmingumo rodiklių 
buvo korupcijos rizikos kontrolė (žr. 1 langelį). Žinoti tokius regioninius ar sektorinius 
skirtumus labai svarbu norint suprasti korupcijos riziką ir ją veiksmingai valdyti. 

1 langelis 

Tyrimas dėl valdymo regioniniu lygmeniu, naudojant viešųjų pirkimų 
duomenis 

2017 m. DG REGIO, naudodamasis pagal Kembridžo universiteto tyrimų projektą 
DIGIWHIST sukurtu nauju korupcijos rizikos rodikliu, pradėjo regionų tyrimą dėl 
viešųjų pirkimų veiksmingumo ES valstybėse narėse. Pagal šį metodą naudojami 
didelių viešųjų pirkimų duomenų bazių (Tender Electronic Daily) didieji duomenys, 
bendrovių registrų duomenys ir finansiniai bei nuosavybės duomenys22. 

Remiantis korupcijos kiekybinio vertinimo metodu, matyti, kad skirtumas tarp 
regionų arba sektorių yra didesnis negu tarp atskirų šalių, nes lyginant šalių 
tarpusavio skirtumus nesimato daugybės tų šalių viduje esančių skirtumų. 

37 Iš šių pavyzdžių matyti, kad apie nenustatyto sukčiavimo arba korupcijos mastą iš tiesų 
galima susidaryti nuomonę. 

Komisijos atlikta sukčiavimo modelių ir sukčiavimo rizikos analizė 
nepakankama 

38 Žinant sukčiavimo modelius galima atlikti tikslius ir reguliarius sukčiavimo rizikos 
vertinimus, jie padeda nustatyti ir taikyti atitinkamas sukčiavimo prevencijos ir nustatymo 
kontrolės priemones. 

                                                      
21 M. Fazekas ir G. Kocsis (2017); M. Fazekas, I. J. Tóth ir P. L. King (2016); M. Golden ir L. Picci 

(2005). Portsmuto universiteto Kovos su sukčiavimu studijų centras (angl. Centre for Counter 
Fraud Studies at the University of Portsmouth) taip pat sukūrė nuostolio dėl sukčiavimo kiekybinio 
vertinimo metodą (angl. fraud loss measurement (FLM) method). Žr. M. Button, ir J. Gee (2015). 

22 M. Fazekas. ir G. Kocsis (2017); M. Fazekas, I. J. Tóth ir P. L. King (2016), p. 369–397. 
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39 Analizuodama įvairias sukčiavimo rūšis Komisija laikosi:  

o įsipareigojimo kasmet teikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie tai, kokių 
priemonių Komisija ir valstybės narės ėmėsi kovodamos su sukčiavimu ir kokių rezultatų 
jų veiksmai davė (FIA ataskaita) ir savo įsipareigojimų pagal sektorių teisės aktus; 

o Komisijos vidaus kontrolės sistemos, pagal kurią reikalaujama vertinti sukčiavimo riziką. 

40 Kalbant apie struktūrinius fondus, 2016 m. FIA ataskaitoje yra skirsnis apie su abiem 
žemės ūkio fondais ir su prioritetine sritimi „Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ 
(MTTP) susijusių 2007–2013 m. laikotarpio pažeidimų, apie kuriuos pranešta kaip apie 
sukčiavimą, rūšis. Į ataskaitoje pateiktą modus operandi analizę įtraukti įvairių rūšių 
pažeidimai, apie kuriuos pranešta kaip apie sukčiavimą23. 

41 Be FIA ataskaitos OLAF taip pat parengė keletą analizių, vadinamųjų bylų suvestinių, į 
kurias įtraukė informaciją apie pagrindinius sukčiavimo modelius, pažeidžiamas sritis ir 
grėsmes. Bylų suvestinėse pateikiamas anonimizuotų bylų sąrašas, sudarytas remiantis OLAF 
atliktu tiriamuoju darbu ir valstybių narių duomenimis. 

42 Tai geri pavyzdžiai, kaip OLAF tyrimų ir kitus duomenis galima panaudoti siekiant laiku 
informuoti apie pagrindines ES biudžetui kylančias sukčiavimo grėsmes. Tačiau šios 
suvestinės rengiamos pavieniais atvejais ir nėra nuolat atnaujinamos. OLAF yra parengęs 
keturias tokias su sukčiavimu susijusių bylų suvestines24. Jos paskelbtos 2010, 2011, 2012 ir 
2013 m., tačiau nuo to laiko informacija nebuvo atnaujinta. Pavyzdžiui, į paskutiniąją 
struktūrinių fondų bylų suvestinę, paskelbtą 2011 m., įtraukta 1994–1999 m. ir 2000–
2006 m. programavimo laikotarpių informacija. 

43 Šiuo metu sukčiavimo rizika vertinama generalinių direktoratų lygmeniu. Visos 
Komisijos lygmeniu sukčiavimo rizika nevertinama ir nėra organizacijos sukčiavimo rizikos 
registro. Tokia informacija reikėtų remtis rengiant Komisijos kovos su sukčiavimu strategiją. Į 
2011 m. patvirtintą Komisijos kovos su sukčiavimu strategiją neįtraukta jokia informacija, ar 
yra parengta tą strategiją pagrindžianti kurios nors sukčiavimo rizikos analizė, ir nepateikti 
tokios analizės rezultatai. 

                                                      
23 Pavyzdžiui, žr. prie 2016 m. FIA ataskaitos pridėtą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą 

SWD(2017) 266 final, 2/2 dalis, CP16 lentelė, p. 64. 

24 2017 m. OLAF paskelbė penktąją bylų suvestinę, susijusią su vidaus tyrimais. 
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44 Peržiūrėjome septynių Komisijos generalinių direktoratų atliktus sukčiavimo rizikos 
įvertinimus. Sukčiavimo rizika vertinta remiantis vien nustatyto sukčiavimo analize, 
apibendrinant įvairių vidaus šaltinių informaciją (pavyzdžiui, IMS, OLAF, generalinių 
direktoratų audito rezultatus ir EAR nustatytus faktus). Sukčiavimo rizikos analizė 
nepapildyta jokia išorės šaltinių informacija, pavyzdžiui, nacionaline nusikaltimų statistika, 
oficialiomis vyriausybės ataskaitomis, NVO analize ir ataskaitomis, korupcijos rizikos 
rodikliais arba tyrimais. Todėl penkių iš septynių lėšas naudojančių generalinių direktoratų 
išvada, kad sukčiavimo rizika yra maža nėra pagrįsta išsamia visus reikalingus aspektus 
apimančia analize25. 

45 Remiantis Sertifikuoto viešųjų finansų ir apskaitos instituto (angl. Chartered Institute of 
Public Finance and Accountancy) drauge su buhalterinės apskaitos įmone Moore Stephens 
sukurto pasaulinio sukčiavimo registro informacija, sukčiavimo naudojant dotacijų lėšas (o 
jos sudaro didelę naudojamų ES lėšų dalį) rizika gali būti didelė. Registras sudarytas atlikus 
daugiau kaip 150 apskaitos ir sukčiavimo rizikos specialistų iš 37 viso pasaulio šalių apklausą 
siekiant visame pasaulyje pažymėti didžiausios rizikos sritis. Respondentai atsakė į klausimus 
apie 18 rūšių sukčiavimo ir kyšininkavimo riziką ir ją vertino balais nuo 1 (mažiausia rizika) iki 
5 (didžiausia rizika). Beveik pusė (48 %) visų apklausoje dalyvavusių respondentų pažymėjo, 
kad su dotacijomis susijęs sukčiavimas kelia didelę arba labai didelę riziką ir registre ji užima 
pirmą vietą26. 

46 Kai kurie ekspertai, su kuriais konsultavomės, laikosi nuomonės, kad siekiant geriau 
suprasti sukčiavimo naudojant ES lėšas riziką, mastą ir pobūdį, svarbu taikyti įvairius pagal 
lėšų naudojimo pobūdį pritaikytus metodus. Pavyzdžiui, bendros žemės ūkio politikos srityje, 
kurioje finansavimas daugiausia skiriamas išmokomis ir laisvės savo nuožiūra pasirinkti ES 
lėšų paskirstymo būdus mažai, vienas iš galimų sukčiavimo naudojant lėšas masto įvertinimo 
būdų gali būti nuostolio dėl sukčiavimo apskaičiavimas. Vertinant investicinius projektus, 
sukčiavimo ir korupcijos riziką būtų galima nustatyti analizuojant administracinių duomenų 
rinkinius (didžiuosius duomenis), pavyzdžiui, viešųjų konkursų ir sutarčių duomenų bazes, 
taip pat paraiškų skirti dotacijas ir sprendimų duomenis. Išsamios informacijos galima gauti ir 
surengtus ES pagalbos gavėjų arba ES lėšas administruojančių institucijų apklausą. 

                                                      
25 DG EMPL, REGIO, AGRI, RTD, ir HOME. 

26 https://www.moorestephens.co.uk/services/governance-risk-and-assurance/rhiza-risk-
management-tool/global-fraud-risk-register#. 

https://www.moorestephens.co.uk/services/governance-risk-and-assurance/rhiza-risk-management-tool/global-fraud-risk-register
https://www.moorestephens.co.uk/services/governance-risk-and-assurance/rhiza-risk-management-tool/global-fraud-risk-register


24 

 

Komisija neanalizavo sukčiavimo priežasčių 

47 Nei OLAF, nei Komisijos generaliniai direktoratai neatliko išsamios pagrindinių 
sukčiavimo priežasčių arba pažeidimus darančių asmenų charakteristikų analizės. Komisija 
nemano, kad nustatant sukčiautojų motyvus, atsirastų reikšminga pridėtinė vertė jos kovoje 
su sukčiavimu. 

48 Dažniausia mūsų auditų metu nustatoma įtariamo sukčiavimo rūšis – paramos gavėjai 
sukuria dirbtines sąlygas, kad galėtų gauti ES lėšų. Šis modus operandi rodo, kad sukčiautojai 
ne visada yra organizuoti nusikaltėliai, bet asmenys (ES lėšų gavėjai), kurie sąmoningai 
pažeidžia taisykles, kad gautų ES lėšų, kurias, jų manymu, jie gali teisėtai gauti. Kai kurie 
ekspertai pabrėžė priežastinio ryšio galimybę tarp taisyklių sudėtingumo ir sukčiavimo. 
2 langelyje pateiktas pavyzdys, kokią informaciją pateikėme 2014 m. metinėje ataskaitoje27. 

2 langelis 

Dirbtinai sukuriamos sąlygos kaimo plėtros pagalbai gauti 

Keletas asmenų (tos pačios šeimos ar ekonominės grupės narių) įsteigė keletą 
subjektų, kad gautų pagalbą, kuri pagal investicinės priemonės sąlygas viršijo 
leistinas ribas. Pagalbos gavėjai tvirtino, kad šie subjektai yra savarankiški, tačiau tai 
neatitiko tikrovės, nes jie buvo susitarę veikti išvien. Iš tikrųjų jie priklausė tai pačiai 
ekonominei grupei, turinčiai tą pačią verslo vietą, tuos pačius darbuotojus, klientus, 
tiekėjus ir finansavimo šaltinius. 

49 Remiantis ES valstybių narių patiriamos korupcijos rizikos tyrimu, galimybės laisvai be 
tinkamos kontrolės pasirinkti, kaip naudoti lėšas, didina korupcijos naudojant lėšas riziką28. 
Kai kurie ekspertai pabrėžė panašią riziką. Todėl būtų tikslinga, jei OLAF arba Komisijos GD 
analizuotų, kaip veiksmų laisvė, suteikiama pagal ES bendrai finansuojamas programas, 
paveikia sukčiavimo riziką pasirinktoje lėšų naudojimo srityje. Tai ypač aktualu 
pasidalijamojo valdymo atvejais (pavyzdžiui, Europos struktūriniams ir investicijų fondams), 
kai lėšas skirstančios valstybių narių institucijos gali savo nuožiūra nustatyti tinkamumo 
kriterijus ir sąlygas. 

                                                      
27 Europos Audito Rūmų 2014 m. metinė ataskaita, p. 229. 

28 A. Mungiu-Pippidi (2013), p. 10 ir 11. 
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Komisijos strateginis metodas, skirtas valdyti sukčiavimo riziką, turi 
trūkumų 

50 Sukčiavimas yra kompleksinio pobūdžio problema. Todėl norint ją sėkmingai mažinti, 
reikalingos daugelio dalyvių pastangos ir įvairūs veiksmai. Tačiau kartu pažymėtina, kad kova 
su sukčiavimu paprastai nebūna kurio nors vieno organizacijos struktūrinio padalinio 
pagrindinė veikla. Todėl būtų gerai sukurti padalinį arba paskirti vieną aukšto rango vadovą, 
kurie vadovautų organizacijos kovos su sukčiavimu veiklai ir ją prižiūrėtų29. Aiškiai apibrėžti 
įtrauktų struktūrinių padalinių funkcijas ir pareigas irgi labai svarbu, nes tai vienintelis būdas 
užtikrinti, kad funkcijos nesidubliuotų, ir įvertinti faktinį kiekvieno dalyvio poveikį. 

51 Išnagrinėjome, ar Komisija aiškiai paskyrė vadovus, funkcijas ir pareigas, taip pat 
išnagrinėjome, ar yra vykdoma tinkama sukčiavimo rizikos valdymo priežiūra. Taip pat 
vertinome, ar Komisija turi aiškiai suformuluotą kovos su sukčiavimu strategiją, kuria galėtų 
vadovautis kasdienėje kovos su sukčiavimu veikloje, ir ar Komisija tinkamai vertina tokių 
veiksmų rezultatus. 

Pagal Komisijos valdymo modelį atsakomybė yra atskirta, tačiau bendra 
sukčiavimo rizikos valdymo priežiūra yra nepakankama 

52 Analizavome įvairių institucijų tipines (dažniausias) funkcijas ir atsakomybę, susijusią su 
pagrindiniais kovos su sukčiavimu rezultatais kiekvienu iš svarbiausių kovos su sukčiavimu 
etapų: planavimo, įgyvendinimo ir atsiskaitymo (V priedas). 

53 Pagal Komisijos valdymo modelį jos su kovos su sukčiavimu veiksmais susijusių 
departamentų funkcijos ir atsakomybė atskirtos. Tačiau bendra priežiūra yra nepakankama. 
Dauguma institucijų vykdo patariamąsias funkcijas. Pagrindiniai už kovą su sukčiavimu 
atsakingi subjektai yra Komisijos narių kolegija, generaliniai direktoratai ir valstybių narių 
institucijos. 

54 Komisijos pirmininkas nustato kiekvieno Komisijos nario pareigas – jas apibrėžia 
kiekvienam nariui skirtame pavedime. Iš visų Komisijos narių jis reikalauja užtikrinti patikimą 
programų, už kurias jie atsakingi, finansinį valdymą, įskaitant ES biudžeto apsaugą nuo 
sukčiavimo. Pavedime Komisijos nariui, atsakingam už biudžeto ir žmogiškųjų išteklių 
reikalus, taip pat ir už OLAF, reikalaujama dėmesį sutelkti į ES biudžetui kenkiančio 

                                                      
29 2015 m. liepos mėn. JAV vyriausybės atskaitomybės tarnybos (angl. Government Accountability 

Office (GAO) dokumentas „A Framework for Managing Fraud Risks in Federal Programmes“, GAO-
15–593SP, p. 10. 
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sukčiavimo, korupcijos ir didelių nusižengimų tyrimų Europos institucijose griežtinimą 
padedant OLAF vykdyti savo darbą, bet kartu išsaugant OLAF tyrimų nepriklausomumą. 
Strateginis sukčiavimo valdymas ir sukčiavimo prevencija šio ar kitų Komisijos narių pareigų 
aprašuose specialiai neišskiriamas.  

55 OLAF yra pagrindinė ES kovos su sukčiavimu institucija. Pagal Reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 (OLAF reglamentas) ji privalo padėti Komisijai kurti kovos su 
sukčiavimu politiką. Tačiau nei OLAF, nei kuriai nors kitai Komisijos tarnybai nepavesta 
pagrindinė funkcija prižiūrėti, kaip planuojami ir įgyvendinami Komisijos kovos su sukčiavimu 
veiksmai ir kaip pranešama apie jos rezultatus. Atsižvelgiant į Komisijos valdymo modelį, pati 
OLAF nėra atsakinga už jokius sprendimus, kurie darytų poveikį įgaliotiesiems leidimus 
suteikiantiems pareigūnams ar valstybėms narėms. Ji teikia gaires ir rekomendacijas už 
įvairius kovos su sukčiavimu veiksmus atsakingiems asmenims (V priedas). 

56 Sanglaudos ir žemės ūkio lėšų naudojimo srityse atsakomybe už ES finansinių interesų 
apsaugą nuo sukčiavimo Komisija dalijasi su valstybėmis narėmis. Komisija šiuo metu 
nevykdo jokių reguliarių procedūrų, kad sužinotų, kaip valstybės narės prižiūri įtariamo 
sukčiavimo atvejus. Ji taip pat neturi jokio veiksmingo mechanizmo, kuriuo galėtų paraginti 
valstybes nares imtis veiksmų prieš sukčiavimą, tokius veiksmus stebėti arba daryti jiems 
įtaką. 

57 Kai kurios kitos tarptautinės organizacijos jau suprato tokių stebėjimo mechanizmų 
poreikį. Pavyzdžiui, EBPO darbo grupė kyšininkavimo klausimais (angl. Working Group on 
Bribery, WGB), sudaryta iš valstybių narių teisėsaugos ir teisminių institucijų atstovų, 
vadovauja EBPO kovos su kyšininkavimu konvencijos30 įgyvendinimui, prižiūri jos 
įgyvendinimo procesą ir imasi konvencijos vykdymo užtikrinimo priemonių. Darbo grupė 
kyšininkavimo klausimais parengė keletą procedūrų ir praktikos aprašų, pagal kuriuos ši 
darbo grupė ir EBPO valstybės narės gali daryti vienoms kitoms įtaką stengdamosi stiprinti 
savo pajėgumus įgyvendinti Konvenciją (3 langelis). 

                                                      
30 EBPO konvencija dėl kovos su užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo 

sandoriuose. 



27 

 

3 langelis 

EBPO darbo grupės kyšininkavimo klausimais stebėjimo mechanizmai 

Pagrindinė Darbo grupės kyšininkavimo klausimais taikoma priemonė yra tarpusavio 
vertinimas – išorės ekspertai vertina kiekvienos EBPO valstybės narės teisės aktus ir 
pastangas juos įgyvendinti. Šalių stebėjimo ataskaitose taip pat pateikiama 
rekomendacijų, o vėliau atidžiai stebima, kaip jų laikomasi. Darbo grupė 
kyšininkavimo klausimais taip pat pakaitomis stebi valstybių narių pradėtus 
baudžiamuosius tyrimus, rengia tiriamuosius darbus ir neprivalomas teisines 
priemones, kuriomis siekiama didinti viešojo sektoriaus sąžiningumą ir stiprinti 
valstybių narių gebėjimą nustatyti ir ištirti tarpvalstybinės korupcijos atvejus. Tokia 
tarpusavio mokymosi ir priežiūros sistema paskatino EBPO valstybes nares ir joms 
padėjo gerinti Konvencijos įgyvendinimo rezultatus. 

Esama trūkumų, susijusių su sukčiavimo strategijomis ir ataskaitų apie jų 
veiksmingumą teikimu  

58 Komisijos strateginę kovos su sukčiavimu veiksmų sistemą sudaro 2011 m. patvirtinta 
visos institucijos strategija (CAFS) ir konkrečių generalinių direktoratų arba panašią 
sukčiavimo riziką (pavyzdžiui, sanglaudos politikos ir mokslinių tyrimų programų srityse) 
patiriančių generalinių direktoratų grupių parengtos generalinių direktoratų lygmens ir 
(arba) sektorinės kovos su sukčiavimu strategijos (AFS). Individualias ir sektorines kovos su 
sukčiavimu strategijas Komisija rengia motyvuodama tuo, kad universalus sprendimas 
nebūtų veiksmingiausias sukčiavimo rizikos valdymo būdas ir kad įvairių subjektų pareigos 
yra skirtingos ir priklauso nuo valdymo modelio ir politikos srities. 

59 Nors CAFS buvo siekiama užbaigti įgyvendinti iki 2014 m. pabaigos, kai kurie veiksmai 
vis dar vykdomi. Kadangi Komisija neatnaujino CAFS po 2011 m. patvirtinimo, mums kyla 
klausimas, ar Komisija gali ja praktiškai vadovautis įgyvendindama kovos su sukčiavimu 
veiksmus. Komisija mums pranešė, kad atnaujinta CAFS šiuo metu yra rengiama ir netrukus 
bus priimta.  

60 Išnagrinėjome septynių lėšas naudojančių generalinių direktoratų, kurių veikla apima 
visas svarbiausias lėšų naudojimo sritis, t. y. DG AGRI, NECT, DEVCO, EMPL, HOME, REGIO ir 
RTD, kovos su sukčiavimu strategijas. Šios AFS apėmė kai kuriuos išdirbio rodiklius arba 
atskirus išdirbius, paremtus nustatytais tikslais. Tačiau šie tikslai yra tik bendro pobūdžio ir 
dažniausiai yra neišmatuojami. 18 iš 29 analizuotų tikslų formuluotėse pažymėtas siekis 
„stiprinti“, „aktyvinti“, „skatinti“, „griežtinti“ ir „tobulinti“ tam tikrą kovos su sukčiavimu 
veiklą, nenurodant pradžios taško (pradinės vertės) ir tikslinės vertės.  
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61 Trys pagrindinės ataskaitos, kuriose teikiama informacija apie Komisijos kovos su 
sukčiavimu veiksmus, yra FIA ataskaita, metinė valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita ir 
generalinių direktoratų metinės veiklos ataskaitos. Už pirmąsias dvi atsakinga Komisijos narių 
kolegija, už trečiąją – konkretūs generaliniai direktoratai (6 diagrama). 

6 diagrama. Komisijos ataskaitos, kuriose pateikiama informacija apie kovos 
su sukčiavimu veiksmus 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

62 Metinėje FIA ataskaitoje išdėstomi Komisijos ir valstybių narių kovos su sukčiavimu 
veiksmų išdirbiai (pavyzdžiui, peržiūrėti reglamentai, strategijos, direktyvos arba informacijos 
apie sukčiavimą sklaida), tačiau joje tik ribotai vertinama, kaip faktiškai tie veiksmai padeda 
užtikrinti sukčiavimo prevenciją, sukčiavimą nustatyti, šalinti ar nuo jo atgrasyti. FIA ataskaita 
laikomasi SESV 325 straipsnio 5 dalyje nustatyto įsipareigojimo, kai Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, kasmet turi pateikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai pranešimą apie priemones, kurių buvo imtasi įgyvendinant šį straipsnį. 
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63 To nedaroma ir metinėje valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitoje – viename iš 
pagrindinių Komisijos atskaitomybės dokumentų. Ataskaitoje pateikiam informacija apie 
faktinius institucijos kovos su sukčiavimu veiksmus. 

64 Savo metinėse veiklos ataskaitose pagal metiniuose valdymo planuose apibrėžtus 
rodiklius generaliniai direktoratai turi nurodyti savo kovos su sukčiavimu veiksmų rezultatus. 
Mūsų analizuoti generaliniai direktoratai ataskaitose nenurodė, ar pagal kovos su sukčiavimu 
strategijas vykdyti veiksmai buvo efektyvūs. Tik DG EMPL ir DG REGIO savo 2016 m. metinėse 
veiklos ataskaitose pateikė informaciją apie tai, kokių rezultatų pasiekė naudodamiesi rizikos 
vertinimo priemone ARACHNE31 ir stebėdami, kaip valstybės narės įgyvendina rizikos 
vertinimu pagrįstas kovos su sukčiavimu priemones. 

Sukčiavimo prevencijai skirtas dėmesys buvo nepakankamas 

65 Sukčiavimo prevencija prieš sukčiavimą įvykdant yra pagrindinis veiksmingos kovos su 
sukčiavimu sistemos elementas. Išnagrinėjome svarbiausius Komisijos vykdytus sukčiavimo 
prevencijos veiksmus, ypač tai, kaip prieš patvirtindama lėšų naudojimo taisykles Komisija 
vertina sukčiavimo riziką ir apibrėžia bei įgyvendina atitinkamas sukčiavimo kontrolės 
priemones. Taip pat analizavome, kaip Komisija naudojasi duomenimis sukčiavimo 
prevencijos tikslais. 

Neseniai į aukščiausio lygio lėšų naudojimo taisykles Komisija įtraukė 
nuostatas dėl sukčiavimo kontrolės priemonių 

66 Komisijos apsaugos nuo sukčiavimo veikla pradėta vykdyti dar 2000 m., kai Komisija 
nusprendė siekti, kad jos apsaugos nuo sukčiavimo teisės aktai būtų veiksmingesni32. OLAF 
sukurtas specialus apsaugos nuo sukčiavimo padalinys. Svarbiausia jam pavesta užduotis – 
užtikrinti, kad į lėšų naudojimo schemas būtų įtrauktos specialios teisės normos dėl kovos su 
sukčiavimu ir būtų numatytos tinkamos sukčiavimo kontrolės priemonės. 

67 2007 m. Komisija pranešė, kad pasiekė apsaugos nuo sukčiavimo tikslus33 ir kad į lėšų 
naudojimo taisykles įtrauktos standartinės kovos su sukčiavimu nuostatos. 2011 m. apsaugą 

                                                      
31 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=en. 

32 COM(2000) 200 final/2. Komisijos reforma. Baltoji knyga. II dalis. Veiksmų planas, 94 veiksmas. 

33 Sukčiavimo prevencija remiantis operatyvinės veiklos rezultatais – dinamiška apsaugos nuo 
sukčiavimo koncepcija (SEC(2007) 1676). 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=en
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nuo sukčiavimo Komisija įtraukė tarp svarbiausių Komisijos kovos su sukčiavimu strategijos 
prioritetų. Tačiau pagrindinės 2007–2013 m. laikotarpio lėšų naudojimo taisyklės buvo 
priimtos dar iki 2011 m. Reikalavimas įdiegti veiksmingas ir proporcingas sukčiavimo 
kontrolės priemones prieš pradedant naudoti lėšas nustatytas tik 2014–2020 m. laikotarpio 
lėšų naudojimo sanglaudos, žemės ūkio ir mokslinių tyrimų srityse taisyklėse (7 diagrama). 
Anksčiau kai kurios kovos su sukčiavimu kontrolės priemonės buvo įtrauktos į 
įgyvendinamuosius teisės aktus mokslinių tyrimų srityje, pavyzdžiui, pavyzdines sutartis ir 
susitarimus. 

68 Kalbant apie sanglaudos politiką, DG REGIO nusprendė pasamdyti išorės privačią 
bendrovę, kad ji įvertintų, kaip 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu valstybės narės 
laikosi reikalavimo įdiegti veiksmingas ir proporcingas kovos su sukčiavimu priemones. 
2016 m. gruodžio mėn. Komisija pasirašė sutartį su konsultacine įmone, kad ši išnagrinėtų 
valstybių narių įgyvendintas Europos struktūriniams ir investicijų fondams skirtas sukčiavimo 
ir korupcijos prevencijos ir nustatymo priemones. Rezultatai turėjo būti gauti 2017 m. 
pabaigoje, tačiau buvo vėlavimų. Žemės ūkio srityje tokio vertinimo atlikti neplanuojama. 

7 diagrama. Komisijos apsaugos nuo sukčiavimo veiksmų tvarkaraštis 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

69 Taigi, Komisija parengė išsamias kovos su sukčiavimu nuostatas, 2014 m. taikytinas 
visoms aukščiausio lygio išlaidų taisyklėms. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu tai 
galiojo ne visada. 

70 Remdamasis atliktais tyrimais OLAF taip pat teikia administracines rekomendacijas 
generaliniams direktoratams ir pabrėžia jų silpnąsias vietas sukčiavimo prevencijos ir 
nustatymo kontrolės srityse. 2014–2016 m. OLAF pateikė įvairioms Komisijos tarnyboms 113 
tokių rekomendacijų. Šių rekomendacijų poveikio įvertinti neįmanoma, nes nei OLAF, nei 
generaliniai direktoratai nesekė, ar jos įgyvendintos. 
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Įvertinti sukčiavimo riziką prieš patvirtinant lėšų naudojimo taisykles bus 
reikalaujama nuo 2021 m. 

71 Komisija atlieka poveikio vertinimus, kad surinktų duomenų ir galėtų įvertinti, ar 
būsimieji teisėkūros ar su teisėkūra nesusiję ES veiksmai yra pagrįsti ir kaip tokius veiksmus 
parengti geriausiai, kad būtų pasiekti norimi politikos tikslai. Vadovaudamiesi COSO 
sistema34, manome, kad atlikdama šiuos vertinimus Komisija turėtų įvertinti sukčiavimo 
riziką. 

72 Gairės, kaip atlikti lėšų naudojimo taisyklių poveikio vertinimus, (Geresnio 
reglamentavimo gairės) atnaujintos 2015 m. Tačiau į atnaujintas gaires neįtraukti jokie 
reikalavimai vertinant poveikį įvertinti ir sukčiavimo riziką35. Speciali sukčiavimo prevencijos 
priemonė į šias gaires įtraukta tik 2017 m. liepos mėn. (7 diagrama). 

73 Dėl to naujasis reikalavimas bus taikomas tik kitą finansinių programų laikotarpį (nuo 
2021 m.). Kitų konkrečių reikalavimų, išskyrus minėtą reikalavimą, sukčiavimo riziką įvertinti 
prieš nustatant išsamias daugiamečių finansinių programų įgyvendinimo taisykles 
(pavyzdžiui, partnerystės susitarimus, sanglaudos srityje – veiksmų programas, žemės ūkio 
srityje – kaimo plėtros programas) nėra. 

74 Taip pat analizavome iš OLAF gautą informaciją apie tai, kokias funkcijas OLAF vykdo 
per įvairių Komisijos tarnybų vidaus konsultacijas prieš patvirtinant pasiūlytas taisykles. OLAF 
prašoma pateikti nuomonę, ar pasiūlytuose teisės aktuose tinkamai atsižvelgta į sukčiavimo 
riziką. Per 2014–2016 m. OLAF iš įvairių Komisijos tarnybų gavo 2 160 vidaus konsultacijų 
užklausų. 1716 (79 %) atvejų OLAF pateikė teigiamą nuomonę, 304 (14 %) atvejais – teigiamą 
nuomonę su pastabomis. Tais atvejais OLAF tenkino pasiūlytos taisyklės arba ji pasiūlė 
patobulinimus. Dviem (0,1 %) atvejais OLAF pateikė neigiamą nuomonę, o likusiais (6,9 %) 
atvejais nuomonę pateikė per vėlai. 4 langelyje pateiktas pavyzdys, kaip dėl OLAF pastabų 
buvo pakeistos taisyklės. 

                                                      
34 Pagal Tredvėjaus komisiją remiančių organizacijų komiteto (COSO) 2013 m. Vidaus kontrolės 

integruotos sistemos (angl. 2013 Internal Control – Integrated Framework) 8 principą 
reikalaujama, kad vertindamos riziką tikslų įgyvendinimui organizacijos atsižvelgtų į galimus 
sukčiavimo atvejus. 

35 „Geresnis reglamentavimas – geresni rezultatai. ES darbotvarkė“, COM(2015) 215 final. 
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4 langelis 

Pavyzdys, kaip dėl OLAF pastabų buvo pakeistos taisyklės 

Rengiant 2014–2020 m. programavimo laikotarpio partnerystės susitarimus juose 
nebuvo reikalavimo, kad valstybių narių institucijos įdiegtų tinkamas sukčiavimo 
kontrolės priemones. Dėl to į kiekvieną susitarimą įtrauktas OLAF pasiūlytas atskiras 
straipsnis, kuriame reikalauta, kad valstybės narės pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013 (Bendrųjų nuostatų reglamentas) 125 straipsnio 4 dalies c punktą 
atsižvelgdamos į nustatytą riziką įdiegtų veiksmingas ir proporcingas sukčiavimo 
prevencijos priemones. 

75 Išskyrus pirmiau paminėtus rezultatus, daugiau neradome jokio konkretaus Komisijos 
vertinimo, kuriame būtų nurodyta, į kuriuos ES teisės aktus įtrauktos apsaugos nuo 
sukčiavimo nuostatos, ar būtų pateikta reikiama sukčiavimo rizikos analizė ar kovos su 
sukčiavimu nuostatos. Komisija taip pat neatliko naujo apsaugos nuo sukčiavimo metodo 
analizės, jos 2007 m. komunikate tai buvo numatyta. 

Duomenis reikia geriau išnaudoti sukčiavimo prevencijos tikslais 

76 Remiantis duomenimis apie veiklos vykdytojus, kurie kelia sukčiavimo riziką, galima 
neleisti skirti ES lėšų tiems subjektams, kurie ateityje gali sukčiauti: 

o Tiesioginio ir netiesioginio valdymo atveju pagrindinė Komisijos priemonė, neleidžianti 
skirti ES finansavimo nemokiems, pažeidimų darantiems, nepatikimiems ar 
sukčiaujantiems ekonominės veiklos vykdytojams, yra Ankstyvojo nustatymo ir 
draudimo dalyvauti procedūrose sistema (EDES). 

o ARACHNE – integruota duomenų gavybos ir duomenų gerinimo IT priemonė, kurią 
sukūrė Europos Komisija. Sanglaudos srityje DG REGIO ir DG EMPL kaip pagrindine 
sukčiavimo prevencijos priemone naudojasi rizikos vertinimo priemone ARACHNE. 
Pasak šių generalinių direktoratų, ARACHNE gali padėti valstybių narių institucijoms per 
ex ante ir ex post patikrinimus išskirti rizikingiausius projektus ir paramos gavėjus. 

77 Mes išanalizavome į šias dvi priemones įtrauktus duomenis. 

Dėl teisinių apribojimų Komisija negalėjo uždrausti dalyvauti procedūrose iki 2016 m. 
sukčiavusiems ar korupciją vykdžiusiems ekonominės veiklos vykdytojams 

78 Draudimai dalyvauti procedūrose Europos Sąjungoje įgijo daug svarbos. Taip yra dėl to, 
kad pagal ES viešųjų pirkimų direktyvą viešųjų sutarčių negalima skirti ekonominės veiklos 
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vykdytojams, kurie dalyvavo vykdant baudžiamuosius nusižengimus arba buvo pripažinti kalti 
(be kitų dalykų) vykdę korupciją arba sukčiavę ir kenkę ES finansiniams interesams.  

79 ES draudimo dalyvauti procedūrose sistema sukurta dar 2008 m. Nuo 2016 m. sausio 
1 d. vietoj ankstesnės draudimo dalyvauti procedūrose ir ankstyvojo perspėjimo sistemos 
pradėta naudoti sistema EDES. Nors generaliniai direktoriai vis dar gali prašyti ankstyvo 
perspėjimo dėl draudimo, naujas pagrindinis į šią sistemą įtrauktas modelis – centrinė 
kolegija, kuri vertina atitinkamo generalinio direktorato generalinio direktoriaus prašymus 
uždrausti dalyvauti procedūrose ir teikia rekomendacijas dėl draudimo dalyvauti 
procedūrose ir galimų finansinių baudų. Galutinį sprendimą, ar uždrausti ekonominės veiklos 
vykdytojui dalyvauti procedūrose, priima generalinis direktorius. 

80 Visos ES institucijos ir įstaigos teikdamos prašymus uždrausti dalyvauti procedūrose gali 
remtis informacija, pateikta sprendimuose administracinėse ir baudžiamosiose bylose, OLAF 
ataskaitomis, Europos Audito Rūmų arba Komisijos vidaus auditorių ataskaitomis, Europos 
Centrinio Banko, Europos investicijų banko ir fondo arba kitų tarptautinių organizacijų 
sprendimais, nacionalinių institucijų pagal pasidalijamojo valdymo principus arba įgaliotų 
institucijų pagal netiesioginio valdymo principus nagrinėjamomis sukčiavimo arba pažeidimų 
bylomis. Leidimus suteikiančių pareigūnų arba privataus sektoriaus auditorių auditai taip pat 
yra vertingas informacijos šaltinis. Valstybių narių institucijos gali susipažinti su sprendimais 
uždrausti dalyvauti procedūrose, tačiau pagal pasidalijamojo valdymo principus priimdamos 
bet kokį sprendimą dėl finansavimo, kuriam naudojamos ES lėšos, neprivalo į tuos 
sprendimus atsižvelgti. 

81 Uždraudimas ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti kurioje nors procedūroje, yra 
ilgas procesas. Iki 2018 m. birželio 30 d., t. y. praėjus dvejiems su puse metų nuo sistemos 
EDES naudojimo pradžios, Komisija uždraudė dalyvauti procedūrose iš viso 19 ekonominės 
veiklos vykdytojų, o sankcijas paskelbė aštuoniems ekonominės veiklos vykdytojams. Nors 
vien per 2016 m. pasidalijamojo valdymo srityje valstybių narių institucijos per IMS pranešė 
apie 820 įtariamo sukčiavimo atvejų, o OLAF atliko apie 60 tyrimų ir pateikė 
rekomendacijas36, pagal Finansinį reglamentą Komisijai nesuteikiami jokie veikimo 
įgaliojimai, jei pačios valstybės narės institucijos nepatikimam ekonominės veiklos vykdytojui 
neuždraudė dalyvauti procedūrose. Todėl prašymų uždrausti dalyvauti procedūrose 
nacionaliniams ekonominės veiklos vykdytojams, bendrai finansuojamiems iš ESI fondų, 
nepateikė nei vienas iš trijų pagrindinių šias išlaidas valdančių generalinių direktoratų 
(REGIO, EMPL ir AGRI). 

                                                      
36 2016 m. FIA ataskaita, COM(2017) 383 final. 
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82 Dėl draudimo dalyvauti procedūrose dėl faktų iki 2016 m., pagrindinės priežastys yra 
buvo sutartinių nuostatų pažeidimai ir sunkūs profesiniai nusižengimai. Taip yra todėl, kad 
tuo metu pagal teisės aktus nebuvo galima uždrausti dalyvauti procedūrose dėl sukčiavimo 
nepriėmus galutinio sprendimo. Kol kas dėl sukčiavimo arba korupcijos dalyvauti 
procedūrose uždrausta tik dviem ekonominės veiklos vykdytojams, dėl to šios sistemos 
atgrasomasis poveikis yra nedidelis. 

83 Sistemoje EDES galima registruoti duomenis apie asmenis, kurie turi kontrolės 
įgaliojimų, yra įgalioti atstovauti sukčiaujančioms įmonėms arba priimti sprendimus jų vardu. 
Tačiau pagal faktus nuo 2016 m. teisės aktais leidžiama ekonominės veiklos vykdytojui 
uždrausti dalyvauti procedūrose, jei asmeniui, kuris yra jo administracinėje, valdymo ar 
priežiūros taryboje, ar turinčiam su ja susijusius atstovavimo, sprendimų priėmimo ar 
kontrolės įgaliojimus, pačiam taip pat šiuo metu yra uždrausta dalyvauti procedūrose. 
Anksčiau faktiškai uždrausti dalyvauti procedūrose buvo galima tik tiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, kurie buvo užmezgę sutartinius santykius su perkančiąja organizacija ir (arba) 
leidimus suteikiančiu pareigūnu. Anksčiau buvo atvejų, kai iki to laiko, kai atsirasdavo 
galimybė atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams uždrausti dalyvauti procedūrose, 
sukčiaujančias įmones įsteigę fiziniai asmenys jau būdavo likvidavę sutartinius santykius su 
Komisija užmezgusias įmones ir įsteigę naujas. 

84 Pasaulio bankas ir kitos tarptautinės finansų įstaigos neseniai ėmėsi intensyvesnių 
pastangų užtikrinti, kad sukčiaujantys ekonominės veiklos vykdytojai būtų sustabdyti ir 
nepradėtų veikti tiesiog prisidengę kitais pavadinimais (5 langelis). 

5 langelis 

Pasaulio banko dalyvavimo procedūrose sustabdymo ir uždraudimo 
sistema 

Kovodamas su korupcija ir sukčiavimu Pasaulio bankas naudojasi dalyvavimo 
procedūrose sustabdymo ir uždraudimo sistema. Pasaulio bankas gali sustabdyti 
įmonių ir fizinių asmenų dalyvavimą procedūrose arba uždrausti jose dalyvauti, dėl 
to tokios įmonės ir fiziniai asmenys pagal Pasaulio banko finansuojamus projektus 
nebegali sudaryti naujų sutarčių. Apie visas sankcijas skelbiama viešai. 2017 m. 
Pasaulio bankas laikinai uždraudė dalyvauti procedūrose 22 įmonėms ir asmenims, o 
sankcijas skyrė 60 įmonių ir asmenų37. Nuo 2018 m. sausio mėn. įmonių ir asmenų, 

                                                      
37 World Bank Annual Update, Integrity Vice-Presidency, p. 28, 

http://pubdocs.worldbank.org/en/703 921 507 910 218 164/2017-INT-Annual-Update-FINAL-
spreads.pdf. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/703921507910218164/2017-INT-Annual-Update-FINAL-spreads.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/703921507910218164/2017-INT-Annual-Update-FINAL-spreads.pdf
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kuriems uždrausta dalyvauti procedūrose, sąraše buvo 414 įmonių ir asmenų38. 
Pasaulio banko sistema veikia jau daugiau nei dešimt metų, palyginti su EDES, joje 
yra mažiau teisinių suvaržymų. Pavyzdžiui, nėra Pasaulio banko sprendimų išorinės 
teisminės peržiūros, o paskelbimo sąlygos nėra tokios griežtos. 

Valstybės narės ne iki galo išnaudoja sistemos ARACHNE galimybes sukčiavimo prevencijai 
užtikrinti 

85 Naudodamosi sistema ARACHNE, valstybių narių institucijos, atlikusios patikrinimus iki 
ir po mokėjimų, galėtų lengviau nustatyti, kurie ekonominės veiklos vykdytojai kelia riziką. 
Šios priemonės naudingumas priklauso nuo to, kiek duomenų valstybių narių 
vadovaujančiosios institucijos joje registruoja ir ar tuos duomenis sistemiškai naudoja. 
Valstybių narių institucijos gali naudotis šia sistema nemokamai, tačiau šiuo metu ja naudotis 
neprivalo. 

86 2015 m. specialiojoje ataskaitoje dėl to, kaip Komisija ir valstybės narės sprendžia 
viešųjų pirkimų iš ES sanglaudai skiriamų lėšų problemas39, padarėme išvadą, kad tik 17 iš 28 
valstybių narių naudojasi šia priemone arba yra nurodžiusios, jog ketina ja naudotis. Todėl 
2015 m. ataskaitoje rekomendavome Komisijai ir valstybėms narėms toliau skatinti naudotis 
tokiomis duomenų gavybos priemonėmis. Praėjus trejiems metams nuo mūsų 
rekomendacijų, 21 valstybėje narėje sistema ARACHNE vis dar naudojama apie 170 iš visų 
429 veiksmų programų (8 diagrama). 

87 Šioje sistemoje kol kas nėra galimybių nustatyti, ar ekonominės veiklos vykdytojui 
Komisijos sistemoje taikomi draudimai. Kitose ES lėšų naudojimo srityse (išskyrus sanglaudą) 
lėšų valdytojai neturi panašių sukčiavimo rizikos vertinimo priemonių. 

                                                      
38 http://web.worldbank.org. 

39 Žr. Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 10/2015 „Pastangas spręsti viešųjų pirkimų iš ES 
sanglaudai skiriamų lėšų problemas reikėtų intensyvinti“. 

http://web.worldbank.org/
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8 diagrama. Sistemos ARACHNE naudojimas valstybėse narėse* 

 

*Kiekvienos valstybės narės 2014–2020 m. veiksmų programų, kuriose naudojama sistema ARACHNE, 
procentinė dalis, palyginti su tos šalies visų 2014–2020 m. veiksmų programų skaičiumi. 

Šaltinis: Audito Rūmai; remiantis Komisijos duomenimis. 

88 Mūsų analizė parodė, kad Komisijos naudojamos uždraudimo dalyvauti procedūrose ir 
sankcijų sistemos poveikis yra nedidelis. Be to, draudimas dalyvauti procedūrose taikomas 
tik tada, kai Komisija lėšas valdo tiesiogiai ir netiesiogiai, vadinasi, įmonės, kurioms uždrausta 
dalyvauti procedūrose, gali toliau gauti, pavyzdžiui, Sanglaudos fondų lėšas. Nors sistema 
ARACHNE gali būti veiksminga sukčiavimo prevencijos priemonė, joje praėjus 5 metams nuo 
veikimo pradžios sukauptų duomenų kiekis tebėra ribotas. 

OLAF atlikus administracinius tyrimus, baudžiamasis persekiojimas 
buvo vykdomas mažiau nei puse atvejų, išieškota mažiau nei 
trečdalis lėšų 

89 Pagal dabartinę ES teisinę bazę pagrindinė atsakomybė už kovos su sukčiavimu teisės 
aktų vykdymo užtikrinimą tenka valstybėms narėms, nes tik nacionalinės institucijos gali 
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vykdyti baudžiamuosius tyrimus ir pareikšti kaltinimus asmeniui padarius nusikaltimą. 
Atsakomybė už sukčiaujant gautų ES lėšų susigrąžinimą priklauso nuo ES lėšų naudojimo 
srities. 

90 Šiuo metu OLAF yra vienintelė institucija, turinti įgaliojimus ES lygmeniu vykdyti 
nepriklausomus tyrimus. Pagal savo įgaliojimus OLAF tiria sukčiavimo, korupcijos ar kitos 
neteisėtos veiklos, kenkiančios ES finansiniams interesams, atvejus40. Vadovaudamasi 
atliktais administraciniais tyrimais OLAF gali teikti teismines, finansines, administracines arba 
drausmines rekomendacijas41. OLAF taip pat gali rekomenduoti atsargumo priemones, kad 
padėtų užkirsti kelią bet kokiam pažeidimų padidėjimui. 

91 Teisminės rekomendacijos skiriamos kompetentingoms nacionalinėms teisminėms 
institucijoms, jose iš esmės siūloma dėl asmens, įtariamo sukčiavus (remiantis OLAF 
įtarimais), pradėti baudžiamąjį tyrimą arba tęsti baudžiamąjį tyrimą atsižvelgiant į OLAF 
nustatytus faktus ir rekomendacijas. OLAF tyrimų tikslas – padėti valstybių narių 
institucijoms konkrečiu atveju pareikšti kaltinimus. 

92 Finansinės rekomendacijos skiriamos atsakingiems generaliniams direktoratams, jas 
sudaro pasiūlymai susigrąžinti tam tikrą pinigų sumą arba užkirsti kelią neteisėtam lėšų 
panaudojimui. Kadangi tokios rekomendacijos generaliniams direktoratams nėra privalomos, 
OLAF palengvina generalinių direktoratų darbą rengiant susigrąžinimo pavedimus ir prašant 
uždrausti nepatikimiems ekonominės veiklos vykdytojams skirti tolesnį ES finansavimą per 
EDES42. 

93 Tiesiogiai arba netiesiogiai valdomų ES lėšų naudojimo srityse sprendimą atlikti 
atitinkamą mokėjimą priėmęs generalinis direktoratas pats sprendžia, ar susigrąžinti lėšas iš 
sukčiavusio paramos gavėjo. Pagal pasidalijamojo valdymo principą valdomų ES lėšų 
naudojimo srityse atsakingas generalinis direktoratas susigrąžina lėšas iš atitinkamos 
valstybės narės pritaikydamas finansines pataisas. Atsakomybė už ES lėšų susigrąžinimą iš 
konkretaus pagalbos gavėjo tenka nacionalinėms institucijoms. Šiame skirsnyje nagrinėjame, 

                                                      
40 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 

dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 074/1999, 1 straipsnio 1 dalis. 

41 2012–2016 m. apie 21 % tyrimų buvo užbaigti su finansine rekomendacija, OLAF tuo pačiu metu 
pateikė teisminę rekomendaciją. 

42 OLAF turi teisę vykdyti ne tik išorės tyrimus, bet ir ES institucijų vidaus tyrimus. Per šį auditą šios 
konkrečios OLAF funkcijos nenagrinėjome. Dėl administracinių rekomendacijų žr. 72 dalį. 
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kokį poveikį OLAF administraciniai tyrimai daro sukčiavimo vykdytojų baudžiamajam 
persekiojimui ir administracinei sukčiaujant gautų ES lėšų susigrąžinimo procedūrai.  

Dabartinei sukčiavimo tyrimo sistemai būdingi trūkumai 

94 Nuo 2009 iki 2016 m. OLAF parengė iš viso 541 teisminę rekomendaciją. Iki šios dienos 
valstybių narių institucijos priėmė sprendimus dėl 308 iš tų rekomendacijų: 137 atvejais 
(44,5 %) pareiškė kaltinimus, 171 atveju (55,5 %) bylas nutraukė. Informacijos apie 
paskelbtus nuosprendžius nėra. Iki šios dienos valstybių narių teisminės institucijos pagal 
OLAF pradėtas bylas kasmet pareiškia maždaug 17 kaltinimų (9 diagrama). 

9 diagrama. 2009–2016 m. OLAF teisminės rekomendacijos 

 
Šaltinis: 2016 m. OLAF ataskaita, p. 33. 

95 Kadangi nėra patikimų duomenų apie bendrą iškeltų ES sukčiavimo bylų skaičių 
valstybėse narėse, negalime pateikti jokių tikslių duomenų, kokią dalį kaltinimų nacionaliniai 
prokurorai pareiškė pagal OLAF teismines rekomendacijas. Remdamiesi vieša informacija ir 
informacijas, kurią mums pateikė nacionalinės institucijos, kuriose lankėmės, matome, kad 
OLAF teisminės rekomendacijos, pagal kurias pareikšti kaltinimai, sudaro nedidelę dalį visų 
nacionalinių prokurorų pareikštų kaltinimų bylose dėl sukčiavimo naudojant ES lėšas 
(6 langelis). 

Sprendimas 
nepriimtas 

Sprendimas 
priimtas 

Bylos 
nutrauktos Kaltinimai

233
43 %

308
57 %

137
44,5 %

171
55,5 %
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6 langelis 

Baudžiamasis persekiojimas dėl sukčiavimo naudojant ES lėšas 
vykdomas penkiose valstybėse narėse 

Lenkijoje 2013–2016 m. laikotarpiu kaltinimai pareikšti 446 bylose, o 50 bylų 
nutrauktos su tam tikromis sąlygomis (t. y. per metus kaltinimai pareikšti 124 
bylose).  

Bulgarijoje sukčiavus naudojant ES lėšas 2016 m. kaltinimai pareikšti 72 asmenims 67 
bylose. 

Estijoje 2016 m. sukčiavus naudojant ES lėšas kaltinimai pareikšti 50 fizinių asmenų ir 
22 juridiniams asmenims 15 bylų. 

Remiantis Vengrijos vidaus reikalų ministerijos nusikaltimų statistika, 2013 m. 
pareikšta 18 kaltinimų, 2014 m. – 16, 2015 m. – 6, 2016 – 7, o 2017 m. – 1 kaltinimas 
(2013–2017 m. pareikšti iš viso 48 kaltinimai)43. 

Rumunijos prokurorai 2016 m. pareiškė kaltinimus 30 bylų. Kaltinimai pareikšti 
remiantis DLAF anksčiau įvykdytais 39 tyrimais44. Taigi 115 fizinių asmenų ir 47 
juridinių asmenų bylos perduotos teismui, keturiose bylose sudaryti iš viso šeši 
susitarimai dėl kaltės pripažinimo. 

96 9 diagramoje parodyta, kad daugiau nei pusės bylų atveju sprendimą priėmus 
valstybėms narėms, jos buvo nutrauktos. Remiantis pačios OLAF atlikta iš valstybių narių 
surinktos informacijos apie teismines rekomendacijas analize, pagrindinės bylų nutraukimo 
priežastys buvo šios (10 diagrama): 

o OLAF surinkti pirminiai įrodymai arba vėliau nacionalinės tyrimus atliekančios 
institucijos surinkti įrodymai laikyti nepakankamais baudžiamajam persekiojimui vykdyti 
(56 %); 

o OLAF tirti veiksmai pagal nacionalinės teisės aktus nelaikyti nusikalstama veika (22 %); 

                                                      
43 https://bsr.bm.hu/SitePages/Nyitolap.aspx, jungtasi 2018 m. vasario 15 d. 

44 Kovos su sukčiavimu departamentas (DLAF) yra Rumunijos nacionalinė institucija, kuriai pavesta 
vykdyti tyrimus ir kuri yra atsakinga už ES finansinių interesų apsaugą toje šalyje. Žr. DLAF 2016 m. 
metinėje ataskaitoje, p. 11, pateiktą statistinę informaciją. 

https://bsr.bm.hu/SitePages/Nyitolap.aspx
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o baigėsi nacionalinės teisės aktuose nustatytas senaties terminas (t. y. terminas 
baudžiamajam persekiojimui pradėti ) (4 %)45. 

10 diagrama. Pagrindinės bylų nutraukimo priežastys 

 
Šaltinis: Valstybių narių veiksmų, kurių jos ėmė pagal OLAF teismines rekomendacijas, pateiktas nuo 2008 m. 
sausio mėn. iki 2015 m. gruodžio mėn., analizė, p. 1. 

97 Kaip pažymėta pirmiau, 36 % atvejų valstybių narių institucijos, vadovaudamosi 
nacionalinės teisės aktais, laikėsi nuomonės, kad OLAF nustatytas nusikaltimas nėra 
nusikalstama veika, arba baigėsi nacionalinės teisės aktuose baudžiamajam persekiojimui 
vykdyti nustatytas senaties terminas. Atkreipiame dėmesį į tai, kad ne visada įmanoma 
išvengti situacijos, kai bylai sueina senaties terminas; nacionaliniai prokurorai taip pat gali 
padaryti skirtingą išvadą, spręsdami, ar buvo įvykdytas pažeidimas. Būtent dėl to ypač 
svarbus glaudus OLAF ir nacionalinių institucijų bendradarbiavimas46. 

98 Mūsų kalbinti nacionaliniai prokurorai keturiose valstybėse narėse pažymėjo, kad 
dažniausiai iki to laiko, kai gauna galutinę ataskaitą, jokio ryšio su OLAF nepalaiko. Jie taip pat 
pažymėjo, kad norėtų būti informuojami apie įtariamą nusikalstamą veiklą daug anksčiau, 
nelaukiant OLAF tyrimo pabaigos, ir kad tokiu atveju jie padėtų OLAF, o prireikus patys 
pradėtų baudžiamuosius tyrimus, kol nesukako senaties terminai. 

                                                      
45 Valstybių narių veiksmų, kurių jos ėmėsi pagal OLAF teismines rekomendacijas, pateiktas nuo 

2008 m. sausio mėn. iki 2015 m. gruodžio mėn., analizė, p. 1. 

46 Reglamento (ES) Nr. 883/2013 12 straipsnyje nurodyta, kad OLAF „gali tinkamu laiku perduoti 
atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms išorės tyrimų metu gautą informaciją, 
kad jos galėtų imtis tinkamų veiksmų pagal savo nacionalinę teisę“. 

56 %

22 %

14 %

5 %4 %
Nepakanka įrodymų

Nusikalstama veika
nepadaryta

Sukako senaties terminas

Mažas prioritetas
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99 Todėl tai, kad nacionaliniai prokurorai daug bylų nutraukia, nes nusikaltimas 
nepadarytas arba baigėsi bylos senaties terminas, rodo, kad kol kas yra OLAF ir nacionalinių 
institucijų bendradarbiavimo trūkumų. 

100 10 diagramoje parodyta, kad 56 % nutrauktų bylų buvo nutrauktos dėl įrodymų 
trūkumo. Vadinasi, kas antroje nutrauktoje byloje remiantis OLAF surinktais įrodymais ir 
vėliau, atliekant baudžiamąjį tyrimą, nacionalinių institucijų surinktais įrodymais, prokurorai 
negalėjo pareikšti kaltinimų. 

101 Per pokalbius su nacionalinių institucijų, nepriklausomais akademinės bendruomenės 
ir ES institucijų (įskaitant OLAF) atstovais sužinojome, kad pagrindinės bylų nutraukimo 
priežastys yra ne įrodymų trūkumas, o tai, kad bylos yra pernelyg senos. Tai nebūtinai reiškia, 
kad vienoje ar kitoje byloje būna pasibaigęs arba netrukus turi baigtis senaties terminas, 
dažniau nuo įtariamo teisės pažeidimo jau būna praėję keleri metai. 

102 Tai nereiškia, kad OLAF tyrimai trunka per ilgai. Daugeliu atvejų OLAF atlieka 
administracinius tyrimus po to, kai atitinkamas aktas buvo nustatytas ir apie jį buvo 
pranešta. Taigi tai priklauso nuo to, ar ji laiku gauna informaciją, visų pirma iš ES institucijų, 
įstaigų, tarnybų ir agentūrų bei valstybių narių. Be to, OLAF užbaigus administracinį tyrimą, 
tolesnis baudžiamasis tyrimas turi būti vykdomas atitinkamoje valstybėje narėje. Asmens 
baudžiamojo persekiojimo negalima vykdyti, kol byla neištirta pagal nacionalinės teisės 
aktus. Tyrimo mastas skiriasi priklausomai nuo šalies, tačiau kai kurie veiksmai privalomi 
kiekvienoje valstybėje narėje. Todėl OLAF tyrimams, kad ir kaip gerai jie būtų atlikti, dažnai 
būdinga didelė rizika, kad baigsis jų „galiojimo terminas“. 

103 11 diagramoje parodytas OLAF tirtų bylų tvarkaraštis. Remiantis OLAF pateiktais 
duomenimis, 2017 m. OLAF vidutiniškai reikėjo dviejų mėnesių byloms atrinkti ir maždaug 22 
mėnesių joms ištirti47. Jeigu daroma prielaida, kad OLAF gauna informaciją apie įtariamo 
sukčiavimo atvejus maždaug po vienų metų nuo to momento, kai įvykdomas sukčiavimas, ir 
nedelsdama pateikia galutinę ataskaitą teisminėms institucijoms, nacionalinės institucijos 
informaciją apie įtariamą teisės pažeidimą gauna tik praėjus vidutiniškai trejiems metams 
nuo jo įvykdymo. Sudėtingais atvejais gali praeiti dar daugiau laiko.  

                                                      
47 Žr. 2017 m. OLAF ataskaitą, p. 53. 
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11 diagrama. OLAF tirtų bylų tvarkaraštis 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

104 Mūsų nuomone, pagal dabartinę sistemą, kai OLAF atlieka įtariamo sukčiavimo 
administracinius tyrimus ir kai po jų atliekamas baudžiamosios veikos tyrimas nacionaliniu 
lygmeniu, daugeliu atvejų sugaištama daug laiko ir sumažėja galimybės pasiekti jos galutinį 
tikslą – vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. 

Administracinio lėšų susigrąžinimo kliūtis – įrodymų trūkumas 

105 Jeigu OLAF nustato kokį nors pažeidimą (įtariamą sukčiavimą arba kitą pažeidimą) ir 
gali nustatyti susigrąžintiną sumą, ji parengia finansinę rekomendaciją.  

106 12 diagramoje parodyta, kokias sumas OLAF rekomendavo susigrąžinti 2002–2016 m. 
Remdamiesi turimais duomenimis apskaičiavome, kad bendra per tą laikotarpį pateiktų OLAF 
finansinių rekomendacijų vertė sudarė 8,8 milijardo eurų (kaip 2008 m. ir 2009 m. rodiklį 
panaudojome visų kitų metų vidurkį). Iki 2016 m. pabaigos susigrąžinta iš viso 2,6 milijardo 
eurų (30 %). Pagal šiuos skaičius galima spręsti, kad nors visa metinė OLAF rekomendacijų 
vertė yra labai skirtinga, beveik kasmet (išskyrus labai skirtingus 2011 m.) buvo 
susigrąžinama maždaug po 200 milijonų eurų (paskutiniųjų 15 metų vidurkis yra 173 
milijonai eurų). 

107 Remiantis iš septynių lėšas naudojančių generalinių direktoratų (REGIO, EMPL, AGRI, 
RTD, NECT, HOME ir DEVCO) gautais statistiniais duomenimis, 2012–2016 m. OLAF 
rekomendavo susigrąžinti iš viso 1,9 milijardo eurų 358 bylose. Iki mūsų audito generalinių 
direktoratų susigrąžinimai ir finansiniai pataisymai sudarė 243 milijonus eurų (13 % visos 
rekomenduotos sumos) 153 bylose (t. y. 43 % bylų). Mes sutinkame, kad susigrąžinimo 
procesas vis dar gali būti vykdomas dėl daugelio likusių OLAF finansinių rekomendacijų. 
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sukčiavimo veiksmas

OLAF pradeda 
tyrimą

OLAF parengia galutinę 
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Neteisėtai išmokėtų ES lėšų susigrąžinimas yra ilgai trunkantis procesas: remdamiesi bylų, 
kuriose lėšos sėkmingai susigrąžintos, imtimi, apskaičiavome, kad lėšų susigrąžinimas 
vidutiniškai užtrunka 36 mėnesius. Atsižvelgiant į tai, atrodytų, mes tikėtumėmės, kad 
susigrąžinimo lygis, susijęs su 2012–2014 m. pateiktomis rekomendacijomis, būtų daug 
didesnis nei 15 % (visos OLAF rekomenduotos sumos), kuriuos iki šiol susigrąžino generaliniai 
direktoratai. 

12 diagrama. 2002–2016 m. rekomenduotos susigrąžinti sumos ir 
susigrąžintos sumos 

 
* 2008 m. metinėje ataskaitoje OLAF įvertino, kad jos užbaigtų tyrimų finansinis poveikis, nuo to laiko, kai ji 
buvo įsteigta 1999 m., siekia daugiau kaip 6,2 milijardo eurų. 10 metų vidurkis – maždaug 620 milijonų eurų per 
metus; kadangi 2008 m. ir 2009 m. duomenų nėra, mes naudojome 2002–2011 m. vidurkį; 
** Nuo 2012 m. OLAF savo metinėje ataskaitoje nurodo, kokią iš viso sumą rekomendavo susigrąžinti ir kokia 
suma susigrąžinta per tuos metus, remiantis ankstesniais metais užbaigtais OLAF tyrimais. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis OLAF 2002–2016 m. metinėmis ataskaitomis. 

108 Pagal šiuos skaičius galima spręsti, kad daugeliu atveju, kai, baigusi tirti bylas OLAF 
pateikia rekomendaciją susigrąžinti neteisėtai sumokėtas ES lėšas, lėšos nesusigrąžinamos 
arba susigrąžinama daug mažesnė suma negu rekomenduota. 

109 Tai patvirtino mūsų auditas. Remiantis rašytiniais įrodymais, daugeliu atvejų 
generaliniai direktoratai neatsižvelgė į tai, kad OLAF ataskaitose buvo pateikiama 
pakankamai informacijos, kuria remiantis būtų galima pradėti nepagrįstai išmokėtų lėšų 
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susigrąžinimą48. Generaliniai direktoratai arba patys (arba veiklos rangos būdu) ėmėsi 
papildomų veiksmų, kad galėtų nuspręsti, ar lėšas įmanoma susigrąžinti, arba naudojosi per 
savo pačių atliktus auditus surinktais įrodymais. 

110 Kai OLAF paskelbia teisminę rekomendaciją ir (arba) siunčia ataskaitą valstybės narės 
teisminėms institucijoms, lėšų išieškojimo procedūra kai kuriais atvejais sustabdoma. 
Nustatėme keletą atvejų, kai lėšų susigrąžinimo procedūra buvo sustabdyta, o OLAF 
generalinių direktoratų paprašė neatskleisti jokios informacijos nacionalinėms institucijoms 
arba pagalbos gavėjui. Tačiau mes pripažįstame, kad galima rasti kompromisą tarp 
baudžiamųjų veikų tyrimų ir greito lėšų susigrąžinimo. 

111 Nepaisant to, naudotis administracinėmis procedūromis neteisėtai sumokėtoms ES 
lėšoms susigrąžinti vis tiek yra daug efektyviau ir pigiau negu lėšas susigrąžinti 
baudžiamosios teisenos tvarka, turtą užšaldžius arba konfiskavus. Neseniai atliktas Europolo 
tyrimas dėl turto išieškojimo baudžiamosios teisenos tvarka Europos Sąjungoje atskleidė, kad 
šiuo metu ES tik nedidelė dalis lėšų susigrąžinama baudžiamosios teisenos tvarka49. 

Pasidalijamasis valdymas 

112 Pasidalijamojo valdymo atveju generaliniai direktoratai susigrąžina lėšas ne tiesiogiai 
iš paramos gavėjų, bet taiko įvairias finansines ES biudžeto apsaugos procedūras. DG REGIO 
ir DG EMPL finansines pataisas dažniausiai taiko kaskart, kai OLAF pateikia finansinę 
rekomendaciją. Generaliniam direktoratui pritaikius finansines pataisas, atitinkamoms 
valstybėms narėms leidžiama pačioms nuspręsti, kokių taisomųjų veiksmų imtis prieš 
paramos gavėjus. Pagal pasidalijamojo valdymo principą DG REGIO ir DG EMPL neturi 
pareigos patikrinti, ar sumos susigrąžintos iš paramos gavėjų. 

113 DG AGRI taisyklėmis nėra aiškiai numatyti pagrindiniai etapai, kaip atsižvelgti į OLAF 
finansines rekomendacijas. Pavyzdžiui, nėra nustatytų terminų, iki kada valstybės narės gali 
užginčyti susigrąžinamą sumą, kuri buvo rekomenduota OLAF ataskaitoje. DG AGRI laikosi 
nuomonės, kad jo pareiga yra prižiūrėti lėšų susigrąžinimo procesą, o už patį procesą yra 
atsakinga atitinkama valstybė narė. 

                                                      
48 59 bylose (iš 150), kai lėšos susigrąžintos pagal OLAF finansines rekomendacijas, susigrąžinta suma 

buvo 70 % mažesnė negu rekomendavo OLAF. 

49 2016 m. Europolo tyrimas „Does crime still pay? Criminal asset recovery within the EU; Survey of 
statistical information 2010–2014“. 
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114 13 diagramoje parodyta visa DG REGIO, EMPL ir AGRI 2012–2016 m. skirtų finansinių 
rekomendacijų vertė ir iki mūsų audito susigrąžintos sumos. 2012–2016 m. visi trys 
generaliniai direktoratai iš OLAF gavo 268 finansines rekomendacijas. Lėšos susigrąžintos 
pagal 125 (47 %) iš tų bylų. Lėšų susigrąžinimo rodiklis gerokai nepadidėja, jei mes 
atsižvelgiame tik į tas OLAF finansines rekomendacijas, kurias trys generaliniai direktoratai 
gavo 2012–2014 m. Šiais atvejais visiems trims generaliniams direktoratams kartu pavyko 
susigrąžinti 15 % visos OLAF rekomenduotos sumos (DG REGIO – 10 %; DG EMPL – 19 %; 
DG AGRI – 33 %). Atkreipiame dėmesį į tai, kad 2016 m. spalio mėn. OLAF paskelbė naujas 
instrukcijas dėl finansinių rekomendacijų rengimo ir skaičiavimo. Kadangi naujos instrukcijos 
yra paskelbtos palyginti neseniai, visas jų poveikis sistemoje dar nėra pastebimas. 

13 diagrama. DG REGIO, DG EMPL ir DG AGRI susigrąžintos lėšos pagal 2012–
2016 m. OLAF rekomendacijas 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis. 

115 Remiantis DG REGIO ir DG EMPL duomenimis, viena iš pagrindinių priežasčių, dėl 
kurių rekomenduotos sumos nesusigrąžinamos, yra tai, kad OLAF galutinėje ataskaitoje 
tiesiogiai nepagrindžia rekomenduojamos susigrąžinti sumos. Pavyzdžiui, vienu atveju 
generaliniai direktoratai paprašė išorės bendrovės atlikti OLAF nustatytų faktų išsamesnę 
teisinę analizę. Kitu panašiu atveju generalinis direktoratas, pasikonsultavęs su DG MARKT ir 
Komisijos teisės tarnyba, nusprendė nepradėti OLAF rekomenduotos sumos susigrąžinimo 
procedūros dėl didelės teisminio ginčo rizikos. Kita priežastis, kodėl kai kuriais atvejais 
nebuvo susigrąžinta visa rekomenduota suma, buvo ta, kad anksčiau OLAF rekomendavo 
daugiau pataisų, kai nebuvo laikomasi viešojo pirkimo taisyklių, palyginti su pataisomis, 
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kurios buvo faktiškai taikomos atitinkamo generalinio direktorato remiantis Komisijos 
gairėmis50. 

Tiesioginis valdymas (DG NECT ir RTD) 

116 14 diagramoje parodyta bendra 2012–2016 m. DG NECT ir DG RTD skirtų finansinių 
rekomendacijų vertė ir iki mūsų audito susigrąžintos sumos. 2012–2016 m. abu generaliniai 
direktoratai iš OLAF gavo 36 finansines rekomendacijas. Devyniais (25 %) atvejų lėšos buvo 
visiškai susigrąžintos. Vienu išimtiniu atveju DG RTD susigrąžinto aštuoniskart didesnę sumą 
negu rekomendavo OLAF, nes į bendrą iš paramos gavėjo susigrąžintą sumą įskaičiuotos 
pagal pačių generalinių direktoratų audito rezultatus ekstrapoliuotos sumos. Šiuo atveju 
manome, kad buvo susigrąžinta visa OLAF rekomenduota suma. Lėšų susigrąžinimo rodiklis 
šiek tiek padidėja, jei mes atsižvelgiame tik į tas OLAF finansines rekomendacijas, kurias du 
generaliniai direktoratai gavo 2012–2014 m. Šiais atvejais abu generaliniai direktoratai iš 
esmės sugebėjo susigrąžinti 34 % bendros sumos, kurią rekomendavo OLAF. 

14 diagrama. 2012–2016 m. DG NECT ir DG RTD susigrąžintos lėšos pagal OLAF 
rekomendacijas 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis. 

117 Mes patikrinome 20 OLAF finansinių rekomendacijų (10 DG NECT ir 10 DG RTD) 37 
bylose, šios rekomendacijos apėmė 86 % visos bendros sumos, kurią OLAF rekomendavo 
šiems dviem generaliniams direktoratams. Tuo remdamiesi nustatėme pagrindines 

                                                      
50 2013 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimas, kuriuo išdėstomos ir patvirtinamos finansinių 

pataisų, susijusių su išlaidomis, Sąjungos finansuotomis pagal pasidalijamąjį valdymą, kurias dėl 
viešojo pirkimo taisyklių nesilaikymo turi atlikti Komisija, nustatymo gairės, C(2013) 9527 final. 
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priežastis, dėl kurių, atlikus OLAF tyrimus, lėšas buvo vėluojama susigrąžinti arba lėšos 
nebuvo susigrąžintos: 

o vykdomi baudžiamosios veikos tyrimai arba baudžiamasis procesas; 

o OLAF ataskaitose pateikti nepakankami įrodymai ir 

o iki to laiko, kai OLAF tyrimas buvo užbaigtas, įmonės jau buvo likviduotos. 

118 Terminas, skirtas išlaidas patiriančiam DG pranešti apie atvejį OLAF ir OLAF tyrimo 
greitis, gali būti svarbūs veiksniai, lemiantys sėkmingą lėšų susigrąžinimo procedūrą, nes 
laikas yra labai svarbus tais atvejais, kai generaliniai direktoratai lėšas susigrąžina tiesiogiai iš 
paramos gavėjų. Tose bylose, kai susigrąžinimas vis dar vyksta, nuo OLAF tyrimo pradžios 
praėjo vidutiniškai penkeri metai. Jeigu sukčiavimo vykdytojai įmones likviduoja arba 
nutraukia jų veiklą (dažnai tai padaro iš karto, kai paskelbiama apie auditą arba OLAF tyrimą), 
galimybės susigrąžinti lėšas būna gana ribotos. 

119 Generaliniai direktoratai gali greičiau reaguoti ir išvengti lėšų susigrąžinimo iš 
paramos gavėjo išlaidų, kai savo pačių audito rezultatais gali įrodyti, kad sutartiniai 
įsipareigojimai buvo pažeisti. Tokiais atvejais rengdamas susigrąžinimo pavedimą atsakingas 
generalinis direktoratas vadovaujasi savo paties audito rezultatais, o ne OLAF ataskaita. 
Nustatėme, kad tais atvejais, kai generaliniai direktoratai neatliko audito ir kaip vieninteliu 
įrodymų šaltiniu rėmėsi OLAF tyrimo medžiaga, jiems buvo sudėtingiau parengti 
susigrąžinimo pavedimą OLAF rekomenduotai sumai, kadangi generalinio direktorato 
nuomone, turėti dokumentai buvo nepakankami. 

120 Be to, skolininkai bylas kartais apskundžia Europos Teisingumo Teismui ir siekia dalį 
nepripažintų išlaidų ir (arba) dalį žalos susigrąžinti iš Komisijos. Kai taip nutinka, susigrąžintos 
sumos negalima laikyti galutinai susigrąžinta, kol nebus baigta ETT nagrinėjama byla. 

Netiesioginis valdymas (DG DEVCO) 

121 Netiesioginio valdymo atveju DG DEVCO biudžeto vykdymo funkcijas patiki šalims 
paramos gavėjoms, tarptautinėms organizacijoms ir ES nepriklausančių šalių plėtros 
agentūroms. 

122 15 diagramoje parodyta bendra DG DEVCO 2012–2016 m. nusiųstų OLAF finansinių 
rekomendacijų vertė ir iki mūsų audito susigrąžinta suma. 2012–2016 m. DG DEVCO iš OLAF 
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gavo 53 finansines rekomendacijas. Lėšos susigrąžintos 20 (38 %) bylų51. Lėšų susigrąžinimo 
rodiklis gerokai nepadidėja, jei mes atsižvelgiame tik į tas OLAF finansines rekomendacijas, 
kurias generalinis direktoratas gavo 2012–2014 m. Šiais atvejais DG DEVCO iš esmės 
sugebėjo susigrąžinti 6 % bendros sumos, kurią rekomendavo OLAF. 

15 diagrama. 2012–2016 m. DEVCO D susigrąžintos lėšos pagal OLAF 
rekomendacijas 

[INSERT IMAGE HERE] 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis. 

123 Keletu atvejų, kurių vertė sudaro 58 % visos OLAF finansinių rekomendacijų vertės, 
DG DEVCO nesusigrąžino atitinkamų ES lėšų, kadangi manė, jog tam nebuvo teisinio 
pagrindo arba nusprendė neparengti susigrąžinimo pavedimo52. Remdamiesi 10 OLAF 
finansinių rekomendacijų, kurias patikrinome, nustatėme, kad pagrindinė priežastis, dėl 
kurios DG DEVCO nesusigrąžino OLAF rekomenduotų sumų, buvo tai, kad DG DEVCO manė, 
jog nepakanka įrodymų. 

124 Trimis iš 10 atvejų, kuriems teko didelė OLAF finansinių rekomendacijų vertės dalis, 
DG DEVCO nusprendė nepradėti lėšų susigrąžinimo procedūrų. Atsižvelgiant į tai, kad 
DG DEVCO veikia didelės rizikos aplinkoje, ir atsižvelgiant į galimą riziką jo politikos 
įgyvendinimui, kai kuriomis aplinkybėmis DG DEVCO gali nuspręsti nepradėti ES lėšų 
susigrąžinimo iš paramos gavėjų procedūrų. Šalyse, kuriose politinė ir teismų sistemos yra 
nestabilios, galimybės susigrąžinti lėšas pagal baudžiamąją ar civilinę (administracinę 
teisminę) procedūrą yra gana akivaizdžiai mažos, ir OLAF tyrimas dažnai gali būti vienintelis 
būdas tirti įtariamą sukčiavimą. OLAF pakankamai išsamiai neanalizuoja, pagal kurias bylas 
lėšos sėkmingai susigrąžintos ir dėl kokių priežasčių generaliniai direktoratai nepradėjo lėšų 
susigrąžinimo procedūrų arba susigrąžino daug mažesnes sumas negu rekomendavo OLAF. 
Tai padėtų OLAF tiksliau suplanuoti savo tyrimus. 

                                                      
51 DG DEVCO taip pat tiesioginio valdymo būdu vykdo dotacijų ir viešųjų pirkimų sutartis bei 

paramos biudžetui operacijas. Tačiau mūsų audito metu daugiausia dėmesio buvo skirta išlaidoms 
taikant netiesioginį valdymą. 

52 Jei atsižvelgiame tik į 2012–2014 m. OLAF pateiktas finansines rekomendacijas, šis rodiklis 
padidėja iki 82 %. 
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Kad Europos prokuratūra pradėtų veikti, bus reikalingos 
koordinuotos pastangos 

125 2017 m. spalio mėn. dvidešimt valstybių narių53 priėmė reglamentą dėl 
bendradarbiavimo stiprinimo steigiant Europos prokuratūrą (EPPO). Tai bus ES institucija, 
įgaliota tirti nusikaltimus ES finansiniams interesams ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą.  

126 Europos prokuratūra turėtų veikti dviem lygmenimis: centralizuotu ir 
decentralizuotu. Centralizuotą lygmenį sudaro Europos vyriausiasis prokuroras (angl. 
European Chief Prosecutor, ECP), po vieną Europos prokurorą (angl. European Prosecutor, 
EP) iš kiekvienos valstybės narės (du iš jų būtų vyriausiojo prokuroro pavaduotojai). Jie dirbtų 
Europos prokuratūros pagrindiniame biure Liuksemburge. Decentralizuotą lygmenį sudarytų 
valstybėse narėse dirbantys deleguotieji prokurorai (angl. European Delegated Prosecutors, 
EDP). Europos prokurorai, pasiskirstę į atskiras kolegijas, bus atsakingi už EDP priežiūrą ir, 
išimtiniais atvejais, patys atliks tyrimus. Deleguotieji prokurorai bus atsakingi už tyrimus, 
atliekamus atitinkamose valstybėse narėse(16 diagrama). 

Europos prokuratūros struktūra 

[INSERT IMAGE HERE] 
Šaltinis: Komisija. 

127 Reglamentą dėl Europos prokuratūros steigimo išnagrinėjome atsižvelgdami į savo 
pastabas dėl dabartinės sukčiavimo naudojant ES lėšas tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo 
struktūros. Vertinome, ar Europos prokuratūra atsižvelgs į šias pagrindines problemas: 

o pagal dabartinę sistemą, kai OLAF atlieka įtariamo sukčiavimo administracinius tyrimus 
ir kai po jų atliekamas baudžiamosios veikos tyrimas nacionaliniu lygmeniu, daugeliu 
atvejų sugaištama daug laiko; ir  

o OLAF ir nacionalinių institucijų bendradarbiavimo trūkumai. 

128 Apskritai manome, kad Europos prokuratūros steigimas yra žingsnis tinkama linkme. 
Tačiau norėtume pažymėti keletą rizikos sričių, iš kurių matyti, kad Europos prokuratūra 
pirmiau minėtų problemų gali neišspręsti: 

o Reglamente numatyta, kad Europos prokuratūros kolegijos prižiūrės deleguotųjų 
prokurorų vykdomą operatyvinį darbą. Kad galėtų paprieštarauti deleguotojo prokuroro 
nuomonei ar ją bent aptarti su deleguotuoju prokuroru, kolegijai konkrečiais atvejais 

                                                      
53 Nyderlandai ir Malta prie Europos prokuratūros prisijungė 2018 m. 



50 

 

reikės tinkamų nacionalinės baudžiamosios teisės ir procedūrų ekspertų, jau nekalbant 
apie vertimo raštu poreikį. Tai reiškia, jog tam, kad Europos prokuratūra galėtų vykdyti 
priežiūros funkciją, Europos prokuratūros pagrindiniam biurui reikia pakankamai 
darbuotojų ir išteklių, įskaitant nacionalinės teisės ekspertus54. Išsami vidaus 
konsultacija ir vertimas raštu gali užtrukti pernelyg ilgai, palyginti su poreikiais, 
iškilusiais baudžiamajame procese, kai labai dažnai būtent laiko labiausiai ir trūksta. 

o Pagal Europos prokuratūros reglamentą daugiausia tyrimus vykdys EPPO pavaldūs 
valstybės narės tyrėjai. Reglamente neapibrėžtas joks mechanizmas, kuris leistų 
Europos prokuratūrai (arba kitai ES institucijai) paraginti valstybių narių institucijas skirti 
išteklių proaktyviam darbui, kuris bus reikalingas norint ištirti sukčiavimo naudojant ES 
lėšas atvejus, arba byloms, kurias nagrinės deleguotieji prokurorai. Kadangi 
deleguotajam prokurorui bus reikalinga atitinkamų nacionalinių institucijų pagalba, – 
kad jis galėtų vykdyti tyrimus, kurių reikia, kad bylą būtų galima perduoti teismui – 
deleguotojo prokuroro darbo veiksmingumas labai priklausys nuo nacionalinių 
institucijų. 

o Pagal Europos prokuratūros reglamentą55 ES institucijos, įstaigos, tarnybos ir agentūros 
gali leisti OLAF atlikti pirminį bylų, kurias ketinama perduoti Europos prokuratūrai, 
vertinimą. Kadangi laikas yra itin svarbus baudžiamojo tyrimo sėkmei, pernelyg dažnas 
naudojimasis šia galimybe gali trukdyti laiku atlikti visus kitus tolesnius veiksmus. 
Būsima OLAF ir Europos prokuratūros bendradarbiavimo tvarka turėtų leisti operatyviai 
nuspręsti, ar pradėti baudžiamąją procedūrą, ar bylą perduoti tirti atitinkamai valstybei 
narei ir (arba) atsakingai ES institucijai administracine tvarka. 

  

                                                      
54 Komisijos vertinimu, Europos prokuratūrai su 115 darbuotojų kasmet reikės 21 milijono eurų. 

55 Žr. 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje 51 konstatuojamąją dalį. 
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Išvados ir rekomendacijos 
129 Vykdydami auditą įvertinome, ar Komisija tinkamai valdė sukčiavimo naudojant ES 
lėšas riziką. Pirmiausia nagrinėjome, kokių konkrečiai priemonių Komisija ėmėsi, kad 
atgrasytų galimus sukčiavimo vykdytojus ir susigrąžintų lėšas, kuriomis pasinaudota 
sukčiaujant. 

130 Remdamiesi pastebėtais faktais, manome, kad ES reikia aktyviau skatinti sukurti 
veiksmingą strateginę patikimais vertinimais pagrįstą sukčiavimo rizikos valdymo sistemą. 
Manome, kad yra aiški būtinybė Komisijai imtis aktyvesnių kovos su sukčiavimu naudojant ES 
lėšas veiksmų, tai yra, aiškiau apibrėžti ir sugriežtinti įvairių kovos su sukčiavimu valdyme 
dalyvaujančių šalių atsakomybę. 

Komisija nepakankamai žino apie sukčiavimo mastą, pobūdį ir 
priežastis 

131 Komisija neturi išsamios ir palyginamos informacijos apie nustatyto sukčiavimo 
naudojant ES lėšas lygį. Pačios Komisijos teikiama informacija apie jos tiesiogiai valdomose 
srityse nustatytą sukčiavimą yra nepakankama. Pasidalijamojo valdymo atveju valstybės 
narės taiko skirtingus metodus oficialiai statistikai apie nustatytą sukčiavimą rinkti, o 
Komisijos sukurtoje Pažeidimų valdymo sistemoje (IMS) kaupiama informacija yra neišsami. 
Komisija neatlieka išsamių patikrinimų, kad užtikrintų per IMS teikiamų duomenų kokybę. 
Patikinimo dėl teikiamų duomenų patikimumo iš valstybių narių institucijų ji irgi neprašo. 
Išlaidas patiriantys generaliniai direktoratai atlieka dalines pranešimo apie pažeidimus 
sistemų patikras nacionaliniu sistemų audito kontekste (21–32 dalys). 

132 Komisija dar nenustatė būdo, kaip būtų galima sužinoti apie nenustatytą sukčiavimą, 
ir taip papildyti oficialiąją statistiką, nors sukčiavimo mastui įvertinti galima taikyti keletą 
pripažįstamų būdų (33–37 dalys). 

133 Taip pat manome, kad turima kokybinė informacija apie sukčiavimo pobūdį ir 
priežastis yra nepakankama. Tam tikros informacijos apie įvairiuose sektoriuose naudojamus 
sukčiavimo modelius ir schemas yra turima, tačiau ji nėra sistemiškai atnaujinama. Be to, 
neradome jokių išsamių analizių ar tyrimo, kuriuos Komisija būtų atlikusi, kad nustatytų, dėl 
kokių priežasčių kai kurie ES lėšų gavėjai sukčiauja. 

134 Tyrimai naudojant objektyvius pakaitinius korupcijos rodiklius taip pat atskleidė, kad 
korupcijos rizika gali padidėti, kai lėšas galima naudoti savo nuožiūra ir taikoma pernelyg 
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daug biurokratinių kontrolės priemonių, kurios kai kuriems tiekėjams tampa kliūtimi patekti į 
rinką, dėl to jiems paprasčiau sudaryti korumpuotus sandorius (38–49 dalys). 

1 rekomendacija. Geriau suprasti sukčiavimo naudojant ES lėšas 
mastą, pobūdį ir priežastis 

Kad galėtų sukurti tinkamą kovos su ES finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu 
metodą, Komisija turėtų sukurti patikimą pranešimo apie sukčiavimą sistemą, kurioje būtų 
galima gauti informacijos, skirtos įvertinti sukčiavimo mastą, pobūdį ir pagrindines priežastis. 
Visų pirma Komisija turėtų: 

a) sustiprinti Pažeidimų valdymo sistemą (IMS), kad informaciją apie baudžiamuosius 
tyrimus, susijusius su ES finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, laiku 
praneštų visos kompetentingos institucijos. 

b) stiprinti savo gebėjimus iš įvairių šaltinių rinkti informaciją apie ES biudžetui 
kenkiančio sukčiavimo ir korupcijos riziką, reguliariai pagal įvairius metodus 
kiekybiškai vertinti šią riziką (vykdyti dažnumo tyrimus, pagal administracinius 
duomenis skaičiuoti indeksus), apsvarstyti galimybę apibrėžti rizikos rodiklius pagal 
lėšų naudojimo sritis, šalis ir sektorius. 

Terminas: 2022 m. pabaiga 

Komisijos sukčiavimo rizikos valdymo strategija turi trūkumų 

135 Esama trūkumų, susijusių su Komisijos kovos su sukčiavimu strategijomis ir ataskaitų 
apie jų veiksmingumą teikimu. Nors Komisija turi formalią kovos su sukčiavimu strategiją – 
Komisijos kovos su sukčiavimu strategiją – Komisija jos neatnaujino nuo 2011 m. Todėl mums 
kyla klausimas, ar Komisija gali ja praktiškai vadovautis įgyvendindama kovos su sukčiavimu 
veiksmus. Atkreipiame dėmesį į Komisijos ketinimą atnaujinti kovos su sukčiavimu strategiją 
(58–64 dalys). 

136 Pagal Komisijos valdymo modelį su kovos su sukčiavimu veiksmais susijusios funkcijos 
ir atsakomybė yra atskirtos. Įvairūs Komisijos generaliniai direktoratai ir tarnybos turi savo 
kovos su sukčiavimu strategijas. Vieno centrinio organo, kuris užtikrintų, kad organizacijos 
kovos su sukčiavimu veikla būtų tinkamai prižiūrima, nėra. Šią funkciją būtų galima pavesti 
OLAF (4 rekomendacija). Strateginis sukčiavimo rizikos valdymas ir sukčiavimo prevencija 
jokio Komisijos nario pareigų apraše specialiai neišskirtas (52–57 dalys). 
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2 rekomendacija. Užtikrinti, kad Komisija vadovautų kovos su 
sukčiavimu veiksmams 

2.1. Geriau koordinuoti kovą su sukčiavimu, kolegialios atsakomybės, susijusios su 
sukčiavimo prevencija ir nustatymu, kontekste užtikrinti, kad strateginis sukčiavimo 
rizikos valdymas ir sukčiavimo prevencija būtų aiškiai susieti su vieno Komisijos nario 
portfeliu. 

2.2. Komisija turėtų užtikrinti, kad:  

— prieš rengiant naują kovos su sukčiavimu strategiją būtų atlikta išsami sukčiavimo 
rizikos analizė, tam būtų pasinaudota įvairių šaltinių duomenimis ir nustatytas 
sukčiavimo naudojant ES lėšas mastas, pobūdis ir priežastys;  

— šioje strategijoje būtų prasmingi tikslai ir išmatuojami rodikliai; ir 

— ji apimtų ataskaitų teikimą, paremtą tikslų pasiekimu. 

Terminas: 2022 m. pabaiga 

Sukčiavimo prevencijai buvo skiriama nepakankamai dėmesio 

137 Nors Komisijos apsaugos nuo sukčiavimo veikla pradėta vykdyti dar 2000 m., išsamios 
nuostatos dėl kovos su sukčiavimu pirmą kartą į visus aukščiausio lygio reglamentus įtrauktos 
2014–2020 m. laikotarpiu(66–70 dalys). 

138 Sukčiavimo rizikos įvertinimas prieš patvirtinant lėšų naudojimo schemas ir 
pradedant taikyti kovos su sukčiavimu kontrolės priemones gali būti veiksmingas būdas 
mažinti nuostolius dėl sukčiavimo. Tačiau 2014–2020 m. lėšų naudojimo programų atveju 
Komisija paprašė įvertinti taisyklių projektą tik paskutiniais proceso etapais. Tad šios taisyklės 
bus pradėtos taikyti tik pagal kito laikotarpio (po 2021 m.) finansines programas. 
Pasidalijamojo valdymo atveju Komisija neprašė valstybių narių sukčiavimo riziką įvertinti 
prieš patvirtinant 2014–2020 m. programas. Tačiau būtent šioje srityje panaudojama apie 
70 % ES biudžeto (71–75 dalys). 

139 Naudojantis tokiais duomenimis galima vykdyti sukčiavimo prevenciją ir atgrasyti nuo 
sukčiavimo, tad tai gali būti veiksmingas būdas nustatyti riziką keliančius ekonominės veiklos 
vykdytojus prieš paskirstant lėšas arba ateityje pagerinti reikalavimų laikymosi rezultatus 
uždraudžiant anksčiau sukčiavusiems ekonominės veiklos vykdytojams ir asmenims dalyvauti 
procedūrose. Komisijos generalinių direktoratų lygmeniu imtasi keleto iniciatyvų sukurti 
tokias duomenų bazes, tačiau šiomis priemonėmis naudotasi gana ribotai, jos nepakankamai 
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koordinuotos. Ypač pažymėtina, kad Komisijos draudimo dalyvauti procedūrose ir sankcijų 
sistemos prevencinis ir atgrasomasis poveikis yra ribotas, nes už sanglaudos ir žemės ūkio 
politiką atsakingi generaliniai direktoratai neturi galių iš šių fondų finansuojamiems 
sukčiaujantiems ekonominės veiklos vykdytojams parengti draudimo dalyvauti procedūrose 
prašymo. Be to, valstybių narių valdžios institucijos nėra įpareigotos atsižvelgti į draudimo 
dalyvauti procedūrose sprendimus jokiu finansavimo sprendimo, susijusio su ES lėšomis, 
atveju. 

140 Nuo 2013 m. DG EMPL ir DG REGIO turi savą pačių sukurtą sukčiavimo prevencijos
priemonę, sistemą ARACHNE. Tokia priemonė gali būti veiksminga, tačiau šiuo metu joje 
nepakanka duomenų. Informacijos apie sukčiaujančius ekonominės veiklos vykdytojus ir su 
jais susijusius fizinius asmenis teikimo atsakomybė tenka valstybėms narėms (76–88 dalys). 

3 rekomendacija. Daugiau naudotis sukčiavimo prevencijos 
priemonėmis 

3.1. Atsižvelgiant į išlaidų programų įgyvendinimo taisykles laikotarpiu po 2020 m., Komisija 
turėtų atlikti sukčiavimo rizikos vertinimą ir paprašyti valstybių narių atlikti išsamų 
sukčiavimo rizikos vertinimą prieš patvirtinant programas. 

Tikslinė įgyvendinimo data: 2020 m. 

3.2. Dėl Komisijos draudimo dalyvauti procedūrose sistemos pažymėtina, kad Komisija turėtų 

a) užtikrinti, kad generaliniai direktoratai naudotųsi ankstyvojo nustatymo ir draudimo
dalyvauti procedūrose sistemą tiesioginio ir netiesioginio valdymo atveju;

b) paraginti valstybes nares nustatyti ir pažymėti sukčiaujančius ekonominės veiklos
vykdytojus bei su jais susijusius fizinius asmenis.

3.3. Komisija turėtų paraginti visas valstybes nares aktyviai dalyvauti ARACHNE duomenų 
bazėje – laiku teikti duomenis ir išnaudoti didžiųjų duomenų teikiamas galimybes 
užkirsti kelią sukčiavimui ir pažeidimams naudojant ES lėšas. 

Terminas: 2019 m. pabaiga 



55 

 

OLAF atlikus administracinius tyrimus, baudžiamasis persekiojimas 
buvo vykdomas mažiau nei puse atvejų, išieškota mažiau nei 
trečdalis lėšų 

141 OLAF pateikus rekomendacijas imtis teisminių priemonių sukčiaujantys asmenys 
baudžiamojon atsakomybėn patraukiami maždaug 45 % atvejų. Pagal dabartinę sistemą, kai 
OLAF atlieka tyrimus gavusi informaciją iš kitų šaltinių ir kai po jos įtariamo sukčiavimo 
administracinių tyrimų dažnai yra atliekamas nusikalstamos veikos tyrimas nacionaliniu 
lygmeniu, daugeliu atvejų sugaištama daug laiko ir sumažėja galimybės pasiekti jos galutinį 
tikslą – vykdyti baudžiamąjį persekiojimą (94–104 dalys). 

142 Kai kuriais atvejais (susijusiais su sukčiavimu ar pažeidimais) generaliniai direktoratai 
nemano, kad OLAF ataskaitose pateikta pakankamai informacijos, kuria remiantis būtų 
galima pradėti nepagrįstai išmokėtų lėšų susigrąžinimą. Tokiais atvejais generaliniai 
direktoratai imasi tolesnių veiksmų (arba deleguoja jų vykdymą), siekdami nuspręsti, ar būtų 
galima susigrąžinti lėšas, arba remiasi įrodymais, gautais atliekant savo pačių auditus (105–
124 dalys). 

4 rekomendacija. Kuriant Europos prokuratūrą persvarstyti OLAF 
kovos su sukčiavimu naudojant ES lėšas funkcijas ir atsakomybės 
sritis 

Kuriant Europos prokuratūrą Komisija turėtų persvarstyti OLAF kovos su sukčiavimu 
naudojant ES lėšas funkcijas ir atsakomybės sritis. 

Visų pirma Komisija turėtų pasiūlyti Europos Parlamentui ir Tarybai priemones, kuriomis ES 
kovos su sukčiavimu veiksmų srityje OLAF būtų pavesta vykdyti strategines ir priežiūros 
funkcijas. 

Pavyzdžiui, OLAF gali atlikti priežiūros institucijos funkcijas ir būtų atsakinga už: 

a) Komisijos kovos su sukčiavimu politikos kūrimą, stebėjimą ir įgyvendinimo priežiūrą, 
ypač daug dėmesio skiriant išsamiai tikralaikei sukčiavimo modelių (modus operandi) ir 
sukčiavimo priežasčių analizei; 

b) kovos su sukčiavimu veiksmų valstybėse narėse koordinavimą ir stebėjimą. 

Terminas: 2022 m. pabaiga 
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Šią ataskaitą priėmė V kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Lazaros S. LAZAROU, 
2018 m. lapkričio 14 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. 

 Audito Rūmų vardu 

 

 Pirmininkas 
 Klaus-Heiner Lehne 
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Priedai 

I priedas. Atitinkamų teisės aktų ištraukos 
FIA direktyvos 3 straipsnis 

„Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas 

2. Šios direktyvos tikslais toliau nurodyta veikla laikoma Sąjungos finansiniams 
interesams kenkiančiu sukčiavimu: 

a) su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje – bet kokie veiksmai ar 
neveikimas, kai: 

i) naudojamos ar pateikiamos netikros, klaidingos ar neišsamios ataskaitos ar 
dokumentai ir taip pasisavinamos arba neteisėtai neišmokamos Sąjungos 
biudžeto arba Sąjungos ar jos vardu valdomų biudžetų lėšos ar turtas, 

ii) neatskleidžiama informacija pažeidžiant konkrečią pareigą ir kai pasiekiamas 
toks pats rezultatas, arba 

iii) tokios lėšos ar turtas panaudojami kitiems tikslams nei tikslai, kuriems jie 
buvo iš pradžių skirti; 

b) su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje, bent tuo atveju, kai tokie veiksmai 
padaromi ar neveikiama siekiant, kad nusikalstamų veikų vykdytojas arba kitas 
asmuo gautų neteisėto pelno, padarant nuostolį Sąjungos finansiniams 
interesams – bet kokie veiksmai ar neveikimas, kai: 

i) naudojamos ar pateikiamos netikros, klaidingos ar neišsamios ataskaitos ar 
dokumentai ir taip pasisavinamos arba neteisėtai neišmokamos Sąjungos 
biudžeto arba Sąjungos ar jos vardu valdomų biudžetų lėšos ar turtas, 

ii) neatskleidžiama informacija pažeidžiant konkrečią pareigą ir kai pasiekiamas 
toks pats rezultatas, arba 

iii) tokios lėšos ar turtas panaudojami kitiems tikslams nei tikslai, kuriems jie 
buvo iš pradžių skirti, pakenkiant Sąjungos finansiniams interesams;  

SESV 325 straipsnis 

„Sąjunga ir valstybės narės Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiam sukčiavimui 
ir kitoms neteisėtoms veikoms priešinasi taikydamos pagal šį straipsnį nustatytinas 
priemones, kurių paskirtis yra atgrasinti ir užtikrinti veiksmingą apsaugą valstybėse 
narėse ir Sąjungos institucijose, įstaigose ir organuose.“
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II priedas. ES ir valstybių narių institucijos, dalyvaujančios valdant sukčiavimo riziką 

Įstaigos 

Prevencija (kovos su 
sukčiavimu valdymas ir 
vadovavimas, 
sukčiavimo rizikos 
vertinimas, kovos su 
sukčiavimu strategija, 
prevencinės kontrolės 
priemonės, žvalgyba) 

Nustatymas 
(nustatomo sukčiavimo 
kontrolė, skundų dėl 
sukčiavimo nagrinėjimo 
mechanizmai) 

Tyrimas 
(administracinis ir 
baudžiamasis) 

Atsakas (sankcijos, 
susigrąžinimas, 
baudžiamasis 
persekiojimas, veiklos 
rezultatų vertinimas ir 
ataskaitų teikimas) 

OLAF √ √ √  

IDOC   √ √ 

Komisijos generaliniai direktoratai √ √  √ 

Eurojustas    √ 

Europolas √    

Nacionalinės administravimo 
institucijos  

√ √ √ √ 

Nacionalinės teisminės ir teisėsaugos 
institucijos  √ √ √ 

EPPO   √ √ 
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III priedas. Naujausios teisėkūros iniciatyvos ES kovos su 
sukčiavimu srityje 
o Direktyva dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu 

baudžiamosios teisės priemonėmis (FIA direktyva) buvo priimta vienos iš 
teisėkūros institucijų 2017 m. liepos 5 d. Valstybės narės per dvejus metus (iki 
2019 m. liepos 6 d.) turi ją perkelti į savo nacionalinę teisę. Joje suderinama 
keturių nusikalstamų veikų (sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo ir 
pasisavinimo) apibrėžtis bei sankcijos ir senaties terminai. 

o Reglamentas Nr. 2017/1939, kuriuo įsteigiama Europos prokuratūra, buvo 
priimtas 2017 m. spalio mėn. Europos prokuratūra turėtų pradėti veikti 2020 m. 
pabaigoje arba 2021 m. pradžioje 22 valstybėse narėse, ji bus kompetentinga tirti 
nusikaltimus ES biudžeto atžvilgiu, įskaitant rimtą tarpvalstybinį su PVM susijusį 
didesnės nei 10 milijonų eurų vertės sukčiavimą. 

o Pasiūlymas iš dalies pakeisti OLAF Reglamento Nr. 883/2013 (COM(2018) 338) 
dėl OLAF atliekamų tyrimų nuostatas dėl bendradarbiavimo su Europos 
prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo, priimtas 2018 m. gegužės mėn. 

o Naujas Finansinis reglamentas įsigaliojo 2018 m. liepos mėn. 
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IV priedas. Įvykiai, kuriems iškilus valstybės narės turi pranešti Komisijai apie sukčiavimo bylas, dėl kurių 
pradėtas baudžiamasis tyrimas 

Įvykis  BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK 

Po kaltinimo √     √ √     √           √             √   √     √     
Po pradinio 
nuosprendžio √       √     √           √           √     √     √     

Po galutinio 
nuosprendžio, įsiteisėjęs 
teismo sprendimas 

√     √ √     √ √         √   √ √ √   √ √   √ √ √ √     

Kita √ √ √     √ √     √ √ √ √   √       √ √ √ √   √     √ √ 
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V priedas. Komisijos funkcijos ir atsakomybė, susijusi su kovos su sukčiavimu naudojant ES lėšas 
rezultatais 

 

 

Sukčiavimo rizikos 
analizė

Kovos su sukčiavimu 
strategijos

Valdymo planas
Ex ante  ir ex post 

patikros
Baudžiamasis 
persekiojimas

Susigrąžinimas

Ataskaita apie 
įtariamą ir patvirtintą 

sukčiavimą (FIA 
ataskaita)

Metinė veiklos 
ataskaita

Metinė valdymo ir 
veiklos rezultatų 

ataskaita

Europos Komisija (kolegija) 
Informuojamas 

subjektas
Atsakingas subjektas Nedalyvauja

Informuojamas 
subjektas

Nedalyvauja
Informuojamas 

subjektas
Atsakingas subjektas

Informuojamas 
subjektas

Atsakingas subjektas

Komisijos narys, atsakingas už biudžetą ir 
žmogiškuosius išteklius

Informuojamas 
subjektas

Konsultuojantis 
subjektas

Informuojamas 
subjektas

Informuojamas 
subjektas

Nedalyvauja
Informuojamas 

subjektas
Konsultuojantis 

subjektas
Informuojamas 

subjektas
Konsultuojantis 

subjektas

Valdyba 
Konsultuojantis 

subjektas
Informuojamas 

subjektas
Konsultuojantis 

subjektas
Nedalyvauja Nedalyvauja Nedalyvauja Nedalyvauja

Konsultuojantis 
subjektas

Konsultuojantis 
subjektas

GD direktorius, įgaliotas leidimus 
duodantis pareigūnas

Atsakingas subjektas Atsakingas subjektas Atsakingas subjektas Atsakingas subjektas Nedalyvauja Atsakingas subjektas
Konsultuojantis 

subjektas
Atsakingas subjektas

Konsultuojantis 
subjektas

OLAF*
Konsultuojantis 

subjektas
Konsultuojantis 

subjektas
Konsultuojantis 

subjektas
Konsultuojantis 

subjektas
Konsultuojantis 

subjektas
Konsultuojantis 

subjektas
Konsultuojantis 

subjektas
Konsultuojantis 

subjektas
Konsultuojantis 

subjektas

Centrinės tarnybos: Sec Gen ir DG BUDG
Konsultuojantis 

subjektas
Konsultuojantis 

subjektas
Konsultuojantis 

subjektas
Informuojamas 

subjektas
Nedalyvauja

Informuojamas 
subjektas

Konsultuojantis 
subjektas

Konsultuojantis 
subjektas

Konsultuojantis 
subjektas

Vidaus audito tarnyba** Nedalyvauja
Informuojamas 

subjektas
Nedalyvauja Nedalyvauja Nedalyvauja Nedalyvauja

Informuojamas 
subjektas

Informuojamas 
subjektas

Informuojamas 
subjektas

Clearing House Group*** Nedalyvauja Nedalyvauja Nedalyvauja Nedalyvauja Nedalyvauja Nedalyvauja Nedalyvauja Nedalyvauja Nedalyvauja

Audito pažangos komitetas** 
Informuojamas 

subjektas
Informuojamas 

subjektas
Informuojamas 

subjektas
Informuojamas 

subjektas
Nedalyvauja

Informuojamas 
subjektas

Nedalyvauja
Informuojamas 

subjektas
Informuojamas 

subjektas

OLAF priežiūros komitetas Nedalyvauja Nedalyvauja Nedalyvauja Nedalyvauja
Informuojamas 

subjektas
Informuojamas 

subjektas
Nedalyvauja Nedalyvauja Nedalyvauja

Komisijos sukčiavimo prevencijos ir 
nustatymo tinklas

Konsultuojantis 
subjektas

Konsultuojantis 
subjektas

Nedalyvauja
Konsultuojantis 

subjektas
Nedalyvauja Nedalyvauja

Informuojamas 
subjektas

Nedalyvauja Nedalyvauja

** Pagal savo įstatus ir tarptautinius standartus nėra atsakingas už jokius valdymo aspektus jokiu kovos su sukčiavimo ciklo etapu.

*** The Clearing House Group gali būti informuota apie atveju pagrįstą metodą, ne apie bendrą sisteminį metodą.

**** Audito pažangos komitetas informuojamas apie šiose srityse iškylančias problemas netiesiogiai, t. y. remiantis vidaus ir (arba) išorės audito metu nustatytais faktais.  Audito pažangos komitetas informuojamas apie pagrindinius metinės 
veiklos ataskaitos ir metinės valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitos projekto klausimus.

Komisijos tarnybos+A2:K17A2:M16L5A2:L17A

Planavimas Įgyvendinimas Ataskaitų teikimas

* Konsultuotis su OLAF dėl visų kitų planavimo ir įgyvendinimo etapais vykdomų veiksmų nėra privaloma, išskyrus tuos atvejus, kai veiksmų imamasi pagal OLAF rekomendaciją.

Pagrindinius kovoje su sukčiavimu 
dalyvaujančius subjektus suskirstėme į šias 
keturias kategorijas: 

• Atsakingi subjektai: asmuo arba 
įstaiga, kurie faktiškai vykdo duotą 
užduotį ir (arba) kuriems tenka 
pareiga atsiskaityti visuomenei už 
veiklos arba sprendimo 
įgyvendinimą; 

• Konsultuojantys subjektai: asmuo 
arba įstaiga, kurie reiškia nuomonę 
dėl konkretaus veiksmo prieš jį 
vykdant arba sprendimo prieš jį 
priimant; 

• Informuojami subjektai: asmuo 
arba įstaiga, kuriuos būtina 
informuoti apie priimtą sprendimą 
arba įvykdytą veiksmą. Galiausiai 
jiems gali tekti imtis veiksmų. 

• Nedalyvaujantys subjektai. 
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Akronimai ir santrumpos 
AFS: (Angl. Anti-fraud strategy) kovos su sukčiavimu strategija 

CAFS: (angl. Commission anti-fraud strategy) Komisijos kovos su sukčiavimu strategija 

DFP: daugiametė finansinė programa 

DG: generalinis direktoratas 

EDES: (angl. Early detection and exclusion system) ankstyvojo nustatymo ir draudimo 
dalyvauti procedūrose sistema 

EPPO: (angl. European Public Prosecutor's Office) Europos prokuratūra 

ETT: Europos Teisingumo Teismas 

FIA: Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga 

IMS: (angl. Irregularity Management System) pažeidimų valdymo sistema 

OLAF: (pranc. Office européen de lutte antifraude) Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba 

PACA: (pranc. Premier Acte de Constatation Administratif ou Judiciaire) pirminė 
administracinės arba teismo institucijos išvada 
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Žodynėlis 
Ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūrose sistema (angl. Early 
detection and exclusion system, EDES): nuo 2016 m. sausio 1 d. naudojama nauja 
Komisijos sukurta draudimo dalyvauti konkursuose sistema, skirta ES finansiniams 
interesams apsaugoti nuo nepatikimų ekonominės veiklos vykdytojų. Jos paskirtis – 
padėti kuo anksčiau nustatyti nepatikimus ekonominės veiklos vykdytojus, uždrausti 
jiems dalyvauti ES lėšų skirstymo procedūrose, skirti finansines sankcijas, o sunkiausiais 
atvejais – paskelbti apie draudimą dalyvauti procedūrose arba sankcijas. 

Baudžiamasis persekiojimas: prokuroro sprendimas apkaltinti atsakovą padarius 
nusikaltimą. 

Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga (FIA): esminis ES politinės darbotvarkės 
tikslas, kuriuo siekiama skatinti ir didinti piliečių pasitikėjimą bei užtikrinti, kad 
mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami tinkamai. Finansinių interesų apsauga 
apima ne tik biudžeto asignavimų valdymą, bet ir visas kitas priemones, kurios daro 
neigiamą poveikį Sąjungos ir valstybių narių turtui tiek, kiek tos priemonės yra svarbios 
Sąjungos politikai. 

Finansiniai pataisymai: juos valstybė narė gali atlikti netvarkingas išlaidas 
išskaičiuodama iš valstybės narės mokėjimo prašymo, atlikdama mokėjimą pagal 
Komisijos pateiktą susigrąžinimo pavedimą arba panaikindama įsipareigojimą. Lėšas 
išskaičiuoti galima dviem būdais: atšaukti mokėjimą arba susigrąžinti lėšas iš pagalbos 
gavėjų.  

Geresnis reglamentavimas: politikos aprašai ir teisės aktai, parengti taip, kad jų tikslai 
būtų pasiekti mažiausiomis sąnaudomis. Geriau reglamentuoti – tai užtikrinti, kad ES 
realiai pasiektų užsibrėžtus didelio užmojo politikos tikslus, taip pat užtikrinti, kad 
šiems tikslams siekti būtų pasirinkti geriausi, mažiausiai apsunkinantys politikos 
sprendimai. Tai darbo principas, kai yra siekiama, kad politiniai sprendimai būtų 
rengiami atvirai ir skaidriai, juos rengiant būtų remiamasi geriausiais turimais įrodymais 
ir būtų visapusiškai įtraukiami suinteresuotieji subjektai. (Šaltinis: geresnio 
reglamentavimo priemonių rinkinys.) 

Įtariamas sukčiavimas: Komisija ir valstybės narės įtariamu sukčiavimu laiko 
pažeidimą, dėl kurio nacionaliniu lygmeniu pradedamas administracinis arba teismo 
procesas, siekiant nustatyti, ar elgesys buvo tyčinis. 

Kaltinimas: oficialus pranešimas, kurį prokuroras teikia fiziniam arba juridiniam 
asmeniui, apie tai, kad tas asmuo yra kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, ir kuriuo 
prokuroras perduoda bylą teismui. 



  

 

Klaida: dėl teisinių ir sutartinių reikalavimų nesilaikymo padarytas pažeidimas. 

Korupcija: piktnaudžiavimas galia siekiant asmeninės naudos. Tai veiksmas arba 
neveikimas piktnaudžiaujant tarnyba arba siekis padaryti įtaką, kad būtų 
piktnaudžiaujama tarnyba, siekiant nederamos naudos. 

Nuosprendis: teismo sprendimas, kuriuo atsakovas pripažįstamas kaltu padaręs 
nusikaltimą. Asmuo gali būti laikomas nuteistu tik teismo sprendimui įsiteisėjus. 

Nustatytas sukčiavimas: įtariamas sukčiavimas ir patvirtintas sukčiavimas. 

Patvirtintas sukčiavimas: atvejis, pripažintas sukčiavimu galutiniu baudžiamojo teismo 
sprendimu. 

Pažeidimas: ES taisyklių neatitinkantis ir neigiamą poveikį ES finansiniams interesams 
galintis padaryti veiksmas. Tačiau toks veiksmas gali būti padarytas ir dėl 
neapsimestinės lėšų prašančių paramos gavėjų arba už mokėjimus atsakingų institucijų 
klaidos. Tyčia padarytas pažeidimas laikomas sukčiavimu. 

Pažeidimų valdymo sistema (angl. Irregularity Management System, IMS): saugi 
elektroninė pranešimo apie pažeidimus, pažeidimų valdymo ir analizės priemonė. IMS 
yra OLAF sukurta ir palaikoma Kovos su sukčiavimu informacinės sistemos (angl. Anti-
fraud Information System, AFIS) dalis, padedanti keistis informacija tarp OLAF ir 
atitinkamų administracinių institucijų. 

Pirminė administracinės arba teismo institucijos išvada (pranc. Premier Acte de 
Constatation Administratif ou Judiciaire, PACA): pirmasis kompetentingos 
administracinės arba teismo institucijos atliktas rašytinis įvertinimas, kuriame 
remiantis konkrečiais faktais prieita prie išvados, kad buvo padarytas pažeidimas. 
Vėliau priklausomai nuo administracinio arba teismo proceso eigos išvadą galima 
patikslinti arba panaikinti. 

Poveikio vertinimas: poveikio vertinimais padedama vykdyti ES sprendimų priėmimo 
procesus, nes per juos sistemingai renkama ir nagrinėjama su planuojamais 
intervenciniais veiksmais susijusi informacija ir įvertinamas tikėtinas tų veiksmų 
poveikis. Būtina įvertinti visų svarbiausių politikos iniciatyvų (t. y. iniciatyvų, numatytų 
metinėje politikos strategijoje arba vėliau rengiamoje Komisijos teisėkūros ir darbo 
programoje) poveikį, išskyrus tam tikrus aiškiai apibrėžtus atvejus. Be to, atskirais 
atvejais gali būti vertinamas ir kitų svarbių iniciatyvų poveikis. 

Sukčiavimas: tyčinis apgaulės veiksmas, kuriuo siekiama gauti asmeninės naudos arba 
padaryti nuostolių kitai šaliai (I priedas). 
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Sukčiavimo rizika: pagal Tredvėjaus komisiją remiančių organizacijų komiteto (angl. 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO) 2016 m. 
sukčiavimo rizikos valdymo gaires organizacijos turėtų išsamiai vertinti sukčiavimo 
riziką, kad galėtų nustatyti konkrečias sukčiavimo schemas ir konkrečią sukčiavimo 
riziką, įvertinti sukčiavimo tikimybę ir svarbą, įvertinti vykdomą sukčiavimo kontrolės 
veiklą ir imtis veiksmų likusiai sukčiavimo rizikai sumažinti. 
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REPLIES OF THE COMMISSION TO THE SPECIAL REPORT OF THE EUROPEAN 

COURT OF AUDITORS 

"FIGHTING FRAUD IN EU SPENDING: ACTION NEEDED" 

EXECUTIVE SUMMARY 

Introduction 

The Commission agrees with the ECA on the importance of fighting fraud in EU spending and 

therefore welcomes the decision of the Court to do a Special Report on the topic. It is a complex 

and multi-faceted subject matter that challenges any observer attempting to get an overview. This 

challenge is heightened by factors such as the joint responsibility of the Commission and the 

Member States for the protection of the financial interests of the EU and the multitude of actors 

involved in the fight against fraud at both levels. The ECA, although an experienced observer, does 

not take these factors fully into account. 

Because of the importance it attaches to financial management and control in general, and to 

fighting fraud specifically, the Commission created OLAF and reformed its entire system for 

financial management and control almost 20 years ago, allowing the College of Commissioners to 

take overall political responsibility for the management of the budget. The architecture of this 

system has since been continuously improved and refined through sustained efforts by the 

Commission, not least thanks to successive audits by the ECA (notably two Special Reports on 

OLAF in 2005 and 2011). These efforts have been intensified in recent years, with the first CAFS 

of 2011 which is currently being updated, the creation of EDES in 2016, the updated internal 

control framework of 2017, the new Financial Regulation of 2018, the recent proposal to revise the 

OLAF Regulation and the ongoing process of setting up the EPPO, just to mention a few of 

numerous initiatives. The Commission also considers that the benefits of these initiatives, and the 

overall progress achieved in the past years aimed at reinforcing the financial management and 

control system of the Commission, are substantial. 

The Commission would furthermore like to emphasise that it focuses its limited financial and 

human resources on areas where it can make the biggest difference, ensuring the highest level of 

cost-effectiveness, and respecting the principles of proportionality and subsidiarity. This means that 

it has deliberately chosen not to perform some of the activities that the ECA is suggesting it should 

perform in the present Special Report. The Commission is currently considering the resource 

implications of the recommendations of the ECA in the context of the ongoing revision of the 

CAFS. 

V. The specific issues raised by the ECA regarding the Commission's anti-fraud policy cannot be 

seen in isolation from the important developments listed below: 

 Revision of the Staff Regulations for officials and other servants of the European Union in 

2013; 

 Updated integrated control framework and peer review of fraud risk in 2017;Directive (EU) 

2017/1371 on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law 

(PIF Directive);  

 Regulation 2017/1939 setting up the EPPO;  

 Proposal of 2018 to amend the OLAF Regulation 883/2013; 

 New Financial Regulation 2018/1046;  

 Initiative for a revision of the Financial Framework Regulation on decentralised agencies; 

 Proposals for post-2020 spending programmes; 
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 Ongoing update of the Commission’s Anti-Fraud Strategy (CAFS). 

It should be noted that the recommendations of the EDES Panel go much beyond cases of fraud or 

corruption: they encompass also, inter alia grave professional misconduct, serious breach of 

contractual obligations, irregularities in the meaning of Council Regulation (EC, Euratom) No 

2988/95. 

VI. There is no cost-effective method to estimate undetected fraud reliable and defendable enough 

for evidence-based policy. The methods mentioned by the ECA would not be well-suited in this 

specific context (see Commission's replies to paragraphs 14–16, 33–37). 

In its annual PIF Report, the Commission provides statistics on suspected and detected fraud based 

on the reporting of the Member States. 

The current reporting system represents a good practice in the field of data collection on fraud and 

is continuously improving. Its limits are overstated in the present Special Report (see Commission's 

replies to paragraphs 23-31). 

The Commission considers that an analysis of what causes some recipients of EU money to behave 

fraudulently would not be the best use of its limited resources. The Commission gears the analysis 

of fraud towards the areas and tools that provide maximum effectiveness and efficiency (see 

Commission's replies to paragraphs 14–16, 29, 33–37, 47).  

VII. With regard to the overall impact of OLAF’s investigations, it is important to note that the 

precautionary measures issued by OLAF (see Article 7 of Regulation 883/2013) and the overall 

deterrent effect of OLAF’s actions are also important elements which need to be assessed. The 

analysis concerning the follow-up of OLAF’s investigations is based on a relatively small number 

of interviews with Commission services and Member States' judicial authorities. Moreover, the 

analysis of the role and responsibilities of other actors in the current system, in particular other EU 

institutions and Member States, to detect and investigate irregularities and to take appropriate 

follow-up measures, is limited. Analysing the anti-fraud action of the Commission and of OLAF 

requires a comprehensive approach. 

As regards the indictment rate, the efficiency of OLAF's investigations cannot be measured by this 

single criterion, as indictment is only one of the many outcomes of OLAF investigations. It is 

frequent good practice that OLAF and national judicial authorities work in parallel and coordinate 

their operational activities. OLAF has in recent years improved its cooperation with the judicial 

authorities on the follow-up to its recommendations.  

The difficulties regarding the follow-up given by national authorities to OLAF’s judicial 

recommendations are a long-standing challenge, well-known to OLAF, the Commission and the 

Member States. To address this challenge, the Commission has proposed the creation of the EPPO. 

Also, the recent Commission proposal to amend Regulation 883/2013 aims to improve the follow-

up to OLAF's judicial recommendations, notably by clarifying the admissibility of the results of 

OLAF's investigations in judicial proceedings in Member States. 

With regard to recovery, OLAF has taken action to clarify the information provided in its final 

reports and the content of the recommendations in relation to estimated amounts to be recovered. 

OLAF issued "Instructions on drafting Financial Recommendations and related sections of the 

Final Report" in October 2016 which should make OLAF recommendations easier to implement. 

The effect of these instructions on financial recommendations will only be fully visible in the 

future. 

Furthermore, in July 2017 OLAF issued new "Guidelines on Financial Monitoring" designed inter 

alia to shorten the period for the spending Directorates-General to calculate the amounts to be 

recovered.  
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See Commission's replies to paragraphs 94–125. 

VIII. The EPPO Regulation, adopted under enhanced cooperation
1
, introduces a significant 

institutional innovation which will considerably step up the protection of the EU budget against 

fraud and will also change the landscape of justice in Europe. It will operate as a single body across 

all participating Member States. The EPPO will be directly responsible for the investigations, 

prosecutions and bringing to judgement of crimes affecting the financial interests of the Union, 

hand in hand with national authorities, which will be under an obligation to abide by instructions 

given by the European Delegated Prosecutors. Member States are also responsible to allocate 

sufficient resources and have signalled their willingness to do so. The Commission and Member 

States are working intensively to ensure that the EPPO can start operations at the end of 2020. 

IX. Fighting fraud against the EU budget is a joint task and obligation of the Member States and the 

Commission according to Article 325 TFEU. 

X. 

Recommendation 1:  

The Commission partially accepts the recommendation.  

The Commission, in close cooperation with the Member States, has considerably improved its 

irregularity reporting system over the past years, allowing for a better and more refined analysis. 

The Commission is committed to further improve the reporting of irregularities and fraud and the 

analysis of the nature of fraud, including on the basis of tailored data collection and a better 

understanding of the overall anti-fraud framework in the different Member States. 

It is, however, not possible to establish an estimate of the scale of the undetected fraud which is 

reliable and defendable enough for evidence-based policy, also taking into account the constraint of 

the efficient use of the limited resources available to the Commission.  

See detailed Commission replies to recommendation 1 in the conclusions and recommendations 

section at the end. 

Recommendation 2:  

The Commission partially accepts the recommendation in as far as it concerns the adoption of a new 

comprehensive anti-fraud strategy. Please refer to the Commission's reply to Recommendation 2 in 

the recommendations and conclusions section regarding the possible timeline for a comprehensive 

analysis of fraud risks. 

Regarding the recommendation relating to the portfolio of a given Commissioner, the Commission 

considers that its current internal organisation in practical terms already reflects the 

recommendation.  

See also Commission's reply to paragraphs 50-54. 

Recommendation 3: 

First indent: The Commission accepts the recommendation.  

                                                           

1
  See Council Regulation (EU) 2017/1939 on the creation of the European Public Prosecutor’s Office 

(EPPO) of 12 October 2017. 
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In accordance with the Financial Regulation, the relevant Directorates-General are obliged to use 

the early detection and exclusion system where the circumstances require it. Several actions have 

already been conducted to promote the use of EDES. 

The Commission will continue to call on the Member States to identify and flag fraudulent 

economic operators. A modification of the Financial Regulation by the legislator would be 

necessary in order to oblige the Member States as far as shared management is concerned to flag 

fraudulent economic operators. The Commission had initially proposed a clear obligation for the 

Member States to use IMS data as grounds for exclusion (COM(2014)358). However, Member 

States opposed any obligation to exclude on the basis of the information they provide in IMS. 

See detailed Commission replies in the conclusions and recommendations section at the end. 

Second indent: The Commission accepts the recommendation.   

The Commission has provided information on the ARACHNE system in all Member States. 

However, ARACHNE is used on a voluntary basis as there is no legal obligation to enforce its use. 

The Commission will continue to provide assistance to the authorities concerned. 

Recommendation 4:  

The Commission partially accepts the recommendation. 

The Commission has already taken action to adapt OLAF’s legislative framework and operations in 

view of the setting-up of the EPPO by putting forward a proposal to revise Regulation 883/2013 

(COM(2018)338).  

The fight against fraud will be reinforced through complementary action by the EPPO and OLAF. 

OLAF’s fundamental role and responsibility of fighting fraud in EU spending through 

administrative investigations will not change, however, with the setting up of the EPPO. 

The Commission shares the ECA’s view that OLAF could assume a stronger role with regard to the 

anti-fraud policies of the Commission services and executive agencies. Such a strengthened role is 

being considered in the upcoming update of the Commission Anti-Fraud Strategy (CAFS). 

Vis-à-vis the Member States, OLAF will continue to perform its coordinating and advisory 

functions, notably as the lead service for irregularity reporting and the Advisory Committee for the 

Coordination of Fraud Prevention. Likewise, the Authorising Officers responsible in the 

Directorates-General in charge of shared management will continue to exercise their responsibilities 

with regard to the Member States. 

See detailed Commission replies in the conclusions and recommendations section at the end. 

INTRODUCTION 

5. Articles 317 and 325 TFEU lay down the Member States’ duty to cooperate in, and joint 

responsibility for, the protection of the Union’s financial interests in a more general manner. That 

responsibility includes, inter alia, further areas of shared management of EU expenditure, as well as 

the revenue side of the Union budget. 

9. The specific issues raised by the ECA regarding the Commission's anti-fraud policy cannot be 

seen in isolation from the important recent legislative initiatives and other developments in the area 

of the fight against fraud listed in chronological order below:  

 The revision of the Staff Regulations for officials and other servants of the European Union was 

made in 2013 to strengthen the legal framework, notably with regard to possible conflicts of 

interests and increased transparency. 

 The updated integrated control framework and peer review of fraud risk was adopted by the 

Commission on 19 April 2017, under which the most important risks (including fraud) are 
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assessed by the responsible Authorising Officers, reported on in their Annual Activity Reports 

and discussed with central services in a peer review process. 

 The Directive on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal 

law (PIF Directive) was adopted by the co-legislator on 5 July 2017. Member States have two 

years (until 6 July 2019) to transpose it into their national legislation. The Directive provides a 

harmonised legal framework reducing obstacles to an effective cooperation, notably by 

harmonising the definition of four criminal offences (fraud, corruption, money laundering and 

misappropriation) as well as sanctions and limitation periods. The material competence of the 

EPPO is based on the PIF Directive. 

 Regulation 2017/1939 setting up the EPPO has been adopted in November 2017. The EPPO is 

expected to start operating from late 2020 or early 2021 onwards in 22 Member States and will 

be competent to investigate crimes against the EU budget including serious cross-border VAT 

fraud over EUR 10 million. The EPPO will bring actions against criminals directly in front of 

national courts which should lead to more successful prosecutions and a better recovery of the 

defrauded money. 

 The proposal to amend the OLAF's Regulation 883/2013 (COM(2018)338) concerning 

investigations conducted by the OLAF as regards cooperation with the EPPO and the 

effectiveness of OLAF investigations was adopted in May 2018. While the EPPO will focus on 

criminal cases affecting the EU budget, such as corruption or fraud with EU funds, or cross-

border VAT fraud criminal investigations, OLAF will continue its administrative investigations 

into fraud affecting the Union's financial interests in all Member States, including investigations 

leading to criminal prosecution in Member States that do not participate in the EPPO. The 

Commission proposal to amend OLAF’s Regulation 883/2013 aims to provide clarifications to 

the cooperation between the OLAF and the EPPO, and to ensure the widest possible protection 

of the EU's budget. The proposal also aims to enhance the effectiveness of OLAF investigation 

tools, in particular checks and inspections, as well as access to bank account information. 

 The new Financial Regulation entered into force in July 2018 and reinforces the means to 

counter shell companies and the use of tax havens by intermediaries managing EU funds. It 

consolidates the European Early Detection and Exclusion System (EDES) by making it fully 

applicable to implementing partners under indirect management. More generally, it simplifies 

financial rules, making them easier to control and less fraud prone. 

 The revision of the Financial Framework Regulation on decentralised agencies has been 

proposed by the Commission to strengthen the governance of EU decentralised agencies in 

particular in the area of fraud, notably with the introduction of an obligation for decentralised 

agencies to report cases of fraud or investigations to the Commission without delay and of the 

obligation on agencies to adjust their internal control systems where they run decentralised 

offices away from the main seat. This revision is targeted to enter into force by 1 January 2019. 

 The proposals for post-2020 spending programmes contain specific recitals and provisions 

regarding the protection of the EU financial interests, notably on the competences of OLAF. 

Further anti-fraud provisions have been included in the proposal for a Common Provisions 

Regulation. 

 The update of the Commission’s Anti-Fraud Strategy (CAFS), originally adopted in 2011, is 

ongoing. In this process, OLAF has compiled a qualitative fraud risk assessment as a synthesis 

of the contributions received from the different Commission services. 

OBSERVATIONS 

Common reply to paragraphs 14-16: 

The issue of fraud measurement has been discussed and analysed intensively. Although the 

Commission agrees with the ECA that it would be desirable, it is not possible to have an estimate of 

the undetected level of fraud reliable and defendable enough for evidence-based policy, also taking 
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into account the constraint of the efficient use of the limited resources available to the Commission. 

While useful for other purposes, the research methods suggested by the ECA would not be well-

suited to this context and would risk leading to biased decision-making or, at least, to an added-

value not proportionate to the cost. This is further discussed in the replies to paragraphs 33–37.  

On the basis of these considerations and in line with the provisions of Article 325(5) TFEU, the 

Commission has decided to focus on the scale and nature of irregularities and (suspected or 

established) fraud detected and reported via the well-established IMS and is constantly refining this 

method. This approach provides solid knowledge about the weaknesses actually exploited by 

fraudsters.  

The Commission is aware of the limitations of this approach, but considers that, at present, this is 

the most effective method. Activities in the anti-fraud area should be seen as a continuously 

developing process that builds on achievements and developments, which may seem insufficient if 

checked against a theoretical model but need to be assessed in relation to the overall complexity of 

the system and its historical development. Such an evolutive approach paves the way for future 

improvements. Further steps can be taken such as better exploiting the existing databases. 

23. The Commission has continuously improved the quantity and quality of the irregularity 

reporting. The reporting obligation and its derogations and limitations are presented in the material 

supporting the PIF Report and namely in the Commission Staff Working Document (2016)237 final 

(explicitly quoted also in relation to the PIF Report 2016). See Commission's replies to paragraphs 

24–31. 

24. 

First bullet point: The new "Handbook on reporting of irregularities in shared management", 

prepared by OLAF in cooperation with experts from the Member States, clearly indicates OLAF's 

final report as one of the facts generating the obligation on Member States to report. IMS provides 

for a specific field to indicate the reference number of the OLAF investigation. However, this key 

information may not always be known at the level of the reporting authority in the Member State. 

The Commission notes that the quality of the data depends on the quality of the reporting by the 

Member States. 

Second bullet point: 

First sub-bullet point: Fraudulent cases arising from the activities of intermediate public bodies 

involved in implementing an operational programme through project selection or public tendering 

must be reported in IMS, with some limited exceptions (i.e. reporting threshold). The reference 

made by the ECA is related to the definition of "economic operator", which does not include public 

bodies exercising their prerogatives as public authority. The "Handbook on reporting of 

irregularities in shared management" refers to the case-law of the European Court of Justice to 

limit the situations in which public bodies are not considered to act as an economic operator 

(therefore limiting the situations which are not reported via IMS). 

Second sub-bullet point: From a legal point of view, the obligation to report "suspected fraud" cases 

covers also cases for which no payment has been made. However, it is true that non-fraudulent 

irregularities for which no payment has been made are covered by derogation to report. 

From a technical point of view, IMS has no mandatory fields, besides those related to the fund and 

programming period. The field "project name" can therefore be left empty and does not prevent 

reporting. 

Third bullet point: The Commission acknowledges that a certain amount of information may be lost 

due to the reporting threshold of EUR 10 000. However, it mainly relates to minor cases which, to a 

large extent, concern individual perpetrators operating simple fraudulent schemes. Therefore the 
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added value of this information would be limited. The majority of these cases are also likely to be 

dismissed by national prosecution services.  

However, Member States are obliged to follow up on detected irregularities, regardless of the 

reporting threshold. 

The Commission estimates that the “final detection rate” would change only marginally in case 

there were no thresholds
2
. 

25. The Commission acknowledges that reporting practices can vary not only per country but also 

per reporting authority. Relevant explanatory information can be found in the various Commission 

Staff Working Documents accompanying last years’ PIF Reports. 

The Commission continuously works on streamlining the reporting practice as much as possible by 

informing and advising Member States via meetings, trainings, manuals, guidance notes, handbooks 

and feedback on reported cases. In addition, actions concerning the reliability of IMS data are taken 

(see reply to paragraph 30). The handbook quoted by the ECA was issued in 2017. This cannot yet 

have had any impact on information analysed by the ECA and presented in Annex 4. 

It should be considered that the issues raised by the ECA may have an impact on the detection rate 

of the specific reporting year, but that such impact decreases significantly in respect of multiannual 

analyses or analyses focussed on a whole programming period, like those published and updated 

every year in the Commission Staff Working Document "Statistical evaluation of irregularities". 

26. The introduction of fraud detection rates has helped to have an objective indicator to measure 

the performance of Member States, rather than comparing absolute numbers, representing another 

step forward in a continuous process. 

27. While detection rates are indicators of fraud to be considered, direct comparison of detection 

rates must be put into context. The overall anti-fraud framework in the different Member States is 

the background against which data on detections and related differences among Member States 

should be interpreted. OLAF analyses such data and works with Member States to improve 

prevention, detection and reporting in the Member States.  

28. Analysing the underlying reasons for differences in reporting implies analysing the 28 national 

anti-fraud systems in detail. This is a resource-intensive approach which could be only 

progressively implemented. 

29. While it might be considered in the context of a broader and deeper analysis of the overall anti-

fraud framework in the different Member States, the absence of a strong correlation between 

reported fraud detection rates and perception of corruption should not be over-emphasised. 

Corruption is one of the many modi operandi through which fraud against the EU budget is 

perpetrated.  

Furthermore, see Commission's replies to paragraphs 33–37 about perception indexes. 

                                                           

2 In 2005, the reporting threshold was increased from EUR 4 000 to EUR 10 000. At the time, an 

estimation was made of the amount of information lost in the process: the increased threshold would 

have implied a reduction of about 45% of the reported number of irregularities, but a loss of only 5% of 

the related financial amounts. Translated in terms on the fraud detection rate in 2017, this would imply 

a figure 0.22% instead of 0.21%. 
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30. In relation to the reliability of IMS data, the Commission itself does not have the capacity of 

auditing it on a general scale. However, OLAF invests in streamlining the reporting practices of the 

Member States (see reply to paragraph 25) and in performing basic quality checks.  

Checks relating to the irregularity reporting systems are performed in the framework of system 

audits.  

Member States have to put in place effective and proportionate anti-fraud measures as part of their 

management and control system, based on a risk assessment. This is a specific regulatory anti-fraud 

requirement for 2014–2020 introduced in the Common Provisions Regulation (Article 125(4)(c) 

CPR). In the guidance note related to this Article, the Commission indicates that the establishment 

of clear reporting mechanisms is a key element of prevention as well as detection. It is confirmed 

that suspected fraud must be reported by the authority designated by the Member State in line with 

the requirements under Article 122(2) CPR.  

As concerns regional policy, under Key Requirement 7, the Commission's auditors check whether 

under a certain Operational Programme Managing Authorities have complied with their general 

obligation to prevent, detect, report and correct irregularities, including fraudulent ones. Some audit 

findings by the Commission services have covered e.g. the absence of reporting through IMS with 

regard to irregularities detected. 

As concerns the Common Agricultural Policy, the Commission assesses the quality of the data in 

IMS in the context of its EAGGF Guidance audits. Irregularities (including fraud cases) are 

reported in an annex to annual accounts.  

In connection with audits, the Commission requests the audit authorities to carry out verifications 

on the implementation of the anti-fraud measures. The standard scope of the Commission's own 

early preventive audits (EPSAs) also includes the review of the anti-fraud measures. 

31. There are no perfect systems for the collection of data on criminal cases linked to the EU 

financial interests investigated by national authorities, and national systems are mostly incomplete 

and not accessible to the Commission.  

Even the Member States which collect criminal investigation statistics tend to have very generic 

data, which relate to violations of Criminal code articles rather than specifying the EU or national 

fund or the type of operation affected. 

Therefore the most complete system which systematically collects information about criminal cases 

linked to the EU financial interests is IMS. As any system, the Commission acknowledges that IMS 

may be further improved. 

Common reply to paragraphs 33–36: 

The Commission considers that, in the context of measuring fraud in the EU budget, estimating 

fraud through victimisation, encounter and perception studies is not fit-for-purpose, as these 

methods are more focused on identifying or using risk indicators for specific purposes and in 

specific sectors on the basis of administrative data. The ECA makes reference to survey-based 

indexes for measuring corruption and suggests that this methodology can be translated in the 

context of measuring undetected fraud against the EU budget. These methods are open to several 

criticisms highlighted by the same publications referred to by the ECA itself. Furthermore, these 

difficulties are significantly increased in relation to certain areas of budget expenditure, such as 

development aid. 

In addition, according to paragraph 3.14 of the ECA's Annual Report 2015, the Composite 

Indicators Research Group (financed by the EU) has pointed to the fact that composite indicators, 

while they illustrate the bigger picture, may lead to simplistic policy conclusions.  
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Therefore, while useful for other purposes, victimisation, encounter or perception surveys would 

not be well-suited for measuring fraud to EU spending and would risk leading to biased decision-

making or, at least, to an added-value not proportionate to the cost. 

Finally, the Financial Regulation provides that the EU budget shall be implemented in compliance 

with the proportionality principle and an effective and efficient internal control. In this respect, the 

prevention, detection, correction and follow-up of fraud and irregularities is based on best 

international practices, and rests on the implementation of an appropriate risk management and 

control strategy coordinated among appropriate actors involved in the control chain. The Financial 

Regulation provides that internal control and budget implementation should evolve with an 

improvement of the cost benefit ratio of controls. In other terms, the cost of controls must be 

proportionate and commensurate with results in terms of recovery.  

The Commission is committed to improving the risk management assessment and control strategy. 

Box 1  

The Commission underlines that the quality of control of corruption was only one of the indicators 

used in the study "Assessing the quality of government at the regional level using public 

procurement data". 

37. The Commission considers that the examples of the ECA illustrate that the Commission can 

enhance its fraud analysis. However, the illustrated methods are not cost-effective to estimate the 

scale of undetected fraud or corruption in a robust, reliable and defendable manner to support 

evidence-based policy initiatives, given the diversity of the EU budget. 

39. OLAF analyses fraud also to comply with Regulation 883/2013. OLAF contributes to the design 

and development of methods of preventing and combating fraud, corruption and any other illegal 

activity affecting the financial interests of the Union. OLAF promotes and coordinates, with and 

among the Member States, the sharing of operational experience and best procedural practices. 

Common reply to paragraphs 40-42: 

The PIF Report refers to the whole budget of the EU and for this reason it must keep a general 

approach. The analysis is deepened, refined and enriched year after year (as recognised by the main 

stakeholders: the Member States and the European Parliament). The PIF Report 2017, for instance, 

includes a detailed analysis by component in the agricultural policy and adds an analysis of 

"Transport", another priority area. 

OLAF analyses the nature or modus operandi of fraud, in general (through the PIF Report) and 

more in-depth (through specific projects). OLAF’s own analytical work on fraud patterns and 

systemic vulnerabilities could indeed be intensified and broadened, as suggested by the ECA, 

depending on the resources devoted to analysis and prevention. Although spending programmes 

develop over time, the fundamentals of the programmes, and therefore the risks of fraud, will not 

change substantially. The case compendiums therefore remain valid and useful. 

The Commission considers that the analysis of fraud patterns and systemic vulnerabilities should be 

a priority while noting that such studies are very resource-intensive. 

43. In accordance with Article 74(2) of the Financial Regulation, the Commission has a 

decentralised structure for internal control, including risk analysis and anti-fraud action. It relies on 

the capacities and competences of Authorising Officers by Delegation that are entrusted with 

management of EU funds, including the identification and mitigation of fraud risks. This is why 

these risks are assessed primarily at the level of Directorates-General.  

However, the Commission services are guided and supported in their fraud risk management at the 

corporate level in multiple ways, e.g. through the Commission's Internal Control Framework of 
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2017 and the corresponding Implementation Guide, through OLAF's 2016 "Methodology and 

guidance for DGs' anti-fraud strategies" and through exchange of views and best practice, notably 

in the Commission's Fraud Prevention and Detection Network. 

For the on-going update of the Commission’s Anti-Fraud Strategy (CAFS), the Commission is 

making use of the services' individual risk analyses, which OLAF has compiled into a qualitative 

corporate fraud risk assessment. 

44. Commission services act in compliance with effective and efficient internal control, as required 

by Article 36(1) of the Financial Regulation, both in choosing analytical methods for their fraud risk 

assessment and in determining the anti-fraud controls that will be deployed to mitigate fraud risks. 

That said, the Commission intends to reinforce OLAF’s analytical capabilities, which will, in due 

course, contribute to a refinement of fraud risk assessments (see the Commission’s replies to 

recommendations 1, 3.1 and 4).  

Some Commission services, in particular DG REGIO, use external sources as appropriate (e.g. 

Transparency International and DIGIWHIST). 

45. Without a detailed analysis of the methodology used to establish the global fraud risk register of 

the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, it is difficult for the Commission to 

assess its added value for protecting the Union's financial interests. Doubts in this respect are raised 

by the fact that the register assigns a significantly higher fraud risk to payroll fraud (41%) than to 

procurement fraud (32%).
3
 No comparable trend is reflected in OLAF’s investigations.

4
 

46. The Commission agrees, in general, that the analysis of fraud-related data could be strengthened 

(see Commission's reply to recommendation 1). However, the Commission is not of the opinion that 

the suggested avenues of analysis are superior to assessment methods currently used by 

Commission services. 

As concerns DG AGRI, EU bodies managing Common Agricultural Policy  funds are closely 

followed by the audit services of DG AGRI to ensure they have the appropriate management and 

control systems in place. Through this exercise, beneficiaries are surveyed indirectly, too. 

The assurance framework established by the Commission to ensure legality and regularity of 

expenditure minimises at the same time the risk of fraud. 

47. The Commission services’ priority is engaging in identifying vulnerabilities and fraud schemes 

and in awareness-raising actions about these schemes. 

Regarding the causes of fraud, the Commission is considering intensifying work on profiling 

fraudsters targeting the EU budget, as one of the tasks of an enhanced analysis function as 

recommended by the ECA.. 

48. The “modus operandi” referred to by the ECA (i.e. the nature of fraud, such as artificially 

created conditions) is covered by OLAF’s analytical work. 

Because complex rules tend to be error and fraud prone, the Commission has proposed 

simplification of general and sectoral financial rules. Evidence shows that this is working for 

instance in reducing irregularities and fraud in Horizon 2020. The 2018 Financial Regulation further 

                                                           

3
  https://www.moorestephens.co.uk/news-views/november-2017/misspending-public-money-is-top-risk-

area-for-frau 

4
  See OLAF Report 2016, pp. 15-18, for the importance of procurement fraud. 

https://www.moorestephens.co.uk/news-views/november-2017/misspending-public-money-is-top-risk-area-for-frau
https://www.moorestephens.co.uk/news-views/november-2017/misspending-public-money-is-top-risk-area-for-frau
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simplifies the rules on reimbursement of costs, promoting the use of the simplified cost options 

(lump-sums) and of forms of financing not linked to costs. By doing so, it provides simpler and less 

fraud prone financial rules for the 2021-2027 spending programmes. 

Box 2  

The Commission shares the ECA’s concern. To prove artificial conditions, the strict conditions set 

out by the European Court of Justice need to be followed. It is vital to preserve legal certainty of 

beneficiaries who act in accordance with the applicable legislation. Therefore, paying agencies can 

only refuse payment based on clearly established evidence, and not on mere suspicions. 

Accordingly, they often invest time and effort to gather conclusive evidence and subsequently 

launch recovery procedures. 

49. The "opportunity for discretionary spending" referred to by the ECA is linked to the subsidiarity 

principle but not without limits: eligibility criteria and conditions must be agreed with the 

Commission and cannot be subsequently modified unilaterally. In that sense, spending is never fully 

discretionary. 

The "allowed" degree of discretionary spending is related only to certain areas of shared 

management, where Member States must formally designate authorities that will manage the funds 

and also have the obligation to put in place a Management and Control System (MCS) with 

adequate management verifications and an independent audit body.  

The Commission conducts audits (system audits and audits of operations) where risks are identified. 

Payments to programmes can be interrupted in cases of serious deficiencies to the MCS.  

Therefore, the legal framework for shared management in the Programming Period 2014-2020 

ensures that controls are in place at all levels, taking into due account the risks linked to 

discretionary spending.  

Managing Authorities have some discretionary powers, but programme implementation is 

scrutinised by an Independent Audit Body and they remain subject to EU law, Commission/ECA 

audits and OLAF investigations. 

Nevertheless, the Commission will consider the ECA's suggestion to analyse how discretion in EU 

co-financed programmes affects the risk of fraud. 

Common reply to paragraphs 50-54: 

Strategic fraud risk management and fraud prevention are important objectives for the Commission. 

It has put in place a decentralised model of financial management, where Authorising Officer by 

Delegation, e.g. Directors-General, are responsible for internal control, including risk management 

and fraud prevention. Since 2017, all Commission services are obliged to appoint a senior manager 

in charge of risk management, to support and advise the Authorising Officer by Delegation on 

matters of internal control, including fraud risk management. In addition, it should be noted that 

Member States also play an important role in the fraud risk management for the EU budget, in 

particular in the areas under shared management. 

The Member of the Commission in charge of anti-fraud steers and puts forward initiatives to 

improve the fight against fraud, while the College of Commissioners takes overall political 

responsibility for the management of the EU budget. Each Member of the Commission receives 

fraud-related information directly by the service under his or her responsibility and reports 

important cases to the College.  

The individual mission letters by the President of the Commission are committing each 

Commissioner to pay specific attention to sound financial management of EU funds which 
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reinforces the Commission's political commitment to apply the principle of zero tolerance for fraud 

and to systematically ensure the protection of the EU budget from fraud.  

The Commission considers that OLAF could assume a stronger and more strategic role as a 

coordinator with regard to the anti-fraud policies of the Commission services and executive 

agencies.  

The Commission notes that Annex V is a simplified presentation of its governance model. The 

Commission also notes that, in reality, its model of financial management differentiates between 

political and operational responsibilities. 

55. The Commission takes the view that OLAF already has a role in providing an overview of anti-

fraud actions and reporting on outputs. Inter alia, OLAF is lead service for the design of the 

corporate anti-fraud strategy and coordinates its implementation. Moreover, OLAF provides 

methodological guidance for departmental anti-fraud strategies and monitors their implementation 

by taking part in the central review of Management Plans and Annual Activity Reports. 

OLAF’s oversight role is being considered in the ongoing update of the CAFS. 

56. The 2014–2020 Common Provisions Regulation (CPR) has introduced for the first time a 

regulatory requirement obliging Member States to put in place effective and proportionate anti-

fraud measures, based on a risk assessment.  

The Commission launched a stock-taking study on the implementation of Article 125(4)(c) in all 

Member States in 2017. This study was finalised in 2018 and the findings demonstrate that overall 

Member States have put in place proportionate anti-fraud measures in relation to the risks 

identified.  

A thematic audit on the effectiveness and proportionality of anti-fraud measures has been launched 

by DG EMPL in 2018 (covering DG REGIO and DG EMPL programmes). 

The Commission is monitoring with the Member States’ programme authorities in cohesion policy 

each fraud case brought to its attention. 

Regular exchanges of best practices take place in the Advisory Committee for the Coordination of 

Fraud Prevention (COCOLAF) and are reported in the annual PIF Report. 

59. Important recurrent activities provided for in the 2011 CAFS (such as updating departmental 

anti-fraud strategies, fraud-proofing of funding instruments and anti-fraud training) continue still 

today and are accounted for in the services' Annual Activity Reports. Likewise, the principles 

guiding the Commission's fight against fraud as announced in the 2011 CAFS remain valid.  

60. The Commission confirms that the objectives in its anti-fraud strategy are largely of a general 

nature; however, the objectives are implemented through very specific actions which are 

accompanied by output indicators.  

Where possible and adequate the Commission has defined quantitative targets (e.g. participation in 

anti-fraud trainings or fraud awareness level in the Directorates-General), which are embedded in 

the anti-fraud strategies (AFS) and in the relevant strategic planning and programming documents 

(Management Plans/Annual Activity Reports). 

That said, the Commission agrees with the ECA on the desirability of increasing the result-

orientation and measurability of its anti-fraud action. Further improvements in this respect will have 

to build on an enhanced analysis function as recommended by the ECA, which can, however, only 

gradually be implemented. 
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62. The annual PIF Report presents the outputs of the Commission's and Member States' anti-fraud 

actions but also assesses, albeit at a limited level, the effectiveness of some of these actions, 

especially the anti-fraud measures taken by the Member States. 

Although the PIF Report does not provide an absolute assessment of the effectiveness of all 

horizontal anti-fraud actions adopted by the EU and its Member States, it does achieve its mission 

according to Article 325(5) TFEU with its comprehensive overview on anti-fraud actions taken. As 

concerns the assessment of the total effectiveness of these actions, more targeted, in-depth and 

resource-intensive studies would be required. 

63. The Annual Management and Performance Report (AMPR) for the EU budget is a report built 

on the information made available by the Authorising Officers by Delegation in their Annual 

Activity Reports.  As far as anti-fraud action is concerned, it includes a section with information on 

anti-fraud strategies and, as of 2017, a section on the protection of the EU budget. The Commission 

will give further consideration to the most suitable way of presenting its anti-fraud policies in the 

AMPR. However, this corporate report, which covers the whole spectrum of Commission policies 

and activities, will have to retain its summarising nature. More information on the Commission's 

anti-fraud actions is provided in the annual PIF Report and in the Annual Activity Reports of the 

Directorates-General. The latter include a subsection dedicated to fraud prevention and detection. 

64. The Commission agrees with the ECA on the desirability of increasing the result orientation and 

measurability of its anti-fraud action. 

See also Commission's reply to paragraph 60. 

67. The Commission underlines that Article 125(4)(c) of the Common Provisions Regulation has 

provided the framework for the Commission services to reinforce their anti-fraud efforts in the 

2014–2020 ESI Funds. However, already during the 2007-2013 programming period, the 

Commission services implemented effective and proportionate irregularity controls before spending 

occurred with a view to protect and safeguard the EU budget.  

An overview of achievements of the Commission's earlier fraud-proofing measures is presented in a 

Commission Staff Working Document of 2007.
5
 For the Programming Period 2007–2013, the 

Commission initiated e.g. a review of Member States' obligations to report irregularities under 

shared management.
6
  

Sector-specific legislation in the domain of shared management contains provisions on 

irregularities, of which fraud is a sub-category; those provisions have been in place for a long time. 

68. The study initiated by the Commission on “Preventing fraud and corruption in the European 

Structural and Investment Funds – taking stock of practices in the EU Member States” provides an 

overview of the Member States implementation of article 125(4)(c) of the Common Provisions 

Regulation (CPR). This study was finalised in 2018 and amongst others gives an overview of 

practices and actions taken in the Member States. The study is considered as a first step and on the 

basis of its findings follow up and further actions will be considered by the Commission. 

70. The lack of a standardised procedure for the follow-up of administrative recommendations, 

which are all different, cannot be interpreted as lack of impact of such recommendations. OLAF is, 

in fact, working on the outcome of such recommendations on a case-by-case basis. OLAF and the 

                                                           

5
  SEC (2007) 1676. 

6
  Commission Regulation (EC) No 2035/2005 of 12 December 2005, OJ L 328, 15.12.2005, p. 8. 
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Commission are currently exploring how to strengthen the monitoring of the follow-up to OLAF's 

administrative recommendations. 

71. Assessment of fraud risk is part of the Commission’s framework for conducting impact 

assessments of legislative proposals. Tool #25 on prevention of fraud was added to the Better 

Regulation Toolbox in its 2017 revision.
7
 Fraud risk should only be addressed in an impact 

assessment when it is relevant to do so. This is a key principle of proportionate analysis 

underpinning the Commission's impact assessment system. 

72. The Better Regulation Guidelines prior to 2017 did not prevent fraud risk assessments. For the 

2014–2020 period, such assessments were carried out, even if not required by the Better Regulation 

Guidelines at the time. Spending programmes were fraud-proofed in cooperation between the 

spending departments and OLAF, in accordance with the 2007 Commission Communication on 

fraud-proofing and the 2011 CAFS. The 2017 revision of the Better Regulation Guidelines now 

explicitly provides for a fraud prevention tool. 

73. Prevention, detection, correction and follow-up of fraud and irregularities are amongst the 

objectives of internal controls (Article 32 of the Financial Regulation). 

In the context of shared management, which concerns 80% of the EU budget, the risk of fraud has 

to be assessed by the managing authority in its programme's context (Article 125(4)(c) of the 

Common Provisions Regulation). The proposals for the 2021–2027 programmes contain a provision 

requiring that the authority responsible for managing the programme "put in place effective and 

proportionate anti-fraud measures and procedures, taking account of the risks identified". This 

provision, once adopted, will apply to the seven shared management funds covered by the Common 

Provisions Regulation. 

While the requirement of fraud risk assessments in the process of designing spending programmes 

will be formalised even more strongly for the Multiannual Financial Framework (MFF) post-2020, 

fraud-proofing was already a principle upheld by the Commission in the current MFF. 

More specifically, the Commission considers that it has properly addressed the issue of fraud 

prevention and detection controls by proposing a range of substantial measures in each of its 

legislative proposals of 29 May 2018 accompanying the MFF package: 

 the legislative financial statements list measures to be taken for preventing fraud and 

irregularities; 

 dedicated provisions identify who (e.g. Commission, Member States) shall impose proportionate 

anti-fraud measures and procedures, taking into account the risks identified; 

 a specific recital recalls the competences of OLAF (and EPPO from 2020) and lists the 

regulations from which those competences originate. 

OLAF has examined the pertinence of those measures for fraud-proofing prior to their adoption by 

the Commission. 

In addition, the new Financial Regulation has brought about simplified methods of financing, which 

are less prone to fraud, such as the possibility to use lump sums, flat-rate financing and unit costs 

for grants. 

                                                           

7 https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-25_en. 

https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-25_en
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75. The Commission proposed in the Multiannual Financial Framework post-2020 spending 

programmes horizontal recitals and provisions regarding the protection of the EU financial interests 

against unreliable economic operators.  

In accordance with the Financial Regulation, the necessary and equivalent rights and access have 

been granted to the Commission, OLAF, the EPPO and the ECA. 

The possibility to reuse the contributions from the funds as provided for in Common Provisions 

Regulation serves as an incentive for the Member States to apply financial corrections themselves. 

The Commission provides systemic fraud proofing and is revising the way the fraud proofing is 

done in the context of the ongoing update of the CAFS. 

See also reply to paragraph 72. 

80. Decisions on sanctions are not only based on information received by the entities listed in this 

observation. They can also be based i.a. on information from audits by authorising officers or under 

their responsibility, disciplinary measures by competent supervisory bodies responsible for the 

verification of the application of standards of professional ethics, and decisions by the Commission 

or competent national authorities relating to the infringement of EU or national competition law. 

In the future, facts established in the context of audits or investigations carried out by the EPPO 

should also be a source of information. 

81. Exclusion of unreliable economic operators on the basis of a recommendation by the panel 

referred to in Article 143 of the Financial Regulation (formerly Article 108 of the 2012 Financial 

Regulation) requires a certain procedure, to respect the right to be heard and the proportionality 

principle. 

82. Fraud or corruption frequently matches other grounds of exclusion. Therefore, where exclusion 

for fraud or corruption was not legally possible for facts committed before 2016, exclusion was 

taken on other applicable grounds, such as grave professional misconduct and serious breach of 

contract, and the deterrent impact of the system was ensured.  

83. For facts dating from before the entry into force of the new Financial Regulation in August 

2018, the legislation will allow excluding natural persons in exclusion situations and who are 

essential for the award or for the implementation of legal commitments. 

84. For facts dating from 2016 onwards, the Financial Regulation allows for the exclusion of 

economic operators where a manager is in a situation of exclusion. Where applicable, the 

Commission will make use of this possibility and considers that other institutions and EU bodies 

should do the same.  

The new Financial Regulation provides for means to counter shell companies and the use of tax 

havens by intermediaries managing EU funds.  

It is important to note that  the legal constraints in which both systems operate are different. In 

particular the World Bank decisions are not subject to appeal and/or national judicial legal orders. 

Common reply to paragraphs 85 and 86: 

ARACHNE can form an important support for effective and proportionate anti-fraud measures 

according to Article 125(4)(c) of the Common Provisions Regulation (EU) 1303/2013. It is 

designed to help Member States authorities to prevent and detect errors and irregularities among 

projects, beneficiaries, contracts and contractors. 

Since 2013, the Commission services have been informing the Member State authorities on a 

regular basis about the potential benefits of using ARACHNE. 
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87. The Commission is investigating whether the data from the EDES system (and potentially 

ABAC) can be integrated into ARACHNE, also with a view to allowing direct management 

spending to be tested for the presence of fraud indicators. 

88. The development of ARACHNE was completed in May 2013 (first installation) and the data 

from the Member States who decided to integrate ARACHNE in their anti-fraud strategy have since 

then been gradually included. 

EDES applies to all aspects of direct and also indirect management, since the entry into application 

of the new Financial Regulation.  

The new EDES system was put in place in 2016 and thus the ECA’s findings are based on public 

figures only relating to the initial period up to 30 June 2018. This does not allow for an assessment 

of the functioning of the system, including of its deterrent effects. 

90. The Commission notes the following additional and important aspects for assessing the impact 

of OLAF's administrative investigations: 

 an in-depth analysis of administrative recommendations to address systemic shortcomings;  

 precautionary measures issued by OLAF in the course of an investigation pursuant to Article 7 

of Regulation 883/2013 to avoid further aggravation of fraud or irregularities;  

 the deterrent effect of OLAF investigations on potential fraudsters; 

 the responsibilities for Commission services and Member States (reporting to OLAF and 

implementing its recommendations) to render OLAF's work effective in practice.  

Furthermore the Commission and/or OLAF have initiated a number of key reforms to increase the 

effectiveness of OLAF's investigative activities . These reforms include:  

 OLAF instructions to investigators on financial recommendations (2016);  

 OLAF's review of its monitoring regime for recommendations to ensure quicker follow-up 

(2017);  

 the PIF Directive (2017);  

 the revision of the Financial Regulation (2018); 

 the proposal to amend Regulation 883/2013 to improve, inter alia, the investigative tools to 

OLAF and facilitate the uptake of OLAF's final reports (2018). 

91. OLAF's judicial recommendations may also contain general proposals to the judiciary to 

consider OLAF's findings in the final report in their entirety which widens the scope of judicial 

action. 

92. In line with Article 11(1) of the OLAF Regulation, OLAF's recommendations indicate the 

action to be taken by the IBOA and the competent authorities of the Member States. Pursuant to 

Article 11(2), OLAF's final reports constitute admissible evidence in administrative or judicial 

proceedings in Member States in the same way and under the same conditions as administrative 

reports drawn up by national administrative inspectors. In order to further improve the impact of 

OLAF's investigations, the Commission has in its proposal for amending Regulation 883/2013 

introduced measures to strengthen the usability of OLAF's final reports in national proceedings. 

94. The follow-up given by national authorities to OLAF’s judicial recommendations is a long-

standing challenge, well-known to OLAF and the Commission. As explained below, this is due to a 

number of factors, e.g. the fact that each Member State has its own prosecution policy with regards 

to PIF offences.  
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To address this challenge, the Commission has proposed the creation of the EPPO. It is expected to 

bring a more consistent and effective prosecution policy in EPPO Member States for crimes 

affecting the EU budget, leading to more prosecutions, convictions and a higher level of recovery.  

Moreover, differences in the scope and definition of criminal offences have been further addressed 

by Directive (EU) 1371/2017 (the "PIF Directive") (see also reply to paragraph 97). 

The recent proposal to amend Regulation 883/2013 aims inter alia to enhance the effectiveness of 

OLAF's investigative function, and it is therefore expected that the use of OLAF investigation 

results in judicial proceedings in Member States will be improved.  

To better understand the precise reasons for dismissals and to improve the follow-up of its 

investigations, OLAF has undertaken an in-depth analysis of Member States’ follow-up to its 

judicial recommendations issued between 1 January 2008 and 31 December 2015, examining 169 

judicial recommendations issued by OLAF and dismissed by Member States’ judicial authorities, 

out of a total of 317 recommendations. OLAF is in constant dialogue with Member States’ judicial 

authorities to improve the indictment rate. 

95. As regards the comparison between numbers of indictments resulting from OLAF's judicial 

recommendations and numbers of national own prosecutions, the different context and conditions 

under which OLAF operates as compared to national authorities need to be considered. .  

The responsibility to counter fraud and any other illegal activities affecting the financial interests of 

the Union is incumbent on the Union and on the Member States
8
 as a shared responsibility. In this 

context, Member States' action naturally takes a larger share in numerical terms. This is also 

illustrated by the figures published by the Commission on an annual basis in its reports on the 

protection of the European Union's financial interests (PIF Reports)
9
.  

Action at EU and national level is complementary and the fact that the EU level is equipped with its 

own investigative capacity is a crucial building block in the fight against fraud as a whole. Both 

levels benefit from close cooperation.  

In addition, even when not leading the investigation, OLAF often forwards information and 

provides assistance to the competent authorities in the Member States and, especially in the context 

of coordination cases, contributes to investigations carried out by national authorities. 

96. The Commission notes that the ECA report does not compare the indictment or dismissal rates 

for OLAF's judicial recommendations with comparable data from the Member States. This would 

have facilitated the assessment of whether OLAF's recommendations have an appropriate impact at 

national level. 

As the number of indictments in itself has limited informative value, OLAF has undertaken a more 

in-depth analysis of Member States follow-up to OLAF's judicial recommendations issued between 

1 January 2008 and 31 December 2015, mentioned above under paragraph 94.  

                                                           

8
  Cf. Article 325 TFEU. 

9
  For the latest version, see Report from the Commission to the European Parliament and the Council, 

'Protection of the European Union's financial interests – Fight against fraud 2017 Annual Report', 

Brussels, 03.09.2018, COM(2018) 553 final. A similar tendency is reflected by other systems relying on 

complementarity of investigations at EU and national level (e.g. enforcement of EU competition rules, 

see http://ec.europa.eu/competition/ecn/statistics.html).  

http://ec.europa.eu/competition/ecn/statistics.html
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This analysis was not limited to the expenditure area – the subject of the ECA’s audit – but included 

also internal investigations and the revenue area, i.e. customs investigations. 

First bullet point: According to the OLAF's analysis of Member States’ follow-up of OLAF’s 

judicial recommendations, the category of cases with “insufficient evidence” encompasses a wide 

range of heterogeneous factual and legal situations. It includes, in particular, cases where a full 

collection of evidence was in practice not feasible for OLAF because of the limitations of its 

investigative powers as well as situations where Member States' authorities questioned the 

evidentiary value of OLAF's final report due to the uncertainty of the applicable legislation. 

In addition, the number of cases dismissed due to “insufficient evidence” (a common explanation 

for not opening a case) may also vary according to the different procedural rules and practices in the 

Member States. In general, the Member States have a wide margin of appreciation at the various 

stages of investigation and prosecution. 

It should also be emphasised that in a significant number of cases, OLAF does not receive the 

detailed reasoning on the actual grounds for dismissal. 

Second bullet point: Despite the degree of harmonisation achieved under the PIF Convention (and 

pending the transposition of the PIF Directive), there are still notable differences in national 

criminal laws at a detailed level which may affect the question of whether a certain conduct is 

considered an offence at Member State level. OLAF always conducts a first assessment considering 

whether the facts under investigation fall under the definition of EU fraud according to the 

applicable EU legislation. It is then the competence of national authorities to decide whether to 

follow-up OLAF's recommendations or not.  

Third bullet point: While time barring can in principle be regarded as an "objective" reason, the 

qualification of a certain set of facts as a crime falls under the sole competence of judicial 

authorities, which enjoy a considerable margin of assessment in this regard. Whether a case is 

considered time-barred may for instance depend on the degree of gravity attributed to a given 

offence which may have a significant impact on the prescription period applicable. Also the 

assessment of e.g. the question when an offence was started and when it ended, whether there was a 

continuous or repeated conduct, as well as questions of interruption and suspension involve 

complex assessments based on specificities of national legal frameworks. In many cases, OLAF is 

able to check this with national authorities and may focus on enabling financial recovery. 

It should be noted that avoiding time barring is the joint responsibility of all actors, in particular EU 

institutions and Member States who should provide information to OLAF in a timely manner. 

See also Commission's reply to paragraph 97. 

97. OLAF cooperates closely and constructively with many national authorities. This applies during 

the investigative phase (coordination of investigative activities, exchange of information, assistance 

to get access to bank accounts, etc.) as well as in the subsequent phase (implementation of OLAF's 

recommendations by national authorities). Where differences appear between OLAF and national 

authorities regarding the interpretation of the law or the facts, a meeting can be organised.  

The Commission underlines that Member States' judiciaries are and should be independent from 

OLAF. The national authorities may therefore reach different conclusions than the ones drawn by 

OLAF. The challenge arising from the significant differences among Member States in the scope 

and definition of criminal offences as well as in statutes of limitation has been specifically 

addressed by the new PIF Directive (EU) 1371/2017 (in particular Articles 3 and 4). Member States 

have to transpose the PIF Directive by July 2019. In addition, the PIF Directive includes for the first 

time specific rules on limitation periods for PIF offences (Article 12). The Commission's proposal 
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to amend Regulation 883/2013 addresses inter alia the need for clarification of the legal framework 

for OLAF's investigation measures. 

98. The cooperation between OLAF and national prosecutors is well established and – in general – 

functioning well. OLAF investigations often complement the national investigations by covering 

aspects going beyond the national case. Close coordination between national authorities and OLAF 

is considered as good practice in OLAF and often takes place to avoid duplication of efforts and 

limit risks for the respective investigative activities. 

The Commission emphasises the fact that, on the basis of Article 12 of Regulation 883/2013, OLAF 

often informs the public prosecutors' offices before the conclusion of the investigation.  

99. The Commission notes that the dismissal of cases by national judicial authorities is not 

necessarily due to weaknesses in the cooperation between OLAF and the national authorities 

although there is room for improvement (see also Commission’s replies to paragraphs 97 and 98). 

Important reasons why facts, for example, may be time-barred would be that OLAF received the 

initial information too late or that the recipient of the judicial recommendation did not act on it in an 

efficient manner.  

OLAF generally does not deliver to judiciaries time-barred cases. 

100. The Commission would like to underline the complexity of the matter. 

In fact, the investigative powers of an administrative office are not comparable to those attributed to 

investigative bodies working for the national public prosecutor's offices. It may therefore happen 

that, despite great investigative efforts deployed by OLAF, its limited investigation powers and 

practical possibilities do not allow collecting clear evidence of a criminal offence. Therefore, 

important elements of evidence of a fraud, such as the payment of bribes, the individual 

responsibilities of the persons concerned, or the mens rea, may not be obtained.  

Moreover, Article 11(2) of Regulation 883/2013 is not per se a sufficient legal basis to allow all 

Member States' judicial authorities to use OLAF reports as evidence in trial.  

Therefore, in some Member States, after receiving the OLAF final report, prosecutors start 

investigation activities once again in order to acquire admissible evidence. In these cases, the 

insufficient evidence that justifies the dismissal is not the evidence collected by OLAF, but the 

evidence collected by national investigators (see also Commission's reply to paragraph 102).  

Conversely, it appears that sometimes prosecutors expect the OLAF final report to be a ready-to-use 

product, which does not require any further investigation activity or, when prosecutors cannot use 

evidence collected by OLAF, just requires repeating investigation activities already carried out by 

OLAF investigators. Then, if evidence is not already available in full in the OLAF final report, the 

case may be dismissed because evidence is deemed insufficient. 

There are also cases where dismissals appear to be motivated by limited knowledge of the rules 

governing EU funding and notably the obligation of the beneficiary to provide accurate information.  

Dismissals by national authorities might also take place in politically sensitive cases.  

Nonetheless, OLAF continuously works on improving the quality of final reports and the follow-up 

to its recommendations. A number of projects are already under preparation, such as new templates 

for the final reports. 

101. The period that has elapsed since the alleged offence was committed is not only linked to the 

duration of OLAF's investigations, which has decreased continuously over the past years, but also 

to the detection of the fraud,  the timing when it was communicated to OLAF and the time when the 

national prosecutor finally acted on OLAF’s recommendation.  
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The Commission notes that the analysis concerning the follow-up of OLAF’s investigations is 

based on a relatively small number of interviews with Commission services and Member States' 

judicial authorities.   

See also Commission's reply to paragraph 99. 

102. The Commission’s 2017 evaluation of the OLAF Regulation has identified as the main factor 

hindering the follow-up to judicial recommendations the fact that the Regulation does not 

sufficiently ensure the use of OLAF reports as evidence in trial in the Member States. In some 

Member States, after receiving the OLAF final report, prosecutors carry out all the investigation 

activities once again in order to acquire admissible evidence. This raises efficiency issues, and may 

lead to offences becoming time-barred. 

The question of admissibility has been addressed in the Commission's proposal to amend 

Regulation 883/2013.  

It should be taken into account that not all Member States apply the legality principle: in those 

where the launch of a case is a discretionary decision of the judicial authority, an OLAF final report 

can be the decisive argument in favour of opening a judicial investigation.  

103. The Commission notes that the average duration of closed and ongoing investigations was 15.8 

months and that the average duration of the selection corresponding to these cases was 1.8 

months.
10

 

OLAF opens investigations following the analysis of information of potential investigative interest 

received by OLAF from external sources. This is done without undue delay. 

It is also OLAF's normal practice to open cases following information retrieved in the framework of 

its own investigative activities to promptly tackle irregular conduct.  

104. The creation of the EPPO will help rectify certain shortcomings of the current system of 

investigations and prosecutions of offences against the financial interests of the EU. OLAF, as all 

EU IBOAs and Member States' competent authorities, will have to report to EPPO without undue 

delay any suspicion of possible criminal offence falling within the EPPO's investigative 

competence. The EPPO will thus be able to directly start criminal investigations and prosecutions of 

cases of suspected fraud, and bring those cases to court. The Commission has adopted its proposal 

for the amendment of Regulation 883/2013, which will adapt the functioning of OLAF to the 

establishment of the EPPO, to ensure close cooperation based on the complementarity of their 

respective mandates. 

Pending the setting-up of the EPPO, OLAF ensures the mutual exchange of information with the 

competent national authorities under Article 12 of Regulation 883/2013 by transmitting in due time 

to the competent national authorities any relevant information obtained in the course of external 

investigations. 

It should furthermore be noted that the average duration of closed and ongoing OLAF investigations 

has significantly decreased compared to past years (from 22.4 months in 2011 to 15.8 months in 

2017). 

Common reply to paragraphs 106-108: 

                                                           

10
  See 2017 OLAF Report. 
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As stated by the ECA, recovery usually takes several years, and therefore comparing amounts 

recommended and recovered during the same period does not provide an accurate measurement and 

underestimates the amount of recoveries. Under shared management, it is the responsibility of the 

Member States to recover the unduly spent amounts from the beneficiaries.  

In addition, the financial impact of the precautionary measures recommended by OLAF and the 

amounts thus prevented from being unduly spent have not been included in the scope of the audit 

and have therefore not been analysed.  

The Commission notes that the actual recoveries following the investigations by OLAF exceed by 

far the costs of OLAF.  

109. OLAF has continuously worked on improving the quality of its final reports and 

recommendations. Notably, in October 2016 OLAF issued new instructions to investigators to 

ensure the clarity of information provided by OLAF with respect to estimated amounts to be 

recovered.  

See also Commission's reply to paragraph 115. 

110. The ECA’s findings in paragraph 110 highlight the fact that there is sometimes a question of 

timing to be considered when a double objective needs to be pursued, namely that of recovery of 

unduly paid sums and of not jeopardising the criminal investigation at national level. This is why 

recovery procedures are at times put on hold. This situation is, however, relatively rare and 

concerns cases where there is a national pre-trial procedure ongoing and the national judicial 

authorities have expressly requested OLAF to ensure strictest confidentiality for a certain period of 

time (normally until the performance or finalisation of certain activities). The periods during which 

recovery procedures are put on hold are generally short. 

In most of the cases, however, the financial recovery procedure is conducted in parallel, 

independently from the judicial procedure, according to the rules on recovery following 

administrative irregularities. The issue is addressed in the “OLAF Guidelines on the use of OLAF 

Final Reports by Commission Services for recovery procedures and other measures in the direct 

expenditure and external aid sector”, which states that administrative and/or financial penalties may 

be taken without prejudice to any action taken at national level and that the Authorising Officer by 

Delegation (AOD) should not await the outcome of criminal proceedings (if any) before taking 

administrative or recovery action, unless specifically asked to do so by OLAF. 

112. The Commission is of the opinion that by applying financial corrections in the area of shared 

management, including when recommended by OLAF, and by ensuring that the corresponding 

amounts are withdrawn from the programme expenditure, the EU budget is protected. 

When a shared management Directorate-General, e.g. DG REGIO, receives a final case report from 

OLAF, it sends a financial follow-up letter to the Member State to request the recovery of EU funds 

in line with the OLAF final report. The Member State is requested to provide its observations. In 

case the Member State disagrees with OLAF’s assessment and recommendation, DG REGIO 

assesses the Member State's reply against all applicable rules and takes a final position. The AOD 

may decide to follow the conclusions of the OLAF final report and implement the recommendation 

as set out in the report, including by proposing the Commission to adopt a financial correction 

decision of the appropriate amount, taking into account applicable law. 

In case the Member State agrees with the OLAF financial recommendation, it is then for the 

national authorities to recover the funds from the respective beneficiaries. Under the Common 

Provisions Regulation (EU) 1303/2013, Member States are obliged to recover amounts unduly paid 

following an irregularity. While the Commission has no obligation to check the amounts recovered 

from each beneficiary, the system audits include verification of the accuracy of expenditure of 
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amounts withdrawn and amounts recovered recorded in the certifying authorities’ accounting 

system. In addition, Member States have a strong incentive to detect and correct fraud and irregular 

expenditure, since they may replace irregular amounts which are detected after the submission of 

the accounts by making the corresponding adjustments in the accounts for the accounting year in 

which the irregularity is detected. 

113. In shared management, it is the Member States’ responsibility to determine an amount to be 

recovered in line with EU legislation and national legislation where applicable. DG AGRI monitors 

in a systemic way whether Member States manage the recovery of debts properly and, if necessary, 

follows up in the context of the conformity clearance procedure. 

The EU budget is protected by the application of the so called 50/50 rule. It provides that when 

debts are not recovered within a specified time limit, half of the relevant amount, including 

interests, is re-credited to the EU budget. Moreover, in case the debt was not recovered due to 

negligence of the Member State, the total amount of the debt is re-credited to the EU budget. 

114. As the ECA itself states in paragraph 107, recovery is a lengthy procedure, taking an average 

of 36 months, which means that it can take even longer in individual cases. For example, one such 

recommendation issued in the period 2012-2014, and in which a final decision has yet to be taken, 

accounts for 20% of the overall amount recommended to DGs REGIO, EMPL and AGRI in that 

time frame. Therefore, the rate of recovery can be expected to increase over time.  

The Commission notes that the ECA’s analysis does not include the amounts prevented from being 

unduly spent from the EU budget as decided by the Commission following OLAF's 

recommendations. These amounts alone total EUR 160 million with regard to recommendations 

issued between 2012 and 2014 and would, for the sake of comparison, be equal to 16% of the 

overall amount recommended for recovery to the three Directorates-General in that time frame. 

The Commission underlines that EU money has been recovered or withdrawn, where possible, in 

order to safeguard the EU budget.  

See also reply to paragraphs 106-108. 

115. The final decision on the amounts to be recovered falls under the scope of activity of the 

Authorising Officer by Delegation. 

The main reason for not recovering the amounts as recommended by OLAF has been the lack of 

legal base to apply a financial correction.  

The instructions to OLAF staff on drafting and calculating financial recommendations dated 

October 2016 provide, inter alia, for a detailed outline on how to determine the relevant amounts 

(estimated impact of the facts established, estimated amounts to be recovered and the estimated 

amounts to be prevented from being unduly spent) as well as the information provided in the 

recommendation document and final report supporting these amounts. These instructions were 

followed up in July 2017 by OLAF with the adoption of “Guidelines on Financial Monitoring” 

which refocuses and simplifies the monitoring of financial recommendations. As the new 

instructions and revised guidelines are relatively recent, their full impact has yet to been seen in the 

system.  

See also Commission's reply to paragraph 114.  

116. The Commission highlights that the amount of the recovery orders issued by DG CNECT and 

DG RTD as a follow-up to OLAF final reports exceeds the total value of the recommendations sent 

to the Directorates-General. A substantial part of the recoveries was hampered by liquidation of the 

beneficiaries concerned after the OLAF investigation. This is particularly the case for DG CNECT, 

where the liquidations prevented the recovery of EUR 7.86 million, accounting for more than 50% 

of the total amounts for which recovery orders were established. 
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As reported by the ECA, recovery usually takes several years. The recovery process continues for 

many financial recommendations issued during the period 2012–2016 and was still pending at the 

time of the ECA audit. 

OLAF's instructions on financial recommendations (see Commission's reply to paragraph 115) 

clarify, inter alia, how to determine the relevant amounts, including the estimated amounts to be 

recovered using, where possible, IBOA's own rules.  

117. The Commission takes note of the 20 cases examined and would like to add that also other 

Directorates-General than DG CNECT and DG RTD are involved in direct management.  

First bullet point: OLAF’s final reports can be used in financial and administrative procedures 

unless OLAF indicates specific reasons why this cannot be done due to the criminal investigation. 

See also Commission's reply to paragraph 110. 

Second bullet point: See Commission's reply to paragraph 109. 

In case a spending DG is of the view that a final report does not contain clear or adequate evidence, 

it may contact OLAF and ask for clarifications. 

Third bullet point: The Commission would like to point out that in many cases the liquidation 

following insolvency of a beneficiary happens after the closure of the case by OLAF, after the 

recovery order has been issued or the enforceable decision taken. 

119. The scope and nature of an audit is different from that of an OLAF investigation and will not 

cover aspects such as corruption, fraud and other serious financial irregularities. Audits may not 

identify the full amount to be recovered and may not necessarily lead to exclusion of entities by the 

EDES panel. 

See also Commission's reply to paragraph 109. 

120. The number of such actions is limited in relation to the number of recommendations issued by 

OLAF. 

Common reply to paragraphs 122-123: 

The Commission notes that also DG NEAR and DG ECHO are recipients of OLAF financial 

recommendations in the field of indirect management.  

The ECA states that at the time of the audit recoveries had been made regarding 38% of OLAF's 

financial recommendations. Given the time it takes to make meaningful progress in the recovery 

process, this percentage will further increase over time. 

With regard to the sample, see Commission’s reply to paragraph 117 on direct management which 

applies mutatis mutandis also for the sample on indirect management. 

124. The Commission notes that DG DEVCO’s operations are implemented in a particular context: 

geographically dispersed operations, high number of operations, diversity of implementing 

organisations and partner countries and a diversity of aid delivery methods. In addition, the legal 

and law enforcement contexts applicable to DG DEVCO's operations are very different compared 

with operations under shared management and much more diverse. OLAF takes this and the 

likelihood of recovery into account in its selection procedure. It should be noted that many 

beneficiaries also of external aid are based in Europe and therefore can be excluded from future 

funding following an OLAF investigation. 

The default approach of DG DEVCO is to follow OLAF's recommendations. However, when there 

are important reasons not to follow OLAF's recommendations, DG DEVCO reports back to OLAF 

on the decision and measures taken. 
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The high-risk environment in which DG DEVCO operates can therefore explain why DG DEVCO 

sometimes does not follow up on the financial recommendations of OLAF.  

OLAF and DG DEVCO will engage in a still closer cooperation in order to increase the number of 

successful recoveries. 

126. The EPPO will be a single, independent European prosecution office operating across the 

participating Member States. European Delegated Prosecutors will be responsible to investigate, 

prosecute and bring to judgement crimes affecting the financial interests of the Union, thereby 

working hand in hand with national law enforcement and judicial authorities. European Prosecutors 

located at central level will, on behalf of the Permanent Chambers, supervise the investigations and 

prosecutions carried out by the European Delegated Prosecutors or, in exceptional cases, conduct 

the investigations themselves. 

This novel approach will substantially enhance the current level of effectiveness and efficiency in 

the fight against crimes affecting the financial interests of the Union. 

127. See Commission's replies to paragraphs 97-104. 

128. 

First bullet point: The EPPO represents a very substantial improvement to the current mechanisms 

of judicial cooperation among Member States. Moreover, its structure (Permanent Chambers and 

European Prosecutors from each Member State) is designed to bring in the necessary national 

expertise while ensuring the development of European investigation and prosecution policies. 

The decision-making processes in the EPPO take due account of the need for swift investigatory 

and prosecutorial action and for ensuring a common investigation and prosecution policy of the 

EPPO. The need for internal consultation and translation is inherent to an EU body operating across 

Member States and tackling cross-border crime. 

The investigations of the EPPO will be primarily carried out by the European Delegated Prosecutors 

under the supervision of the European Prosecutor coming from the same Member State as the 

European Delegated Prosecutor, and under the direction and instruction of the competent Permanent 

Chamber. The European Prosecutors sitting in the Permanent Chambers are familiar with the legal 

system and know the language of the European Delegated Prosecutors they supervise. In addition, 

the staff in the EPPO headquarters supporting the College and chambers will need to reflect an 

appropriate coverage and balance of legal systems and languages to support their work. The EPPO 

Regulation also allows the Permanent Chambers to delegate its decision-making powers to the 

supervising European Prosecutor in specific cases, where an offence is not serious enough or the 

proceedings are not complex.  

The work of the EPPO should, in principle, be carried out in electronic form. This will further 

facilitate the communication between the European Delegated Prosecutors, the supervising 

European Prosecutors and the Permanent Chambers. Should there be need for additional 

translations, the EPPO may seek such services from the Translation Centre of the bodies of the EU. 

Second bullet point: The Commission does not share the ECA's assessment. The EPPO will be 

directly responsible for the investigations, prosecutions and bringing to judgement of crimes 

affecting the financial interests of the Union. In this respect, European Delegated Prosecutors, who 

will be equipped with the same powers as national prosecutors in addition to those following 

directly from the EPPO Regulation, will carry out the investigations hand in hand with national 

authorities, while the latter shall ensure that all instructions given by the European Delegated 

Prosecutors are followed.  
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The EPPO Regulation contains also very specific obligations on Member States to provide 

European Delegated Prosecutors with the resources and equipment necessary to exercise their 

functions (Article 96(6)). 

In addition, OLAF, because of its very mandate in the area of PIF, is called on to become an 

important source of information to the EPPO. Union institutions and bodies may use OLAF for a 

preliminary verification of allegations in cases where they lack the expertise to assess whether 

certain information may need reporting to the EPPO. 

Third bullet point: Article 24 of the EPPO Regulation clearly states that all institutions, bodies, 

offices and agencies of the Union and the authorities of the Member States shall without undue 

delay report to the EPPO any criminal conduct in respect of which it could exercise its competence. 

It is the EPPO that will thereupon decide whether to exercise its competence by either initiating a 

criminal investigation or use its right of evocation. The purpose of the preliminary evaluation 

mechanism is to allow IBOAs to make use of OLAF and its specialised expertise to assess 

information available to the IBOA and to provide the EPPO with good quality information. It shall 

be efficient and not hamper the decision making process by the EPPO. 

The Commission proposal for the revision of Regulation 883/2013 contains a specific provision on 

the preliminary evaluation by OLAF, including a strict deadline for its completion. 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

130. The specific issues raised by the ECA regarding the Commission's anti-fraud policy cannot be 

seen in isolation from the important recent legislative initiatives and other developments in the area 

of the fight against fraud listed below:  

 Revision of the Staff Regulations for officials and other servants of the European Union in 

2013; 

 Updated integrated control framework and peer review of fraud risk in 2017; 

 Directive (EU) 2017/1371 on the fight against fraud to the Union's financial interests by means 

of criminal law (PIF Directive);  

 Regulation 2017/1939 setting up the EPPO;  

 Proposal of 2018 to amend the OLAF Regulation 883/2013; 

 New Financial Regulation 2018/1046;  

 Initiative for a revision of the Financial Framework Regulation on decentralised agencies; 

 Proposals for post-2020 spending programmes; 

 Ongoing update of the Commission’s Anti-Fraud Strategy (CAFS). 

Please see Commission's reply to paragraph 9. 

131. The legal constraints of the current irregularity reporting system and the complexity of the task 

have not been sufficiently reflected in the ECA report. 

The Commission is aware of certain limits of its reporting system but has progressively and 

continuously worked to improve the irregularity reporting by Member States (see Commission's 

replies to paragraphs 24 and 25). As the ECA itself indirectly acknowledges in paragraph 31, 

currently there is no other system (national or within the EU institutions) collecting data on fraud to 

the same level of detail as IMS. 

132. There is no cost-effective method to estimate undetected fraud reliable and defendable enough 

for evidence-based policy (see Commission's replies to paragraphs 14–16). The methods mentioned 

by the ECA would not be well-suited in this specific context (see replies to paragraphs 33–37).  

133. The Commission agrees that the analysis of fraud patterns and vulnerabilities should be a 

priority while taking into account that such studies are very resource-intensive.  
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The Commission considers that an identification of the motivation of fraudsters would not add 

significant value to its fight against fraud. Furthermore, some of the causes highlighted in the report 

have already been targeted by legislative proposals such as the 2018 Financial Regulation or the 

relevant risks have been duly taken into consideration in the audit activity of the Management and 

Control Systems in shared management. See Commission's replies to paragraphs 39–49. 

134. In the domain of public procurement, the EU has broadened and facilitated market access, in 

particular for SMEs, with the reform of the Public Procurement Directives in 2014 and further 

initiatives. Those policy impulses, aiming at e.g. enhanced transparency, more digitalised processes 

and simplification, are also reflected in the new Financial Regulation and will contribute to 

reducing the risk of corruption. 

Recommendation 1 – Gain better insight into the scale, nature and causes of fraud in EU 

spending  

The Commission partially accepts the recommendation.  

The Commission, in close cooperation with the Member States, has considerably improved its 

irregularity reporting system over the past years, allowing for a better and more refined analysis. 

The Commission is committed to further improve the reporting of irregularities and fraud and the 

analysis of the nature of fraud on the basis of tailored data collection and a better understanding of 

the overall anti-fraud framework in the different Member States. 

It is, however, not possible to establish an estimate of the scale of the undetected level of fraud 

which is reliable and defendable enough for evidence-based policy, also taking into account the 

constraint of the efficient use of the limited resources available to the Commission.  

a) The Commission partially accepts recommendation 1 a). 

The Commission agrees to enhance IMS further, subject to a feasibility study and availability of 

resources. The inclusion of all spending areas may imply significant development costs and may 

impact significantly on the overall performance of IMS. It would also require legislative proposals. 

From the Commission’s point of view, integrating completed OLAF investigations should in 

principle be possible. However, due to data protection rules and confidentiality requirements, 

ongoing investigations would have to be excluded. Also for completed investigations, reporting 

should be done by the Member States in order to ensure that national confidentiality rules on 

criminal investigations are respected. Furthermore, as regards investigations by the future EPPO, it 

is not up to the Commission to make any commitment. 

It should also be pointed out that the Commission proposed in 2014 abolishing the threshold of 

EUR 10 000 as of which Member States must report investigations concerning fraudulent 

irregularities in IMS. Member States, however, rejected this proposal. 

b) The Commission partially accepts recommendation 1 b). 

The Commission intends to enhance the analysis of the risks of fraud and corruption against the EU 

budget, including the analysis of the nature and causes of fraud. In this context, risk indicators could 

be identified. The methods suggested by the ECA (encounter surveys and indexes based on 

administrative data) are, however, not suitable for the EU budget and their cost would not be 

justified in relation to the expected results. 

135. While the Commission's anti-fraud strategies currently use few measurable objectives and 

indicators, general principles and priorities set out in anti-fraud strategies contribute to a coherent 

approach in the Commission's fight against fraud (see Commission replies to paragraphs 59–64). 

Reporting on the effectiveness of both the corporate and the departmental anti-fraud strategies will 
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improve once an enhanced analysis function as referred to in the Commission's reply to 

recommendation 1 will be operational. 

136. Strategic fraud risk management and fraud prevention are important objectives for the 

Commission. 

It has put in place a decentralised model of financial management, where Authorising Officers by 

Delegation, e.g. Directors-General, are responsible for internal control, including risk management 

and fraud prevention. Respective responsibilities and duties are well defined and since 2017, all 

Commission services are obliged to appoint a senior manager in charge of risk management, to 

support and advise the Authorising Officer by Delegation on matters of internal control, including 

fraud risk management. 

Information on anti-fraud measures are reported to the College of Commissioners which takes 

overall political responsibility for the management of the EU budget. Each Member of the 

Commission receives fraud-related information directly by the service under his/her responsibility 

and reports important cases to the College.  

The individual mission letters by the President of the Commission are committing each 

Commissioner to pay specific attention to sound financial management of EU funds which 

reinforces the Commission's political commitment to zero tolerance for fraud and to systematically 

ensure the protection of the EU budget from fraud. 

The Commission considers that OLAF could assume a stronger and more strategic role as a 

coordinator with regard to the anti-fraud policies of the Commission services and executive 

agencies. OLAF’s oversight role is being considered in the ongoing update of the CAFS. 

Recommendation 2 – Ensure leadership of the Commission’s anti-fraud actions 

The Commission considers that its current internal organisation in practical terms already reflects 

the recommendation 2.1. See also Commission's reply to paragraphs 50-54. 

The Commission partially accepts recommendation 2.2 

The Commission accepts most of the substance of the recommendation. The Commission estimates 

that its anti-fraud strategy can only gradually be adapted to comply with the recommendation, the 

full implementation of which could be achieved around the mid-point of the Multiannual Financial 

Framework 2021–2027. 

First indent: The Commission shares the ECA’s view that its anti-fraud strategy should be preceded 

by a comprehensive fraud risk assessment.  

The implementation of such a fraud risk assessment would however take time and have important 

resource implications as it would require not only the establishment of an enhanced analysis 

function, as referred to in the Commission’s reply to recommendation 1, but also the pursuit of 

appropriate data collection and analysis over several years (see Commission's replies to paragraphs 

14–16, 29, 33–37, 47). 

137. The Commission notes that, to a considerable extent, for the 2014–2020 period fraud-proofing 

was carried out at the sub-legislative level, notably by drafting model contracts and agreements. 

Furthermore, in shared management, clear provisions have been in place concerning irregularities, 

of which fraud is a sub-category. 

See Commission's reply to paragraph 67. 

138. With the “Better Regulation Toolbox” of 2017 (see Commission's replies to paragraphs 71 and 

72 above), fraud-proofing was formally integrated in the legislative drafting process. Nevertheless, 
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fraud-proofing of spending programmes was already required under the Commission Anti-Fraud 

Strategy of 2011,
11

 i.e. for the Multiannual Financial Framework 2014–2020. 

The 2021–2027 Multiannual Financial Framework proposal of the Commission on the Common 

Provisions Regulation contains a provision requiring the authority responsible for managing the 

programme to "put in place effective and proportionate anti-fraud measures and procedures, taking 

account of the risks identified". This provision, Article 68(1)(c), applies to the seven shared 

management funds. 

139. Under shared management, it is up to Member States to take all necessary measures to protect 

the EU financial interests, in particular those preventing, detecting and correcting irregularities and 

fraud, as appropriate and on their own responsibility. In this respect, they have access to the 

exclusion decisions taken as part of EDES. 

As far as the feeding of information into EDES is concerned, national authorities have to transmit 

information of detected fraud and/or irregularity, where required by sector-specific rules. This is 

done through an interface between IMS and EDES. 

See also Commission's reply to paragraph 138. 

140. The Commission is continuously promoting the use of ARACHNE with the Member States 

(see Commission's replies to paragraphs 85-88 and recommendation 3.3). 

Recommendation 3 – Increase the use of fraud-prevention tools  

The Commission partially accepts recommendation 3.1.  

The package of legislative proposals for the Multiannual Financial Framework was launched in 

May and June 2018, i.e. before receipt of the ECA’s recommendation. Those proposals were fraud-

proofed to the extent possible within the tight deadlines for the launch of the MFF package.  

Already under the current MFF Member States are required to put in place effective and 

proportionate anti-fraud measures taking into account the risk identified, pursuant to Article 

125(4)(c) of the Common Provisions Regulation (EU) 1303/2013. The Commission considers that a 

fraud risk assessment is an ongoing exercise, not linked to any particular timeframe. The 

Commission's Common Provisions Regulation (CPR) proposal supports the requirement to carry 

out a fraud risk assessment. However, it does not foresee a specific timing from Member States to 

do it. The Commission is of the opinion that adding a requirement to be met before adoption would 

delay the programme adoption, which goes against the objective of the CPR. 

A study on Member States’ compliance with this provision is being finalised. Member States will 

build on this experience for their future fraud risk assessment.  

The Commission is considering reinforcing OLAF’s analytical capabilities, which would, in the 

course of the 2021-2027 programming period, contribute to a refinement of the Commission's fraud 

risk assessments (see the Commission’s replies to recommendations 1 and 4). 

The Commission accepts recommendation 3.2 a).  

In accordance with the Financial Regulation, the relevant Directorate-General is obliged to use the 

early detection and exclusion system where the circumstances require it. Several actions have 

already been conducted to promote the use of EDES. 

The Commission accepts recommendation 3.2 b). 

                                                           

11
  COM (2011) 376 final, p. 8, paragraph 'Fraud prevention'. 
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A modification of the Financial Regulation by the legislator would be necessary in order to oblige, 

as far as shared management is concerned, the Member States to flag fraudulent economic 

operators. 

The Commission had initially proposed (COM (2014)358) a clear obligation for the Member States 

to use IMS data as a ground for exclusion. However, Member States opposed any obligation to 

exclude on the basis of the information they provide in IMS. 

The Commission accepts recommendation 3.3.   

The Commission has provided information, targeted training and active support and guidance on 

the ARACHNE tool to all Member States. However, ARACHNE is used on a voluntary basis as 

there is no legal obligation to enforce its use. The Commission will continue to provide active 

assistance to all authorities and encourage those Member States which do not sufficiently (or not at 

all) use Arachne to do so, as outlined in the "Charter for the introduction an application of the 

Arachne Risk Scoring Tool in the management verifications" shared with all Member States. 

See Commission replies to paragraphs 85–88. 

141. With regard to the overall impact of OLAF’s investigations, it is important to note that the 

precautionary measures issued by OLAF (see Article 7 of Regulation 883/2013) and the overall 

deterrent effect of OLAF’s actions are also important elements of fighting fraud which need to be 

assessed.  

The analysis concerning the follow-up of OLAF’s investigations is based on a relatively small 

number of interviews with Commission services and Member States judicial authorities.  

The Commission highlights that also other actors, in particular other EU institutions and Member 

States, have in the current system important roles and responsibilities to detect and investigate 

irregularities and to take appropriate follow-up measures.  

As regards the indictment rate, the efficiency of OLAF's investigations cannot be measured by this 

single criterion, as indictment is only one of the many outcomes of OLAF investigations. It is 

frequent good practice that OLAF and national judicial authorities work in parallel and coordinate 

their operational activities without losing time. OLAF has also improved its cooperation with the 

judicial authorities on the follow-up to its recommendations.  

The difficulties regarding the follow-up given by national authorities to OLAF’s judicial 

recommendations are a long-standing challenge, well-known to OLAF, the Commission and the 

Member States. To address this challenge, the Commission has proposed the creation of the EPPO. 

Also, the recent Commission proposal to amend Regulation 883/2013 aims to improve the follow-

up to OLAF's judicial recommendations, notably by clarifying the admissibility of OLAF 

investigation results in judicial proceedings in Member States. 

See also Commission's replies to paragraphs 94–104.  

142. OLAF has taken action with the aim of clarifying the information provided in final reports and 

the content of the recommendations in relation to estimated amounts to be recovered. OLAF issued 

"Instructions on drafting Financial Recommendations and related sections of the Final Report" in 

October 2016 which should make OLAF recommendations easier to implement. The effect of these 

instructions on financial recommendations will only be fully visible in the future. 

Furthermore, in July 2017 OLAF issued new "Guidelines on Financial Monitoring" designed inter 

alia to shorten the period for the spending Directorates-General to calculate the amounts to be 

recovered.  

See also Commission's replies to paragraphs 106–124. 
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Recommendation 4 – Reconsider OLAF’s role and responsibilities in combatting fraud in EU 

spending in light of the establishment of the EPPO  

The Commission partially accepts the recommendation. 

As regards the investigative function of OLAF, the Commission has taken action to adapt OLAF's 

framework for investigations to the establishment of the EPPO in its proposal for a Regulation of 

the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013, of 

23 May 2018, COM(2018)338.  

The proposed relationship between the two bodies should be based, as prescribed by the EPPO 

Regulation, on the principles of close cooperation, exchange of information, complementarity and 

non-duplication. 

In addition, the proposal foresees targeted changes to enhance the effectiveness of OLAF 

investigations. 

OLAF's administrative investigations will maintain their specific added value to the benefit of the 

overall protection of the Union budget. See also Commission’s replies to paragraphs 126–128. 

With regard to fraud prevention and fraud risk analysis, the Commission intends to reinforce 

OLAF’s role (see Commission's replies to recommendations 1–3). 

a) The Commission shares the ECA’s view that OLAF could assume a stronger role in the anti-

fraud policies of the Commission services and executive agencies. Such a strengthened role is being 

considered in the upcoming update of the CAFS (see Commission's replies to paragraphs 50-54 and 

recommendation 2.1). 

As far as real time detailed analysis of fraud patterns and the causes of fraud is concerned, please 

refer to the Commission's replies to recommendations 1 and 2.2. To the extent possible, the 

Commission will increasingly present fraud patterns found in OLAF investigations in case 

compendiums. 

b) Vis-à-vis the Member States, OLAF will continue to perform its coordinating and advisory 

functions, notably as the lead service for irregularity reporting and the Advisory Committee for the 

Coordination of Fraud Prevention. Likewise, the Authorising Officers Responsible in the 

Directorates-General in charge of shared management will continue to exercise their supervisory 

role over the Member States. 

OLAF will then in turn review the anti-fraud policies of those spending Directorates-General, as 

outlined above. 

The analytical component of OLAF's enhanced role can only gradually be implemented and will not 

be fully operational before the mid-point of the Multiannual Financial Framework 2021–2027 

(please refer to the Commission's reply to recommendation 2.2.). As the ECA acknowledges, a 

comprehensive fraud risk assessment forms the basis for fully effective fraud risk management. 

Consequently, the OLAF’s analytical capabilities and its reinforced oversight role will gain 

effectiveness in a gradual process. 
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