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E sajtóközlemény célja, hogy rövid összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által közzétett előzetes tájékoztatóról. 
Az előzetes tájékoztató teljes szövege itt tölthető le angol nyelven: www.eca.europa.eu. 
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Az Európai Számvevőszék tájékoztatót tesz közzé a 
Bizottság csalás elleni fellépéséről 
Az Európai Számvevőszék ma előzetes tájékoztatót tett közzé az Európai Bizottságnak a 
csalás visszaszorítására irányuló intézkedéseiről. Az előzetes tájékoztató, amely a 
Számvevőszék kiadványainak legújabb típusa, egy adott, folyamatban lévő 
ellenőrzésről nyújt háttér-információt az ellenőrzés megkezdése előtt végzett 
előkészítő munka alapján. Közzétételére az ellenőrzés bejelentését követően kerül sor. 
Célja a vizsgált szakpolitika, illetve programok iránt érdeklődők tájékoztatása. 

Ellenőreink jelenleg vizsgálják, hogyan kezeli a Bizottság a csalás kockázatát az uniós 
kiadások terén. Az ellenőrzés a csalás megelőzésére és a csalás eseteire való reagálásra 
fog összpontosítani, és támaszkodik civil szervezetek, tudományos szakemberek és 
ügyészek, valamint az Europol és az Eurojust közreműködésére is. 

Az Unió költségvetését érintő csalás és korrupció megítéléséről készült 2015-ös 
Eurobarométer-felmérésben a válaszadók 71%-a vélte úgy, hogy a csalás „meglehetősen 
gyakori”, 60%-uk szerint pedig „az Unió intézményeiben számottevő a korrupció”. Ez 
jelentős növekedés az Eurobarométer 2008-as gyorsfelmérésének adataihoz képest, 
amikor 54% vélte meglehetősen gyakorinak a csalást, és 44% szerint fordult elő korrupció 
az uniós intézményekben. 

A csalás nehezen mérhető, megállapítani csak büntetőeljárás útján lehet. 2016-ban az 
Európai Bizottságtól, a tagállamoktól és a tagjelölt országoktól származó adatok szerint az 
Unió költségvetésében feltárt csalások becsült összértéke 391 millió euró volt. Az 
adatgyűjtést és -szolgáltatást befolyásoló számos tényező miatt azonban a valós érték 
ennél magasabb is lehet. 

Az ellenőrzést Juhan Parts számvevőszéki tag vezeti. A végleges ellenőrzési jelentés 
közzétételére várhatóan 2018 tavaszán kerül sor. 
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