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ES auditoriai skelbia pranešimą apie Komisijos vykdomą 
sukčiavimo kontrolę 
Europos Audito Rūmai šiandien paskelbė trumpą audito pranešimą apie Europos Komisijos 
veiksmus, skirtus sumažinti sukčiavimą. Trumpi audito pranešimai yra nauja ES auditorių 
rengiamų leidinių rūšis. Juose teikiama pagrindinė informacija apie parengiamąjį darbą, 
atliktą prieš vykdomo audito užduoties pradžią, jie skelbiami, kai pranešama apie auditą. 
Šie pranešimai yra informacijos šaltinis tiems, kurie domisi audituojama politika ir (arba) 
programomis. 

Auditoriai šiuo metu atlieka auditą tikrindami, kaip Komisija valdo sukčiavimo riziką ES išlaidų 
srityje. Audito metu daugiausia dėmesio bus skiriama sukčiavimo prevencijai ir atsakui į 
sukčiavimą ir apims NVO įnašus, akademinius darbuotojus ir prokurorus bei Europolą ir 
Eurojustą.  

2015 m. „Eurobarometro“ apklausos dėl sukčiavimo suvokimo ir korupcijos, turinčių įtakos ES 
biudžetui, metu 71 % respondentų manė, kad sukčiavimo atvejai pasitaikydavo „gana dažnai“, 
o 60 % jų manė, kad korupcija „ES institucijose yra didelė“. Tai reikšmingas padidėjimas 
palyginti su 2008 m. „Eurobarometro“ greitąja apklausa, kuomet 54 % respondentų manė, 
kad sukčiavimo atvejai pasitaikydavo gana dažnai, o 44 % jų manė, kad ES institucijose 
pasitaikydavo korupcijos atvejų. 

Sukčiavimą sunku išmatuoti. Jis gali būti nustatytas tik baudžiamojo teismo proceso metu. 
Remiantis Europos Komisijos, valstybių narių ir šalių kandidačių duomenimis, 2016 m. bendra 
ES biudžete nustatyto sukčiavimo vertė buvo apie 391 milijonas eurų. Tačiau dėl įvairių 
veiksnių, susijusių su tuo, kaip šie duomenys renkami ir pranešami, šis įvertis gali būti per 
mažas. 

Auditui vadovauja Audito Rūmų narys Juhan Parts. Tikimasi, kad galutinė audito ataskaita bus 
paskelbta 2018 m. pavasarį. 
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