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Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto revīzijas īso aprakstu. 
Tā pilns teksts angļu valodā ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē: www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – runaspersona T: (+352) 4398 47 063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – preses sekretārs T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Preses relīze 
Luksemburgā, 2017. gada 19. oktobrī 

 
ES revidenti publicē īsu aprakstu par Komisijas krāpšanas 
kontroles mehānismiem 
Eiropas Revīzijas palāta šodien ir publicējusi revīzijas īsu aprakstu par Eiropas Komisijas 
rīcību krāpšanas samazināšanai. Revīzijas īsi apraksti ir ES revidentu jauna veida 
publikācijas. Tajos ietver vispārīgu informāciju, kuras pamatā ir sagatavošanās darbs, 
kas veikts pirms īstenojamā revīzijas uzdevuma sākšanas, un tos publicē pēc 
paziņojuma par revīziju. Tie iecerēti kā informatīvs materiāls tiem, kuri interesējas par 
revidējamo politikas virzienu un/vai programmām. 

Revidenti pašlaik veic revīziju par to, kā Komisija pārvalda krāpšanas risku ES izdevumos. 
Revīzijā galveno uzmanību pievērsīs krāpšanas novēršanai un reaģēšanai uz to, un 
revīzijas darbā tiks iesaistītas arī NVO, akadēmisko aprindu pārstāvji un prokurori, kā arī 
Eiropols un Eurojust.  

Eirobarometra 2015. gada apsekojumā par to, kā tiek uztverta krāpšana un korupcija, kas 
skar ES budžetu, 71 % respondentu uzskatīja, ka krāpšana notiek “diezgan bieži”, un 60 % 
domāja, ka korupcija “ES iestādēs ir ievērojama”. Tas ir krietni vairāk nekā 2008. gada 
Eirobarometra zibensaptaujā, kad 54 % uzskatīja, ka krāpšana notiek diezgan bieži, un 
44 % domāja, ka ES iestādēs vērojama korupcija. 

Krāpšanu ir grūti izmērīt. To var noteikt tikai ar kriminālās tiesvedības procedūru. Saskaņā 
ar datiem, kuri tika iegūti no Eiropas Komisijas, dalībvalstīm un kandidātvalstīm, atklātās 
krāpšanas kopsumma ES budžetā 2016. gadā bija aptuveni 391 miljons EUR. Tomēr, 
ņemot vērā vairākus faktorus, kuri ietekmē datu vākšanu un ziņošanu, šī aplēse varētu 
būt pārāk zema. 

Revīziju vada ERP loceklis Juhan Parts. Revīzijas galīgo ziņojumu plānots publicēt 
2018. gada pavasarī. 
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