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Curtea de Conturi Europeană publică o notă informativă 
referitoare la controalele Comisiei vizând combaterea 
fraudei 
Curtea de Conturi Europeană a publicat astăzi o notă informativă de audit cu privire la 
acțiunile Comisiei Europene prin care se urmărește reducerea fraudei. Notele 
informative de audit reprezintă un nou tip de publicații propus de Curte. Ele conțin 
informații generale, bazate pe activitatea de pregătire care precedă o sarcină de audit 
în curs, și sunt publicate după anunțarea auditului respectiv. Aceste documente sunt 
concepute ca o sursă de informații pentru cei interesați de politica și/sau de 
programele care vor fi auditate. 

Curtea de Conturi Europeană desfășoară în prezent un audit cu privire la modul în care 
Comisia gestionează riscul de fraudă la adresa cheltuielilor UE. Auditul se va axa pe 
prevenirea fraudei și pe răspunsul la actele de fraudă și va include contribuții din partea 
ONG-urilor, a cadrelor universitare, a procurorilor, precum și a Europol și a Eurojust.  

În cadrul unui sondaj de opinie Eurobarometru din 2015 cu privire la percepția asupra 
fraudei și a corupției care afectează bugetul UE, 71 % din respondenți au considerat că 
frauda survenea „destul de frecvent” și, potrivit opiniei a 60 % dintre aceștia, corupția 
este „semnificativă în instituțiile UE”. Aceasta reprezintă o creștere considerabilă în 
comparație cu sondajul Eurobarometru Flash din 2008, când 54 % din respondenți 
considerau că frauda survenea cu o frecvență destul de mare și 44 % percepeau 
o prezență a corupției în instituțiile UE. 

Frauda este dificil de măsurat. Existența unei fraude se poate stabili numai în urma unei 
proceduri într-o instanță penală. Pe baza cifrelor provenite de la Comisia Europeană, din 
statele membre și din țările candidate, s-a estimat că, în 2016, valoarea totală a cazurilor 
de fraudă detectate la nivelul bugetului UE a fost de 391 de milioane de euro. Este însă 
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posibil ca această sumă să fie subestimată, având în vedere mai mul ți factori care 
afectează modul de colectare și de raportare a cifrelor. 

Auditul este coordonat de domnul Juhan Parts, membru al Curții de Conturi Europene. Se 
preconizează că raportul final rezultat în urma auditului va fi publicat în primăvara 
anului 2018. 

 


