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ES auditoriai rengiasi nagrinėti Komisijos vykdomą 
sukčiavimo kontrolę 
Europos Audito Rūmai rengiasi atlikti auditą dėl to, kaip Europos 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 buvo 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. 

„Šie skaičiai rodo, kaip rimtai mūsų piliečiai žiūri į sukčiavimo problemą, – pareiškė už auditą atsakingas 
Europos Audito Rūmų narys Juhan Parts. – Mes negalime paprastai to paaiškinti, sakydami, kad jie 
nesupranta. Vienintelis problemos sprendimas – ES sukčiavimo valdymo sistema, kurią taikant sukčiavimo 
veikla būtų veiksmingai užkardyta, aptikta, tiriama ir baudžiama.“  

Sukčiavimą sunku išmatuoti. Jis gali būti nustatytas tik baudžiamojo teismo proceso metu, o galimi 
Komisijos ir valstybių narių sukčiavimo aptikimo ir pranešimo apie jį trūkumai gali sumažinti turimų skaičių 
patikimumą.  

2015 m. bendra Komisijos pranešta įtariamo sukčiavimo vertė sudarė 560 milijonų eurų (tai sudaro 0,4 % 
mokėjimų iš ES biudžeto). Vidutiniškai apie 10 % visų ES lygmeniu praneštų įtariamo sukčiavimo atvejų 
teismai galiausiai nustato kaip faktinius sukčiavimo atvejus. Remiantis šiais faktais gali būti vertinama, kad 
2015 m. ES biudžetui kenkiančio sukčiavimo atvejai sudarė 56 milijonus eurų. Tačiau auditoriai įspėja, kad 
nėra aišku, kiek sukčiavimo atvejų neaptinkama ir apie juos nepranešama. 

Tikimasi, kad auditorių ataskaita bus paskelbta 2018 m. 
 


