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Одиторите на ЕС ще извършат одит относно контрола 
на Комисията върху измамите 
Европейската сметна палата взе решение да предприеме одит на управлението от страна 
на Комисията на риска от измами при разходването на средствата на ЕС. Одитът ще се 
съсредоточи върху предотвратяването на измамите и ответните действия спрямо 
измамите и ще използва приноса на неправителствени организации (НПО), 
представители на академичните среди, прокурори, както и на Европол и Евроюст. 

В проучване от 2015 г. на Евробарометър относно нагласите спрямо измамите и корупцията, 
засягащи бюджета на ЕС, 71 % от респондентите са на мнение, че измамите се случват „твърде 
често“, а 60 % считат, че корупцията в институциите на ЕС е „значителна“.  

Това представлява съществено увеличение в сравнение с експресното проучване на Евробарометър 
през 2008 г., когато 54 % от отговорилите са на мнение, че измамите се случват „твърде често“, а 44 % 
считат, че съществува корупция в институциите на ЕС.  

Г-н Juhan PARTS, член на Европейската сметна палата, отговарящ за одита, заяви: „Тези данни 
показват колко сериозно приемат нашите граждани проблема с измамите. Не можем просто да 
махнем с ръка и да твърдим, че те не разбират. Единственото решение е създаването на 
европейска управленска система, която ефективно да предотвратява, разкрива, разследва и 
наказва измамната дейност.“   

Измамата трудно може да бъде измерена. Тя може да бъде установена само чрез наказателна 
съдебна процедура, а евентуалните слабости в процедурите на Комисията и държавите членки за 
разкриване и докладване на измамите могат да намалят надеждността на наличните данни.  

През 2015 г. общата стойност на предполагаемите измами, докладвани от Комисията, възлиза на 
560 млн. евро (което представлява 0,4 % от плащанията от бюджета на ЕС). Средно около 10 % от 
всички предполагаеми случаи на измама, докладвани на равнище ЕС, приключват с действителното 
им установяване от съдилищата като измами. На тази основа измамите, свързани със средства от 
бюджета на ЕС за 2015 г., могат да бъдат оценени на 56 млн. евро. Одиторите обаче обръщат 
внимание, че не е ясен размерът на измамите, които остават неразкрити или недокладвани. 

Докладът на одиторите се очаква да бъдат готов през 2018 г. 
 


