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Auditoři EU ověří kontrolní opatření Komise zaměřená na
podvody
Evropský účetní dvůr bude provádět audit toho, jak Evropská komise řídí riziko podvodu ve
výdajích EU. Audit se zaměří na předcházení případům podvodu a reakci na ně a využijí se při
něm také informace od nevládních organizací, akademických pracovníků, státních zástupců a
také Europolu a Eurojustu.
Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2015 o vnímání podvodů a korupce v souvislosti s rozpočtem EU se
71 % respondentů domnívalo, že k podvodům dochází „poměrně často“, a 60 % považovalo korupci za
„významný problém institucí EU“.
Jedná se o výrazné zvýšení oproti bleskovému průzkumu Eurobarometru z roku 2008, kdy podvody
považovalo za poměrně časté 54 % dotázaných a 44 % se domnívalo, že v institucích EU dochází ke korupci.
Juhan Parts, člen Účetního dvora odpovědný za tento audit, uvedl: „Tato čísla svědčí o tom, do jaké míry
naši občané vnímají podvody jako vážný problém. Nemůžeme to jen tak přehlížet s tím, že tomu zkrátka
nerozumí. Jediným řešením je systém EU pro řízení rizika podvodu, který bude podvodnému jednání účinně
předcházet a odhalovat je, vyšetřovat a trestat.“
Podvod se obtížně měří. Prokázat podvod lze pouze prostřednictvím trestního řízení, přičemž pokud se
Komise a členské státy potýkají s nedostatky v oblasti zjišťování a nahlašování podvodů, může to snižovat
spolehlivost dostupných údajů.
V roce 2015 činila celková očekávaná výše podvodů nahlášená Komisi 560 milionů EUR (což představuje
0,4 % plateb z rozpočtu EU). V průměru soudy prokáží podvod přibližně u 10 % všech případů podezření
z podvodu hlášených na úrovni EU. Na základě toho lze odhadnout, že podvody v souvislosti s rozpočtem
EU za rok 2015 dosahují 56 milionů EUR. Auditoři nicméně varují, že není jasné, kolik podvodů zůstane
nezjištěno a nenahlášeno.
Auditorská zpráva by měla být k dispozici v roce 2018.
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