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Οι ελεγκτές της ΕΕ θα εξετάσουν τις ελεγκτικές δικλίδες
που εφαρμόζει η Επιτροπή έναντι του κινδύνου απάτης
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σκοπεύει να διενεργήσει έλεγχο με αντικείμενο την εκ
μέρους της Επιτροπής διαχείριση του κινδύνου απάτης κατά την εκτέλεση δαπανών της ΕΕ. Ο
έλεγχος θα εστιάσει στην πρόληψη της απάτης και την αντίδραση σε περίπτωση που
διαπιστωθεί τέτοιο φαινόμενο, και θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις από ΜΚΟ, την ακαδημαϊκή
κοινότητα και από αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και από την Ευρωπόλ και τον οργανισμό
Eurojust.
Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που διεξήχθη το 2015 σχετικά με την αντίληψη των πολιτών
περί απάτης και διαφθοράς που πλήττουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 71% των ερωτηθέντων ήταν της
άποψης ότι το φαινόμενο της απάτης ήταν «μάλλον συχνό», ενώ το 60% θεωρούσε ότι διαφθορά υπήρχε
«σε σημαντικό βαθμό στα όργανα της ΕΕ».
Τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ υψηλότερα σε σχέση με αυτά που παρουσίαζε το έκτακτο
Ευρωβαρόμετρο του 2008, όταν το 54 % των ερωτηθέντων ήταν της άποψης ότι το φαινόμενο της απάτης
ήταν μάλλον συχνό και το 44% θεωρούσε ότι υπήρχε διαφθορά στα όργανα της ΕΕ.
Ο Juhan Parts, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο, δήλωσε, «Οι
αριθμοί αυτοί υποδηλώνουν τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της απάτης οι
πολίτες μας, οπότε το να ισχυριζόμαστε απλώς ότι οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν δεν είναι λύση. Η μόνη
λύση είναι ένα σύστημα διαχείρισης της απάτης σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο να προλαμβάνει, να εντοπίζει, να
ερευνά και να τιμωρεί κάθε δόλια δραστηριότητα.»
Η μέτρηση της απάτης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μπορεί να στοιχειοθετηθεί μόνο μέσω ποινικής
διαδικασίας, ενώ οι πιθανές αδυναμίες στα συστήματα εντοπισμού και αναφοράς των περιπτώσεων
απάτης, τα οποία εφαρμόζουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μπορούν να μειώσουν την αξιοπιστία των
διαθέσιμων στοιχείων.
Το 2015 η Επιτροπή ανέφερε περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης συνολικής αξίας 560 εκατομμυρίων
ευρώ (ποσό που αντιστοιχούσε στο 0,4% των πληρωμών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ). Κατά μέσο όρο,
για το 10% περίπου όλων των περιπτώσεων πιθανολογούμενης απάτης που αναφέρονται σε επίπεδο ΕΕ
τα δικαστήρια κρίνουν ότι στοιχειοθετείται τελικά απάτη. Βάσει των ανωτέρω, η απάτη εις βάρος του
προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2015 μπορεί να εκτιμηθεί σε 56 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι ελεγκτές
προειδοποιούν ότι δεν είναι σαφές ποιο είναι το ποσοστό των περιπτώσεων που δεν εντοπίζονται και δεν
καταγράφονται.
Η έκθεση των ελεγκτών αναμένεται να είναι διαθέσιμη το 2018.
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