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Az Európai Számvevőszék megvizsgálja a Bizottság 
csalásellenes kontrollmechanizmusait 
Az Európai Számvevőszék ellenőrzést indít arra nézve, hogy az Európai Bizottság hogyan kezeli 
a csalással kapcsolatos kockázatokat az uniós kiadások terén. A csalásmegelőzésre és a 
válaszintézkedésekre összpontosító ellenőrzésünk civilszervezetek, tudományos szakemberek 
és ügyészek, valamint az Europol és az Eurojust közreműködésével fog lezajlani. 

Az Unió költségvetését érintő csalás és korrupció megítéléséről készült 2015-ös Eurobarométer-felmérés 
során a válaszadók 71%-a vélte úgy, hogy a csalások „meglehetősen gyakoriak”, míg 60%-uk szerint „az 
uniós intézményekben jelentős mértékben fordul elő” korrupció.  

Ez jelentős növekedés az Eurobarométer 2008-as gyorsfelméréséhez képest: akkor 54% találta 
meglehetősen gyakorinak a csalásokat, és 44% szerint fordult elő korrupció az uniós intézményekben. 

Juhan Parts, az Európai Számvevőszéknek az ellenőrzésért felelős tagja így nyilatkozott: „Ezek a 
számadatok arról tanúskodnak, hogy polgáraink komolyan veszik a csalás problémáját. Emellett nem 
mehetünk el azzal, hogy nem értik, miről van szó. Az egyetlen megoldás egy olyan uniós csaláskezelési 
rendszer létrehozása, amely eredményesen megelőzi, észleli, kinyomozza és megbünteti a csalárd 
tevékenységet.”  

A csalás nehezen mérhető. Megtörténtét csak büntetőeljárás útján lehet megállapítani, a csalások 
felderítése és bejelentése terén esetleg fennálló bizottsági és tagállami hiányosságok pedig csökkenthetik a 
rendelkezésre álló adatok megbízhatóságát.  

2015-ben a Bizottság összesen 560 millió euró értékben (ez az uniós költségvetés kifizetéseinek 0,4%-a) 
számolt be csalásgyanús esetekről. Átlagosan a bíróságok az uniós szinten bejelentett összes csalásgyanús 
eset mintegy 10%-áról állapítják meg végül, hogy ténylegesen csalás történt. Ennek alapján az Unió 
költségvetését érintő csalások értéke 2015-re nézve 56 millió euróra becsülhető. Számvevőink azonban 
figyelmeztetnek: nem tudjuk pontosan, hogy hány esetben nem észlelik, illetve nem jelentik be a 
csalásokat. 

Számvevőink jelentése várhatóan 2018-ban fog rendelkezésre állni. 
 


