
LV 

 

 

ECA Press 
Mark Rogerson – runaspersona T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – preses sekretārs T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Preses relīze 
Luksemburgā, 2017. gada 13. jūnijā 

 
 

ES revidenti pārbauda Komisijas krāpšanas kontroles 
mehānismus 
Eiropas Revīzijas palāta ir nolēmusi revidēt to, kā Komisija pārvalda krāpšanas risku 
ES izdevumos. Revīzijā galveno uzmanību pievērsīs krāpšanas novēršanai un reaģēšanai uz to, 
un revīzijas darbā tiks iesaistītas arī NVO, akadēmisko aprindu pārstāvji un prokurori, kā arī 
Europol un Eurojust. 

Eirobarometra 2015. gada apsekojumā attiecībā uz to, kā tiek uztverta krāpšana un korupcija, kas skar 
ES budžetu, 71 % respondentu uzskatīja, ka krāpšana notiek “diezgan bieži” un 60 % domāja, ka krāpšana 
“ES iestādēs ir ievērojama”.  

Tas ir krietni vairāk nekā 2008. gada Eirobarometra zibensaptaujā, kad 54 % uzskatīja, ka krāpšana notiek 
diezgan bieži un 44 % domāja, ka ES iestādēs vērojama krāpšana. 

Par šo revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Juhan Parts sacīja: “Šie skaitļi parāda, cik 
nopietni iedzīvotāji uztver krāpšanas problēmu. Mēs nevaram vienkārši atrunāties, ka viņi nekā nesaprot. 
Vienīgais risinājums ir ES krāpšanas pārvaldības sistēma, ar kuru efektīvi iespējams novērst, atklāt, izmeklēt 
un sodīt krāpnieciskas darbības.”  

Krāpšanu ir grūti izmērīt. To var noteikt tikai, piemērojot kriminālvajāšanas procedūru, un Komisijas un 
dalībvalstu iespējamās nepilnības, kas skar krāpšanas atklāšanu un ziņošanu par to, var vājināt pieejamo 
skaitļu ticamību.  

2015. gadā gadījumos, kad Komisija bija ziņojusi par aizdomām par krāpšanu, kopējā vērtība bija 
560 miljoni EUR (0,4 % maksājumu no ES budžeta). Caurmērā apmēram 10 % lietu, kad ES līmenī ir ziņots 
par aizdomām par krāpšanu, tiesa tiešām to pierāda. No tā var izsecināt, ka no ES budžeta 2015. gadā 
varētu būt izkrāpti 56 miljoni EUR. Tomēr revidenti norāda, ka nav skaidrs, cik daudz krāpšanas gadījumu 
paliek neatklāti un nepaziņoti. 

Revīzijas ziņojumam vajadzētu būt pabeigtam 2018. gadā. 
 


