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Curtea de Conturi Europeană urmează să examineze
modul în care Comisia combate frauda
Curtea de Conturi Europeană urmează să efectueze un audit cu privire la modul în care Comisia
Europeană gestionează riscul de fraudă la adresa cheltuielilor UE. Auditul se va axa pe
prevenirea fraudei și pe răspunsul la actele de fraudă și va include contribuții din partea ONGurilor, a cadrelor universitare, a procurorilor, precum și a Europol și a Eurojust.
În cadrul unui sondaj de opinie Eurobarometru din 2015 cu privire la percepția asupra fraudei și a corupției
care afectează bugetul UE, 71 % din respondenți au considerat că frauda survenea „destul de frecvent” și,
potrivit opiniei a 60 % dintre aceștia, corupția era „semnificativă în instituțiile UE”.
Aceasta reprezintă o creștere considerabilă în comparație cu sondajul Eurobarometru Flash din 2008, când
54 % din respondenți considerau că frauda survenea cu o frecvență destul de mare și 44 % percepeau
o prezență a corupției în instituțiile UE.
Domnul Juhan Parts, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest audit, a declarat
următoarele: „Aceste cifre arată seriozitatea cu care este privită problema fraudei de către cetățenii noștri.
Nu putem ignora această situație pretextând că cetățenii nu înțeleg. Singura soluție este să dispunem de un
sistem de combatere a fraudei la nivel de UE, care să prevină, să detecteze, să investigheze și să
sancționeze în mod eficace activitățile frauduloase.”
Frauda este dificil de măsurat. Existența unei fraude se poate stabili numai în urma unei proceduri într-o
instanță penală, iar eventualele deficiențe în ceea ce privește modul în care Comisia și statele membre
detectează și raportează fraudele pot reduce fiabilitatea cifrelor disponibile.
În 2015, valoarea totală corespunzătoare cazurilor de suspiciune de fraudă raportate de Comisie s-a ridicat
la 560 de milioane de euro (ceea ce reprezintă 0,4 % din plățile de la bugetul UE). În medie, aproximativ
10 % din toate cazurile de suspiciune de fraudă raportate la nivelul UE sunt în cele din urmă considerate
efectiv fraude de către instanțele de judecată. Astfel, frauda împotriva bugetului UE în anul 2015 poate fi
estimată, pe această bază, la 56 de milioane de euro. Curtea avertizează însă că este greu de determinat ce
proporție din fraude rămâne nedetectată și neraportată.
Se estimează că raportul Curții va fi disponibil în 2018.
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