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Revizorji EU bodo preučili nadzor, ki ga Komisija izvaja v 
zvezi z goljufijo 
Evropsko računsko sodišče bo izvedlo revizijo o tem, kako Evropska komisija obvladuje 
tveganje goljufije pri porabi EU. Revizija bo osredotočena na preprečevanje goljufije in 
odzivanje nanjo, vključevala pa bo prispevke nevladnih organizacij, akademskih delavcev in 
tožilcev, pa tudi Europola in Eurojusta. 

V okviru raziskave Eurobarometer iz leta 2015 o zaznavi goljufije in korupcije, ki vplivata na proračun EU, je 
71 % sodelujočih menilo, da je goljufija precej pogosta, 60 % pa, da je v institucijah EU veliko korupcije.  

To je bistveno povečanje v primerjavi z raziskavo Flash Eurobarometer iz leta 2008, ko je 54 % sodelujočih 
menilo, da je goljufija precej pogosta, 44 % pa, da je v institucijah EU korupcija. 

Juhan Parts, član Evropskega računskega sodišča, pristojen ta revizijo, je povedal: „Ti podatki kažejo, kako 
resen problem je goljufija po mnenju naših državljanov. Ne moremo enostavno reči, da ne razumejo 
problema. Edina rešitev je sistem EU za obvladovanje goljufij, ki bi uspešno preprečeval, odkrival, preiskoval 
in kaznoval goljufive dejavnosti.” 

Goljufijo je težko meriti. Ugotovi se lahko samo s postopkom pred kazenskim sodiščem, morebitne slabosti 
pri tem, kako Komisija in države članice odkrivajo goljufijo in o njej poročajo, pa lahko zmanjšujejo 
zanesljivost razpoložljivih podatkov.  

Leta 2015 je Komisija poročala, da je skupna vrednost domnevne goljufije znašala 650 milijonov EUR (0,4 % 
plačil iz proračuna EU). V povprečju sodišča za 10 % vseh primerov domnevne goljufije, prijavljenih na ravni 
EU, ugotovijo, da je šlo res za goljufijo. Na podlagi tega je goljufijo v škodo proračuna EU za leto 2015 
mogoče oceniti na 56 milijonov EUR. Revizorji pa opozarjajo, da ni jasno, koliko goljufije se ne odkrije in se 
o njej ne poroča. 

Pričakuje se, da bo poročilo revizorjev na voljo leta 2018. 
 


