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Priopćenje za medije 
Luxembourg, 16. svibnja 2019. 

Države članice trebale bi uložiti još veće napore u 
suzbijanje prijevara pri potrošnji sredstava EU-a za 
koheziju, poručuju revizori  
Unatoč određenim poboljšanjima proteklih nekoliko godina, napori koje države članice ulažu u 
suzbijanje prijevara u području kohezije i dalje su nezadovoljavajući, stoji u novom izvješću 
Europskog revizorskog suda. Države članice dale su preoptimistične procjene djelotvornosti 
svojih mjera za borbu protiv prijevara, poručuju revizori. I dalje je potrebno znatno poboljšati 
otkrivanje prijevara, poduzimanje odgovarajućih mjera i koordinaciju relevantnih aktivnosti 
kako bi se postiglo djelotvorno sprječavanje, otkrivanje i destimuliranje počinitelja prijevara. 

U razdoblju 2013. – 2017. otkriveno je preko 4000 nepravilnosti koje štete financijskim interesima 
EU-a i koje su potencijalna prijevara. Iznos potpore EU-a na koji su utjecale te nepravilnosti 
dosezao je gotovo 1,5 milijardi eura, od čega se 72 % odnosilo na kohezijsku politiku, uključujući 
Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i Europski socijalni fond. Odgovornost za borbu 
protiv prijevara u tim područjima snose u prvom redu države članice EU-a.  

Revizori su procijenili jesu li upravljačka tijela i koordinacijske službe za borbu protiv prijevara u 
državama članicama postupali u skladu sa svojim odgovornostima u svakoj fazi procesa 
upravljanja borbom protiv prijevara, od sprječavanja i otkrivanja prijevara do poduzimanja 
odgovarajućih mjera, uključujući prijavljivanje otkrivenih slučajeva i ostvarivanje povrata 
nepropisno isplaćenih sredstava. U tu je svrhu posjećeno sedam država članica: Bugarska, 
Francuska, Mađarska, Grčka, Latvija, Rumunjska i Španjolska. 

„Za kohezijsku politiku izdvaja se trećina proračuna EU-a, ali na nju se odnosi gotovo 40 % svih 
prijavljenih slučajeva prijevare i skoro tri četvrtine ukupnih novčanih sredstava zahvaćenih svim 
tim slučajevima”, izjavio je Henri Grethen, član Europskog revizorskog suda zadužen za ovo 
izvješće. „Međutim, opći je zaključak država članica da su njihove postojeće mjere za borbu protiv 
prijevara dovoljno dobre. Sud smatra da je taj zaključak preoptimističan.” 

https://www.eca.europa.eu/
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Kad je riječ o programskom razdoblju 2014. – 2020., revizori su utvrdili da su upravljačka tijela 
kvalitetnije procijenila rizik od prijevara pri uporabi sredstava za koheziju i poboljšala svoje mjere 
za sprječavanje prijevara. Međutim, dio tih analiza nije bio dovoljno temeljit te države članice u 
pravilu nemaju konkretnu politiku za borbu protiv prijevara.  

Revizori su također istaknuli da nije ostvaren nikakav znatan napredak prema proaktivnom 
otkrivanju prijevara. Povrh toga, razina praćenja i evaluacije učinka mjera za sprječavanje i 
otkrivanje prijevara često nije zadovoljavajuća. 

Revizori također upozoravaju da države članice nisu dovoljno ažurno reagirale na sve otkrivene 
slučajeve prijevare pri potrošnji sredstava EU-a za koheziju te da korektivne mjere, kada se i 
primijene, imaju tek ograničen destimulativni učinak. Ni mehanizmi za prijavljivanje prijevara nisu 
na zadovoljavajućoj razini. Slučajevi prijevara ne prijavljuju se u onoj mjeru u kojoj se pojavljuju, 
čime se narušava pouzdanost stopa otkrivanja prijevara koje objavljuje Europska komisija. Osim 
toga, odgovarajuća tijela ne obavještavaju se na sustavan način o sumnjama na prijevaru te je 
koordinacija s drugim tijelima za borbu protiv prijevara nedostatna. 

Dok je u tijeku rasprava o novim pravilima za kohezijske fondove za razdoblje 2021. – 2027. 
revizori su iznijeli nekoliko preporuka o tome kako ostvariti bolje rezultate. Naime, od država 
članica zatražili su: 

• da donesu službene strategije i politike za borbu protiv prijevara koje štete proračunu 
EU-a 

• da povećaju pouzdanost procjene rizika od prijevara uključivanjem relevantnih vanjskih 
aktera i 

• da poboljšaju mjere za otkrivanje prijevara uvođenjem alata za analitičku obradu 
podataka u široku uporabu. 

Revizori su također od Europske komisije zatražili: 

• da prati mjere koje se poduzimaju u pogledu prijevara kako bi se zajamčila njihova 
dosljedna primjena i 

• da potakne države članice da prošire funkcije svojih koordinacijskih službi za borbu protiv 
prijevara. 
 

Napomene za urednike 

Upravljačka tijela u državama članicama odgovorna su za sprječavanje, otkrivanje i ispravljanje 
nepravilnosti (uključujući prijevare), kao i za ostvarivanje povrata nepropisno isplaćenih 
sredstava. Svaka država članica također je bila dužna odrediti koordinacijsku službu za borbu 
protiv prijevara (AFCOS) kako bi se olakšala djelotvorna suradnja i razmjena informacija. 

Prema podatcima iz izvješća Komisije o zaštiti financijskih interesa EU-a za 2017. nepravilnostima 
koje su države članice prijavile kao prijevare zahvaćeno je 0,4 % sredstava EU-a isplaćenih u 
području kohezijske politike. Stope otkrivanja prijevara znatno se razlikuju ovisno o državi članici. 
Općenito govoreći, u kohezijskoj politici EU-a prijavljen je znatno veći broj prijevara (slučajeva 
sumnje i utvrđenih prijevara) nego u drugim područjima. 

Sud predstavlja svoja tematska izvješća Europskom parlamentu i Vijeću EU-a, kao i drugim 
zainteresiranim stranama, kao što su nacionalni parlamenti, dionici u predmetnom sektoru i 
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predstavnici civilnog društva. Velika većina preporuka koje Sud iznosi u svojim izvješćima provede 
se u djelo. 

Tematsko izvješće br. 6/2019 „Suzbijanje prijevara pri potrošnji sredstava EU-a za koheziju: 
upravljačka tijela moraju poboljšati otkrivanje prijevara, poduzimanje odgovarajućih mjera i 
koordinaciju relevantnih aktivnosti” dostupno je na internetskim stranicama Suda (eca.europa.eu) 
na 23 jezika EU-a. 

Nalazima iz ovog izvješća dopunjuju se nalazi iz tematskog izvješća br. 1/2019: „Borba protiv 
prijevara u rashodima EU-a: potrebno je odlučno djelovati”, koje je objavljeno 10. siječnja 2019. i 
u kojem je bilo riječi o tome kako Komisija upravlja rizicima od prijevara pri potrošnji sredstava 
EU-a. Komisija je 29. travnja 2019. donijela novu strategiju za borbu protiv prijevara, uzevši u 
obzir niz preporuka iznesenih u tom prvom izvješću. 

 
 


