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Одиторите на ЕС публикуват информационен документ 
относно контрола на Комисията върху измамите 
Европейската сметна палата публикува днес одитен информационен документ относно 
действията на Европейската комисия за намаляване на измамите Одитните информационни 
документи са нов тип публикации на ЕСП. Те предоставят обща информация въз основа на 
подготвителна работа, извършена преди началото на текуща одитна задача и се публикуват 
след обявяването на одита. Тeзи документи имат за цел да бъдат източник на информация 
за лицата, заинтересовани от конкретната политика и/или одитираните програми. 

Европейската сметна палата извършва понастоящем одит на управлението от страна на 
Комисията на риска от измами при разходването на средствата на ЕС. Одитът ще се 
съсредоточи върху предотвратяването на измамите и ответните действия спрямо измамите 
и ще използва принос от неправителствени организации (НПО), представители на 
академичните среди, прокурори, както и от Европол и Евроюст.  

В проучване от 2015 г. на Евробарометър относно нагласите спрямо измамите и корупцията, 
засягащи бюджета на ЕС, 71 % от респондентите са на мнение, че измамите се случват „твърде 
често“, а 60 % считат, че корупцията в институциите на ЕС е „значителна“. Това представлява 
съществено увеличение в сравнение с експресното проучване на Евробарометър през 2008 г., 
когато 54 % от отговорилите са на мнение, че измамите се случват „твърде често“, а 44 % 
считат, че съществува корупция в институциите на ЕС. 

Измамата трудно може да бъде измерена. Тя може единствено да бъде установена чрез 
наказателна съдебна процедура. През 2016 г. общата стойност на откритите измами със 
средства от бюджета на ЕС е изчислена на 391 млн. евро според данни на Европейската 
комисия, държавите членки и страните кандидатки за членство. Възможно е обаче тези 
изчисления да са твърде занижени спрямо действителните стойности поради различни 
фактори, свързани с начина на събиране и докладване на данните. 

Одитът се ръководи от Juhan Parts, член на ЕСП. Окончателният доклад на одиторите се очаква 
да бъдат готов през пролетта на 2018 г. 
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