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Revizorji EU so objavili predstavitev revizije nadzora nad 
goljufijami, ki ga izvaja Komisija 
Evropsko računsko sodišče je danes objavilo predstavitev revizije ukrepov Evropske 
komisije za zmanjšanje goljufij. Predstavitve revizij so nova vrsta objav revizorjev EU. V 
njih so predstavljene splošne informacije, ki temeljijo na pripravljalnem delu, ki poteka 
pred začetkom izvajanja revizijske naloge, objavijo pa se po najavi revizije. Zasnovane 
so kot vir informacij za vse, ki jih zanimajo politike in/ali programi, ki se revidirajo. 

Revizorji trenutno opravljajo revizijo o tem, kako Komisija obvladuje tveganje goljufije pri 
porabi EU. Revizija bo osredotočena na preprečevanje goljufij in odzivanje nanje ter bo 
vključevala prispevke nevladnih organizacij, akademskih sodelavcev in tožilcev, pa tudi 
Europola in Eurojusta.  

V javnomnenjski raziskavi Eurobarometer iz leta 2015 o dojemanju goljufij in korupcije, ki 
vplivajo na proračun EU, je 71 % vprašanih menilo, da do goljufij prihaja „precej 
pogosto“, in 60 %, da je „korupcija v institucijah EU precejšnja”. To je bistveno povečanje 
glede na raziskavo Flash Eurobarometer iz leta 2008, v kateri je 54 % vprašanih menilo, 
da do goljufij prihaja precej pogosto, in 44 %, da korupcija obstaja v institucijah EU. 

Goljufije je težko meriti. Ugotovijo se lahko le v okviru kazenskega postopka na sodišču. 
Glede na podatke, ki so jih predložile Evropska komisija, države članice in države 
kandidatke, je leta 2016 skupna vrednost goljufij, odkritih v proračunu EU, po ocenah 
znašala 391 milijonov EUR. Toda zaradi več dejavnikov, povezanih z načinom zbiranja 
podatkov in poročanja o njih, bi ta ocena lahko bila prenizka. 

Revizijo vodi član Evropskega računskega sodišča Juhan Parts. Končno revizijsko poročilo 
naj bi bilo objavljeno spomladi leta 2018. 

 


