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EU-revisorerne vil undersøge Kommissionens kontrol til 
bekæmpelse af svig 
Den Europæiske Revisionsret vil foretage en revision for at undersøge, hvordan Europa-
Kommissionen håndterer risikoen for svig i forbindelse med EU's udgifter. Revisionen vil 
fokusere på forebyggelse og reaktion og omfatte bidrag fra NGO'er, akademikere og anklagere 
samt fra Europol og Eurojust. 

Eurobarometer gennemførte i 2015 en opfattelsesundersøgelse vedrørende svig og korruption i relation til 
EU-budgettet, hvor 71 % af respondenterne mente, at svig forekom temmelig tit, og 60 % mente, at der var 
en væsentlig grad af korruption i EU-institutionerne.  

Disse procenttal er betydelig højere end i en Flash Eurobarometer-undersøgelse fra 2008, hvor 54 % 
mente, at svig forekom temmelig tit, og 44 % mente, at der var korruption i EU-institutionerne. 

Juhan Parts, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen, siger: "Disse 
tal viser, hvor alvorligt borgerne tager problemet med svig. Vi kan ikke bortforklare det ved at sige, at de 
ikke har forstået det. Den eneste løsning er et EU-system til håndtering af svig, der effektivt forebygger, 
afslører, efterforsker og straffer svigagtige aktiviteter."  

Det er svært at måle svig. Overtrædelser kan kun fastslås ved straffesager, og eventuelle svagheder i 
Kommissionens og medlemsstaternes arbejde med at afsløre og rapportere om svig kan reducere 
pålideligheden af de disponible opgørelser.  

I 2015 rapporterede Kommissionen sager med mistanke om svig for i alt 560 millioner euro (svarende til 
0,4 % af betalingerne fra EU-budgettet). Gennemsnitlig 10 % af samtlige sager med mistanke om svig, der 
rapporteres på EU-niveau, fører til domfældelse for svig. På dette grundlag kan den svig, der blev begået 
mod EU-budgettet i 2015, anslås til 56 millioner euro. Revisorerne advarer imidlertid om, at det er uklart, 
hvor meget svig der ikke afsløres og rapporteres. 

Revisorernes beretning forventes at foreligge i 2018. 
 


