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EU-revisorerne offentliggør et briefingnotat om 
Kommissionens bekæmpelse af svig 
Den Europæiske Revisionsret har i dag offentliggjort et "audit brief" om Europa-
Kommissionens indsats for at mindske svig. "Audit briefs" er en ny type publikation fra 
EU-revisorerne. Disse notater giver baggrundsoplysninger baseret på det forberedende 
arbejde, der er udført før en planlagt revisionsopgave, og de offentliggøres, efter at der 
er givet meddelelse om revisionen. Hensigten er, at de skal være en informationskilde 
for personer med interesse i de politikker og/eller programmer, der revideres. 

Revisorerne er i gang med at foretage en revision for at undersøge, hvordan 
Kommissionen håndterer risikoen for svig i forbindelse med afholdelse af EU-udgifter. 
Revisionens fokus vil være forebyggelse af svig og reaktionerne herpå 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. 71 % af respondenterne mente, at svig forekom 
temmelig ofte, og 60 % mente, at EU-institutionerne var præget af markant korruption. 
Disse procenttal er betydelig højere end i en Flash Eurobarometer-undersøgelse fra 2008, 
hvor 54 % mente, at svig forekom temmelig ofte, og 44 % mente, at der var korruption i 
EU-institutionerne. 

Det er svært at måle svig. Svig kan kun fastslås ved en strafferetssag. I 2016 blev den 
samlede værdi af svig opdaget i relation til EU-budgettet ifølge tal fra Europa-
Kommissionen, medlemsstaterne og kandidatlandene anslået til 391 millioner euro. På 
grund af flere faktorer i forbindelse med den måde, tallene indsamles og registreres på, 
kan dette skøn dog være for lavt. 

Revisionen ledes af Juhan Parts, medlem af Revisionsretten. Den endelige 
revisionsberetning forventes at blive offentliggjort i foråret 2018. 
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