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EU:s revisorer offentliggör ett briefingdokument om 
kommissionens bedrägeribekämpning 
Europeiska revisionsrätten har i dag offentliggjort ett briefingdokument inför en 
revision av kommissionens åtgärder mot bedrägeri. Briefingdokument är en ny typ av 
publikation från EU:s revisorer. De innehåller bakgrundsinformation, bygger på 
förberedande arbete som utförts innan en beslutad granskningsuppgift inleds och 
offentliggörs när revisionen har aviserats. De är en källa till information för dem som är 
intresserade av den politik och/eller de program som granskas. 

Europeiska revisionsrätten granskar för närvarande hur kommissionen hanterar risken 
för bedrägerier som riktar sig mot EU:s budget. Revisionen kommer att inriktas på 
åtgärder för att förebygga och bekämpa bedrägerier och innehålla bidrag från icke 
statliga organisationer, forskare och åklagare samt Europol och Eurojust.  

I en Eurobarometerundersökning från 2015 om uppfattningen om bedrägeri och 
korruption som riktar sig mot EU:s budget ansåg 71 % av de tillfrågade att bedrägeri 
förekommer ”ganska ofta”, medan 60 % ansåg att korruptionen är ”betydande i EU:s 
institutioner”. Det är en avsevärd ökning jämfört med Flash Eurobarometer från 2008, då 
54 % ansåg att bedrägeri förekommer ganska ofta och 44 % att korruption förekommer i 
EU:s institutioner. 

Bedrägerier är svåra att mäta. De kan bara fastställas genom ett förfarande i en 
brottmålsdomstol. Under 2016 uppgick de bedrägerier mot EU-budgeten som upptäcktes 
till totalt 391 miljoner euro enligt uppgifter från kommissionen, medlemsstaterna och 
kandidatländerna. Men på grund av det sätt på vilket uppgifterna samlas in och 
rapporteras kan denna uppskattning vara för låg. 

Revisionsarbetet leds av ledamoten Juhan Parts. Den slutliga granskningsrapporten ska 
enligt planerna offentliggöras våren 2018. 
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