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EU:s förslag när det gäller bedrägeribekämpning är inte 
tillräckligt långtgående, säger EU:s revisorer 
De föreslagna förändringarna av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) är inte tillräckliga för att 
dess utredningar ska bli betydligt effektivare, enligt ett yttrande som offentliggörs i dag av Europeiska 
revisionsrätten. Förslaget återspeglar väl principerna för samarbete mellan Olaf och den framtida europeiska 
åklagarmyndigheten, men vissa problem skulle kunna hindra ett effektivt samarbete, säger revisorerna. Ett 
yttrande över EU-programmet för bedrägeribekämpning 2021–2027 offentliggörs också i dag. 

De viktigaste målen med Europeiska kommissionens förslag är att anpassa Olafs verksamhet till inrättandet av 
Europeiska åklagarmyndigheten och öka Olafs effektivitet.  

Skyndsamhet och återkrav av medel är stora utmaningar i Olafs utredningar, framhåller revisorerna. De 
välkomnar det begränsade antalet riktade ändringar i förslaget, bland annat Olafs nya mandat när det gäller 
mervärdesskattebedrägerier, tillåtligheten av insamlat bevismaterial och tillgång till uppgifter om bankkonton. 
Revisorerna rekommenderar dock att domstolen ska granska Olafs utredningar för att säkerställa att 
rättssäkerhetsgarantier har tillämpats. Generellt sett löser inte förslaget de problem som gäller effektiviteten i 
Olafs administrativa utredningar, påpekar de. Kommissionen inser också detta, men för närvarande saknas både 
en plan för ytterligare reform av Olaf och en tydlig identifiering av frågor som behöver lösas. 

”Att öka effektiviteten i utredningarna är fortfarande en utmaning för Olaf”, sade Eva Lindström, den ledamot 
av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för yttrandet. ”I sin nuvarande form garanterar inte den föreslagna 
reformen av Olaf att skyddet av EU:s ekonomiska intressen stärks på ett effektivt sätt”.  

Revisorerna noterar att förslaget väl återspeglar principerna för Olafs och Europeiska åklagarmyndighetens 
framtida förbindelser i form av nära samarbete, utbyte av information, komplementaritet och undvikande av 
dubbelarbete. De konstaterade dock även vissa brister i detta sammanhang. Till exempel behandlar inte 
förslaget Olafs roll i utredningar av brott som riktar sig mot EU:s ekonomiska intressen när både medlemsstater 
som deltar i Europeiska åklagarmyndigheten och medlemsstater som inte gör det berörs.  

Med hänvisning till förslagets begränsningar betonar revisorerna behovet av ytterligare åtgärder. På kort sikt bör 
Europeiska kommissionen ompröva Olafs roll och ansvar när det gäller bekämpningen av bedrägerier som riktar 
sig mot EU:s budget. Därför rekommenderar revisorerna att Olaf ges en strategisk tillsynsroll i EU:s insatser mot 
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bedrägerier. På medellång sikt bör kommissionen utvärdera samarbetet mellan Olaf och Europeiska 
åklagarmyndigheten och vid behov föreslå ytterligare lagstiftningsåtgärder för att intensifiera EU:s kamp mot 
brott som riktar sig mot dess ekonomiska intressen. 

Samtidigt offentliggör Europeiska revisionsrätten även ett yttrande över planerna när det gäller nästa EU-
program för bedrägeribekämpning. 

Kommissionens förslag till EU-program för bedrägeribekämpning 2021–2027 stöder samarbete mellan 
medlemsstaterna för att skydda EU:s ekonomiska intressen. Projekten handlar om utbildning och it-system för 
rapportering av upptäckta oriktigheter (med eller utan misstanke om bedrägeri) som omfattar EU-medel. 
Revisorerna ifrågasätter programmets mervärde och pekar på en risk för överlappningar och bristande synergier 
mellan program som finansierar liknande åtgärder, till exempel tullprogrammet. De anser även att det behövs 
fler specifika och mätbara mål med tillräckligt stabila utvärderingsindikatorer samt tydligare regler för 
stödberättigande och förtydliganden när det gäller medlemsstaternas samfinansieringsbidrag. 

 

Meddelande till redaktörer 

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) inrättades 1999 genom ett beslut av kommissionen. Olaf har 
framför allt i uppgift att utföra administrativa utredningar mot bedrägeri och all annan olaglig verksamhet som 
riktar sig mot EU:s ekonomiska intressen och att bistå medlemsstaterna i bedrägeribekämpningen.  

Europeiska åklagarmyndigheten kommer att inleda verksamheten 2020, eller senast i början av 2021. Den 
kommer att ha befogenhet att göra brottsutredningar och lagföra brott som skadar EU:s ekonomiska intressen. 
Europeiska åklagarmyndigheten har inrättats enligt modellen för fördjupat samarbete. Hittills deltar 22 
medlemsstater. 

Det föreslagna EU-programmet för bedrägeribekämpning 2021–2027 innebär en fortsättning på merparten av 
bestämmelserna i det nuvarande Herkules III-programmet. Det ska också finansiera två centrala system: 
informationssystemet för bedrägeribekämpning (Afis), som omfattar tullverktyg som förvaltas av 
kommissionen, och systemet för hantering av oriktigheter (IMS), som hjälper medlemsstaterna att uppfylla sin 
skyldighet att rapportera upptäckta oriktigheter (med eller utan misstanke om bedrägeri) som omfattar EU-
medel. 
Den totala budget som föreslås för genomförandet av programmet är 180 miljoner euro för hela perioden. 

Revisionsrättens yttrande nr 8/2018 över kommissionens förslag till ändring av förordning (EU, Euratom) 
nr 883/2013 (Olaf-förordningen) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i 
Olafs utredningar finns för närvarande på engelska på revisionsrättens webbplats eca.europa.eu och inom kort 
även på övriga språk. 

Revisionsrättens yttrande nr 9/2018 över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande 
av EU-programmet för bedrägeribekämpning finns för närvarande på engelska på revisionsrättens webbplats 
eca.europa.eu och inom kort även på övriga språk. 

Europeiska revisionsrätten bidrar till att förbättra den finansiella styrningen av EU genom att offentliggöra 
yttranden över förslag till ny eller ändrad lagstiftning med finansiella effekter. Yttrandena används av de 
lagstiftande myndigheterna – Europaparlamentet och rådet – i deras arbete. 
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