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Pressemeddelelse

Luxembourg, den 10. januar 2019

Svigbekæmpelsespolitikken bør reformeres med
henblik på at forbedre bekæmpelsen af svig rettet
mod EU-budgettet, siger EU-revisorerne
Den Europæiske Revisionsret siger i en ny beretning, at EU er nødt til at optrappe sin
bekæmpelse af svig, og at Europa-Kommissionen bør vise lederskab og genoverveje den rolle og
de ansvarsopgaver, som varetages af dens kontor for bekæmpelse af svig (OLAF), da det
nuværende system til undersøgelse af svig har iboende svagheder. Kommissionen mangler i dag
fyldestgørende oplysninger om omfanget og karakteren af samt årsagerne til svig. Dette hindrer
en effektiv forebyggelse af svig rettet mod EU-budgettet.
Svig er et skjult og komplekst fænomen, og det kræver en omfattende og systematisk indsats at
beskytte EU's finansielle interesser mod svig. Dette er en central ansvarsopgave for EuropaKommissionen. Revisorerne vurderede, om Kommissionens håndtering af risikoen for svigagtige
aktiviteter til skade for EU-budgettet er hensigtsmæssig. De så navnlig på de disponible oplysninger
om omfanget og karakteren af samt årsagerne til svig i forbindelse med EU-udgifter. De
undersøgte, om Kommissionens strategiske ramme for risikohåndtering er effektiv, og om OLAF's
administrative undersøgelser fører til retsforfølgning og inddrivelse.
Revisorerne konstaterede, at Kommissionen mangler fyldestgørende og sammenlignelige data om
omfanget af afsløret svig i forbindelse med EU-udgifter. Endvidere har den endnu ikke vurderet
omfanget af uafsløret svig eller foretaget en detaljeret analyse af, hvad der får økonomiske aktører
til at udøve svigagtige aktiviteter. Denne mangel på viden reducerer den praktiske værdi og
effektiviteten af Kommissionens planer for beskyttelse af EU's finansielle interesser mod svig, siger
revisorerne.
"Opfattelsen hos syv ud af ti EU-borgere er, at der temmelig ofte forekommer svig mod EUbudgettet, selv om virkeligheden er en anden. Desværre er de hidtidige aktiviteter til bekæmpelse
af svig stadig utilstrækkelige," siger Juhan Parts, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der
er ansvarligt for beretningen. "Det er på tide at skride til reel handling: Kommissionen bør indføre
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et effektivt system til at forebygge, afsløre og afskrække fra svig. En reform af OLAF vil være en
lakmustest for Kommissionens engagement i bekæmpelsen af svig."
Revisorerne konkluderer, at det nuværende system, hvor OLAF's administrative undersøgelse af
sager med mistanke om svig efterfølges af en strafferetlig efterforskning på nationalt plan, lægger
beslag på megen tid og svækker sandsynligheden for retsforfølgning. På årsbasis har gennemsnitlig
17 sager med henstillinger fra OLAF - under halvdelen af samtlige sådanne sager - ført til
retsforfølgning af mistænkte for bedrageri. Endvidere understreger revisorerne, at OLAF's endelige
rapporter i nogle tilfælde ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at kunne tjene som grundlag
for inddrivelse af uretmæssigt udbetalte EU-midler. Mellem 2012 og 2016 blev kun 15 % af det
samlede anbefalede beløb faktisk inddrevet.
Revisorerne anser oprettelsen af Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) for at være et skridt
i den rigtige retning, men de advarer om, at den nuværende EPPO-forordning indebærer adskillige
risici. Et af de største problemer knytter sig til arbejdet med afsløring og undersøgelse, som i høj
grad vil afhænge af de nationale myndigheder. Forordningen indfører imidlertid ingen mekanisme,
som gør det muligt for EPPO at tilskynde medlemsstaterne til at afsætte de nødvendige ressourcer
til proaktivt at undersøge svig i forbindelse med EU-udgifter.
Med henblik på at opnå bedre resultater vedrørende bekæmpelse af svig rettet mod EU's
finansielle interesser anbefaler revisorerne, at Europa-Kommissionen:
•

etablerer et solidt system til indberetning og måling af svig, som giver oplysninger om
omfanget og karakteren af samt årsagerne til svig

•

klart placerer håndtering og forebyggelse af risikoen for svig i en bestemt kommissærs
portefølje og vedtager en ny strategi for bekæmpelse af svig baseret på en fyldestgørende
risikoanalyse

•

intensiverer sine aktiviteter og værktøjer til forebyggelse af svig

•

genovervejer OLAF's rolle og ansvarsopgaver i lyset af EPPO's oprettelse og foreslår, at
OLAF får en strategisk og tilsynsførende rolle i forbindelse med EU's indsats for at
bekæmpe svig.

Bemærkninger til redaktører
Svig er en betegnelse for enhver forsætlig handling eller undladelse, som har til formål at bedrage
andre, og som resulterer i, at ofret lider tab, og gerningsmanden opnår en gevinst. Svig med
offentlige midler hænger ofte sammen med korruption, der generelt forstås som enhver handling
eller undladelse, der udgør et misbrug af officiel myndighed eller et forsøg på at påvirke til misbrug
af officiel myndighed med det formål at opnå en uretmæssig fordel.
Kommissionen og medlemsstaterne har et fælles ansvar for at beskytte EU's finansielle interesser
mod svig og korruption. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) er i dag EU's
centrale svigbekæmpelsesorgan. Det bidrager til udarbejdelsen og gennemførelsen af
Kommissionens politik for bekæmpelse af svig og foretager administrative undersøgelser af svig
rettet mod EU's budget. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO), som har beføjelser til i 22
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medlemsstater at retsforfølge lovovertrædelser, der skader EU's finansielle interesser, bliver
operationel ved udgangen af 2020.
Den 22. november 2018 offentliggjorde Revisionsretten desuden en udtalelse om den foreslåede
reform af OLAF, for så vidt angår dets samarbejde med Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)
og effektiviteten af dets undersøgelser. Samtidig offentliggjordes også en udtalelse om planerne
for EU's næste program for bekæmpelse af svig.
Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter for
civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, bliver
gennemført i praksis. Den høje gennemførelsesgrad viser, at vores arbejde kommer EU's borgere
til gode.
Særberetning nr. 1/2019 "Bekæmpelse af svig i forbindelse med EU's udgifter: Der er behov for
handling" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog.
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