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Pressmeddelande

Luxemburg den 10 januari 2019

Bedrägeribekämpningspolitiken behöver reformeras
för att bedrägerier riktade mot EU:s budget ska
bekämpas bättre, säger EU:s revisorer
EU måste intensifiera kampen mot bedrägerier och Europeiska kommissionen åta sig ledarskapet
och ompröva rollen och ansvarsområdena för Olaf (dess byrå för bedrägeribekämpning)
eftersom det nuvarande bedrägeriutredningssystemet har inneboende brister, enligt en ny
rapport från Europeiska revisionsrätten. För närvarande saknar kommissionen uttömmande
uppgifter om omfattningen och typerna av bedrägerier samt orsakerna till dem, vilket gör att
bedrägerier riktade mot EU:s budget inte kan förebyggas på ett ändamålsenligt sätt, säger
revisorerna.
Bedrägeri är ett dolt och komplext fenomen, och det krävs heltäckande och systematiska insatser
för att skydda EU:s ekonomiska intressen mot bedrägeri. Europeiska kommissionen har här ett
centralt ansvar. Revisorerna bedömde om kommissionen förvaltar risken för bedrägerier riktade
mot EU:s budget på ett lämpligt sätt. De tittade i synnerhet på den tillgängliga informationen om
omfattningen och typerna av bedrägerier i samband med EU-utgifter samt orsakerna till dem. De
undersökte om kommissionens strategiska ram för riskhantering är ändamålsenlig och om Olafs
administrativa utredningar leder till åtal och återkrav.
Revisorerna konstaterade att kommissionen saknar uttömmande och jämförbara uppgifter om
omfattningen av upptäckta bedrägerier i samband med EU-utgifter. Den har ännu inte heller
bedömt oupptäckta bedrägerier eller analyserat i detalj vad som får ekonomiska aktörer att begå
bedrägerier. De bristande kunskaperna minskar det praktiska värdet av kommissionens planer för
att skydda EU:s ekonomiska intressen mot bedrägerier och gör dem mindre ändamålsenliga, säger
revisorerna.
”Sju av tio EU-medborgare uppfattar situationen som att bedrägeri mot EU:s budget förekommer
ganska ofta, även om det kan se annorlunda ut i verkligheten. Tyvärr är de hittills vidtagna
bedrägeribekämpningsåtgärderna otillräckliga”, sade Juhan Parts, den ledamot av Europeiska
revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Nu krävs kraftfulla insatser – kommissionen måste
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införa ett ändamålsenligt system för att förebygga, upptäcka och avskräcka bedragare. En reform
av Olaf kommer att vara ett tydligt tecken på kommissionens åtagande att bekämpa bedrägerier.”
Revisorernas slutsats är att det nuvarande tillvägagångssättet, som innebär att Olafs administrativa
utredning av misstänkt bedrägeri följs av en brottsutredning på nationell nivå, tar lång tid och
minskar sannolikheten för åtal. I genomsnitt har 17 ärenden per år med rekommendationer från
Olaf – färre än hälften av alla sådana ärenden – lett till att misstänkta bedragare har åtalats. Vidare
betonar revisorerna att Olafs slutrapporter i ett antal fall inte innehåller tillräcklig information för
att återkrav av felaktigt utbetalda medel ska kunna inledas. Mellan 2012 och 2016 lyckades man
endast återkräva cirka 15 % av de totalt rekommenderade beloppen.
Revisorerna anser att inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten är ett steg i rätt riktning, men
de varnar för att den nuvarande förordningen är förenad med flera risker. Ett av de största
problemen gäller upptäckt och utredning, som i hög grad kommer att vila på nationella
myndigheter. Förordningen innehåller dock ingen mekanism som gör det möjligt för Europeiska
åklagarmyndigheten att uppmana medlemsstater att anslå de resurser som krävs för att proaktivt
utreda bedrägerier i samband med EU-utgifter.
För att förbättra resultaten när det gäller bekämpning av bedrägerier riktade mot EU:s ekonomiska
intressen bör kommissionen
•

införa ett gediget rapporterings- och mätningssystem för bedrägerier som innehåller
information om bedrägeriernas omfattning och typ samt de bakomliggande orsakerna,

•

tydligt nämna hantering och förebyggande av bedrägeririsker i en kommissionsledamots
portfölj och anta en ändrad bedrägeribekämpningsstrategi som bygger på en heltäckande
riskanalys,

•

intensifiera arbetet och verktygen för att förebygga bedrägerier,

•

ompröva Olafs roll och ansvarsområden mot bakgrund av inrättandet av Europeiska
åklagarmyndigheten och föreslå att Olaf får en strategisk roll och tillsynsroll i EU:s
bedrägeribekämpningsarbete.

Meddelande till redaktörer
Bedrägeri avser varje uppsåtlig handling eller underlåtenhet som syftar till att vilseleda andra och
som leder till förlust för offret och till vinning för gärningsmannen. Bedrägeri som rör offentliga
medel är ofta kopplat till korruption, vilket vanligtvis avser varje handling eller underlåtenhet där
offentlig makt missbrukas, eller som syftar till missbruk av offentlig makt, i syfte att erhålla en
otillbörlig förmån.
Kommissionen och medlemsstaterna delar ansvaret för att skydda EU:s ekonomiska intressen mot
bedrägeri och korruption. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) är för närvarande EU:s
centrala organ för bedrägeribekämpning. Olaf bidrar till att utforma och genomföra
kommissionens strategi mot bedrägerier och genomför administrativa utredningar av bedrägerier
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riktade mot EU:s budget. I slutet av 2020 kommer Europeiska åklagarmyndigheten att inleda sin
verksamhet, med befogenhet att lagföra brott mot EU:s ekonomiska intressen i 22 medlemsstater.
Den 22 november 2018 offentliggjorde revisionsrätten även ett yttrande över den föreslagna
reformen av Olaf vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i
dess utredningar. Samtidigt offentliggjordes även ett yttrande över planerna när det gäller nästa
EU-program för bedrägeribekämpning.
Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för
andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare
för det civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs. Det
visar att vårt arbete gagnar EU:s medborgare.
Särskild rapport nr 1/2019 Kampen mot bedrägerier i samband med EU-utgifter: mer behöver göras
finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk.
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