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Pressmeddelande 
Luxemburg den 16 maj 2019 

Medlemsstaterna bör göra mer för att bekämpa 
bedrägeri i EU:s sammanhållningsutgifter, säger 
revisorerna  
Enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten gör EU:s medlemsstater fortfarande inte 
tillräckligt för att bekämpa bedrägeri i sammanhållningsutgifterna, trots de senaste årens 
förbättringar. Medlemsstaternas bedömningar av effektiviteten hos deras 
bedrägeribekämpningsåtgärder är för optimistiska, säger revisorerna. Upptäckt, motåtgärder 
och samordning måste fortfarande förbättras väsentligt för att bedragare ska hindras, 
upptäckas och avskräckas på ett ändamålsenligt sätt. 

Mellan 2013 och 2017 identifierades över 4 000 potentiella oriktigheter med misstanke om 
bedrägeri som påverkade EU:s ekonomiska intressen. De berörde närmare 1,5 miljarder euro i 
EU-stöd, varav 72 % gällde sammanhållningspolitiken och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden. Medlemsstaterna har 
det främsta ansvaret för bedrägeribekämpning inom dessa områden.  

Revisorerna bedömde om medlemsstaternas förvaltande myndigheter och avdelningar som 
samordnar bedrägeribekämpningsåtgärder på lämpligt sätt har uppfyllt sina skyldigheter i varje 
led av bedrägeribekämpningsprocessen, det vill säga från att förebygga och upptäcka bedrägerier 
och vidta motåtgärder till att anmäla upptäckta fall och återvinna felaktigt utbetalda belopp. Sju 
medlemsstater besöktes för revisionen: Bulgarien, Frankrike, Ungern, Grekland, Lettland, 
Rumänien och Spanien. 

”En tredjedel av EU:s budget går till sammanhållningspolitiken, men där förekommer nästan 40 % 
av alla anmälda bedrägeriärenden som berör närmare tre fjärdedelar av de totala beloppen”, 
sade Henri Grethen, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. 
”Men medlemsstaterna anser i allmänhet att deras befintliga bedrägeribekämpningsåtgärder är 
tillräckligt bra. Vi anser att den slutsatsen är överoptimistisk.” 

https://www.eca.europa.eu/
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För programperioden 2014–2020 konstaterade revisorerna att förvaltande myndigheter hade 
blivit bättre på att bedöma risken för bedrägeri vid användning av sammanhållningsmedel och 
förbättrat sina bedrägeriförebyggande åtgärder. Några av analyserna var dock inte tillräckligt 
grundliga, och medlemsstaterna har i allmänhet ingen specifik bedrägeribekämpningspolicy.  

Revisorerna påpekar också att det inte har gjorts några större framsteg mot att proaktivt 
upptäcka bedrägeri. Dessutom övervakas och utvärderas effekterna av åtgärder för att förebygga 
och upptäcka bedrägeri fortfarande inte tillräckligt. 

Revisorerna noterar också att medlemsstater inte har reagerat tillräckligt på alla upptäckta fall av 
bedrägeri med EU:s sammanhållningspolitiska medel och att korrigerande åtgärder, när sådana 
har vidtagits, har begränsad avskräckande effekt. Rapporteringsrutinerna är också 
otillfredsställande. Ärenden underrapporteras, vilket påverkar tillförlitligheten hos de andelar 
upptäckta bedrägerier som Europeiska kommissionen offentliggör. Dessutom underrättas inte 
systematiskt de berörda organen om misstänkt bedrägeri, och samordningen med andra 
bedrägeribekämpningsorgan är otillräcklig. 

När nya regler för sammanhållningsmedlen för 2021–2027 nu diskuteras lämnar revisorerna flera 
rekommendationer om hur bättre resultat kan uppnås. Framför allt uppmanar de 
medlemsstaterna att 

• anta en formell strategi och politik för bekämpning av bedrägeri med EU-medel, 

• göra bedömningen av bedrägeririsker mer robust genom att involvera relevanta externa 
aktörer, 

• förbättra åtgärderna för att upptäcka bedrägeri genom att genomgående använda 
dataanalysverktyg. 

Revisorerna uppmanar också Europeiska kommissionen att 

• övervaka mekanismerna för åtgärder mot bedrägeri för att säkerställa att de tillämpas 
konsekvent, 

• uppmana medlemsstaterna att utvidga de funktioner som deras sambandscentraler för 
bedrägeribekämpning ska utföra. 
 

Meddelande till redaktörer 

Förvaltande myndigheter i medlemsstaterna har ansvaret för att förebygga, upptäcka och 
korrigera oriktigheter (däribland bedrägeri) och för att återvinna felaktigt utbetalda belopp. Alla 
medlemsstater ska även utse en sambandscentral för bedrägeribekämpning (Afcos) som ska 
underlätta ändamålsenligt samarbete och informationsutbyte. 

Enligt kommissionens rapport om skyddet av EU:s finansiella intressen från 2017 motsvarar de 
oegentligheter med misstanke om bedrägeri som medlemsstaterna anmält 0,4 % av EU:s 
sammanhållningsmedel. Andelen upptäckta bedrägerier varierar mycket mellan 
medlemsstaterna. Sammantaget är förekomsten av anmält bedrägeri (både misstänkt och 
fastställt) inom EU:s sammanhållningspolitik betydligt högre än inom andra områden. 

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. 



3 

 SV 

Särskild rapport nr 6/2019 Bekämpning av bedrägeri i EU:s sammanhållningsutgifter: förvaltande 
myndigheter måste bli bättre på upptäckt, motåtgärder och samordning finns på revisionsrättens 
webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 

Iakttagelserna i den här rapporten kompletterar iakttagelserna i särskild rapport nr 1/2019 
Kampen mot bedrägerier i samband med EU-utgifter: mer behöver göras som offentliggjordes 
den 10 januari 2019 och handlar om kommissionens hantering av bedrägeririsker i samband med 
EU-utgifter. Den 29 april 2019 antog kommissionen en ny strategi mot bedrägerier där ett antal 
rekommendationer i den första rapporten behandlas. 

 
 


