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Sammanfattning 

Vår revision 

I 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.  

II 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 riktade mot EU:s budget. År 2020 kommer 
Europeiska åklagarmyndigheten att inleda sin verksamhet, med befogenhet att lagföra brott 
mot EU:s ekonomiska intressen i 22 medlemsstater. 

III Eftersom förebyggandet och upptäckten av bedrägerier är viktiga för EU:s ekonomiska 
förvaltning beslutade vi att göra en effektivitetsrevision av kommissionens hantering av 
bedrägeririsker i samband med EU-utgifter. Vi undersökte framför allt 

— kommissionens strategi mot bedrägerier, dess verktyg för förebyggande av bedrägerier 
och om den har tillgång till lämpliga uppgifter om omfattningen och typerna av 
bedrägerier samt orsakerna till dem i samband med EU-utgifter, 

— om Olafs administrativa utredningar har lett till lagföring och återkrav. 

IV Vi undersökte även arrangemangen för inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten 
och analyserade huruvida det nya organet kan avhjälpa de nuvarande bristerna. 

Våra iakttagelser 

V Under de senaste tio åren har kommissionen vidtagit åtgärder för att bekämpa 
bedrägerier riktade mot EU:s budget. Den antog i synnerhet kommissionens strategi mot 
bedrägerier 2011, och varje generaldirektorat (GD) eller grupp av generaldirektorat 
genomför sin egen operativa strategi mot bedrägerier. Kommissionen har även inrättat ett 
”system för tidig upptäckt och uteslutning” (EDES-systemet) och en interinstitutionell panel 
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som ger råd om huruvida ekonomiska aktörer bör uteslutas från EU-finansiering på grund av 
bedrägeri eller korruption, eller andra tänkbara orsaker. Varje år lägger kommissionen fram 
en rapport om skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen för Europaparlamentet 
och rådet (PIF-rapporten). 

VI Vi konstaterade dock att kommissionen saknar uttömmande uppgifter om omfattningen 
och typerna av bedrägerier samt orsakerna till dem. Kommissionens officiella statistik om 
upptäckta bedrägerier är inte fullständig, och kommissionen har hittills inte genomfört 
någon bedömning av oupptäckta bedrägerier. Det finns viss information om 
bedrägerimönster och bedrägerimetoder som används inom olika sektorer. Det har inte 
gjorts någon ingående analys för att fastställa vad som är orsaken till att vissa mottagare av 
EU-medel beter sig bedrägligt. Bristen på tillförlitliga uppgifter minskar även det praktiska 
värdet av kommissionens strategiska planer, till exempel strategin mot bedrägerier, som inte 
har uppdaterats sedan 2011. 

VII Det nuvarande tillvägagångssättet, som innebär att Olaf inleder administrativa 
utredningar efter att ha fått information från andra källor och där Olafs utredning av 
misstänkt bedrägeri ofta följs av en brottsutredning på nationell nivå, tar i ett stort antal 
ärenden lång tid och minskar därmed chanserna att få till stånd ett åtal. Detta gör att Olafs 
utredningar leder till att misstänkta bedragare lagförs i cirka 45 % av ärendena. När det 
gäller återkrav av EU-pengar som betalats ut på felaktiga grunder anser generaldirektoraten, 
i ett antal ärenden, att informationen i Olafs slutrapporter inte räcker som underlag för att 
inleda återkrav av medel som betalats ut på felaktiga grunder. För dessa ärenden vidtar 
(eller utkontrakterar) generaldirektoraten ytterligare åtgärder för att besluta om det är 
möjligt att återkräva det belopp som Olaf rekommenderar, eller också förlitar de sig på bevis 
som samlats in vid deras egna revisioner. 

VIII Vi anser att inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten (där 22 medlemsstater 
kommer att delta) är ett steg i rätt riktning, men den nuvarande förordningen är förenad 
med flera risker. Den mest allvarliga risken är sannolikt den som rör upptäckt och utredning 
som i första hand kommer att utföras av medlemsstaternas utredare under Europeiska 
åklagarmyndighetens överinseende. Förordningen innehåller ingen mekanism som gör det 
möjligt för Europeiska åklagarmyndigheten (eller något annat EU-organ) att uppmana 
medlemsstaternas myndigheter att anslå resurser till det proaktiva arbete som krävs för att 
utreda bedrägerier i samband med EU-utgifter eller till de ärenden som hanteras av de 
delegerade åklagarna. En annan risk är att det omfattande interna samråd och omfattande 
översättningsarbete som krävs för arbetet i åklagarmyndighetens avdelningar kan komma 
att ta för lång tid för straffrättsliga förfaranden, där tid ofta är den mest begränsade 
resursen. 
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Våra rekommendationer 

IX På grundval av dessa iakttagelser anser vi att det behövs mer kraft och ledarskap i EU 
för att vidta konkreta åtgärder mot bedrägerier i samband med EU-utgifter. Därför anser vi 
anser att kommissionen, i samarbete med medlemsstaterna, måste intensifiera kampen mot 
bedrägerier i samband med EU-utgifter. 

X Kommissionen bör vidta följande åtgärder: 

Rekommendation 1: Införa ett robust system för rapportering av bedrägerier som innehåller 
information om omfattningen och typerna av bedrägerier samt de bakomliggande orsakerna 
till dem. 

Rekommendation 2: För att bättre samordna bedrägeribekämpningen inom ramen för det 
kollegiala ansvaret för förebyggande och upptäckt av bedrägerier, se till att strategisk 
hantering och förebyggande av bedrägeririsker tydligt nämns i en kommissionsledamots 
portfölj, och anta en ny heltäckande bedrägeribekämpningsstrategi som bygger på en 
heltäckande analys av bedrägeririsker. 

Rekommendation 3: Intensifiera arbetet för att förebygga bedrägerier. Framför allt bör 
kommissionen 

— säkerställa att generaldirektoraten använder systemet för tidig upptäckt och 
uteslutning vid direkt och indirekt förvaltning och uppmana medlemsstaterna att 
identifiera och flagga bedrägliga ekonomiska aktörer och enskilda personer med 
anknytning till dem, 

— eftertryckligen uppmana samtliga medlemsstaterna att aktivt använda 
databasen Arachne för att förebygga bedräglig och oriktig användning av EU-medel. 

Rekommendation 4: Ompröva Olafs roll och ansvarsområden när det gäller bekämpning av 
bedrägerier i samband med EU-utgifter mot bakgrund av inrättandet av Europeiska 
åklagarmyndigheten. Kommissionen bör i synnerhet lägga fram förslag till 
Europaparlamentet och rådet om åtgärder för att ge Olaf en strategisk roll och tillsynsroll i 
EU:s bedrägeribekämpningsåtgärder. 
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Inledning 

Definition av bedrägeri  

01 Bedrägeri1 avser i regel varje uppsåtlig handling eller underlåtenhet som syftar till att 
vilseleda andra och som leder till förlust för offret och till vinning för gärningsmannen. Om 
till exempel en stödmottagare uppsåtligen försöker vilseleda bidragsgivaren i syfte att göra 
gällande oriktigt höga utgifter är det ett bedrägeri. 

02 Bedrägeri som rör offentliga medel är ibland kopplat till korruption2 3, vilket vanligtvis 
avser varje handling eller underlåtenhet där offentlig makt missbrukas, eller som syftar till 
att framkalla missbruk av offentlig makt, i syfte att erhålla en otillbörlig förmån. Om 
exempelvis en stödmottagare mutar en tjänsteman för att han eller hon ska godta obefogat 
stora utgifter har både bedrägeri och korruption begåtts. 

03 Oegentlighet4 (i andra sammanhang benämnt oriktighet) är ett bredare begrepp än 
bedrägeri. Det definieras som varje överträdelse av lagstiftningen som har lett eller skulle ha 
kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt för EU:s budget. Om en sådan överträdelse av 
lagstiftningen har begåtts med uppsåt är det ett bedrägeri. Det som särskiljer bedrägeri från 
andra oegentligheter är ont uppsåt från gärningsmannens sida. 

Att skydda EU:s ekonomiska intressen mot bedrägeri  

04 Artikel 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) utgör den 
rättsliga grunden för skyddet av EU:s ekonomiska intressen mot bedrägeri, korruption och 
annan olaglig verksamhet (bilaga I). 

05 Europeiska kommissionen måste vidta nödvändiga åtgärder för att ge rimliga garantier 
för att oriktigheter (inbegripet bedrägerier) i samband med användningen av EU:s budget 

                                                      
1 Se den rättsliga definitionen i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 

av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar 
sig mot unionens finansiella intressen (PIF-direktivet). 

2 Se skäl 8 i PIF-direktivet. 

3 Se den rättsliga definitionen i artikel 4 i EU:s direktiv 2017/1371 (PIF-direktivet). 

4 Artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95. 
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förebyggs, upptäcks och korrigeras5. Kommissionen delar detta ansvar med 
medlemsstaterna när det råder delad förvaltning, till exempel på utgiftsområdena 
sammanhållning och jordbruk. 

06 I direktivet om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som 
riktar sig mot unionens finansiella intressen (PIF-direktivet)6 anges en harmoniserad 
definition av brott som riktar sig mot EU:s finansiella intressen samt sanktioner och 
preskriptionstider för sådana ärenden. Direktivet antogs den 5 juli 2017. Medlemsstaterna 
måste införliva det i nationell lagstiftning senast i juli 20197. 

07 Ett stort antal aktörer deltar i hanteringen av bedrägeririsker riktade mot EU:s budget 
på både EU-nivå och på medlemsstatsnivå (bilaga II). De främsta aktörerna är följande: 

o Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (som kallas Olaf, vilket är förkortningen av 
byråns franska namn – Office européen de lutte antifraude) är för närvarande EU:s 
centrala organ för bedrägeribekämpning. Den bidrar till att utforma och genomföra 
kommissionens strategi mot bedrägerier. Det är det enda organet som har oberoende 
utredningsbefogenheter på EU-nivå8. 

o Kommissionens generaldirektorat (GD) och genomförandeorgan bär ansvaret för att 
inrätta ändamålsenliga system för hantering av bedrägeririsker på de olika områdena i 
EU:s budget. 

o Inom ramen för delad förvaltning är medlemsstaternas programmyndigheter skyldiga 
att genomföra en lämplig ram för bedrägeribekämpning. Ansvaret för brottsutredningar 
och åtal ligger på samma sätt helt hos de nationella rättsvårdande myndigheterna. 

                                                      
5 Se artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 

25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (budgetförordningen). 

6 Se artikel 3 i PIF-direktivet. 

7 Se artikel 17 i PIF-direktivet. 

8 Artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 
11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
(Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999. 
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o I oktober 2017 beslutade 20 medlemsstater9 att inrätta Europeiska 
åklagarmyndigheten. För närvarande deltar 22 medlemsstater i Europeiska 
åklagarmyndigheten. Den kommer att vara ett EU-organ med befogenhet att utreda 
och lagföra brott mot EU:s ekonomiska intressen. Enligt artikel 120.2 i förordningen om 
Europeiska åklagarmyndigheten10 ska organet inte inleda sin verksamhet tidigare än 
tre år efter det att förordningen har trätt i kraft, det vill säga inte tidigare än slutet av 
år 2020. 

08 Europeiska revisionsrätten är EU:s oberoende revisor. Vi undersöker om inkomsterna 
och utgifterna varit lagliga och korrekta och om den ekonomiska förvaltningen varit sund. 
Om vi under vårt arbete identifierar fall av misstänkt bedrägeri rapporterar vi dem till Olaf 
för preliminär analys och eventuell utredning11. 

09 Slutligen måste revisionsrätten enligt artikel 325.4 i EUF-fördraget höras om alla 
åtgärder som ska antas av lagstiftaren på områdena för förebyggande av och kamp mot 
bedrägerier som riktar sig mot EU:s ekonomiska intressen. Under senare år har 
kommissionen offentliggjort flera lagstiftningsförslag med anknytning till ämnet för denna 
revision (bilaga III). Vi har utfärdat vårt yttrande över några av dessa förslag12.  

                                                      
9 Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, 

Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien och 
Spanien. Nederländerna och Malta anslöt sig till Europeiska åklagarmyndigheten under 2018. 

10 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat 
samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten. 

11 Se punkterna 1.35 och 1.36 i vår årsrapport för 2016. 

12 Se revisionsrättens yttrande nr 1/2018 över förslaget av den 2 maj 2018 till Europaparlamentets 
och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller 
rättsstatens principer i medlemsstaterna, revisionsrättens yttrande nr 9/2018 över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för 
bedrägeribekämpning och revisionsrättens yttrande nr 8/2018 över förslaget till ändring av Olaf-
förordningen 883/2013 vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och 
effektiviteten i Olafs utredningar. 
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Revisionens inriktning och omfattning och 
samt revisionsmetod 
10 Vid revisionen undersökte vi om kommissionen korrekt hanterar bedrägeririsker i 
samband med EU-utgifter. Vi undersökte framför allt 

o om kommissionen grundligt bedömer omfattningen och typerna bedrägerier samt 
orsakerna till dem i samband med EU-utgifter, 

o om kommissionen har en ändamålsenlig strategisk ram för att hantera bedrägeririsker, 

o om kommissionen lägger tillräckligt fokus på att förebygga bedrägerier, 

o om Olafs administrativa utredningar leder till åtal och återkrav. 

Figur 1 – Revisionens inriktning och omfattning när det gäller Olaf 

 
Källa: Revisionsrätten. 
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11 Vi bedömde även om det är sannolikt att Europeiska åklagarmyndigheten kommer att 
avhjälpa de brister som vi konstaterade i den nuvarande utformningen av kampen mot 
bedrägerier i samband med EU-utgifter. 

12 Fokus i vår revision ligger enbart på bedrägerier i samband med EU-utgifter. Vi 
undersökte samtliga EU:s större utgiftsområden (jordbruk, sammanhållning, forskning och 
yttre åtgärder). Vi inriktade oss huvudsakligen på kommissionens åtgärder för att förebygga 
bedrägerier och hantera upptäckta bedrägerier. Vi granskade inte Olafs utredningar om EU:s 
inkomster. När det gäller Olafs externa utredningar inriktade vi oss på ekonomiska och 
rättsliga rekommendationer eftersom de är Olafs viktigaste output13. Inte heller granskade vi 
interna utredningar av tjänstemän eller andra EU-anställda, ledamöter av institutioner eller 
organ eller chefer för byråer. 

13 Våra iakttagelser bygger på följande beviskällor: 

a) Analyser av relevanta handlingar (dokument från kommissionen och Olaf, 
revisionsrättens rapporter, relevanta studier och relevant forskning) och databaser 
(dvs. systemet för hantering av oriktigheter och Arachne). 

b) Intervjuer med tjänstemän vid Olaf och tjänstemän från sju utbetalande 
generaldirektorat (GD Jordbruk och landsbygds-utveckling, GD Sysselsättning, 
socialpolitik och inkludering, GD Regional- och stadspolitik, GD Forskning och 
innovation, GD Internationellt samarbete och utveckling, GD Kommunikationsnät, 
innehåll och teknik och GD Migration och inrikes frågor) samt generaldirektorat och 
andra interna avdelningar som har en viktig roll i kommissionens tillsyn över 
hanteringen av bedrägeririsker (Olafs övervakningskommitté, generalsekretariatet, GD 
Budget och tjänsten för internrevision). 

c) Intervjuer med organ som inte tillhör kommissionen, till exempel Europol och Eurojust. 

d) Besök hos sambandscentraler för bedrägeribekämpning, allmänna åklagarmyndigheter 
och relevanta ministerier i fyra medlemsstater (Bulgarien, Berlin och Brandenburg i 
Tyskland, Rom och Perugia i Italien samt Polen). 

e) En enkät som skickades till 28 medlemsstaters högre revisionsorgan, av vilka 
23 svarade, en enkät som skickades av Europol inom ramen för denna revision till deras 
28 nationella kontaktpunkter, av vilka 13 svarade. 

                                                      
13 I samband med kommissionens åtgärder för att förebygga bedrägerier behandlade vi även Olafs 

administrativa rekommendationer. 
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f) Bidrag från 15 experter (kriminologer, rättsvetare, samhällsvetare och åklagare) som 
bidrog med input och råd under hela revisionen och kommenterade våra preliminära 
iakttagelser.   
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Iakttagelser 

Kommissionen har inte tillräcklig inblick i omfattningen och typerna 
av bedrägerier och orsakerna till dem 

14 Mätning av bedrägerier är det första steget i en noggrant utformad och genomförd 
strategi för bedrägeribekämpning. Utan grundläggande uppgifter av god kvalitet om 
bedrägerier är det svårare att planera och övervaka åtgärder för att bekämpa dem. 

15 Bedrägerier som riktas mot gemensamt förvaltade medel, exempelvis EU-medel, är ett 
dolt brott, vilket innebär att det inte kan upptäckas utan förhands- eller efterhandskontroller 
som genomförs särskilt för detta ändamål. Eftersom sådana kontroller inte kan vara 
övergripande och inte alltid är produktiva upptäcks inte alla fall. Detta förstärks av att det 
inte finns några enskilda offer för bedrägerier riktade mot gemensamt förvaltade medel som 
skulle rapportera brotten och göra relevanta myndigheter uppmärksamma på dem. Figur 2 
illustrerar oupptäckta bedrägerier och stegen från det att ett fall av misstänkt bedrägeri 
upptäcks till att bedrägeri konstateras av en domstol. 
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Figur 2 – Bedrägeri och dess olika steg 

 
Källa: Europeiska revisionsrätten. 

16 På grund av bedrägerifenomenets dolda karaktär kan det inte bedömas enbart på 
grundval av officiell statistik över ärenden som har rapporterats och utretts. Sociologiska 
forskningsmetoder skulle kunna bidra med ytterligare nyttiga inblickar i problemets 
omfattning och natur.  

17 När det gäller EU-utgifter registreras information om upptäckta bedrägerier i tre olika 
databaser (figur 3). 

Bedrägeri 
totalt

Oupptäckta 
bedrägerier

Fastställt
i domstol

Lagfört bedrägeri
Utrett bedrägeri

Rapporterat bedrägeri

Upptäckt bedrägeri



16 

Figur 3 – Information om upptäckta bedrägerier 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 

18 Olaf – i egenskap av EU:s centrala organ för bedrägeribekämpning – ansvarar för att för
kommissionens räkning samla in och sammanställa statistik och information om bedrägerier 
i samband med EU-utgifter. Medlemsstaterna och kandidatländerna är juridiskt14 skyldiga 
att till Olaf, som en del av kommissionen, rapportera alla större fall av oriktigheter som de 
har upptäckt i EU:s intäkter (traditionella egna medel) och kostnader (sammanhållnings-, 
jordbruks- och föranslutningsmedel). De är likaså skyldiga att rapportera huruvida dessa 
oriktigheter leder till administrativa eller rättsliga förfaranden på nationell nivå för att 
fastställa om beteendet var avsiktligt (misstänkt bedrägeri) eller om bedrägeri har fastställts 
i ett slutligt domstolsavgörande (konstaterat bedrägeri). Medlemsstaterna och 
kandidatländerna måste således först registrera en oriktighet och sedan ange huruvida 
oriktigheten bestod i bedrägeri (misstänkt eller konstaterat bedrägeri) eller ej. 
Rapporteringen om kostnader sker via ett it-system som kallas ”systemet för hantering av 
oriktigheter” som Olaf ansvarar för. Rapporteringen om intäkter sker via OWNRES-systemet 
som förvaltas av generaldirektoratet för budget. 

14 Relevanta bestämmelser är artikel 122.2 i förordning (EU) nr 1303/2013, artikel 50.1 i förordning 
(EU) nr 1306/2013, artikel 30.2 i förordning (EU) nr 223/2014, artikel 5.5 i förordning (EU) 
nr 514/2014 och artikel 21.1 d i förordning (EU) nr 1309/13. 
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19 Olaf har sitt eget ärendehanteringssystem som innehåller information om avslutade
och pågående utredningar av bedrägerier, korruption och allvarliga oriktigheter som rör EU-
medel. Medlemsstaternas myndigheter kan även ha sina egna databaser för att registrera 
misstänka fall av bedrägerier som påverkar antingen EU:s finansiella intressen eller deras 
nationella budgetar. 

20 I detta avsnitt undersöker vi kvaliteten på de uppgifter som används av kommissionen
när det gäller upptäckta och oupptäckta bedrägerier och den typ av analys som 
kommissionen gör för att identifiera de vanligaste bedrägerimönstren och 
bedrägerimetoderna, orsakerna till bedrägeri och profilen för personer som utför 
bedrägerier mot EU:s budget. Vi bedömer även hur kommissionen införlivar dessa uppgifter i 
sina bedrägeririskbedömningar. 

Uppgifterna om upptäckta bedrägerier är ofullständiga 

21 Kommissionen offentliggör varje år det värde som de upptäckta bedrägerierna
motsvarar, tillsammans med underliggande analyser, i den så kallade PIF-rapporten15. Enligt 
rapporten uppgick de upptäckta bedrägerierna i samband med EU-utgifter 2017 till 
390,7 miljoner euro, eller 0,29 % av de totala utbetalningarna från EU:s budget (figur 4). 

15 Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Årsrapport om bedrägeribekämpning 2017, 
COM(2018) 553 final. 
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Figur 4 – EU-utgifter: upptäckta bedrägerier per utgiftsområde (2017) 

EU-utgiftsområde Från kommissionens uppgifter, 
medlemsstaternas och kandidatländernas 

rapportering 
(belopp i miljoner euro) 

I % av utbetalningar 

Sammanhållning och 
fiske* 320* 0.94 %* 

Naturresurser 60 0,11 % 

Direkta kostnader 7 0.04 % 

Föranslutning 3 0,18 % 

Totalt 390 0,29 % 

* För utgiftsområdena sammanhållning och fiske, som helt bygger på fleråriga program, föreslår kommissionen
att uppgifter för hela programperioder används i stället för förändringar mellan år. För hela programperioden
2007–2013 utgör upptäckta bedrägerier 0,44 % av utbetalningarna.

Källa: Europeiska revisionsrätten, på grundval av 2017 års PIF-rapport (s. 14, 22, 24 och 25) och 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar SWD(2018) 386 final Statistical evaluation of irregularities 
reported for 2017 (statistik över anmälda oriktigheter 2017), (s. 47, 66, 102, 103 och 106). 

22 För att beräkna dessa sifferuppgifter om upptäckta bedrägerier använder
kommissionen sina egna uppgifter i de fall där den hanterar kostnaden direkt och, i fall som 
rör kostnader inom ramen för delad förvaltning, använder den uppgifter som översänts till 
Olaf av medlemsstater och kandidatländer via systemet för hantering av oriktigheter. 

23 På grundval av våra granskningsresultat, som beskrivs i följande punkter, har vi
konstaterat att dessa sifferuppgifter inte ger en fullständig bild av upptäckta bedrägerier i 
samband med EU-utgifter. Detta gäller både delad förvaltning och andra 
förvaltningsmetoder. 

24 När det gäller delad förvaltning anser kommissionen att det största problemet med
utebliven rapportering gäller ärenden som utreds av åklagarmyndigheter och som 
myndigheterna som ansvarar för att genomföra det aktuella programmet inte är medvetna 
om16. Vi har icke desto mindre även identifierat följande orsaker till varför bedrägeriernas 
omfattning är underrapporterad: 

16 I punkt 2.4 i arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (2016) 237 final förklaras de 
metodantaganden som ligger till grund för analysen av de rapporterade oriktigheterna. 
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o Medlemsstaternas myndigheter rapporterar inte alla ärenden som utreds av Olaf. Av de 
20 Olaf-ärenden som vi kontrollerade kunde vi enbart identifiera tre som 
medlemsstaternas myndigheter hade registrerat i systemet för rapportering av 
oriktigheter. 

o Bedrägerier kan även uppkomma i samband med verksamhet hos förmedlande 
offentliga organ som är delaktiga i genomförandet av ett operativt program genom 
projekturval eller offentlig upphandling: 

o Enligt EU:s lagstiftning17 måste medlemsstaternas myndigheter inte rapportera 
misstänkta bedrägerier eller andra oriktigheter om de offentliga organen utövade 
offentlig makt och inte agerade som ekonomisk aktör. Vi fann problem med 
underrapportering när offentliga organ agerade som ekonomiska aktörer. 

o När oriktigheter med eller utan misstanke om bedrägeri förekommer i 
projekturvalet innan ett visst projekt tilldelas några medel är det inte alltid möjligt 
att identifiera det oriktiga eller bedrägliga projektet som berörs, så att de 
nödvändiga uppgifterna kan registreras i systemet för hantering av oriktigheter. Vi 
fann sådana fall i två medlemsstater. 

o För att minska den administrativa bördan är medlemsstaternas myndigheter enligt EU:s 
lagstiftning enbart skyldiga att rapportera oriktigheter med eller utan misstanke om 
bedrägeri om beloppet från EU överstiger 10 000 euro18. När det gäller jordbruk och 
Europeiska socialfonden finns det ett stort antal utbetalningar som understiger 
tröskelvärdet på 10 000 euro och, som en konsekvens, potentiellt bedrägliga 
utbetalningar under rapporteringströskeln som inte rapporteras. Under revisionen 
identifierade vi en medlemsstat där oriktigheter som rapporterats inom systemet för 
hantering av oriktigheter för Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling enbart stod för en liten andel (7 %) av alla 
oriktigheter som upptäckts av medlemsstaten när det gällde dessa två fonder. Å andra 
sidan kvalificerade medlemsstaten en hög andel (60 %) av de rapporterade 
oriktigheterna på 7 % som misstänkta bedrägerier. 

                                                      
17 Se artiklarna 1.2 och 7 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om 

skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, artikel 2.37 i förordning (EU) 
nr 1303/2013 samt artikel 2.17 i förordning (EU) nr 223/2014, skäl 3 i kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2015/1971 och skäl 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1973. 

18 Artikel 3.1 a i de delegerade förordningarna (EU) 2015/1970, 2015/1971, 2015/1972 och 
2015/1973. 
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25 Kommissionen har utfärdat flera riktlinjer19 om att rapportera oriktigheter och flagga 
dem som misstänkt bedrägeri. Rapporteringen varierar dock fortfarande bland 
medlemsstaterna. Detta beror främst på olika tolkningar av ”misstänkt bedrägeri” och 
”första administrativa eller rättsliga konstaterandet”20. Dessa definitioner är viktiga för att 
på ett exakt sätt avgöra när en oriktighet måste flaggas som bedrägeri (misstänkt bedrägeri). 
Tabellen i bilaga 4 visar att vissa medlemsstater enbart kategoriserar oriktigheter som 
misstänkt bedrägeri efter ett slutligt domstolsavgörande, medan andra gör det mycket 
tidigare. 

26 För att lägga större tonvikt vid att upptäcka och rapportera bedrägerier införde Olaf 
2015 två nya indikatorer som kallas ”andelen upptäckta bedrägerier”, vilket är värdet av 
misstänkta eller konstaterade bedrägerier i en medlemsstat uttryckt i procent av de totala 
utbetalningar som gjorts i det landet under en viss period, och ”bedrägerifrekvensnivån”, 
vilket är antalet misstänkta eller konstaterade bedrägerifall i en medlemsstat uttryckt i 
procent av det totala antalet oriktigheter som upptäckts i det landet under en viss period. En 
liknande indikator infördes för oriktigheter utan misstanke om bedrägeri (”andelen 
upptäckta oriktigheter” och ”frekvensnivån för oriktigheter”). I figur 5 finns information om 
varje medlemsstats andel upptäckta bedrägerier och andel upptäckta oriktigheter inom 
sammanhållningsområdet och perioden 2007–2013. 

27 Indikatorerna visar att det finns betydande skillnader när det gäller andelen (värde och 
antal ärenden) oriktigheter och bedrägerier som upptäckts och rapporterats av 
medlemsstaterna. Exempelvis rapporterade tio av medlemsstaterna färre än tio misstänkta 
bedrägerier under hela programperioden 2007–2013, och tolv medlemsstater hade andelar 
upptäckta bedrägerier som låg under 0,1 %. Åtta medlemsstater kategoriserade över 10 % av 
alla rapporterade oriktigheter som misstänkta bedrägerier, medan denna procentandel låg 
under 5 % för 14 andra medlemsstater. 

28 Kommissionen anser att de stora skillnaderna mellan medlemsstater när det gäller 
rapportering om bedrägerier och oriktigheter kan vara kopplad till det nationella system som 

                                                      
19 Handbook on requirement to report irregularities (handbok om kravet på att rapportera 

oriktigheter), COCOLAF/23-05-17/8.2/EN. Artikel 2 b i kommissionens delegerade förordningar 
(EU) 2015/1970, 2015/1971 och 2015/1973. 

20 Artikel 2 b i kommissionens delegerade förordningar (EU) 2015/1970, 2015/1971, 2015/1972 och 
2015/1973 innehåller en definition av ”första administrativa eller rättsliga konstaterandet”. De 
delegerade förordningarna antas baserat på de befogenheter som anges i de aktuella 
grundläggande rättsakterna, varav en är förordningen om gemensamma bestämmelser 
(artikel 122). 
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inrättats för att bekämpa bedrägerier snarare än enbart icke-harmoniserad rapportering. 
Det fanns inte någon mer ingående analys av de underliggande orsakerna till dessa skillnader 
tillgänglig hos kommissionen. 

29 En ytterligare indikation på att det finns problem med rapportering och upptäckt är att 
korrelationen mellan den officiella statistiken över rapporterad andel upptäckta bedrägerier 
och resultaten från korruptionsriskindikatorer är svag (figur 5): några länder som hamnar 
lågt i Transparency Internationals korruptionsindex (CPI) eller Index of Public Integrity (IPI, 
index för offentlig integritet), och alltså anses vara mindre transparenta, rapporterar väldigt 
få eller till och med inga bedrägerifall. 
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Figur 5 – Andel upptäckta oriktigheter och bedrägerier per medlemsstat kontra resultat i CPI, IPI och Eurobarometern 

 

* Transparency internationals korruptionsindex rangordnar länder utifrån uppfattade korruptionsnivåer, vilket fastställs genom expertbedömningar och 
opinionsundersökningar. Skalan går från 100 (inte alls korrupt) till 0 (mycket korrupt). 
** Indexet för offentlig integritet är ett sammansatt index som består av sex komponenter: rättsväsendets oberoende, administrativ börda, öppenhet för handel, 
budgettransparens, e-medborgarskap och pressfrihet. Det syftar till att ge en objektiv och övergripande bild av läget för korruptionskontrollen i 109 länder. De rangordnas 
på en skala från 1 (låg korruptionskontroll) till 10 (hög korruptionskontroll). 
*** I2015 års Eurobarometer mäts EU-medborgarnas uppfattning. Q1_B. Defrauding the EU budget: The scale of the problem …is rather frequent? (bedrägerier mot 
EU:s budget – är problemet relativt stort?) 
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30 Kommissionen genomför inga heltäckande kontroller av att de uppgifter som 
rapporteras i systemet för hantering av oriktigheter är av god kvalitet, och den ber heller 
inte medlemsstaternas myndigheter att garantera att de uppgifter som rapporterats är 
tillförlitliga. Inom ramen för systemrevisioner kontrolleras delvis efterlevnaden av 
rapporteringsskyldigheter. 

31 Varken Olaf eller något annat organ inom kommissionen samlar in information om 
brott med anknytning till EU:s finansiella intressen som utreds av nationella myndigheter. 
Medlemsstaterna har sina egna system för att registrera ärenden som utreds, och nästan 
hälften av dem gör ingen skillnad på ekobrott som påverkar nationella intressen och de som 
påverkar EU:s intressen. Till följd av detta har varken kommissionen eller sådana 
medlemsstater några uppgifter om bedrägerier i samband med EU-utgifter som en separat 
kategori. 

32 När det gäller kostnader som förvaltas direkt av kommissionen baseras värdet av 
misstänkt bedräglig medelsanvändning på belopp som flaggats som bedrägliga och 
registrerats i kommissionens redovisningssystem. Vi konstaterade att vissa uppgifter inte 
räknas in i värdet av misstänkt bedräglig medelsanvändning. I vissa fall återkräver 
kommissionen pengar som betalats ut på grund av bedrägeri genom att räkna av beloppet 
mot framtida ersättningsanspråk utan att upprätta ett formellt återkrav. Dessa ärenden 
flaggas inte alltid som bedrägerier trots att det föreskrivs i kommissionens riktlinjer. Vissa fall 
av misstänkt bedrägeri kräver dessutom inte någon utredning från Olafs sida utan följs upp 
av generaldirektoraten genom revisioner. Dessa ärenden ingår inte alltid i det rapporterade 
värdet av bedräglig medelsanvändning. Kommissionen har ännu inte fastställt tydliga 
riktlinjer för hur dessa uppgifter ska sammanställas. 

Kommissionen har ingen kunskap om omfattningen av oupptäckta 
bedrägerier 

33 Kommissionen bedömer inte omfattningen av oupptäckta bedrägerier. Den har heller 
aldrig genomfört en brottsoffer- eller upplevelseundersökning med inriktning på bedrägerier 
i samband med EU-utgifter. Kommissionen angav att den inte anser att brottsoffer-, 
upplevelse- eller uppfattningsundersökningar är lämpliga verktyg för att ge större inblick i 
den allmänna omfattningen av bedrägerier med EU-bidrag, eftersom en 
brottsofferundersökning om EU:s budget skulle medföra betydande kostnader och det är 
oklart vem sådana sociologiska frågor bör riktas till. 

34 Studier som grundar sig på uppfattning och erfarenhet har dock använts för att mäta 
korruption, vilket också är ett dolt brott. Allmänt erkända indikatorer om korruption är bland 
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annat Transparency Internationals korruptionsindex och Världsbankens indikator för 
korruptionskontroll. I dessa index används resultaten av uppfattningsbaserade studier. 
Sådana undersökningar görs inte för att ersätta officiell statistik, utan snarare för att 
komplettera den. 

35 Utöver uppfattningsbaserade undersökningar har det nyligen även gjorts några studier 
där nivån på korruptionsrisk eller korruptionskontroll har bedömts med hjälp av objektiva 
förvaltningsuppgifter21. 

36 På sammanhållningsområdet har GD Regional- och stadspolitik tagit initiativ till en 
studie av samhällsstyrningens kvalitet på regional nivå, där uppgifter om offentlig 
upphandling ska användas för bedömningen. En av prestationsindikatorerna som mättes var 
kontrollen av korruptionsrisker (ruta 1). Man måste ha en bild över regionala eller sektoriella 
variationer när det gäller dessa frågor för att kunna förstå korruptionsrisker och hantera 
dem på ett effektivt sätt. 

Ruta 1 

Studie av samhällsstyrningens kvalitet på regional nivå, med 
användning av uppgifter om offentlig upphandling 

År 2017 tog GD Regional- och stadspolitik initiativ till en regionbaserad studie om 
samhällsstyrningens kvalitet i EU:s medlemsstater, som byggde på användning av en 
innovativ korruptionsriskindikator som tagits fram inom forskningsprojektet 
DIGIWHIST vid Cambridges universitet. I denna metod används stordata från 
storskaliga databaser för offentlig upphandling (Tender Electronic Daily), uppgifter 
från företagsregister, ekonomiska uppgifter och uppgifter om ägande22. 

Denna metod för korruptionsmätning visar att variationen mellan regioner eller 
sektorer är större än den mellan olika länder, eftersom jämförelser av skillnader 
mellan länder döljer en rad skillnader inom länderna. 

37 Dessa exempel visar att det i själva verket är möjligt att bilda sig en uppfattning om 
omfattningen av oupptäckta bedrägerier och oupptäckt korruption. 

                                                      
21 Fazekas, M., och Kocsis, G., (2017), Fazekas, M., Tóth, I. J., och King, P. L., (2016), Golden, M. och 

Picci, L. (2005). Centre for Counter Fraud Studies vid Portsmouths universitet har också utarbetat 
en metod för att mäta förluster på grund av bedrägerier. Se Button, M. och Gee, J. (2015). 

22 Fazekas, M. och Kocsis, G. (2017), Fazekas, M., Tóth, I. J., och King, P. L.(2016), s. 369–397. 
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Kommissionens analys av bedrägerimönster och bedrägeririsker är otillräcklig 

38 Kunskap om bedrägerimönster bidrar till att man kan göra exakta och aktuella 
bedrägeririskbedömningar och är en hjälp för att identifiera och tillämpa relevanta kontroller 
för att förebygga och upptäcka bedrägerier. 

39 Kommissionen analyserar de olika bedrägerityperna i syfte att uppfylla  

o sin årliga skyldighet att lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet om de 
åtgärder som vidtagits av kommissionen och medlemsstaterna för att bekämpa 
bedrägerier och resultatet av dessa åtgärder (i PIF-rapporten) och sina skyldigheter 
enligt den sektorsspecifika lagstiftningen, 

o sin ram för internkontroll, som föreskriver en bedrägeririskbedömning. 

40 I 2016 års PIF-rapport finns ett avsnitt om anmälda oriktigheter med misstanke om 
bedrägeri för båda fonderna på jordbruksområdet och för det prioriterade området 
”forskning och teknisk utveckling” (FoTU) för perioden 2007–2013 när det gäller 
strukturfonderna. I rapportens analys av tillvägagångssätt redovisas olika typer av 
oriktigheter som rapporterats som misstänkt bedrägeri23. 

41 Förutom PIF-rapporten har Olaf även utarbetat flera analyser, så kallade 
fallkompendier, om de vanligaste bedrägerimönstren, svaga punkter och varningstecken. 
Fallkompendierna innehåller en förteckning över anonymiserade ärenden som bygger på 
Olafs utredningsarbete och uppgifter från medlemsstaterna. 

42 Detta är goda exempel på hur Olafs utredningskunskap och andra underrättelser kan 
användas för att tillhandahålla läglig information om de främsta bedrägerihoten mot EU:s 
budget. Kompendierna är dock enstaka dokument som inte uppdateras regelbundet. Olaf 
har tagit fram fyra sådana fallkompendier om bedrägerier24, som offentliggjordes 2010, 
2011, 2012 och 2013, men har inte offentliggjort någon uppdatering sedan dess. Till exempel 
gäller det senaste fallkompendiet om strukturfonderna, som offentliggjordes 2011, 
programperioderna 1994–1999 och 2000–2006. 

43 För närvarande bedöms bedrägeririskerna på generaldirektoratsnivå. Det görs ingen 
central bedrägeririskbedömning för kommissionen som helhet, och det finns inget 

                                                      
23 Se till exempel kommissionens arbetsdokument SWD(2017) 266 final, del 2/2, tabell CP16, s. 64, 

som åtföljer 2016 års PIF-rapport. 

24 År 2017 offentliggjorde Olaf ett femte fallkompendium om interna utredningar. 
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gemensamt register över bedrägeririsker. Sådan information bör ligga till grund för 
kommissionens strategi mot bedrägerier. Kommissionens strategi mot bedrägerier, som 
antogs 2011, innehåller ingen information om huruvida det finns en underliggande 
bedrägeririskanalys eller om resultaten av en sådan analys. 

44 Vi granskade de bedrägeririskbedömningar som utförts av sju av kommissionens 
generaldirektorat. Dessa bedrägeririskbedömningar byggde enbart på en analys av 
upptäckta bedrägerier och information från olika interna källor (t.ex. systemet för hantering 
av oriktigheter, Olaf, generaldirektoratens revisionsresultat och revisionsrättens 
iakttagelser). De använder ingen annan information från externa källor, till exempel nationell 
brottsstatisk eller officiella regeringsrapporter, eller analyser och rapporter från icke-statliga 
organisationer, korruptionsriskindikatorer eller korruptionsriskundersökningar, för att 
komplettera bedrägeririskanalyserna. Den slutsats som dragits av fem av de sju utbetalande 
generaldirektoraten, det vill säga att bedrägeririsken är låg, bygger därför inte på en 
uttömmande analys som omfattar alla nödvändiga element25. 

45 Uppgifterna i det globala bedrägeriregistret, som skapats av Chartered Institute of 
Public Finance and Accountancy tillsammans med revisionsbyrån Moore Stephens, tyder på 
att bedrägeririsken skulle kunna vara hög när det gäller bidrag (vilket står för en stor andel 
av EU-utgifterna). Registret är baserat på en global undersökning av över 150 personer som 
arbetar med redovisnings- och bedrägeririsker i 37 länder, i syfte att bedöma de allvarligaste 
riskområdena runtom i världen. De som besvarade enkäten bedömde 18 olika typer av 
bedrägeri- och mutrisker, och rangordnade dem från 1 (lägst risk) till 5 (högst risk). Nästan 
hälften (48 %) av dem som svarade angav att risken för bidragsbedrägeri var hög eller 
mycket hög, vilket gör att bidragsbedrägeri ligger på första plats i registret26. 

46 Några av de experter som vi rådfrågade anser att det är viktigt att använda flera olika 
metoder, som är anpassade efter typ av utgift, för att få bättre inblick i risken med och 
omfattningen och typen av bedrägerier i samband med EU-utgifter. Inom exempelvis den 
gemensamma jordbrukspolitiken, där finansiering främst beviljas genom stödrättigheter och 
det finns mindre utrymme för skönsmässig bedömning i fråga om hur EU:s medel anslås, 
skulle ett sätt att mäta omfattningen av bedräglig medelsanvändning kunna vara att mäta 
förlusterna på grund av bedrägerier. När det gäller investeringsprojekt skulle det kunna vara 
möjligt att fastställa bedrägeri- och korruptionsrisker genom att analysera administrativa 

                                                      
25 GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering, GD Regional- och stadspolitik, GD Jordbruk och 

landsbygdsutveckling, GD Forskning och innovation och GD Migration och inrikes frågor. 

26 https://www.moorestephens.co.uk/services/governance-risk-and-assurance/rhiza-risk-
management-tool/global-fraud-risk-register#. 

https://www.moorestephens.co.uk/services/governance-risk-and-assurance/rhiza-risk-management-tool/global-fraud-risk-register
https://www.moorestephens.co.uk/services/governance-risk-and-assurance/rhiza-risk-management-tool/global-fraud-risk-register
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dataset (stordata), till exempel databaser för offentlig upphandling och avtal samt 
bidragsansökningar och bidragsbeslut. Att fråga ut EU-stödmottagare eller organ som 
hanterar EU-medel skulle också kunna ge kompletterande information. 

Kommissionen har inte analyserat orsakerna till bedrägerier 

47 Varken Olaf eller kommissionens generaldirektorat har analyserat de huvudsakliga 
orsakerna till bedrägerier i detalj, eller vad som utmärker personerna som gör sig skyldiga till 
dem. Kommissionen anser inte att identifieringen av bedragares motiv skulle bidra med 
något större värde till bedrägeribekämpningen. 

48 Den vanligaste typen av misstänkt bedrägeri som vi identifierar vid våra revisioner är 
stödmottagare som konstruerar förutsättningar för att få tillgång till EU-medel. 
Tillvägagångssättet visar att bedragare inte alltid är organiserade brottslingar utan enskilda 
individer (mottagare av EU-medel) som avsiktligt bryter mot reglerna för att få EU-medel 
som de anser sig ha legitim rätt till. Några experter pekade på ett möjligt orsakssamband 
mellan komplexa regler och bedrägeri. I ruta 2 ges ett exempel som vi redovisade i vår 
årsrapport 201427. 

Ruta 2 

Konstruerade förutsättningar för att erhålla landsbygdsutvecklingsstöd 

Ett antal grupper av personer (som ingick i samma familj eller i samma ekonomiska 
grupp) inrättade flera enheter för att få stöd som överskred det tillåtna taket enligt 
villkoren för investeringsåtgärden. Stödmottagarna hävdade att enheterna verkade 
oberoende av varandra, men det stämde inte i praktiken eftersom de var utformade 
för att fungera tillsammans. I själva verket ingick de i samma ekonomiska grupp med 
samma säte, anställda, kunder, leverantörer och finansieringskällor. 

49 En undersökning av korruptionsriskerna i EU:s medlemsstater tyder på att möjligheten 
till diskretionära utgifter utan adekvata kontroller ökar risken för bedrägliga utgifter28. Några 
experter pekade på liknade typer av risker. Det skulle därför vara lämpligt att Olaf eller 
kommissionens generaldirektorat analyserar hur skönsmässig bedömning i EU:s 
samfinansierade program påverkar bedrägeririsken inom ett visst utgiftsområde. Detta gäller 
i synnerhet området med delad förvaltning (t.ex. Europeiska struktur- och 

                                                      
27 Europeiska revisionsrätten, årsrapporten 2014, s. 229. 

28 Mungiu-Pippidi, A., (2013), s. 10–11. 
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investeringsfonder), där medlemsstaternas organ som förmedlar dessa medel själva 
fastställer kriterier och villkor för stödberättigande. 

Det finns brister i kommissionens strategi för att hantera 
bedrägeririsker 

50 Bedrägeri är ett övergripande problem. Det krävs därför insatser och en mängd 
åtgärder från många parter för att minska det. Samtidigt är bedrägeribekämpning vanligtvis 
inte en kärnverksamhet för någon särskild operativ enhet inom en organisation. Det är 
därför god praxis att utse en enhet eller en hög chef till att leda och övervaka 
organisationens bedrägeribekämpningsarbete29. Att tydligt definiera roller och 
ansvarsområden för de berörda operativa enheterna är också centralt, eftersom det är det 
enda sättet att undvika överlappande roller och utvärdera varje aktörs faktiska inverkan. 

51 Vi undersökte om det finns tydligt ledarskap och tydliga roller och ansvarsområden 
samt lämplig tillsyn över hanteringen av bedrägeririsker inom kommissionen. Vi bedömde 
även om kommissionen har en väl utformad strategi för bedrägeribekämpning som kan 
vägleda det dagliga bedrägeribekämpningsarbetet, och om den mäter resultaten av 
åtgärderna på ett korrekt sätt. 

Kommissionens styrningsmodell gör att ansvaret delas upp, men 
kommissionens övergripande tillsyn över hanteringen av bedrägeririsker är 
otillräcklig 

52 Vi analyserade de olika organens typiska (mest frekventa) roller och ansvarsområden 
för de viktigaste bedrägerirelaterade resultaten för varje etapp i bedrägeribekämpningen: 
planering, genomförande och rapportering (bilaga V). 

53 Kommissionens styrningsmodell gör att rollerna och ansvaret för de 
kommissionsavdelningar som är involverade i bedrägeribekämpningsåtgärder delas upp. 
Kommissionens övergripande tillsyn är dock otillräcklig. De flesta organen har en rådgivande 
roll. De centrala aktörer som ansvarar för bedrägeribekämpningsåtgärder är 
kommissionskollegiet, generaldirektoraten och medlemsstaternas myndigheter. 

                                                      
29 A Framework for Managing Fraud Risks in Federal Programmes (en ram för att hantera 

bedrägeririsker i federala program), GAO, juli 2015, GAO-15-593SP, s. 10. 
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54 Kommissionens ordförande anger varje kommissionsledamots ansvarsområden i 
enskilda uppdragsbeskrivningar. Han kräver att alla kommissionsledamöter säkerställer en 
sund ekonomisk förvaltning av de program som de ansvarar för, och där ingår att skydda 
EU:s budget mot bedrägerier. Enligt uppdragsbeskrivningen för kommissionsledamoten med 
ansvar för budget och personal, och även för Olaf, ska han fokusera på att förbättra 
utredningarna av bedrägerier riktade mot EU:s budget och på korruption och allvarlig 
försummelse inom EU:s institutioner genom att stödja Olafs arbete, vars oberoende i fråga 
om utredningar måste bevaras. Strategisk hantering och förebyggande av bedrägeririsker 
nämns inte specifikt i hans eller någon annan kommissionsledamots portfölj.  

55 Olaf är EU:s centrala organ för bedrägeribekämpning och ska enligt förordning (EU, 
Euratom) nr 883/2013 (Olaf-förordningen) bidra till att utveckla kommissionens strategi mot 
bedrägerier. Varken Olaf eller någon annan kommissionsavdelning har dock någon större roll 
vid tillsynen av planeringen och genomförandet av kommissionens 
bedrägeribekämpningsåtgärder och rapporteringen av resultat. Till följd av kommissionens 
styrningsmodell bär Olaf inte själv ansvaret för beslut som påverkar de delegerade 
utanordnarna eller medlemsstaterna. Olaf tillhandahåller vägledning och rekommendationer 
till dem som ansvarar för de olika bedrägeribekämpningsåtgärderna (bilaga V). 

56 Kommissionen delar ansvaret för att skydda EU:s ekonomiska intressen mot 
bedrägerier med medlemsstaterna inom utgiftsområdena sammanhållning och jordbruk. 
Kommissionen har för närvarande inga ordinarie förfaranden för att ta reda på hur väl 
medlemsstaterna följer upp fall av misstänkt bedrägeri. Kommissionen har heller inte några 
ändamålsenliga mekanismer för att förmå medlemsstaterna att vidta åtgärder mot 
bedrägeri, eller för att övervaka eller påverka sådana åtgärder. 

57 Flera andra internationella organisationer har konstaterat att det finns behov av 
sådana övervakningsmekanismer. Ett exempel är OECD:s arbetsgrupp mot mutor, vars 
medlemmar hämtas från medlemsstaters brottsbekämpande och rättsliga myndigheter, som 
driver på och övervakar genomförandet och verkställandet av OECD:s konvention mot 
mutor30. Arbetsgruppen mot mutor har utarbetat flera förfaranden och metoder genom 
vilka den och OECD:s medlemsstater kan utöva ömsesidigt inflytande för att stärka sin 
respektive kapacitet att genomföra konventionen (ruta 3). 

 

                                                      
30 OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i 

internationella affärsförbindelser. 
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Ruta 3 

Övervakningsmekanismer hos OECD:s arbetsgrupp mot mutor 

Arbetsgruppens främsta verktyg är en sakkunnigbedömning, där externa experter 
bedömer varje OECD-medlemsstats lagstiftning och insatser för att genomföra den. 
Dessa landsvisa övervakningsrapporter innehåller även rekommendationer som 
senare följs upp noga. Arbetsgruppen övervakar även löpande de brottsutredningar 
som har inletts av medlemsstater, framställer studier och icke-bindande 
lagstiftningsåtgärder som syftar till att stärka integriteten i den offentliga sektorn 
och stärka medlemsstaternas kapacitet att upptäcka och utreda gränsöverskridande 
korruption. Detta system med ömsesidigt lärande och ömsesidig tillsyn har 
uppmuntrat och hjälpt OECD:s medlemsstater att förbättra resultaten vad gäller 
genomförandet av konventionen. 

Det finns brister i bedrägeribekämpningsstrategierna och rapporteringen om 
deras ändamålsenlighet  

58 Den strategiska ramen för kommissionens bedrägeribekämpningsåtgärder omfattar 
både strategin för institutionen som helhet (kommissionens strategi mot bedrägerier) som 
antogs 2011, och strategierna mot bedrägerier på generaldirektorats- och/eller sektornivå 
som utarbetas av enskilda generaldirektorat eller grupper av generaldirektorat som 
konfronteras med liknande bedrägeririsker, till exempel inom sammanhållningspolitiska 
program eller forskningsprogram. Kommissionens motivering till enskilda och sektorsvisa 
strategier mot bedrägerier är att en och samma lösning för alla inte skulle vara det mest 
effektiva sättet att hantera bedrägeririsken, och att de olika aktörernas ansvar varierar 
beroende på förvaltningssätt och politiskt område. 

59 Trots att kommissionens strategi mot bedrägerier skulle vara genomförd till slutet av 
2014 pågår några åtgärder fortfarande. Eftersom kommissionen inte har uppdaterat 
strategin mot bedrägerier sedan 2011 ifrågasätter vi om den är lämplig att styra 
kommissionens bedrägeribekämpningsåtgärder i praktiken. Kommissionen informerade oss 
om att en uppdatering av strategin är under utarbetande och snart kommer att antas.  

60 Vi undersökte strategierna mot bedrägerier inom sju utbetalande generaldirektorat, 
som omfattar alla större utgiftsområden: GD Jordbruk och landsbygdsutveckling, 
GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, GD Internationellt samarbete och utveckling, 
GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering, GD Migration och inrikes frågor, 
GD Regional- och stadspolitik och GD Forskning och innovation. Strategierna innehåller ett 
antal outputindikatorer eller enskild output som stöder de fastställda målen. Målen är dock 
enbart allmänna och, i de flesta fall, inte mätbara. Av de 29 mål som vi analyserade handlar 
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18 om att ”förstärka”, ”förbättra”, ”främja”, ”öka” och ”utveckla” vissa insatser mot 
bedrägerier, men utgångsläge och målvärde anges inte.  

61 De tre viktigaste rapporterna med information om kommissionens 
bedrägeribekämpningsåtgärder är PIF-rapporten, den årliga förvaltnings- och 
resultatrapporten och generaldirektoratens årliga verksamhetsrapporter. 
Kommissionskollegiet ansvarar för de två förstnämnda och de enskilda generaldirektoraten 
för den senare (figur 6). 

Figur 6 – Kommissionsrapporter med information om 
bedrägeribekämpningsåtgärder 

 
Källa: Europeiska revisionsrätten. 

62 I den årliga PIF-rapporten presenteras resultaten av kommissionens och 
medlemsstaternas bedrägeribekämpningsåtgärder (t.ex. ändrade förordningar, strategier 
och direktiv eller utbildning för att öka medvetenheten om bedrägerier), men deras 
ändamålsenlighet vad gäller faktiskt förebyggande, upptäckt, återkrav eller avskräckning 
bedöms endast i begränsad utsträckning. PIF-rapporten uppfyller kravet i artikel 325.5 i EUF-

Årli
g Årli

g Årli
g Årli

g Årli
g Årli

g Årli
g Årli

g 
Årlig 

verksam-
hets-

rapport

Politisk nivå

Årlig förvaltnings-
och 

resultatrapport

Europeiska 
kommissionen 

(kollegiet)

Lämnar 
rekommendationer om 

utredda fall och åtgärder 
mot bedrägerier

Delegerade 
utanordnare 

(generaldirektörer)

Politiskt ansvar för 
förvaltningen av EU:s 

budget

PIF-
rapport

Olaf

Granskar avsnitt om bedrägeri

Operativ nivå

Operativt ansvar för 
förvaltningen av EU:s 

budget

Utarbetar PIF-rapporten

Utarbetar avsnitt om bedrägeri



32 

 

fördraget där det specificeras att kommissionen i samarbete med medlemsstaterna varje år 
för Europaparlamentet och rådet ska lägga fram en rapport om de åtgärder som vidtagits för 
att genomföra denna artikel. 

63 Inte heller den årliga förvaltnings- och resultatrapporten – ett av kommissionens 
främsta redovisningsverktyg – innehåller uppgifter om de faktiska resultaten av 
institutionens bedrägeribekämpningsåtgärder. 

64 I de årliga verksamhetsrapporterna är generaldirektoraten skyldiga att rapportera om 
resultaten av sina bedrägeribekämpningsåtgärder på grundval av indikatorer som fastställs i 
årliga förvaltningsplaner. De generaldirektorat som vi analyserade rapporterade inte om 
ändamålsenligheten hos sina bedrägeribekämpningsåtgärder (som byggde på strategierna 
mot bedrägerier). Enbart GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering och GD Regional- 
och stadspolitik informerade i sina årliga verksamhetsrapporter 2016 om resultat till följd av 
användningen av riskbedömningsverktyget Arachne31 och om övervakningen av 
medlemsstaternas genomförande av riskbaserade åtgärder mot bedrägerier. 

Förebyggandet av bedrägerier har inte fått tillräcklig 
uppmärksamhet 

65 Att förebygga bedrägerier innan de äger rum är en central del av en ändamålsenlig ram 
för bedrägeribekämpning. Vi granskade kommissionens främsta åtgärder för att förebygga 
bedrägerier, i synnerhet hur kommissionen bedömer bedrägeririsken innan den antar 
utgiftsregler och utformar och genomför lämpliga bedrägerikontroller. Vi analyserade även 
hur sätt kommissionen använder uppgifter för att förebygga bedrägerier. 

Kommissionen införde nyligen bedrägerikontroller i utgiftsregler på högsta 
nivå 

66 Kommissionens bedrägerisäkringsarbete inleddes år 2000 då kommissionen beslutade 
att göra bedrägerisäkringen av lagstiftning mer ändamålsenlig32. En särskild enhet för 
bedrägerisäkring inrättades inom Olaf. Den fick särskilt i uppdrag att se till att 
utgiftssystemen hade specifika rättsliga bestämmelser mot bedrägeri, med ordentliga 
bedrägerikontroller. 

                                                      
31 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=sv 

32 KOM(2000) 200 final/2 – Reformen av kommissionen – Vitbok del II – Handlingsplan, åtgärd 94. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=sv
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67 År 2007 meddelade kommissionen att den hade uppnått målen för sina förfarandena 
för bedrägerisäkring33 och att standardiserade bestämmelser om bedrägeribekämpning 
hade införlivats i utgiftsreglerna. 2011 gjorde kommissionen bedrägerisäkring till den högst 
prioriterade åtgärden i strategin mot bedrägerier. År 2011 hade dock de centrala 
utgiftsreglerna för perioden 2007–2013 antagits. Det är enbart sedan perioden 2014–2020 
inleddes som utgiftsreglerna på områdena sammanhållning, jordbruk och forskning 
innehåller ett krav på att genomföra effektiva och proportionella bedrägerikontroller innan 
medel betalas ut (figur 7). Tidigare fanns det några bedrägeribekämpningskontroller på lägre 
lagstiftningsnivåer på forskningsområdet, till exempel i standardkontrakt och 
standardöverenskommelser. 

68 När det gäller sammanhållning har GD Regional- och stadspolitik beslutat att använda 
ett externt privat företag för att bedöma hur medlemsstaterna uppfyller kravet på att 
genomföra ändamålsenliga och proportionerliga åtgärder mot bedrägerier för 
programperioden 2014–2020. I december 2016 slöt kommissionen ett avtal med ett 
konsultföretag för att granska de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna för att 
förebygga och upptäcka bedrägerier och korruption inom ramen för de europeiska struktur- 
och investeringsfonderna. Resultaten skulle ha varit tillgängliga i slutet av 2017, men det har 
uppstått förseningar. Ingen sådan bedömning har planerats för jordbruk. 

Figur 7 – Tidslinje för kommissionens åtgärder för bedrägerisäkring 

 
Källa: Europeiska revisionsrätten. 

69 Kommissionen införde 2014 heltäckande bestämmelser om bedrägeribekämpning i 
samtliga utgiftsregler på högsta nivå. Under programperioden 2007–2013 var det inte alltid 
så. 

                                                      
33 Förebyggande av bedrägerier med hjälp av erfarenheter från det operativa arbetet: en dynamisk 

bedrägerisäkring, SEK(2007) 1676. 
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70 På grundval av sina utredningar ger Olaf även generaldirektoraten administrativa 
rekommendationer som lyfter fram brister i deras arbete för att förebygga bedrägerier och 
kontroller för att upptäcka dem. Mellan 2014 och 2016 lämnade Olaf 113 sådana 
rekommendationer till olika avdelningar vid kommissionen. Det är inte möjligt att utvärdera 
inverkan av dessa rekommendationer, eftersom varken Olaf eller generaldirektoraten gör 
någon uppföljning av huruvida rekommendationerna har genomförts. 

Krav på en bedrägeririskbedömning innan utgiftsregler antas från 2021 

71 Kommissionen gör konsekvensbedömningar för att samla in bevis i syfte att bedöma 
om framtida lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder på EU-nivå är motiverade och hur 
åtgärderna bäst kan utformas för att de avsedda politiska målen ska uppnås. Baserat på 
Coso-ramen34 skulle vi förvänta oss att kommissionen bedömer bedrägeririsken vid 
konsekvensbedömningarna. 

72 Riktlinjer om hur man ska genomföra konsekvensbedömningar för utgiftsregler 
(riktlinjerna om bättre lagstiftning) uppdaterades 2015. Denna uppdatering innehöll dock 
inte några krav på att bedrägeririsker ska bedömas som en del av 
konsekvensbedömningarna35. Först i juli 2017 tillkom ett specifikt verktyg för förebyggande 
av bedrägerier i dessa riktlinjer (figur 7). 

73 Till följd av detta kommer det nya kravet enbart att gälla för nästa generations 
finansieringsprogram (från och med 2021). Utöver detta krav finns det inga uttalade krav på 
att bedöma bedrägeririsken innan detaljerade genomföranderegler fastställs för fleråriga 
finansieringsprogram (t.ex. partnerskapsavtal och operativa program inom 
sammanhållningspolitiska program eller program för landsbygdsutveckling inom jordbruk). 

74 Vi analyserade även de uppgifter som vi mottog från Olaf om byråns roll i samråd 
mellan olika kommissionsavdelningar före antagandet av föreslagna regler. Olaf måste 
lämna ett yttrande om huruvida de föreslagna lagarna tar tillräcklig hänsyn till 
bedrägeririsken. Under 2014–2016 mottog Olaf 2 160 förfrågningar om samråd mellan 
avdelningar från olika kommissionsavdelningar. Olaf lämnade ett positivt yttrande i 1 716 fall 

                                                      
34 Enligt princip 8 i Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (Coso) 

2013 Internal Control – Integrated Framework (intern kontroll – integrerad ram) ska 
organisationer bedöma bedrägeripotentialen vid bedömningen av risker för uppnåendet av 
målen. 

35 Bättre lagstiftning för bättre resultat − en EU-agenda, COM(2015) 215 final. 
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(79 %) och ett positivt yttrande med kommentarer i 304 fall (14 %). I dessa fall var Olaf 
tillfredsställd med de föreslagna reglerna eller föreslog förbättringar. Olaf lämnade ett 
negativt yttrande i två fall (0,1 %) och höll inte tidsfristen för att utfärda ett yttrande i de 
återstående fallen (6,9 %). I ruta 4 finns ett exempel på när Olafs återkoppling ledde till att 
reglerna ändrades. 

Ruta 4 

Exempel på när input från Olaf har lett till ändrade regler 

När partnerskapsavtalen för programperioden 2014–2020 utarbetades innehöll de 
inte någon hänvisning till kravet på att medlemsstaternas myndigheter inför 
adekvata bedrägerikontroller. Till följd av input från Olaf lades en separat artikel till i 
varje avtal enligt vilken medlemsstaterna måste inrätta riskbaserade, effektiva och 
proportionella bestämmelser om bedrägeribekämpning i enlighet med artikel 125.4 
c i förordning (EU) nr 1303/2013 (förordningen om gemensamma bestämmelser). 

75 Utöver ovannämnda resultat kunde vi inte hitta någon specifik utvärdering från 
kommissionen där det anges vilka av EU:s lagar som har bedrägerisäkrats eller som 
innehåller lämplig bedrägeririskanalys eller bestämmelser om bedrägeribekämpning. Det har 
heller inte gjorts någon analys av kommissionens nya strategi för bedrägerisäkring, vilket 
föreslogs i kommissionens meddelande från 2007. 

Uppgifter måste användas bättre för att förebygga bedrägerier 

76 Uppgifter om aktörer som riskerar att begå bedrägerier kan användas för att förebygga 
att EU-medel anslås till potentiella framtida bedragare: 

o Vid direkt och indirekt förvaltning ser kommissionen systemet för tidig upptäckt och 
uteslutning (EDES-systemet) – ett system för uteslutning och svartlistning – som sitt 
främsta verktyg för att förebygga att EU-medel anslås till insolventa, oegentliga, 
otillförlitliga eller bedrägliga ekonomiska aktörer. 

o Arachne är ett integrerat it-verktyg för datautvinning och komplettering av data som 
Europeiska kommissionen har tagit fram. Inom sammanhållningsområdet anser GD 
Regional- och stadspolitik och GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering att 
riskbedömningsverktyget Arachne är det främsta verktyget för att förebygga 
bedrägerier. Enligt dessa generaldirektorat skulle Arachne kunna hjälpa 
medlemsstaternas myndigheter att identifiera de mest riskabla projekten och 
stödmottagarna under förhands- och efterhandskontroller. 

77 Vi analyserade de uppgifter som fanns i de två verktygen. 
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På grund av rättsliga begränsningar kunde kommissionen inte utesluta ekonomiska 
operatörer som gjort sig skyldiga till bedrägeri eller korruption före 2016 

78 Uteslutning har fått stor betydelse i Europeiska unionen. Detta beror på att offentliga 
avtal enligt EU:s direktiv om offentlig upphandling inte får tilldelas ekonomiska aktörer som 
har varit inblandade i kriminella gärningar eller som dömts för, bland annat, korruption och 
bedrägeri som påverkar EU:s ekonomiska intressen.  

79 EU:s uteslutningssystem inrättades 2008. Den 1 januari 2016 ersatte kommissionen det 
tidigare systemet för uteslutning och tidig varning med EDES-systemet. Generaldirektörer 
kan fortfarande begära att få en tidig varning, men när det gäller uteslutning är den främsta 
nya funktionen i systemet en central panel som bedömer begäranden om uteslutning från 
generaldirektören för det berörda generaldirektoratet och lämnar rekommendationer om 
uteslutning och eventuella ekonomiska sanktioner. Det är generaldirektören som fattar det 
slutliga beslutet om en aktör ska uteslutas eller inte. 

80 Alla EU:s institutioner och organ kan lämna in en begäran om uteslutning baserat på 
information från administrativa eller straffrättsliga förfaranden, rapporter från Olaf, 
Europeiska revisionsrätten eller kommissionens interna revisorer, beslut av Europeiska 
centralbanken, Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden eller 
andra internationella organisationer, eller om fall av bedrägerier eller oriktigheter som 
fastställs av nationella myndigheter inom ramen för delad förvaltning eller av delegerade 
enheter inom ramen för indirekt förvaltning. Revisioner som görs av utanordnare eller 
revisorer i den privata sektorn är också värdefulla informationskällor. Medlemsstaternas 
myndigheter har getts tillgång till beslut om uteslutning men är inte skyldiga att ta hänsyn till 
dem vid finansieringsbeslut inom ramen för delad förvaltning som rör EU-medel. 

81 Uteslutning av en ekonomisk aktör är ett långdraget förfarande. Den 30 juni 2018, det 
vill säga ett och ett halvt år efter det att EDES-systemet infördes, hade kommissionen som 
helhet uteslutit 19 ekonomiska aktörer och offentliggjort sanktioner mot åtta. 
Medlemsstaternas myndigheter rapporterade inom ramen för delad förvaltning 820 fall av 
misstänkt bedrägeri i systemet för hantering av oriktigheter och Olaf genomförde omkring 
60 utredningar med rekommendationer enbart under 201636. Enligt budgetförordningen har 
dock kommissionen inte befogenhet att agera om medlemsstaternas myndigheter inte själva 
har tagit initiativ till att utesluta en otillförlitlig ekonomisk aktör. Därför begärde inte något 
av de tre största generaldirektoraten som hanterar ESI-medel (GD Regional- och stadspolitik, 

                                                      
36 2016 års rapport om skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen (PIF-rapport), 

COM(2017) 383 final. 
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GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering och GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) 
att nationella ekonomiska aktörer som medfinansierats med ESI-medel skulle uteslutas. 

82 När det gäller uteslutning för fakta från före 2016 var de främsta orsakerna allvarliga 
överträdelser av avtalsbestämmelser och allvarliga fel i yrkesutövningen. Anledningen är att 
lagstiftningen då inte tillät uteslutning för bedrägeri innan det fanns en lagakraftvunnen 
dom. Hittills har bara två ekonomiska aktörer uteslutits på grund av bedrägeri eller 
korruption, vilket begränsar systemets avskräckande inverkan. 

83 EDES-systemet gör det möjligt att registrera detaljerade uppgifter om enskilda 
personer som kontrollerar eller har representativa eller beslutsfattande befogenheter över 
bedrägliga företag. Men enligt lagstiftningen får en ekonomisk aktör endast uteslutas om 
fakta är från 2016 eller senare när en person som sitter i ett administrativt organ, 
ledningsorgan, förvaltnings- eller tillsynsorgan eller som är behörig att företräda, fatta beslut 
om eller utöva kontroll över enheten, själv är föremål för uteslutning. Tidigare kunde endast 
ekonomiska aktörer som hade ett avtalsförhållande med den upphandlande 
myndigheten/utanordnaren uteslutas. Det har tidigare hänt att när det blivit möjligt att 
utesluta den berörda ekonomiska aktören har de enskilda personer som står bakom de 
bedrägliga företagen redan avvecklat det företag som hade ett avtalsförhållande med 
kommissionen och skapat ett nytt. 

84 Världsbanken och andra internationella finansieringsinstitut har nyligen intensifierat 
insatserna för att säkerställa att bedrägliga ekonomiska aktörer stoppas och inte bara dyker 
upp igen med nya namn (ruta 5). 

Ruta 5 

Världsbankens system för avstängning och uteslutning 

Världsbanken använder ett system för avstängning och uteslutning för att bekämpa 
korruption och bedrägerier. Världsbanken kan stänga av och utesluta både företag 
och enskilda personer, och därigenom se till att de inte kan komma i fråga för nya 
avtal för projekt som finansieras av Världsbanken. Alla sanktioner offentliggörs. 
Under 2017 stängde Världsbanken tillfälligt av 22 företag och enskilda personer och 
ålade sanktioner för 60 stycken37. I januari 2018 innehöll uteslutningsförteckningen 
414 uteslutna företag och enskilda personer38. Världsbankens system har använts i 

                                                      
37 World Bank Annual Update (Världsbankens årliga uppdatering), Integrity Vice-Presidency, s. 28, 

http://pubdocs.worldbank.org/en/703921507910218164/2017-INT-Annual-Update-FINAL-
spreads.pdf. 

38 http://web.worldbank.org 

http://pubdocs.worldbank.org/en/703921507910218164/2017-INT-Annual-Update-FINAL-spreads.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/703921507910218164/2017-INT-Annual-Update-FINAL-spreads.pdf
http://web.worldbank.org/
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över tio år och har färre rättsliga begränsningar än EDES-systemet. Det görs 
exempelvis ingen extern rättslig prövning av Världsbankens beslut, och villkoren för 
offentliggörande är mindre strikta. 

Medlemsstaterna utnyttjar inte Arachnes potential till fullo för att förebygga bedrägerier 

85 Arachne skulle kunna hjälpa medlemsstaternas myndigheter att identifiera riskabla 
ekonomiska aktörer när de genomför kontroller före eller efter utbetalning. Verktygets 
användbarhet beror på hur mycket uppgifter som medlemsstaternas förvaltande 
myndigheter registrerar i det och om det används systematiskt. Det är kostnadsfritt för 
medlemsstaternas myndigheter att använda verktyget, men det är för närvarande inte 
obligatoriskt. 

86 I vår särskilda rapport från 2015 om hur kommissionen och medlemsstaterna hanterar 
problemen vid offentlig upphandling inom EU:s sammanhållningsutgifter39 konstaterade vi 
att enbart 17 av de 28 medlemsstaterna antingen använde verktyget eller hade uttryckt 
avsikten att göra detta. Därför rekommenderade vi i vår rapport från 2015 att kommissionen 
och medlemsstaterna ytterligare främjar användningen av sådana datautvinningsverktyg. 
Tre år efter vår rekommendation används Arachne fortfarande för omkring 170 av de totalt 
429 operativa programmen i 21 medlemsstater (figur 8). 

87 Systemet erbjuder för närvarande inte något sätt att fastställa om en ekonomisk aktör 
har uteslutits inom kommissionens system. Förutom sammanhållningsområdet har 
fondförvaltare inom EU:s övriga utgiftsområden inte tillgång till liknande verktyg för 
bedrägeririskbedömning. 

                                                      
39 Se Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 10/2015 – Mer behöver göras för att åtgärda 

problemen vid offentlig upphandling inom EU:s sammanhållningsutgifter. 



39 

 

Figur 8 – Användningen av Arachne i medlemsstaterna* 

 

*Antal operativa program 2014–2020 för vilka Arachne används i varje medlemsstat, angivet som en 
procentandel av det landets totala antal operativa program 2014–2020. 

Källa: Europeiska revisionsrätten, på grundval av sifferuppgifter från kommissionen. 

88 Vår analys visade att inverkan av kommissionens system för uteslutning och sanktioner 
är begränsad. Vidare gäller uteslutning enbart utgifter som förvaltas direkt och indirekt av 
kommissionen, vilket innebär att uteslutna företag exempelvis kan fortsätta att få 
sammanhållningsmedel. Arachne skulle kunna vara ett ändamålsenligt verktyg för att 
förebygga bedrägerier men fem år efter lanseringen innehåller systemet fortfarande bara en 
begränsad mängd uppgifter. 
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Olafs administrativa utredningar har lett till åtal i färre än hälften av 
ärendena och resulterat i återvinning av mindre än en tredjedel av 
medlen 

89 Enligt EU:s nuvarande rättsliga ram är det medlemsstaterna som har huvudansvaret för 
att säkerställa efterlevnad av bedrägeribekämpningslagstiftning eftersom endast nationella 
myndigheter kan genomföra brottsutredningar och åtala en person för ett brott. Ansvaret 
för att återkräva EU-pengar som erhållits på ett bedrägligt sätt beror på vilket EU-
utgiftsområde det rör sig om. 

90 Olaf är för närvarande det enda organet som har oberoende utredningsbefogenheter 
på EU-nivå. I enlighet med sitt mandat utreder Olaf bedrägerier, korruption och all annan 
olaglig verksamhet som riktar sig mot EU:s ekonomiska intressen40. Olaf kan, på grundval av 
sina administrativa utredningar, utfärda rättsliga, ekonomiska, administrativa eller 
disciplinära rekommendationer41. Olaf kan även rekommendera säkerhetsåtgärder som 
hjälp för att förebygga att oegentligheterna ökar. 

91 Rättsliga rekommendationer riktas till de behöriga nationella rättsliga myndigheterna 
och består i första hand av ett förslag om att inleda en brottsutredning mot den person som 
misstänks (av Olaf) för att ha gjort sig skyldig till bedrägeri, eller att fortsätta med 
brottsutredningen mot bakgrund av Olafs iakttagelser och rekommendationer. Olafs 
utredningar syftar till att göra det enklare för medlemsstaternas myndigheter att väcka åtal i 
ett enskilt fall. 

92 Ekonomiska rekommendationer riktas till de ansvariga generaldirektoraten och består 
av ett förslag om att återkräva ett visst penningbelopp eller förhindra att pengar betalas ut 
felaktigt. Sådana rekommendationer är inte bindande för generaldirektoraten men Olaf 

                                                      
40 Artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 

11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
(Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) nr 074/1999. 

41 Mellan 2012 och 2016 utfärdade Olaf i omkring 21 % av de utredningar som avslutades med en 
ekonomisk rekommendation samtidigt en rättslig rekommendation. 
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underlättar deras arbete med att förbereda återbetalningskrav och begära uteslutning av 
otillförlitliga ekonomiska aktörer från ytterligare EU-finansiering via EDES-systemet42. 

93 För EU:s utgiftsområden med direkt eller indirekt förvaltning är det generaldirektoratet 
som tidigare fattade beslut om att göra den berörda utbetalningen som själv beslutar om 
medel ska återkrävas från en stödmottagare som har begått bedrägeri. För EU:s 
utgiftsområden med delad förvaltning återkräver det ansvariga generaldirektoratet 
pengarna från den berörda medlemsstaten genom finansiella korrigeringar. De nationella 
myndigheterna bär sedan ansvaret för att återkräva EU-pengarna från den faktiska 
stödmottagaren. I detta avsnitt granskar vi vilken inverkan Olafs administrativa utredningar 
har på lagföringen av bedragare och på det administrativa förfarandet för att återkräva EU-
medel som använts på ett bedrägligt sätt.  

Det nuvarande systemet för utredning av bedrägerier har inneboende brister 

94 Mellan 2009 och 2016 utfärdade Olaf sammanlagt 541 rättsliga rekommendationer. 
Hittills har medlemsstaterna fattat beslut om 308 av dessa rekommendationer, och väckt 
åtal i 137 ärenden (44,5 %) samt avskrivit 171 ärenden (55,5 %). Det finns ingen information 
om antalet fällande domar. Hittills har medlemsstaternas rättsliga myndigheter väckt 
omkring 17 åtal per år med anledning av de ärenden som inletts av Olaf (figur 9). 

                                                      
42 Utöver de externa utredningarna har Olaf även befogenhet att genomföra interna utredningar 

inom EU:s institutioner. Vi utvärderade inte denna specifika arbetsuppgift för Olaf under den här 
revisionen. När det gäller administrativa rekommendationer, se punkt 70. 
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Figur 9 – Olafs rättsliga rekommendationer 2009–2016 

 
Källa: The OLAF Report 2016 (Olafs årsrapport 2016), s. 33. 

95 Eftersom det saknas tillförlitliga uppgifter om det totala antalet bedrägerifall i 
medlemsstaterna som rör EU-medel kan vi inte ge någon exakt indikation på den samlade 
andelen åtal som nationella åklagare har väckt med anledning av Olafs rättsliga 
rekommendationer. Offentligt tillgänglig information och uppgifter som lämnats till oss av de 
nationella myndigheterna som vi besökte visar att Olafs rättsliga rekommendationer som 
lett till åtal står för en liten andel av det totala antalet åtal som väckts av nationella 
offentliga åklagare med anledning av bedrägerier i samband med EU-utgifter (ruta 6). 

Ruta 6 

Lagföring av bedrägerier som rör EU-medel i fem medlemsstater 

I Polen väcktes 446 åtal och gjordes 50 villkorade avskrivningar under 
perioden 2013–2016 (dvs. 124 åtal per år).  

I Bulgarien åtalades 72 personer under 2016 för bedrägerier som gällde EU-medel i 
67 ärenden. 

I Estland åtalades 50 enskilda personer och 22 juridiska personer under 2016 för 
bedrägerier i samband med EU-utgifter, i 15 ärenden. 

Inget beslut har 
fattats 
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I Ungern, enligt inrikesministeriets brottsstatistik, väcktes 18 åtal 2013, 16 under 
2014, sex under 2015, sju under 2016 och ett under 2017 (sammanlagt 48 mellan 
2013 och 2017)43. 

I Rumänien väckte åklagare 30 åtal under 2016, med anledning av 39 fall som 
tidigare utretts av avdelningen för bedrägeribekämpning44. Till följd av detta 
inleddes rättegångar mot 115 enskilda personer och 47 juridiska personer, och i fyra 
ärenden slöts sammanlagt sex avtal om erkännande av skuld. 

96 Figur 9 visar att mer än hälften av de ärenden där beslut fattades av medlemsstaten 
skrevs av. Enligt Olafs egna analys av den information som samlats in av medlemsstaterna 
om rättsliga rekommendationer var de huvudsakliga anledningarna till avskrivning följande 
(figur 10): 

o Bevis som inledningsvis samlats in av Olaf eller senare av nationella 
utredningsmyndigheter ansågs inte tillräckliga för lagföring (56 %). 

o Den handling som utreddes av Olaf betraktas inte som ett brott enligt nationell 
lagstiftning (22 %). 

o Preskriptionstiden (dvs. tidsfristen för att inleda rättsliga förfaranden) enligt nationell 
lagstiftning hade löpt ut (14 %)45. 

                                                      
43 https://bsr.bm.hu/SitePages/Nyitolap.aspx läst den 15 februari 2018. 

44 Avdelningen för bedrägeribekämpning (DLAF) är en rumänsk nationell myndighet med 
utredningsbefogenheter som ansvarar för att skydda EU:s ekonomiska intressen i landet. Se 
statistik från DLAF:s årsrapport 2016, s. 11. 

45 Analys av medlemsstaternas uppföljning av Olafs rättsliga rekommendationer som utfärdats 
mellan januari 2008 och december 2015, s. 1. 

https://bsr.bm.hu/SitePages/Nyitolap.aspx
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Figur 10 – Huvudsakliga skäl till avskrivning 

 
Källa: Analys av medlemsstaternas uppföljning av Olafs rättsliga rekommendationer som utfärdats mellan 
januari 2008 och december 2015, s. 1. 

97 Såsom anges ovan betraktade i 36 % av ärendena antingen medlemsstaternas 
myndigheter inte det brott som identifierats av Olaf som ett brott enligt nationell 
lagstiftning, eller så hade tidsfristen för att inleda rättsliga förfaranden enligt nationell 
lagstiftning löpt ut. Vi noterar att det inte alltid går att förhindra att ett ärende preskriberas. 
Nationella åklagare kan också dra en annan slutsats om huruvida ett brott har begåtts. Det 
är därför som nära samarbete mellan Olaf och nationella myndigheter är mycket viktigt46. 

98 Under våra intervjuer i fyra medlemsstater angav nationella åklagare att de, i de flesta 
fall, inte har någon kontakt med Olaf innan de får slutrapporten. De angav även att de skulle 
föredra att informeras om eventuella misstänkta brott mycket tidigare än i slutskedet av 
Olafs utredning, och att de, om de blev informerade, skulle bistå Olaf och, i tillämpliga fall, 
inleda sina egna brottsutredningar i syfte att förhindra att fallen preskriberas. 

99 Det faktum att många ärenden avskrivs av nationella åklagare på grund av att inget 
brott har begåtts eller för att ärendena har preskriberats tyder därför på att Olafs samarbete 
med nationella myndigheter hittills har haft brister. 

                                                      
46 Enligt artikel 12 i förordning (EU) nr 883/2013 ”får Olaf till de behöriga myndigheterna i de 

berörda medlemsstaterna överlämna information som har inhämtats i samband med externa 
utredningar så att de kan vidta lämpliga åtgärder i god tid i enlighet med sin nationella 
lagstiftning”. 
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100 Figur 10 visar att 56 % av de avskrivna ärendena har avskrivits på grund av bristande 
bevis. Det betyder att de bevis som samlats in av Olaf, tillsammans med bevis som senare 
samlats in av nationella myndigheter under brottsutredningen, i vartannat avskrivet ärende 
inte har lett till att åklagare har väckt åtal. 

101 Våra intervjuer med företrädare från nationella myndigheter, oberoende akademiker 
och EU-institutionerna (däribland Olaf) tyder på att det främsta skälet till avskrivning inte är 
brist på bevis utan att ärendena är för gamla. Det är inte nödvändigtvis så att tidsfristen för 
ett visst ärende redan har löpt ut eller håller på att löpa ut, utan snarare att det redan är 
flera år sedan det påstådda brottet begicks. 

102 Detta betyder inte att Olafs utredningar tar för lång tid. Oftast gör Olaf administrativa 
utredningar efter det att den aktuella handlingen har upptäckts och rapporterats. Olaf är 
därför beroende av att i tid få information från framför allt EU:s institutioner, byråer och 
organ och från medlemsstaterna. Vidare måste Olafs administrativa utredningar sedan följas 
av ytterligare en brottsutredning i den berörda medlemsstaten. En person kan inte lagföras 
om inte ärendet har utretts i enlighet med nationell lagstiftning. Utredningens omfattning 
varierar från land till land, men någon åtgärd krävs i alla medlemsstater. Därför är det stor 
risk att Olafs utredningar, oavsett hur väl utförda de är, ofta passerar sitt ”bäst-före-datum”. 

103 Figur 11 visar tidsramen för ärenden som utreds av Olaf. Uppgifter från Olaf visar att 
det 2017 i genomsnitt tog två månader för Olaf att välja ut ärenden och omkring 22 månader 
att utreda dem47. Om man antar att Olaf får information om misstänkta fall av bedrägeri 
omkring ett år efter att de begicks och lämnar sin slutrapport till de rättsliga myndigheter 
utan dröjsmål, får de nationella myndigheterna information om ett påstått brott i 
genomsnitt först tre år efter att det begicks. När det rör sig om komplexa ärenden kan det ta 
ännu längre tid.  

                                                      
47 Se Olafs rapport 2017, s. 53. 
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Figur 11 – Tidsram för ärenden som utreds av Olaf 

 
Källa: Europeiska revisionsrätten. 

104 Vi anser att det nuvarande systemet, som innebär att Olafs administrativa utredning 
av misstänkt bedrägeri följs av en brottsutredning på nationell nivå, i ett stort antal ärenden 
tar lång tid och därför minskar chanserna att uppnå det yttersta målet – lagföring. 

Administrativa återkrav av medel hindras av otillräckliga bevis 

105 Om Olaf upptäcker en oriktighet (oavsett om det rör sig om misstänkt bedrägeri eller 
inte) och kan uppskatta det belopp som ska återkrävas, utfärdar Olaf en ekonomisk 
rekommendation.  

106 I figur 12 visas de belopp som Olaf rekommenderade skulle återkrävas 2002–2016. 
Baserat på de tillgängliga uppgifterna uppskattade vi det totala värdet av Olafs ekonomiska 
rekommendationer under denna period till omkring 8,8 miljarder euro (för 2008 och 2009 
använde vi genomsnittet för alla övriga år). I slutet av 2016 hade sammanlagt 2,6 miljarder 
euro (30 %) återvunnits. Siffrorna visar att det totala årliga värdet av Olafs 
rekommendationer varierar stort, men under de flesta år (med undantag för 2011) har 
beloppet legat på omkring 200 miljoner euro (genomsnittet under de senaste 15 åren är 
173 miljoner euro). 

107 Enligt den statistik som vi fick från sju utbetalande generaldirektorat (GD Regional- 
och stadspolitik, GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering, GD Jordbruk och 
landsbygdsutveckling, GD Forskning och innovation, GD Kommunikationsnät, innehåll och 
teknik, GD Migration och inrikes frågor och GD Internationellt samarbete och utveckling) 
lämnade Olaf 2012–2016 rekommendationer om återkrav på sammanlagt 1,9 miljarder euro 
i 358 ärenden. Vid tidpunkten för vår revision hade generaldirektoraten gjort återvinningar 
och finansiella korrigeringar på 243 miljoner euro (13 % av det totalt rekommenderade 
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beloppet) i 153 ärenden (43 % av ärendena). Vi är medvetna om att återkravsprocessen 
fortfarande kan pågå för ett stort antal av Olafs återstående ekonomiska 
rekommendationer. 

Återkrav av EU-medel som betalats ut på felaktiga grunder är ett långdraget förfarande: på 
grundval av vårt urval av ärenden där återkravet lyckades uppskattar vi att det i genomsnitt 
tar 36 månader att slutföra återkrav. Vi skulle därför förvänta oss en mycket högre 
återvinningsgrad för rekommendationer som lämnades mellan 2012 och 2014 än de 15 % (av 
det totala belopp som Olaf rekommenderat) som generaldirektoraten hittills har återvunnit. 

Figur 12 – Belopp som rekommenderats för återkrav och belopp som 
återvunnits, 2002–2016 

 
* I sin årsrapport för 2008 uppskattade Olaf den ekonomiska inverkan av de fall som byrån hade avslutat sedan 
den inrättades 1999 till över 6,2 miljarder euro. Genomsnittet över en tioårsperiod ligger på omkring 
620 miljoner euro per år. Eftersom det inte finns uppgifter för 2008 och 2009 använde vi genomsnittet för åren 
2001–2011). 
** Sedan 2012 presenterar Olaf i sin årsrapport det totala belopp som rekommenderats för återkrav och det 
ackumulerade belopp som krävts tillbaka under året till följd av Olafs utredningar som avslutats under 
föregående år. 

Källa: Europeiska revisionsrätten, på grundval av Olafs årsrapporter, 2002–2016. 

108 I en betydande andel av de ärenden som Olaf avslutar med en rekommendation om 
att EU-pengar som betalats ut på felaktiga grunder ska återkrävas, visar siffrorna att 
återkravet antingen inte genomförs eller att det belopp som återkrävs är betydligt lägre än 
vad som rekommenderats. 
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109 Detta har bekräftats vid vår revision: skriftliga bevis visar att generaldirektoraten i ett 
antal ärenden ansåg att informationen i Olafs rapporter inte räckte som underlag för att 
inleda återkrav av medel som betalats ut på felaktiga grunder48. Generaldirektoraten 
antingen vidtog (eller utkontrakterade) ytterligare åtgärder för att komma fram till om 
återkrav skulle vara möjliga, eller också förlitade de sig på bevis från sina egna revisioner. 

110 När Olaf utfärdar en rättslig rekommendation och/eller översänder en rapport till en 
medlemsstats rättsliga myndigheter avbryts i vissa fall återkravförfarandet. Vi fann ett antal 
ärenden där återkravförfarandet hade avbrutits och generaldirektoraten hade ombetts av 
Olaf att inte lämna ut någon information till de nationella myndigheterna eller 
stödmottagaren. Vi inser dock att det kan behöva göras en avvägning mellan 
brottsutredningar och snabba ekonomiska återvinningar. 

111 Användning av administrativa förfaranden för att återkräva EU-medel som betalats ut 
på felaktiga grunder är dock fortfarande mer effektivt och mindre kostsamt än att återkräva 
dessa medel genom rättsliga förfaranden med hjälp av frysning och förverkning av tillgångar. 
En nyligen gjord undersökning från Europol om återvinning av tillgångar som härrör från 
brott inom Europeiska unionen har visat att de belopp som för närvarande återkrävs inom 
EU endast är en liten andel av den uppskattade vinningen av brott49. 

Delad förvaltning 

112 Inom ramen för delad förvaltning återkräver inte generaldirektoraten medel direkt 
från stödmottagarna utan tillämpar i stället olika ekonomiska förfaranden för att skydda EU:s 
budget. I de flesta fall tillämpar GD Regional- och stadspolitik och GD Sysselsättning, 
socialpolitik och inkludering finansiella korrigeringar när Olaf utfärdar en ekonomisk 
rekommendation. Det är sedan upp till den berörda medlemsstaten att besluta vilken 
korrigerande åtgärd som ska vidtas mot stödmottagarna när generaldirektoratet har 
tillämpat en finansiell korrigering. Enligt principen om delad förvaltning är GD Regional- och 
stadspolitik och GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering inte skyldiga att kontrollera 
de belopp som återvinns från stödmottagare. 

                                                      
48 För 59 av 150 ärenden där medel har krävts tillbaka till följd av Olafs ekonomiska 

rekommendationer är det belopp som återvunnits 70 % eller lägre än vad Olaf rekommenderade. 

49 Does crime still pay? Criminal asset recovery within the EU; Survey of statistical information 2010–
2014 (Lönar sig brott fortfarande? Återvinning av tillgångar som härrör från brott i EU, 
undersökning av statistiska uppgifter 2010–2014), Europol, 2016. 
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113 GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings regler anger inte tydligt vilka åtgärder som i 
första hand ska vidtas för att följa upp Olafs ekonomiska rekommendationer. Det anges till 
exempel inga tidsfrister för medlemsstaterna att bestrida det återkravsbelopp som 
rekommenderas i Olafs rapport. GD Jordbruk och landsbygdsutveckling anser att deras roll är 
att övervaka återkravsprocessen, som den berörda medlemsstaten har hela ansvaret för. 

114 Figur 13 visar det sammanlagda värdet av ekonomiska rekommendationer som Olaf 
översänt till GD Regional- och stadspolitik, GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering 
och GD Jordbruk och landsbygdsutveckling mellan 2012 och 2016, tillsammans med de 
belopp som hade återvunnits vid tidpunkten för vår revision. De tre generaldirektoraten 
mottog 268 ekonomiska rekommendationer från Olaf under perioden 2012–2016. Medel har 
återvunnits i 125 av dessa ärenden (47 %). Återvinningsgraden ökar inte väsentligt om vi 
endast beaktar de ekonomiska rekommendationer från Olaf som de tre generaldirektoraten 
mottog mellan 2012 och 2014. Av dessa ärenden lyckades de tre generaldirektoraten 
återvinna 15 % av det kombinerade totala belopp som Olaf rekommenderade (GD Regional- 
och stadspolitik – 10 %, GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering – 19 % och 
GD Jordbruk och landsbygdsutveckling – 33 %). Vi noterar att Olaf i oktober 2016 utfärdade 
nya instruktioner om utformning och beräkning av ekonomiska rekommendationer. 
Eftersom de nya instruktionerna kom relativt nyss syns ännu inte den fulla effekten av dem i 
systemet. 

Figur 13 – Återvinningar gjorda av GD Regional- och stadspolitik, 
GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering och GD Jordbruk och 
landsbygdsutveckling till följd av Olafs rekommendationer 2012–2016 

 
Källa: Europeiska revisionsrätten, på grundval av sifferuppgifter från kommissionen. 
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115 Enligt GD Regional- och stadspolitik och GD Sysselsättning, socialpolitik och 
inkludering är en av de främsta anledningarna till att inte återkräva rekommenderade 
belopp att Olafs slutrapport inte direkt underbygger det rekommenderade beloppet. Till 
exempel bad generaldirektoratet i ett fall ett externt företag att genomföra en extra rättslig 
analys av Olafs slutsatser. I ett annat fall beslutade generaldirektoratet, efter att ha 
rådfrågat GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen och 
kommissionens rättstjänst, att inte återkräva det belopp som rekommenderats av Olaf på 
grund av den stora risken för tvister. Ett annat skäl till att hela det rekommenderade 
beloppet i några fall inte återkrävdes var att Olaf tidigare hade rekommenderat högre 
korrigeringar för bristande efterlevnad av regler för offentlig upphandling än de som de 
berörda generaldirektoraten faktiskt tillämpade baserat på kommissionens riktlinjer50.  

Direkt förvaltning (GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik och GD Forskning och 
innovation) 

116 Figur 14 visar det sammanlagda värdet av Olafs ekonomiska rekommendationer som 
översänts till GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik och GD Forskning och innovation 
under åren 2012–2016, tillsammans med det belopp som hade återvunnits till och med 
tidpunkten för vår revision. De två generaldirektoraten mottog 36 ekonomiska 
rekommendationer från Olaf 2012–2016. I nio fall (25 % av fallen) har hela beloppen 
återvunnits. I ett exceptionellt fall återvann GD Forskning och innovation åtta gånger det 
belopp som rekommenderats av Olaf, eftersom det totala beloppet som återkrävdes från 
stödmottagaren även inbegrep extrapolerade belopp som byggde på generaldirektoratets 
egna revisioner. I det här fallet anser vi att hela det belopp som Olaf rekommenderade har 
återvunnits. Återvinningsgraden ökar något om vi endast beaktar de ekonomiska 
rekommendationer från Olaf som de två generaldirektoraten mottog mellan 2012 och 2014. 
Av dessa ärenden lyckades de två generaldirektoraten tillsammans återvinna 34 % av det 
totala belopp som Olaf rekommenderade. 

                                                      
50 Kommissionens beslut C(2013)9527 av den 19 december 2013 om fastställande och godkännande 

av riktlinjer för fastställande av finansiella korrigeringar som kommissionen ska tillämpa på 
utgifter som finansieras av unionen genom delad förvaltning, i de fall som bestämmelserna om 
offentlig upphandling inte har följts. 
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Figur 14 – Återvinningar gjorda av GD Kommunikationsnät, innehåll och 
teknik och GD Forskning och innovation till följd av Olafs rekommendationer 
2012–2016 

 
Källa: Europeiska revisionsrätten, på grundval av sifferuppgifter från kommissionen. 

117 Vi kontrollerade 20 av Olafs rekommendationer (tio för GD Kommunikationsnät, 
innehåll och teknik och tio för GD Forskning och innovation) av de 37 ärenden som 
omfattade 86 % av det totala belopp som Olaf rekommenderade för de två 
generaldirektoraten tillsammans. Utifrån detta underlag konstaterade vi att de främsta 
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118 Den tid det tar för ett utbetalande generaldirektorat att rapportera ett ärende till 
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119 Generaldirektoraten kan agera snabbare och undvika kostnaden för att återkräva 
medel från en stödmottagare om de genom sina egna revisioner kan bevisa att avtalsenliga 
skyldigheter har överträtts. Det ansvariga generaldirektoratet baserar då sitt förberedande 
arbete för återkravet på sina egna revisionsresultat snarare än på Olafs rapport. När 
generaldirektoratet inte hade gjort en revision och den enda beviskällan var Olafs 
utredningsakt konstaterade vi att det var svårare för generaldirektoraten att utfärda ett 
återkrav för det belopp som rekommenderades av Olaf eftersom generaldirektoratet ansåg 
att den tillgängliga dokumentationen var otillräcklig. 

120 Vidare för gäldenärer ibland ärenden vidare till Europeiska unionens domstol för att 
få tillbaka delar av de avvisade kostnaderna och/eller skadestånd från kommissionen. När 
detta sker kan det belopp som återkrävts inte anses slutgiltigt förrän domstolsärendet har 
avslutats. 

Indirekt förvaltning (GD Internationellt samarbete och utveckling) 

121 Vid indirekt förvaltning anförtror GD Internationellt samarbete och utveckling 
budgetgenomförandeuppgifter till stödmottagande länder, internationella organisationer 
och utvecklingsorgan i länder utanför EU. 

122 Figur 15 visar det sammanlagda värdet av Olafs ekonomiska rekommendationer som 
översänts till GD Internationellt samarbete och utveckling mellan 2012 och 2016, 
tillsammans med det belopp som återvunnits till och med tidpunkten för vår revision. 
GD Internationellt samarbete och utveckling mottog 53 ekonomiska rekommendationer från 
Olaf under perioden 2012–2016. Medel har återvunnits i 20 fall (38 %)51. Återvinningsgraden 
ökar inte väsentligt om vi endast beaktar de ekonomiska rekommendationer från Olaf som 
generaldirektoratet mottog mellan 2012 och 2014. Av dessa ärenden lyckades GD 
Internationellt samarbete och utveckling återvinna 6 % av det totala belopp som Olaf 
rekommenderade. 

                                                      
51 GD Internationellt samarbete och utveckling har också bidrags- och upphandlingskontrakt och 

budgetstödtransaktioner med direkt förvaltning. Vår revision inriktades dock på utgifter med 
indirekt förvaltning. 
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Figur 15 – Återvinningar gjorda av GD Internationellt samarbete och 
utveckling till följd av Olafs rekommendationer 2012–2016 

 
Källa: Europeiska revisionsrätten, på grundval av sifferuppgifter från kommissionen. 

123 I ärenden som motsvarar 58 % av det totala värdet av Olafs ekonomiska 
rekommendationer återkrävde inte GD Internationellt samarbete och utveckling de aktuella 
EU-pengarna, antingen för att man ansåg att det inte fanns någon rättslig grund för detta 
eller för att man beslutade att inte utfärda ett återkrav52. Baserat på de tio 
rekommendationer från Olaf som vi gick igenom var den främsta anledningen till att GD 
Internationellt samarbete och utveckling inte återkrävde de belopp som Olaf 
rekommenderade att generaldirektoratet ansåg att bevisen var otillräckliga. 

124 I tre av tio ärenden, som motsvarar en betydande andel av värdet av Olafs 
ekonomiska rekommendationer, beslutade GD Internationellt samarbete och utveckling att 
inte återkräva medel. Med tanke på att generaldirektoratet bedriver verksamhet i en 
högriskmiljö, och med tanke på de potentiella riskerna för genomförandet av dess politik, 
kan GD Internationellt samarbete och utveckling under vissa förhållanden besluta att inte 
återkräva EU-medel från stödmottagare. I länder med instabila politiska system och 
rättsväsenden är chanserna att lyckas med återkrav genom ett brottmålsförfarande eller ett 
civilrättsligt (förvaltningsrättsligt) förfarande otvetydigt ganska låga, och en Olaf-utredning 
kan ofta vara det enda sättet att utreda en anklagelse om bedrägeri. Olaf analyserar inte i 
tillräcklig detalj vilka ärenden som har lett till framgångsrika återkrav och vilka anledningar 

                                                      
52 Om vi endast beaktar de rekommendationer som Olaf lämnade mellan 2012 och 2014 ökar 
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det finns till att generaldirektorat inte går vidare med återkrav eller enbart kräver tillbaka ett 
belopp som är mycket lägre än Olaf rekommenderar. Detta skulle hjälpa Olaf att rikta sina 
utredningar på ett bättre sätt. 

Det kommer att krävas samordnade insatser för att inleda 
verksamheten vid Europeiska åklagarmyndigheten 

125 I oktober 2017 antog 20 medlemsstater en förordning för att fördjupa samarbetet 
om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten53. Den kommer att vara det EU-organ som 
har befogenhet att utreda och lagföra brott mot EU:s ekonomiska intressen.  

126 Europeiska åklagarmyndigheten har utformats för att fungera på två nivåer: en 
centraliserad och en decentraliserad. Den centraliserade nivån består av en europeisk 
chefsåklagare och en europeisk åklagare per medlemsstat (av vilka två kommer att vara 
biträdande chefsåklagare) vid Europeiska åklagarmyndighetens säte i Luxemburg, medan 
den decentraliserade nivån består av europeiska delegerade åklagare som arbetar i 
medlemsstaterna. De europeiska åklagarna är uppdelade i avdelningar och kommer att 
ansvara för tillsynen över de europeiska delegerade åklagarna och i undantagsfall själva göra 
utredningar. De europeiska delegerade åklagarna kommer att ansvara för utredningar som 
genomförs i de berörda medlemsstaterna (figur 16). 

                                                      
53 Nederländerna och Malta har anslutit sig till Europeiska åklagarmyndigheten under 2018. 
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Figur 16 – Europeiska åklagarmyndighetens struktur 

 
Källa: Kommissionen. 

127 Vi har analyserat förordningen om inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten 
mot bakgrund av våra iakttagelser rörande den nuvarande strukturen för utredning och 
lagföring av bedrägerier i samband med EU-utgifter. Vi bedömde om Europeiska 
åklagarmyndigheten kommer att avhjälpa följande centrala problem: 
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o Det nuvarande tillvägagångssättet, som innebär att Olafs administrativa utredning av 
misstänkt bedrägeri följs av en brottsutredning på nationell nivå, tar i ett stort antal 
ärenden lång tid.  

o Samarbetet mellan Olaf och nationella myndigheter har brister. 

128 Generellt anser vi att inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten är ett steg i rätt 
riktning. Vi skulle dock vilja lyfta fram flera risker för att Europeiska åklagarmyndigheten 
kanske inte kommer att avhjälpa ovannämnda problem: 

o Förordningen föreskriver att Europeiska åklagarmyndighetens avdelningar kommer att 
övervaka de delegerade åklagarnas operativa arbete. För att bestrida en delegerad 
åklagares yttrande, eller helt enkelt diskutera det med honom eller henne, kommer 
avdelningen i specifika fall att behöva adekvat expertis inom nationell straffrätt och 
nationella straffrättsliga förfaranden, för att inte nämna behovet av översättning. Detta 
innebär att det vid Europeiska åklagarmyndighetens säte, måste finnas tillräckligt med 
personal och resurser, däribland experter på nationell rätt54. Omfattande internt 
samråd och översättningsarbete kan komma att ta för lång tid för straffrättsliga 
förfaranden, där tid ofta är den mest begränsade resursen. 

o Enligt förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten kommer utredningar i första 
hand att genomföras av medlemsstaternas utredare under Europeiska 
åklagarmyndighetens överinseende. Förordningen innehåller ingen mekanism som gör 
det möjligt för Europeiska åklagarmyndigheten (eller något annat EU-organ) att 
uppmana medlemsstaternas myndigheter att anslå resurser till det proaktiva arbete 
som krävs för att utreda bedrägerier i samband med EU-utgifter eller till de ärenden 
som hanteras av de delegerade åklagarna. Eftersom en delegerad åklagare kommer att 
behöva stöd från sin relevanta nationella myndighet för att genomföra den utredning 
som krävs för att föra ärendet vidare till domstol kommer deras effektivitet i stor 
utsträckning att bero på de nationella myndigheterna. 

o Enligt förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten55 får EU:s institutioner, organ 
och byråer använda Olaf för att genomföra en preliminär bedömning av ärenden som 
ska lämnas vidare till Europeiska åklagarmyndigheten. Eftersom tidsaspekten är 
avgörande för att en brottsutredning ska vara framgångsrik kan en överdriven 

                                                      
54 Kommissionen uppskattar att kostnaden för Europeiska åklagarmyndigheten, med 115 anställda, 

kommer att uppgå till 21 miljoner euro per år. 

55 Se skäl 51 i rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten. 
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användning av detta alternativ inverka negativt på den nödvändiga snabbheten för 
eventuella efterföljande åtgärder. De framtida arrangemangen för samarbete mellan 
Olaf och Euroepiska åklagarmyndigheten bör göra det möjligt att snabbt avgöra om en 
brottsutredning ska inledas, eller om ärendet ska föras vidare till den berörda 
medlemsstaten eller till en ansvarig EU-institution för utredning genom ett 
administrativt förfarande. 
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Slutsatser och rekommendationer 
129 Vid revisionen undersökte vi om kommissionen korrekt hanterar bedrägeririsker i 
samband med EU-utgifter. Vi granskade i synnerhet de åtgärder som vidtagits av 
kommissionen för att förebygga och avskräcka potentiella bedragare och för att återvinna 
medel när bedrägeri har begåtts. 

130 På grundval av våra iakttagelser anser vi att EU med större kraft måste genomföra en 
ändamålsenlig strategisk ram för att hantera bedrägeririsker med hjälp av tillförlitliga 
bedömningar. Vi anser att kommissionen måste intensifiera kampen mot bedrägerier i 
samband med EU-utgifter genom att förtydliga och stärka ansvaret hos de olika parter som 
är delaktiga i hanteringen av bedrägeribekämpning. 

Kommissionen har inte tillräcklig inblick i omfattningen och typerna 
av bedrägerier och orsakerna till dem 

131 Kommissionen saknar uttömmande och jämförbar information om upptäckta 
bedrägerier i samband med EU-utgifter. Kommissionens egen rapportering av upptäckta 
bedrägerier på områden som förvaltas direkt av den är inte fullständig. Vid delad förvaltning 
använder medlemsstaterna olika metoder för att utarbeta sin officiella statistik om 
upptäckta bedrägerier, och den information som rapporteras i kommissionens system för 
hantering av oriktigheter är ofullständig. Kommissionen genomför inga heltäckande 
kontroller för att säkerställa att de uppgifter som rapporteras i systemet för hantering av 
oriktigheter är av god kvalitet, och den ber heller inte medlemsstaternas myndigheter att 
garantera att de uppgifter som rapporteras är tillförlitliga. De utbetalande 
generaldirektoraten kontrollerar delvis systemen för rapportering av oriktigheter på 
nationell nivå inom ramen för sina systemrevisioner (punkterna 21–32). 

132 Kommissionen har ännu inte fastställt ett sätt att bilda sig en uppfattning om 
oupptäckta bedrägerier för att komplettera den officiella statistiken, trots att det finns flera 
vedertagna metoder för att få inblick i omfattningen av bedrägerier (punkterna 33–37). 

133 Vi anser även att den tillgängliga kvalitativa informationen om typ av och orsaker till 
bedrägerier är otillräcklig. Det finns viss information om bedrägerimönster och 
bedrägerimetoder som används inom olika sektorer, men den tillgängliga informationen 
uppdateras inte systematiskt. Vidare fann vi inte några detaljerade analyser eller någon 
undersökning som kommissionen gjort för att fastställa orsakerna till att vissa mottagare av 
EU-pengar gör sig skyldiga till bedrägeri. 
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134 Undersökningar där objektiva korruptionsindikatorer används har även visat att 
korruptionsrisken kan öka vid skönsmässig bedömning av utgifter och överdrivna 
byråkratiska kontroller som hindrar att andra leverantörer får tillträde till marknaden och 
därigenom gör det enklare att fortsätta med bedrägliga transaktioner (punkterna 38–49). 

Rekommendation 1 – Få bättre inblick i omfattningen och typerna 
av bedrägerier i samband med EU-utgifter och orsakerna till dem 

I syfte att ta fram en noggrant utformad strategi för att bekämpa bedrägerier som riktas mot 
EU:s ekonomiska intressen bör kommissionen införa ett robust system för rapportering av 
bedrägerier med information som gör att omfattningen och typerna av bedrägerier samt de 
bakomliggande orsakerna till dem kan bedömas. Kommissionen bör i synnerhet 

a) förbättra systemet för rapportering av oriktigheter så att informationen om 
brottsutredningar av bedrägerier som påverkar EU:s ekonomiska intressen snabbt 
rapporteras av alla behöriga myndigheter, 

b) bygga upp kapaciteten att samla in information från olika källor om risker för 
bedrägeri och korruption riktade mot EU:s budget, regelbundet mäta risken med 
hjälp av olika metoder (upplevelseundersökningar och index som bygger på 
förvaltningsuppgifter) och överväga att fastställa riskindikatorer per utgiftsområde, 
land och sektor. 

Tidsram: slutet av 2022. 

Det finns brister i kommissionens strategi för att hantera 
bedrägeririsker 

135 Det finns brister i kommissionens bedrägeribekämpningsstrategier och i 
rapporteringen om strategiernas ändamålsenlighet. Kommissionen har visserligen en formell 
strategi mot bedrägerier, men den har inte uppdaterats sedan 2011. Vi ifrågasätter därför 
om den är lämplig att styra kommissionen bedrägeribekämpningsåtgärder i praktiken. Vi 
noterar att kommissionen har för avsikt att uppdatera strategin mot bedrägerier 
(punkterna 58–64). 

136 Kommissionens styrningsmodell gör att rollerna och ansvaret för 
bedrägeribekämpningsåtgärder delas upp. De olika generaldirektoraten och avdelningarna 
har alla sina egna bedrägeribekämpningsstrategier. Det finns inget centralt organ vars 
uppgift är att utöva samlad tillsyn över bedrägeribekämpningsinsatser. Detta skulle kunna 
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vara en uppgift för Olaf (rekommendation 4). Strategisk hantering och förebyggande av 
bedrägeririsker ingår inte specifikt i någon kommissionsledamots portfölj (punkterna 52–57). 

Rekommendation 2 – Säkerställ ledarskapet för kommissionens 
bedrägeribekämpningsåtgärder 

2.1. För att bättre samordna bedrägeribekämpningen inom ramen för det kollegiala ansvaret 
för förebyggande och upptäckt av bedrägerier, se till att strategisk hantering och 
förebyggande av bedrägeririsker tydligt nämns i en kommissionsledamots portfölj, och 
anta en ny heltäckande bedrägeribekämpningsstrategi som bygger på en heltäckande 
analys av bedrägeririsker. 

2.2. Kommissionen bör säkerställa att den nya strategin mot bedrägerier  

— föregås av en omfattande analys av bedrägeririsker där en mängd uppgifter från 
olika källor används för att fastställa omfattningen och typerna av bedrägerier samt 
orsakerna till dem i samband med EU-utgifter,  

— har meningsfulla mål och mätbara indikatorer, 

— inbegriper rapportering som bygger på uppnåendet av mål. 

Tidsram: slutet av 2022. 

Förebyggandet av bedrägerier har inte fått tillräcklig 
uppmärksamhet 

137 Kommissionen inledde sitt bedrägerisäkringsarbete år 2000, men heltäckande 
bestämmelser om bedrägeribekämpning infördes inte i alla förordningar på högsta nivå 
förrän för perioden 2014–2020 (punkterna 66–70). 

138 Genom att bedöma bedrägeririsker innan utgiftssystem antas och införa 
bedrägeribekämpningskontroller skulle man på ett effektivt sätt kunna minska förluster på 
grund av bedrägeri. För utgiftsprogrammen 2014–2020 krävde dock kommissionen inte en 
sådan bedömning av utkastet till regler förrän i ett sent skede. Sådana bedömningar kommer 
således inte att införas förrän för nästa generations finansieringsprogram efter 2021. Vid 
delad förvaltning uppmanade kommissionen inte medlemsstaterna att bedöma 
bedrägeririsken för programmen 2014–2020 innan de antog dem. Det är dock på detta 
område som omkring 70 % av EU-budgeten spenderas (punkterna 71–75). 
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139 Användningen av uppgifter för att förebygga och avskräcka bedrägeri kan vara ett
effektivt sätt att antingen identifiera riskabla ekonomiska aktörer innan medel anslås, eller 
förbättra framtida efterlevnad genom att utesluta ekonomiska aktörer och enskilda personer 
som har ertappats med att göra sig skyldiga till bedrägerier. Inom kommissionen har det på 
generaldirektoratsnivå tagits initiativ till att inrätta sådana databaser, men användningen av 
dessa verktyg har varit tämligen begränsad och inte tillräckligt samordnad. I synnerhet är 
den förebyggande och avskräckande inverkan av kommissionens uteslutnings- och 
sanktionssystem begränsad eftersom generaldirektoraten som ansvarar för 
sammanhållningspolitik och jordbruk inte är behöriga att inleda en begäran om uteslutning 
av bedrägliga ekonomiska aktörer som får medel via dessa fonder. Myndigheter i 
medlemsstaterna är inte heller skyldiga att ta hänsyn till uteslutningsbeslut vid 
finansieringsbeslut som involverar EU-pengar. 

140 Sedan 2013 har GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering och GD Regional- och
stadspolitik haft sitt egna internt utvecklade verktyg för att förebygga bedrägerier, Arachne. 
Ett sådant verktyg skulle kunna vara ändamålsenligt, men det innehåller för närvarande inte 
tillräckligt mycket uppgifter. Det är medlemsstaternas ansvar att lämna sådan information 
om bedrägliga ekonomiska aktörer och enskilda personer med anknytning till dem 
(punkterna 76–89). 

Rekommendation 3 – Öka användningen av 
bedrägeribekämpningsverktyg 

3.1. När det gäller reglerna för genomförande av utgiftsprogrammen för perioden efter 2020 
bör kommissionen göra en bedrägeririskbedömning och be medlemsstaterna göra en 
detaljerad bedrägeririskbedömning innan program antas. 

Måldatum för genomförande: 2020 

3.2. När det gäller kommissionens uteslutningssystem bör kommissionen 

a) säkerställa att samtliga generaldirektorat använder systemet för tidig upptäckt och
uteslutning vid direkt och indirekt förvaltning,

b) uppmana medlemsstaterna att identifiera och flagga bedrägliga ekonomiska aktörer
och enskilda personer med anknytning till dem.

3.3. Kommissionen bör eftertryckligen uppmana alla medlemsstater att vara aktivt delaktiga 
i Arachne-databasen genom att i rätt tid lämna in uppgifter och att utnyttja de 
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möjligheter stordata erbjuder för att förebygga bedräglig och oriktig användning av 
EU-medel. 

Tidsram: slutet av 2019. 

Olafs administrativa utredningar har lett till åtal i färre än hälften av 
ärendena och resulterat i återvinning av mindre än en tredjedel av 
medlen 

141 Olafs rättsliga rekommendationer leder till att bedragare lagförs i cirka 45 % av
ärendena. Det nuvarande systemet, som innebär att Olaf inleder utredningar efter att ha fått 
information från andra källor och där Olafs administrativa utredning av misstänkt bedrägeri 
ofta följs av en brottsutredning på nationell nivå, tar i ett stort antal ärenden lång tid och 
därför minskar chanserna att uppnå det yttersta målet – lagföring (punkterna 94–104). 

142 I ett antal ärenden (som gäller bedrägeri eller oriktigheter) anser generaldirektoraten
att informationen i Olafs rapporter inte räcker som underlag för att inleda återkrav av medel 
som betalats ut på felaktiga grunder. För dessa ärenden vidtar (eller utkontrakterar) 
generaldirektoraten ytterligare åtgärder för att besluta om återkrav är möjligt, eller så 
förlitar de sig på bevis från sina egna revisioner (punkterna 105–124). 

Rekommendation 4 – Ompröva Olafs roll och ansvarsområden när 
det gäller bekämpning av bedrägerier i samband med EU-utgifter 
mot bakgrund av inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten 

Kommissionen bör ompröva Olafs roll och ansvarsområden när det gäller bekämpning av 
bedrägerier i samband med EU-utgifter mot bakgrund av inrättandet av Europeiska 
åklagarmyndigheten. 

Kommissionen bör i synnerhet lägga fram förslag till Europaparlamentet och rådet om 
åtgärder för att ge Olaf en strategisk roll och tillsynsroll i EU:s 
bedrägeribekämpningsåtgärder. 

Detta skulle bland annat kunna innebära att Olaf fungerar som tillsynsorgan med ansvar för 
att 

a) leda utformningen, och övervaka och utöva tillsyn över genomförandet, av
kommissionens strategi mot bedrägerier och särskilt fokusera på att tillhandahålla
detaljerad analys i realtid av bedrägerimönster (tillvägagångssätt) och orsaker till
bedrägeri,
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b) samordna och utöva tillsyn över bedrägeribekämpningsåtgärder i medlemsstaterna. 

Tidsram: slutet av 2022. 

 

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning V, med ledamoten Lazaros S. Lazarou 
som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 14 november 2018. 

 För revisionsrätten 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 ordförande 
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Bilagor 

Bilaga I — Bilaga I – Utdrag ut relevant lagstiftning 
Artikel 3 i PIF-direktivet 

”Bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen 

2. I detta direktiv ska följande anses som bedrägeri som riktar sig mot unionens 
finansiella intressen: 

a) i fråga om icke-upphandlingsrelaterade utgifter, varje handling eller 
underlåtenhet som avser 

i) användning eller presentation av falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter 
eller dokument, om detta leder till att medel eller tillgångar från unionens 
budget eller från budgetar som förvaltas av unionen eller för dess räkning, 
otillbörligen uppbärs eller innehålls, 

ii) undanhållande av information som ska lämnas i enlighet med särskilda 
föreskrifter, om gärningen har samma effekt, eller 

iii) användning av sådana medel eller tillgångar för andra syften än de som 
medlen ursprungligen har beviljats för, 

b) i fråga om upphandlingsrelaterade utgifter, åtminstone när handlingen begås i 
syfte att uppnå olovlig vinning för gärningsmannen eller annan person genom att 
orsaka en förlust för unionens finansiella intressen, varje handling eller 
underlåtenhet som avser 

i) användning eller presentation av falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter 
eller dokument, om detta leder till att medel eller tillgångar från unionens 
budget eller från budgetar som förvaltas av unionen eller för dess räkning, 
otillbörligen uppbärs eller innehålls, 

ii) undanhållande av information som ska lämnas i enlighet med särskilda 
föreskrifter, om gärningen har samma effekt, eller 

iii) användning av sådana medel eller tillgångar för andra syften än de som 
medlen ursprungligen har beviljats för, som skadar unionens finansiella 
intressen”.  

Artikel 325 i EUF-fördraget 

”Unionen och medlemsstaterna ska bekämpa bedrägerier och all annan olaglig 
verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen genom åtgärder som 
ska vidtas i enlighet med denna artikel och som ska ha avskräckande effekt och ge ett 
effektivt skydd i medlemsstaterna liksom i unionens institutioner, organ och byråer.”
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Bilaga II — Bilaga II – EU-organ och organ i medlemsstaterna som deltar i hanteringen av bedrägeririsker 

Organ 

Förbyggande 
(bedrägeribekämpning: styrning 
och ledarskap, bedömning av 
bedrägeririsk, 
bedrägeribekämpningsstrategier, 
förebyggande kontroller och 
underrättelser) 

Upptäckt (kontroller 
för att upptäcka 
bedrägeri och 
mekanismer för 
klagomål om 
bedrägeri) 

Utredning 
(administrativ 
utredning och 
brottsutredning) 

Respons (sanktioner, 
återkrav, åtal, mätning 
och rapportering av 
resultat) 

Olaf √ √ √  

Kommissionens utrednings- och 
disciplinbyrå   √ √ 

Kommissionens generaldirektorat √ √  √ 

Eurojust    √ 

Europol √    

Nationella 
förvaltningsmyndigheter  

√ √ √ √ 

Nationella rätts- och 
brottsbekämpningsmyndigheter  √ √ √ 

Europeiska åklagarmyndigheten   √ √ 
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Bilaga III — Bilaga III – De senaste lagstiftningsinitiativen på 
området EU:s bedrägeribekämpning 
o Direktivet om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri 

som riktar sig mot unionens finansiella intressen (PIF-direktivet) antogs av 
medlagstiftarna den 5 juli 2017. Medlemsstaterna har två år (fram till den 6 juli 
2019) på sig att införliva det i sina nationella lagstiftningar. Med direktivet 
harmoniseras definitionen av fyra brott (bedrägeri, korruption, penningtvätt och 
förskingring) samt påföljder och preskriptionstider. 

o Förordning 2017/1939 om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten antogs 
i oktober 2017. Europeiska åklagarmyndigheten förväntas vara operativ från 
slutet av 2020 eller början av 2021 i 22 medlemsstater och kommer att ha 
befogenhet att utreda brott mot EU:s budget liksom även grova 
gränsöverskridande momsbedrägerier över 10 miljoner euro. 

o Förslaget om ändring av Olaf-förordningen nr 883/2013 (COM(2018) 338 final) 
vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i 
Olafs utredningar antogs i maj 2018. 

o Den nya budgetförordningen trädde i kraft i juli 2018. 



67 

 

 

Bilaga IV — Bilaga IV – Händelser som leder till att medlemsstaterna rapporterar bedrägeriärenden som 
utreds för brott till kommissionen 

 

Händelse BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

Efter åtal √ √ √ √ √ √ √ √
Efter första dom √ √ √ √ √ √ √
Efter slutlig dom – slutligt 
domstolsavgörande √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Annat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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Bilaga V —  Roller och ansvarsområden inom kommissionen för resultaten av 
bedrägeribekämpningsåtgärder i samband med EU-utgifter 

 

 

Analys av 
bedrägeririsk

Bedrägeribekämpnings-
strategier

Förvaltningsplan
Förhands- och 

efterhandskontroller
Lagföring Återkrav

Rapportering av 
misstänkta och 

bekräftade 
bedrägerier (PIF-

rapport)

Årlig 
verksamhetsrapport

Årlig förvaltnings- 
och resultatrapport

Europeiska kommissionen (kollegiet) Informerad Ansvarig Ej delaktig Informerad Ej delaktig Informerad Ansvarig Informerad Ansvarig

Kommissionsledamot med ansvar för budget och personal Informerad Rådfrågad Informerad Informerad Ej delaktig Informerad Rådfrågad Informerad Rådfrågad

Styrelsen Rådfrågad Informerad Rådfrågad Ej delaktig Ej delaktig Ej delaktig Ej delaktig Rådfrågad Rådfrågad

GD-direktör – delegerad utanordnare Ansvarig Ansvarig Ansvarig Ansvarig Ej delaktig Ansvarig Rådfrågad Ansvarig Rådfrågad

Olaf* Rådfrågad Rådfrågad Rådfrågad Rådfrågad Rådfrågad Rådfrågad Rådfrågad Rådfrågad Rådfrågad

Centrala avdelningar: generalsekretariatet och GD Budget Rådfrågad Rådfrågad Rådfrågad Informerad Ej delaktig Informerad Rådfrågad Rådfrågad Rådfrågad

Tjänsten för internrevision** Ej delaktig Informerad Ej delaktig Ej delaktig Ej delaktig Ej delaktig Informerad Informerad Informerad

Samordningsgruppen*** Ej delaktig Ej delaktig Ej delaktig Ej delaktig Ej delaktig Ej delaktig Ej delaktig Ej delaktig Ej delaktig

Kommittén för revisionsuppföljning**** Informerad Informerad Informerad Informerad Ej delaktig Informerad Ej delaktig Informerad Informerad

Olafs övervakningskommitté Ej delaktig Ej delaktig Ej delaktig Ej delaktig Informerad Informerad Ej delaktig Ej delaktig Ej delaktig

Kommissionens nätverk för förebyggande och upptäckt av 
bedrägerier

Rådfrågad Rådfrågad Ej delaktig Rådfrågad Ej delaktig Ej delaktig Informerad Ej delaktig Ej delaktig

** Följer sin egen stadga och internationella normer, har inget förvaltningsansvar i något skede av bedrägeribekämpningscykeln.

*** Samordningsgruppen kan informeras från fall till fall men inte systematiskt.

**** Kommittén för revisionsuppföljning informeras indirekt om problem som uppstår inom dessa områden, det vill säga baserat på interna och/eller externa granskningsresultat.  Kommittén får information om centrala punkter i de årliga verksamhetsrapporterna 
och om den preliminära årliga förvaltnings- och resultatrapporten.

Kommissionens organ

Planering Genomförande Rapportering

* Det är inte obligatoriskt att rådfråga Olaf om alla andra åtgärder under planerings- och genomförandefaserna, utom när åtgärderna bygger på en rekommendation från Olaf.

Vi delade upp de centrala aktörer som 
deltar i bedrägeribekämpning i följande fyra 
kategorier: 

• Ansvarig: den person eller det 
organ som verkligen genomför en 
tilldelad uppgift och/eller har 
slutansvaret gentemot allmänheten 
för genomförandet av en åtgärd 
eller ett beslut. 

• Rådfrågad: den person eller det 
organ som lämnar ett yttrande 
innan en viss åtgärd eller ett visst 
beslut vidtas eller genomförs, bland 
annat utarbetande/genomgång 
eller presentation av utkast till dem 
som ansvarar för beslutet. 

• Informerad: den person eller det 
organ som ska informeras när ett 
beslut har fattats eller en åtgärd 
vidtagits; de kan vara skyldiga att 
vidta åtgärder till följd av 
resultatet. 
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Akronymer och förkortningar 
EDES-systemet: systemet för tidig upptäckt och uteslutning. 

FBR: den fleråriga budgetramen. 

GD: generaldirektorat. 

Olaf: Europeiska byrån för bedrägeribekämpning. 

PIF: skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen. 
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Ordförklaringar 
Bedrägeri: en avsiktlig bedräglig handling i syfte att uppnå personlig vinning eller 
orsaka en förlust för en annan part (bilaga I). 

Bedrägeririsk: i linje med 2016 års handledning om bedrägeririskhantering från 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Coso) bör 
organisationer genomföra omfattande bedrägeririskbedömningar för att identifiera 
specifika bedrägerimetoder och bedrägeririsker, bedöma hur troliga och betydande de 
är, utvärdera befintliga bedrägerikontroller och vidta åtgärder för att minska 
återstående bedrägeririsker. 

Bättre lagstiftning: politik och lagstiftning som utformas för att uppnå sina mål till 
lägsta möjliga kostnad; bättre lagstiftning handlar om att se till att EU faktiskt uppnår 
de ambitiösa politiska mål som den har satts upp för sig själv; den handlar om att 
säkerställa att den politiska lösning som valts är det bästa och minst betungande sättet 
att uppnå målen; det är ett arbetssätt som gör att de politiska besluten kan förberedas 
på ett öppet och tydligt sätt baserat på bästa tillgängliga rön och ett omfattande 
deltagande från aktörernas sida. (Källa: verktygslådan för bättre lagstiftning.) 

Det första administrativa eller rättsliga konstaterandet: ett ”första administrativt eller 
rättsligt konstaterande” är en första skriftlig bedömning som görs av en behörig 
myndighet, vare sig det är en administrativ eller en rättslig myndighet, som på 
grundval av konkreta fakta sluter sig till att en oriktighet har begåtts; konstaterandet 
kan senare ändras eller dras tillbaka till följd av vad som framkommer under det 
administrativa eller rättsliga förfarandet. 

Fel: en oriktighet som uppstår på grund av bristande efterlevnad av krav i lagstiftning 
och kontrakt. 

Finansiella korrigeringar: kan göras av en medlemsstat genom att den drar av oriktiga 
utgifter från sin betalningsansökan, betalar ett återkrav som utfärdats av 
kommissionen eller genom att kommissionen drar tillbaka anslag; avdraget kan göras 
på två sätt: genom återkallande eller återvinning från stödmottagare.  

Fällande dom: en dom i domstol, enligt vilken den åtalade befinns skyldig till att ha 
begått ett brott; en person kan enbart betraktas som dömd när domen är slutgiltig. 

Konsekvensbedömning: bidrar till EU:s beslutsprocesser genom att man systematiskt 
samlar in och analyserar information om planerade interventioner och uppskattar 
deras sannolika konsekvenser; konsekvensbedömningar ska göras av alla viktigare 
politiska initiativ (dvs. de som presenteras i den årliga politiska strategin eller, senare, 



  

 

som en del av kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram), med vissa tydligt 
angivna undantag; därutöver kan andra viktiga initiativ konsekvensbedömas från fall 
till fall. 

Konstaterat bedrägeri: avser ett fall som har bedömts utgöra ”bedrägeri” i en 
lagakraftvunnen dom i en brottmålsdomstol. 

Korruption: avser missbruk av makt för personlig vinning; korruption omfattar varje 
handling eller underlåtenhet där offentlig makt missbrukas, eller som syftar till att 
påverka missbruk av offentlig makt, i syfte att erhålla en otillbörlig förmån. 

Lagföring: en åklagares beslut om att väcka åtal för brott. 

Misstänkt bedrägeri: en oriktighet som ger upphov till att ett administrativt eller 
rättsligt förfarande inleds på nationell nivå i syfte att fastställa om det föreligger en 
uppsåtlig handling som kategoriseras som ”misstänkt bedrägeri” av kommissionen och 
medlemsstaterna. 

Oegentlighet/oriktighet: en handling som inte överensstämmer med EU:s regler och 
skulle kunna ha negativa effekter på EU:s finansiella intressen, men som kan vara 
följden av ett oavsiktligt fel som begåtts av både de stödmottagare som ansöker om 
utbetalning och de myndigheter som ansvarar för utbetalningarna; om en 
oegentlighet/oriktighet begås avsiktligt är det bedrägeri. 

Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen: en av de viktigaste frågorna på 
unionens politiska dagordning för att befästa och öka medborgarnas tillit och 
garantera att deras pengar används på rätt sätt; det gäller inte endast förvaltningen av 
budgetanslag utan omfattar alla åtgärder som inverkar negativt på dess tillgångar, och 
medlemsstaternas tillgångar, i den mån dessa åtgärder har relevans för EU:s 
politikområden. 

Systemet för hantering av oriktigheter: ett säkert elektroniskt verktyg för 
rapportering, hantering och analys av oriktigheter; det är en del av 
informationssystemet för bedrägeribekämpning (Afis), som tagits fram och förvaltas av 
Olaf, vilket underlättar informationsutbytet mellan Olaf och relevanta förvaltningar. 

Systemet för tidig upptäckt och uteslutning (EDES-systemet): det nya 
uteslutningssystem som inrättades av kommissionen den 1 januari 2016 för att skydda 
EU:s ekonomiska intressen mot otillförlitliga ekonomiska aktörer; det syftar till att 
underlätta tidig upptäckt av sådana aktörer, utesluta dem från att motta EU-medel, 
ålägga ekonomiska sanktioner och, i de allvarligaste fallen, offentliggöra uppgifter om 
en uteslutning eller åläggande av ekonomiska sanktioner. 
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Upptäckt bedrägeri: inbegriper misstänkt och konstaterat bedrägeri. 

Åtal: en officiell underrättelse från åklagaren som delges en fysisk eller juridisk person 
och rör misstanke om att han, hon eller den har begått ett brott; genom 
underrättelsen för åklagaren åtalet vidare till domstol. 
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REPLIES OF THE COMMISSION TO THE SPECIAL REPORT OF THE EUROPEAN 

COURT OF AUDITORS 

"FIGHTING FRAUD IN EU SPENDING: ACTION NEEDED" 

EXECUTIVE SUMMARY 

Introduction 

The Commission agrees with the ECA on the importance of fighting fraud in EU spending and 

therefore welcomes the decision of the Court to do a Special Report on the topic. It is a complex 

and multi-faceted subject matter that challenges any observer attempting to get an overview. This 

challenge is heightened by factors such as the joint responsibility of the Commission and the 

Member States for the protection of the financial interests of the EU and the multitude of actors 

involved in the fight against fraud at both levels. The ECA, although an experienced observer, does 

not take these factors fully into account. 

Because of the importance it attaches to financial management and control in general, and to 

fighting fraud specifically, the Commission created OLAF and reformed its entire system for 

financial management and control almost 20 years ago, allowing the College of Commissioners to 

take overall political responsibility for the management of the budget. The architecture of this 

system has since been continuously improved and refined through sustained efforts by the 

Commission, not least thanks to successive audits by the ECA (notably two Special Reports on 

OLAF in 2005 and 2011). These efforts have been intensified in recent years, with the first CAFS 

of 2011 which is currently being updated, the creation of EDES in 2016, the updated internal 

control framework of 2017, the new Financial Regulation of 2018, the recent proposal to revise the 

OLAF Regulation and the ongoing process of setting up the EPPO, just to mention a few of 

numerous initiatives. The Commission also considers that the benefits of these initiatives, and the 

overall progress achieved in the past years aimed at reinforcing the financial management and 

control system of the Commission, are substantial. 

The Commission would furthermore like to emphasise that it focuses its limited financial and 

human resources on areas where it can make the biggest difference, ensuring the highest level of 

cost-effectiveness, and respecting the principles of proportionality and subsidiarity. This means that 

it has deliberately chosen not to perform some of the activities that the ECA is suggesting it should 

perform in the present Special Report. The Commission is currently considering the resource 

implications of the recommendations of the ECA in the context of the ongoing revision of the 

CAFS. 

V. The specific issues raised by the ECA regarding the Commission's anti-fraud policy cannot be 

seen in isolation from the important developments listed below: 

 Revision of the Staff Regulations for officials and other servants of the European Union in 

2013; 

 Updated integrated control framework and peer review of fraud risk in 2017;Directive (EU) 

2017/1371 on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law 

(PIF Directive);  

 Regulation 2017/1939 setting up the EPPO;  

 Proposal of 2018 to amend the OLAF Regulation 883/2013; 

 New Financial Regulation 2018/1046;  

 Initiative for a revision of the Financial Framework Regulation on decentralised agencies; 

 Proposals for post-2020 spending programmes; 
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 Ongoing update of the Commission’s Anti-Fraud Strategy (CAFS). 

It should be noted that the recommendations of the EDES Panel go much beyond cases of fraud or 

corruption: they encompass also, inter alia grave professional misconduct, serious breach of 

contractual obligations, irregularities in the meaning of Council Regulation (EC, Euratom) No 

2988/95. 

VI. There is no cost-effective method to estimate undetected fraud reliable and defendable enough 

for evidence-based policy. The methods mentioned by the ECA would not be well-suited in this 

specific context (see Commission's replies to paragraphs 14–16, 33–37). 

In its annual PIF Report, the Commission provides statistics on suspected and detected fraud based 

on the reporting of the Member States. 

The current reporting system represents a good practice in the field of data collection on fraud and 

is continuously improving. Its limits are overstated in the present Special Report (see Commission's 

replies to paragraphs 23-31). 

The Commission considers that an analysis of what causes some recipients of EU money to behave 

fraudulently would not be the best use of its limited resources. The Commission gears the analysis 

of fraud towards the areas and tools that provide maximum effectiveness and efficiency (see 

Commission's replies to paragraphs 14–16, 29, 33–37, 47).  

VII. With regard to the overall impact of OLAF’s investigations, it is important to note that the 

precautionary measures issued by OLAF (see Article 7 of Regulation 883/2013) and the overall 

deterrent effect of OLAF’s actions are also important elements which need to be assessed. The 

analysis concerning the follow-up of OLAF’s investigations is based on a relatively small number 

of interviews with Commission services and Member States' judicial authorities. Moreover, the 

analysis of the role and responsibilities of other actors in the current system, in particular other EU 

institutions and Member States, to detect and investigate irregularities and to take appropriate 

follow-up measures, is limited. Analysing the anti-fraud action of the Commission and of OLAF 

requires a comprehensive approach. 

As regards the indictment rate, the efficiency of OLAF's investigations cannot be measured by this 

single criterion, as indictment is only one of the many outcomes of OLAF investigations. It is 

frequent good practice that OLAF and national judicial authorities work in parallel and coordinate 

their operational activities. OLAF has in recent years improved its cooperation with the judicial 

authorities on the follow-up to its recommendations.  

The difficulties regarding the follow-up given by national authorities to OLAF’s judicial 

recommendations are a long-standing challenge, well-known to OLAF, the Commission and the 

Member States. To address this challenge, the Commission has proposed the creation of the EPPO. 

Also, the recent Commission proposal to amend Regulation 883/2013 aims to improve the follow-

up to OLAF's judicial recommendations, notably by clarifying the admissibility of the results of 

OLAF's investigations in judicial proceedings in Member States. 

With regard to recovery, OLAF has taken action to clarify the information provided in its final 

reports and the content of the recommendations in relation to estimated amounts to be recovered. 

OLAF issued "Instructions on drafting Financial Recommendations and related sections of the 

Final Report" in October 2016 which should make OLAF recommendations easier to implement. 

The effect of these instructions on financial recommendations will only be fully visible in the 

future. 

Furthermore, in July 2017 OLAF issued new "Guidelines on Financial Monitoring" designed inter 

alia to shorten the period for the spending Directorates-General to calculate the amounts to be 

recovered.  
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See Commission's replies to paragraphs 94–125. 

VIII. The EPPO Regulation, adopted under enhanced cooperation
1
, introduces a significant 

institutional innovation which will considerably step up the protection of the EU budget against 

fraud and will also change the landscape of justice in Europe. It will operate as a single body across 

all participating Member States. The EPPO will be directly responsible for the investigations, 

prosecutions and bringing to judgement of crimes affecting the financial interests of the Union, 

hand in hand with national authorities, which will be under an obligation to abide by instructions 

given by the European Delegated Prosecutors. Member States are also responsible to allocate 

sufficient resources and have signalled their willingness to do so. The Commission and Member 

States are working intensively to ensure that the EPPO can start operations at the end of 2020. 

IX. Fighting fraud against the EU budget is a joint task and obligation of the Member States and the 

Commission according to Article 325 TFEU. 

X. 

Recommendation 1:  

The Commission partially accepts the recommendation.  

The Commission, in close cooperation with the Member States, has considerably improved its 

irregularity reporting system over the past years, allowing for a better and more refined analysis. 

The Commission is committed to further improve the reporting of irregularities and fraud and the 

analysis of the nature of fraud, including on the basis of tailored data collection and a better 

understanding of the overall anti-fraud framework in the different Member States. 

It is, however, not possible to establish an estimate of the scale of the undetected fraud which is 

reliable and defendable enough for evidence-based policy, also taking into account the constraint of 

the efficient use of the limited resources available to the Commission.  

See detailed Commission replies to recommendation 1 in the conclusions and recommendations 

section at the end. 

Recommendation 2:  

The Commission partially accepts the recommendation in as far as it concerns the adoption of a new 

comprehensive anti-fraud strategy. Please refer to the Commission's reply to Recommendation 2 in 

the recommendations and conclusions section regarding the possible timeline for a comprehensive 

analysis of fraud risks. 

Regarding the recommendation relating to the portfolio of a given Commissioner, the Commission 

considers that its current internal organisation in practical terms already reflects the 

recommendation.  

See also Commission's reply to paragraphs 50-54. 

Recommendation 3: 

First indent: The Commission accepts the recommendation.  

                                                           

1
  See Council Regulation (EU) 2017/1939 on the creation of the European Public Prosecutor’s Office 

(EPPO) of 12 October 2017. 
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In accordance with the Financial Regulation, the relevant Directorates-General are obliged to use 

the early detection and exclusion system where the circumstances require it. Several actions have 

already been conducted to promote the use of EDES. 

The Commission will continue to call on the Member States to identify and flag fraudulent 

economic operators. A modification of the Financial Regulation by the legislator would be 

necessary in order to oblige the Member States as far as shared management is concerned to flag 

fraudulent economic operators. The Commission had initially proposed a clear obligation for the 

Member States to use IMS data as grounds for exclusion (COM(2014)358). However, Member 

States opposed any obligation to exclude on the basis of the information they provide in IMS. 

See detailed Commission replies in the conclusions and recommendations section at the end. 

Second indent: The Commission accepts the recommendation.   

The Commission has provided information on the ARACHNE system in all Member States. 

However, ARACHNE is used on a voluntary basis as there is no legal obligation to enforce its use. 

The Commission will continue to provide assistance to the authorities concerned. 

Recommendation 4:  

The Commission partially accepts the recommendation. 

The Commission has already taken action to adapt OLAF’s legislative framework and operations in 

view of the setting-up of the EPPO by putting forward a proposal to revise Regulation 883/2013 

(COM(2018)338).  

The fight against fraud will be reinforced through complementary action by the EPPO and OLAF. 

OLAF’s fundamental role and responsibility of fighting fraud in EU spending through 

administrative investigations will not change, however, with the setting up of the EPPO. 

The Commission shares the ECA’s view that OLAF could assume a stronger role with regard to the 

anti-fraud policies of the Commission services and executive agencies. Such a strengthened role is 

being considered in the upcoming update of the Commission Anti-Fraud Strategy (CAFS). 

Vis-à-vis the Member States, OLAF will continue to perform its coordinating and advisory 

functions, notably as the lead service for irregularity reporting and the Advisory Committee for the 

Coordination of Fraud Prevention. Likewise, the Authorising Officers responsible in the 

Directorates-General in charge of shared management will continue to exercise their responsibilities 

with regard to the Member States. 

See detailed Commission replies in the conclusions and recommendations section at the end. 

INTRODUCTION 

5. Articles 317 and 325 TFEU lay down the Member States’ duty to cooperate in, and joint 

responsibility for, the protection of the Union’s financial interests in a more general manner. That 

responsibility includes, inter alia, further areas of shared management of EU expenditure, as well as 

the revenue side of the Union budget. 

9. The specific issues raised by the ECA regarding the Commission's anti-fraud policy cannot be 

seen in isolation from the important recent legislative initiatives and other developments in the area 

of the fight against fraud listed in chronological order below:  

 The revision of the Staff Regulations for officials and other servants of the European Union was 

made in 2013 to strengthen the legal framework, notably with regard to possible conflicts of 

interests and increased transparency. 

 The updated integrated control framework and peer review of fraud risk was adopted by the 

Commission on 19 April 2017, under which the most important risks (including fraud) are 
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assessed by the responsible Authorising Officers, reported on in their Annual Activity Reports 

and discussed with central services in a peer review process. 

 The Directive on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal 

law (PIF Directive) was adopted by the co-legislator on 5 July 2017. Member States have two 

years (until 6 July 2019) to transpose it into their national legislation. The Directive provides a 

harmonised legal framework reducing obstacles to an effective cooperation, notably by 

harmonising the definition of four criminal offences (fraud, corruption, money laundering and 

misappropriation) as well as sanctions and limitation periods. The material competence of the 

EPPO is based on the PIF Directive. 

 Regulation 2017/1939 setting up the EPPO has been adopted in November 2017. The EPPO is 

expected to start operating from late 2020 or early 2021 onwards in 22 Member States and will 

be competent to investigate crimes against the EU budget including serious cross-border VAT 

fraud over EUR 10 million. The EPPO will bring actions against criminals directly in front of 

national courts which should lead to more successful prosecutions and a better recovery of the 

defrauded money. 

 The proposal to amend the OLAF's Regulation 883/2013 (COM(2018)338) concerning 

investigations conducted by the OLAF as regards cooperation with the EPPO and the 

effectiveness of OLAF investigations was adopted in May 2018. While the EPPO will focus on 

criminal cases affecting the EU budget, such as corruption or fraud with EU funds, or cross-

border VAT fraud criminal investigations, OLAF will continue its administrative investigations 

into fraud affecting the Union's financial interests in all Member States, including investigations 

leading to criminal prosecution in Member States that do not participate in the EPPO. The 

Commission proposal to amend OLAF’s Regulation 883/2013 aims to provide clarifications to 

the cooperation between the OLAF and the EPPO, and to ensure the widest possible protection 

of the EU's budget. The proposal also aims to enhance the effectiveness of OLAF investigation 

tools, in particular checks and inspections, as well as access to bank account information. 

 The new Financial Regulation entered into force in July 2018 and reinforces the means to 

counter shell companies and the use of tax havens by intermediaries managing EU funds. It 

consolidates the European Early Detection and Exclusion System (EDES) by making it fully 

applicable to implementing partners under indirect management. More generally, it simplifies 

financial rules, making them easier to control and less fraud prone. 

 The revision of the Financial Framework Regulation on decentralised agencies has been 

proposed by the Commission to strengthen the governance of EU decentralised agencies in 

particular in the area of fraud, notably with the introduction of an obligation for decentralised 

agencies to report cases of fraud or investigations to the Commission without delay and of the 

obligation on agencies to adjust their internal control systems where they run decentralised 

offices away from the main seat. This revision is targeted to enter into force by 1 January 2019. 

 The proposals for post-2020 spending programmes contain specific recitals and provisions 

regarding the protection of the EU financial interests, notably on the competences of OLAF. 

Further anti-fraud provisions have been included in the proposal for a Common Provisions 

Regulation. 

 The update of the Commission’s Anti-Fraud Strategy (CAFS), originally adopted in 2011, is 

ongoing. In this process, OLAF has compiled a qualitative fraud risk assessment as a synthesis 

of the contributions received from the different Commission services. 

OBSERVATIONS 

Common reply to paragraphs 14-16: 

The issue of fraud measurement has been discussed and analysed intensively. Although the 

Commission agrees with the ECA that it would be desirable, it is not possible to have an estimate of 

the undetected level of fraud reliable and defendable enough for evidence-based policy, also taking 
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into account the constraint of the efficient use of the limited resources available to the Commission. 

While useful for other purposes, the research methods suggested by the ECA would not be well-

suited to this context and would risk leading to biased decision-making or, at least, to an added-

value not proportionate to the cost. This is further discussed in the replies to paragraphs 33–37.  

On the basis of these considerations and in line with the provisions of Article 325(5) TFEU, the 

Commission has decided to focus on the scale and nature of irregularities and (suspected or 

established) fraud detected and reported via the well-established IMS and is constantly refining this 

method. This approach provides solid knowledge about the weaknesses actually exploited by 

fraudsters.  

The Commission is aware of the limitations of this approach, but considers that, at present, this is 

the most effective method. Activities in the anti-fraud area should be seen as a continuously 

developing process that builds on achievements and developments, which may seem insufficient if 

checked against a theoretical model but need to be assessed in relation to the overall complexity of 

the system and its historical development. Such an evolutive approach paves the way for future 

improvements. Further steps can be taken such as better exploiting the existing databases. 

23. The Commission has continuously improved the quantity and quality of the irregularity 

reporting. The reporting obligation and its derogations and limitations are presented in the material 

supporting the PIF Report and namely in the Commission Staff Working Document (2016)237 final 

(explicitly quoted also in relation to the PIF Report 2016). See Commission's replies to paragraphs 

24–31. 

24. 

First bullet point: The new "Handbook on reporting of irregularities in shared management", 

prepared by OLAF in cooperation with experts from the Member States, clearly indicates OLAF's 

final report as one of the facts generating the obligation on Member States to report. IMS provides 

for a specific field to indicate the reference number of the OLAF investigation. However, this key 

information may not always be known at the level of the reporting authority in the Member State. 

The Commission notes that the quality of the data depends on the quality of the reporting by the 

Member States. 

Second bullet point: 

First sub-bullet point: Fraudulent cases arising from the activities of intermediate public bodies 

involved in implementing an operational programme through project selection or public tendering 

must be reported in IMS, with some limited exceptions (i.e. reporting threshold). The reference 

made by the ECA is related to the definition of "economic operator", which does not include public 

bodies exercising their prerogatives as public authority. The "Handbook on reporting of 

irregularities in shared management" refers to the case-law of the European Court of Justice to 

limit the situations in which public bodies are not considered to act as an economic operator 

(therefore limiting the situations which are not reported via IMS). 

Second sub-bullet point: From a legal point of view, the obligation to report "suspected fraud" cases 

covers also cases for which no payment has been made. However, it is true that non-fraudulent 

irregularities for which no payment has been made are covered by derogation to report. 

From a technical point of view, IMS has no mandatory fields, besides those related to the fund and 

programming period. The field "project name" can therefore be left empty and does not prevent 

reporting. 

Third bullet point: The Commission acknowledges that a certain amount of information may be lost 

due to the reporting threshold of EUR 10 000. However, it mainly relates to minor cases which, to a 

large extent, concern individual perpetrators operating simple fraudulent schemes. Therefore the 
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added value of this information would be limited. The majority of these cases are also likely to be 

dismissed by national prosecution services.  

However, Member States are obliged to follow up on detected irregularities, regardless of the 

reporting threshold. 

The Commission estimates that the “final detection rate” would change only marginally in case 

there were no thresholds
2
. 

25. The Commission acknowledges that reporting practices can vary not only per country but also 

per reporting authority. Relevant explanatory information can be found in the various Commission 

Staff Working Documents accompanying last years’ PIF Reports. 

The Commission continuously works on streamlining the reporting practice as much as possible by 

informing and advising Member States via meetings, trainings, manuals, guidance notes, handbooks 

and feedback on reported cases. In addition, actions concerning the reliability of IMS data are taken 

(see reply to paragraph 30). The handbook quoted by the ECA was issued in 2017. This cannot yet 

have had any impact on information analysed by the ECA and presented in Annex 4. 

It should be considered that the issues raised by the ECA may have an impact on the detection rate 

of the specific reporting year, but that such impact decreases significantly in respect of multiannual 

analyses or analyses focussed on a whole programming period, like those published and updated 

every year in the Commission Staff Working Document "Statistical evaluation of irregularities". 

26. The introduction of fraud detection rates has helped to have an objective indicator to measure 

the performance of Member States, rather than comparing absolute numbers, representing another 

step forward in a continuous process. 

27. While detection rates are indicators of fraud to be considered, direct comparison of detection 

rates must be put into context. The overall anti-fraud framework in the different Member States is 

the background against which data on detections and related differences among Member States 

should be interpreted. OLAF analyses such data and works with Member States to improve 

prevention, detection and reporting in the Member States.  

28. Analysing the underlying reasons for differences in reporting implies analysing the 28 national 

anti-fraud systems in detail. This is a resource-intensive approach which could be only 

progressively implemented. 

29. While it might be considered in the context of a broader and deeper analysis of the overall anti-

fraud framework in the different Member States, the absence of a strong correlation between 

reported fraud detection rates and perception of corruption should not be over-emphasised. 

Corruption is one of the many modi operandi through which fraud against the EU budget is 

perpetrated.  

Furthermore, see Commission's replies to paragraphs 33–37 about perception indexes. 

                                                           

2 In 2005, the reporting threshold was increased from EUR 4 000 to EUR 10 000. At the time, an 

estimation was made of the amount of information lost in the process: the increased threshold would 

have implied a reduction of about 45% of the reported number of irregularities, but a loss of only 5% of 

the related financial amounts. Translated in terms on the fraud detection rate in 2017, this would imply 

a figure 0.22% instead of 0.21%. 
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30. In relation to the reliability of IMS data, the Commission itself does not have the capacity of 

auditing it on a general scale. However, OLAF invests in streamlining the reporting practices of the 

Member States (see reply to paragraph 25) and in performing basic quality checks.  

Checks relating to the irregularity reporting systems are performed in the framework of system 

audits.  

Member States have to put in place effective and proportionate anti-fraud measures as part of their 

management and control system, based on a risk assessment. This is a specific regulatory anti-fraud 

requirement for 2014–2020 introduced in the Common Provisions Regulation (Article 125(4)(c) 

CPR). In the guidance note related to this Article, the Commission indicates that the establishment 

of clear reporting mechanisms is a key element of prevention as well as detection. It is confirmed 

that suspected fraud must be reported by the authority designated by the Member State in line with 

the requirements under Article 122(2) CPR.  

As concerns regional policy, under Key Requirement 7, the Commission's auditors check whether 

under a certain Operational Programme Managing Authorities have complied with their general 

obligation to prevent, detect, report and correct irregularities, including fraudulent ones. Some audit 

findings by the Commission services have covered e.g. the absence of reporting through IMS with 

regard to irregularities detected. 

As concerns the Common Agricultural Policy, the Commission assesses the quality of the data in 

IMS in the context of its EAGGF Guidance audits. Irregularities (including fraud cases) are 

reported in an annex to annual accounts.  

In connection with audits, the Commission requests the audit authorities to carry out verifications 

on the implementation of the anti-fraud measures. The standard scope of the Commission's own 

early preventive audits (EPSAs) also includes the review of the anti-fraud measures. 

31. There are no perfect systems for the collection of data on criminal cases linked to the EU 

financial interests investigated by national authorities, and national systems are mostly incomplete 

and not accessible to the Commission.  

Even the Member States which collect criminal investigation statistics tend to have very generic 

data, which relate to violations of Criminal code articles rather than specifying the EU or national 

fund or the type of operation affected. 

Therefore the most complete system which systematically collects information about criminal cases 

linked to the EU financial interests is IMS. As any system, the Commission acknowledges that IMS 

may be further improved. 

Common reply to paragraphs 33–36: 

The Commission considers that, in the context of measuring fraud in the EU budget, estimating 

fraud through victimisation, encounter and perception studies is not fit-for-purpose, as these 

methods are more focused on identifying or using risk indicators for specific purposes and in 

specific sectors on the basis of administrative data. The ECA makes reference to survey-based 

indexes for measuring corruption and suggests that this methodology can be translated in the 

context of measuring undetected fraud against the EU budget. These methods are open to several 

criticisms highlighted by the same publications referred to by the ECA itself. Furthermore, these 

difficulties are significantly increased in relation to certain areas of budget expenditure, such as 

development aid. 

In addition, according to paragraph 3.14 of the ECA's Annual Report 2015, the Composite 

Indicators Research Group (financed by the EU) has pointed to the fact that composite indicators, 

while they illustrate the bigger picture, may lead to simplistic policy conclusions.  
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Therefore, while useful for other purposes, victimisation, encounter or perception surveys would 

not be well-suited for measuring fraud to EU spending and would risk leading to biased decision-

making or, at least, to an added-value not proportionate to the cost. 

Finally, the Financial Regulation provides that the EU budget shall be implemented in compliance 

with the proportionality principle and an effective and efficient internal control. In this respect, the 

prevention, detection, correction and follow-up of fraud and irregularities is based on best 

international practices, and rests on the implementation of an appropriate risk management and 

control strategy coordinated among appropriate actors involved in the control chain. The Financial 

Regulation provides that internal control and budget implementation should evolve with an 

improvement of the cost benefit ratio of controls. In other terms, the cost of controls must be 

proportionate and commensurate with results in terms of recovery.  

The Commission is committed to improving the risk management assessment and control strategy. 

Box 1  

The Commission underlines that the quality of control of corruption was only one of the indicators 

used in the study "Assessing the quality of government at the regional level using public 

procurement data". 

37. The Commission considers that the examples of the ECA illustrate that the Commission can 

enhance its fraud analysis. However, the illustrated methods are not cost-effective to estimate the 

scale of undetected fraud or corruption in a robust, reliable and defendable manner to support 

evidence-based policy initiatives, given the diversity of the EU budget. 

39. OLAF analyses fraud also to comply with Regulation 883/2013. OLAF contributes to the design 

and development of methods of preventing and combating fraud, corruption and any other illegal 

activity affecting the financial interests of the Union. OLAF promotes and coordinates, with and 

among the Member States, the sharing of operational experience and best procedural practices. 

Common reply to paragraphs 40-42: 

The PIF Report refers to the whole budget of the EU and for this reason it must keep a general 

approach. The analysis is deepened, refined and enriched year after year (as recognised by the main 

stakeholders: the Member States and the European Parliament). The PIF Report 2017, for instance, 

includes a detailed analysis by component in the agricultural policy and adds an analysis of 

"Transport", another priority area. 

OLAF analyses the nature or modus operandi of fraud, in general (through the PIF Report) and 

more in-depth (through specific projects). OLAF’s own analytical work on fraud patterns and 

systemic vulnerabilities could indeed be intensified and broadened, as suggested by the ECA, 

depending on the resources devoted to analysis and prevention. Although spending programmes 

develop over time, the fundamentals of the programmes, and therefore the risks of fraud, will not 

change substantially. The case compendiums therefore remain valid and useful. 

The Commission considers that the analysis of fraud patterns and systemic vulnerabilities should be 

a priority while noting that such studies are very resource-intensive. 

43. In accordance with Article 74(2) of the Financial Regulation, the Commission has a 

decentralised structure for internal control, including risk analysis and anti-fraud action. It relies on 

the capacities and competences of Authorising Officers by Delegation that are entrusted with 

management of EU funds, including the identification and mitigation of fraud risks. This is why 

these risks are assessed primarily at the level of Directorates-General.  

However, the Commission services are guided and supported in their fraud risk management at the 

corporate level in multiple ways, e.g. through the Commission's Internal Control Framework of 
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2017 and the corresponding Implementation Guide, through OLAF's 2016 "Methodology and 

guidance for DGs' anti-fraud strategies" and through exchange of views and best practice, notably 

in the Commission's Fraud Prevention and Detection Network. 

For the on-going update of the Commission’s Anti-Fraud Strategy (CAFS), the Commission is 

making use of the services' individual risk analyses, which OLAF has compiled into a qualitative 

corporate fraud risk assessment. 

44. Commission services act in compliance with effective and efficient internal control, as required 

by Article 36(1) of the Financial Regulation, both in choosing analytical methods for their fraud risk 

assessment and in determining the anti-fraud controls that will be deployed to mitigate fraud risks. 

That said, the Commission intends to reinforce OLAF’s analytical capabilities, which will, in due 

course, contribute to a refinement of fraud risk assessments (see the Commission’s replies to 

recommendations 1, 3.1 and 4).  

Some Commission services, in particular DG REGIO, use external sources as appropriate (e.g. 

Transparency International and DIGIWHIST). 

45. Without a detailed analysis of the methodology used to establish the global fraud risk register of 

the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, it is difficult for the Commission to 

assess its added value for protecting the Union's financial interests. Doubts in this respect are raised 

by the fact that the register assigns a significantly higher fraud risk to payroll fraud (41%) than to 

procurement fraud (32%).
3
 No comparable trend is reflected in OLAF’s investigations.

4
 

46. The Commission agrees, in general, that the analysis of fraud-related data could be strengthened 

(see Commission's reply to recommendation 1). However, the Commission is not of the opinion that 

the suggested avenues of analysis are superior to assessment methods currently used by 

Commission services. 

As concerns DG AGRI, EU bodies managing Common Agricultural Policy  funds are closely 

followed by the audit services of DG AGRI to ensure they have the appropriate management and 

control systems in place. Through this exercise, beneficiaries are surveyed indirectly, too. 

The assurance framework established by the Commission to ensure legality and regularity of 

expenditure minimises at the same time the risk of fraud. 

47. The Commission services’ priority is engaging in identifying vulnerabilities and fraud schemes 

and in awareness-raising actions about these schemes. 

Regarding the causes of fraud, the Commission is considering intensifying work on profiling 

fraudsters targeting the EU budget, as one of the tasks of an enhanced analysis function as 

recommended by the ECA.. 

48. The “modus operandi” referred to by the ECA (i.e. the nature of fraud, such as artificially 

created conditions) is covered by OLAF’s analytical work. 

Because complex rules tend to be error and fraud prone, the Commission has proposed 

simplification of general and sectoral financial rules. Evidence shows that this is working for 

instance in reducing irregularities and fraud in Horizon 2020. The 2018 Financial Regulation further 

                                                           

3
  https://www.moorestephens.co.uk/news-views/november-2017/misspending-public-money-is-top-risk-

area-for-frau 

4
  See OLAF Report 2016, pp. 15-18, for the importance of procurement fraud. 

https://www.moorestephens.co.uk/news-views/november-2017/misspending-public-money-is-top-risk-area-for-frau
https://www.moorestephens.co.uk/news-views/november-2017/misspending-public-money-is-top-risk-area-for-frau
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simplifies the rules on reimbursement of costs, promoting the use of the simplified cost options 

(lump-sums) and of forms of financing not linked to costs. By doing so, it provides simpler and less 

fraud prone financial rules for the 2021-2027 spending programmes. 

Box 2  

The Commission shares the ECA’s concern. To prove artificial conditions, the strict conditions set 

out by the European Court of Justice need to be followed. It is vital to preserve legal certainty of 

beneficiaries who act in accordance with the applicable legislation. Therefore, paying agencies can 

only refuse payment based on clearly established evidence, and not on mere suspicions. 

Accordingly, they often invest time and effort to gather conclusive evidence and subsequently 

launch recovery procedures. 

49. The "opportunity for discretionary spending" referred to by the ECA is linked to the subsidiarity 

principle but not without limits: eligibility criteria and conditions must be agreed with the 

Commission and cannot be subsequently modified unilaterally. In that sense, spending is never fully 

discretionary. 

The "allowed" degree of discretionary spending is related only to certain areas of shared 

management, where Member States must formally designate authorities that will manage the funds 

and also have the obligation to put in place a Management and Control System (MCS) with 

adequate management verifications and an independent audit body.  

The Commission conducts audits (system audits and audits of operations) where risks are identified. 

Payments to programmes can be interrupted in cases of serious deficiencies to the MCS.  

Therefore, the legal framework for shared management in the Programming Period 2014-2020 

ensures that controls are in place at all levels, taking into due account the risks linked to 

discretionary spending.  

Managing Authorities have some discretionary powers, but programme implementation is 

scrutinised by an Independent Audit Body and they remain subject to EU law, Commission/ECA 

audits and OLAF investigations. 

Nevertheless, the Commission will consider the ECA's suggestion to analyse how discretion in EU 

co-financed programmes affects the risk of fraud. 

Common reply to paragraphs 50-54: 

Strategic fraud risk management and fraud prevention are important objectives for the Commission. 

It has put in place a decentralised model of financial management, where Authorising Officer by 

Delegation, e.g. Directors-General, are responsible for internal control, including risk management 

and fraud prevention. Since 2017, all Commission services are obliged to appoint a senior manager 

in charge of risk management, to support and advise the Authorising Officer by Delegation on 

matters of internal control, including fraud risk management. In addition, it should be noted that 

Member States also play an important role in the fraud risk management for the EU budget, in 

particular in the areas under shared management. 

The Member of the Commission in charge of anti-fraud steers and puts forward initiatives to 

improve the fight against fraud, while the College of Commissioners takes overall political 

responsibility for the management of the EU budget. Each Member of the Commission receives 

fraud-related information directly by the service under his or her responsibility and reports 

important cases to the College.  

The individual mission letters by the President of the Commission are committing each 

Commissioner to pay specific attention to sound financial management of EU funds which 
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reinforces the Commission's political commitment to apply the principle of zero tolerance for fraud 

and to systematically ensure the protection of the EU budget from fraud.  

The Commission considers that OLAF could assume a stronger and more strategic role as a 

coordinator with regard to the anti-fraud policies of the Commission services and executive 

agencies.  

The Commission notes that Annex V is a simplified presentation of its governance model. The 

Commission also notes that, in reality, its model of financial management differentiates between 

political and operational responsibilities. 

55. The Commission takes the view that OLAF already has a role in providing an overview of anti-

fraud actions and reporting on outputs. Inter alia, OLAF is lead service for the design of the 

corporate anti-fraud strategy and coordinates its implementation. Moreover, OLAF provides 

methodological guidance for departmental anti-fraud strategies and monitors their implementation 

by taking part in the central review of Management Plans and Annual Activity Reports. 

OLAF’s oversight role is being considered in the ongoing update of the CAFS. 

56. The 2014–2020 Common Provisions Regulation (CPR) has introduced for the first time a 

regulatory requirement obliging Member States to put in place effective and proportionate anti-

fraud measures, based on a risk assessment.  

The Commission launched a stock-taking study on the implementation of Article 125(4)(c) in all 

Member States in 2017. This study was finalised in 2018 and the findings demonstrate that overall 

Member States have put in place proportionate anti-fraud measures in relation to the risks 

identified.  

A thematic audit on the effectiveness and proportionality of anti-fraud measures has been launched 

by DG EMPL in 2018 (covering DG REGIO and DG EMPL programmes). 

The Commission is monitoring with the Member States’ programme authorities in cohesion policy 

each fraud case brought to its attention. 

Regular exchanges of best practices take place in the Advisory Committee for the Coordination of 

Fraud Prevention (COCOLAF) and are reported in the annual PIF Report. 

59. Important recurrent activities provided for in the 2011 CAFS (such as updating departmental 

anti-fraud strategies, fraud-proofing of funding instruments and anti-fraud training) continue still 

today and are accounted for in the services' Annual Activity Reports. Likewise, the principles 

guiding the Commission's fight against fraud as announced in the 2011 CAFS remain valid.  

60. The Commission confirms that the objectives in its anti-fraud strategy are largely of a general 

nature; however, the objectives are implemented through very specific actions which are 

accompanied by output indicators.  

Where possible and adequate the Commission has defined quantitative targets (e.g. participation in 

anti-fraud trainings or fraud awareness level in the Directorates-General), which are embedded in 

the anti-fraud strategies (AFS) and in the relevant strategic planning and programming documents 

(Management Plans/Annual Activity Reports). 

That said, the Commission agrees with the ECA on the desirability of increasing the result-

orientation and measurability of its anti-fraud action. Further improvements in this respect will have 

to build on an enhanced analysis function as recommended by the ECA, which can, however, only 

gradually be implemented. 
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62. The annual PIF Report presents the outputs of the Commission's and Member States' anti-fraud 

actions but also assesses, albeit at a limited level, the effectiveness of some of these actions, 

especially the anti-fraud measures taken by the Member States. 

Although the PIF Report does not provide an absolute assessment of the effectiveness of all 

horizontal anti-fraud actions adopted by the EU and its Member States, it does achieve its mission 

according to Article 325(5) TFEU with its comprehensive overview on anti-fraud actions taken. As 

concerns the assessment of the total effectiveness of these actions, more targeted, in-depth and 

resource-intensive studies would be required. 

63. The Annual Management and Performance Report (AMPR) for the EU budget is a report built 

on the information made available by the Authorising Officers by Delegation in their Annual 

Activity Reports.  As far as anti-fraud action is concerned, it includes a section with information on 

anti-fraud strategies and, as of 2017, a section on the protection of the EU budget. The Commission 

will give further consideration to the most suitable way of presenting its anti-fraud policies in the 

AMPR. However, this corporate report, which covers the whole spectrum of Commission policies 

and activities, will have to retain its summarising nature. More information on the Commission's 

anti-fraud actions is provided in the annual PIF Report and in the Annual Activity Reports of the 

Directorates-General. The latter include a subsection dedicated to fraud prevention and detection. 

64. The Commission agrees with the ECA on the desirability of increasing the result orientation and 

measurability of its anti-fraud action. 

See also Commission's reply to paragraph 60. 

67. The Commission underlines that Article 125(4)(c) of the Common Provisions Regulation has 

provided the framework for the Commission services to reinforce their anti-fraud efforts in the 

2014–2020 ESI Funds. However, already during the 2007-2013 programming period, the 

Commission services implemented effective and proportionate irregularity controls before spending 

occurred with a view to protect and safeguard the EU budget.  

An overview of achievements of the Commission's earlier fraud-proofing measures is presented in a 

Commission Staff Working Document of 2007.
5
 For the Programming Period 2007–2013, the 

Commission initiated e.g. a review of Member States' obligations to report irregularities under 

shared management.
6
  

Sector-specific legislation in the domain of shared management contains provisions on 

irregularities, of which fraud is a sub-category; those provisions have been in place for a long time. 

68. The study initiated by the Commission on “Preventing fraud and corruption in the European 

Structural and Investment Funds – taking stock of practices in the EU Member States” provides an 

overview of the Member States implementation of article 125(4)(c) of the Common Provisions 

Regulation (CPR). This study was finalised in 2018 and amongst others gives an overview of 

practices and actions taken in the Member States. The study is considered as a first step and on the 

basis of its findings follow up and further actions will be considered by the Commission. 

70. The lack of a standardised procedure for the follow-up of administrative recommendations, 

which are all different, cannot be interpreted as lack of impact of such recommendations. OLAF is, 

in fact, working on the outcome of such recommendations on a case-by-case basis. OLAF and the 

                                                           

5
  SEC (2007) 1676. 

6
  Commission Regulation (EC) No 2035/2005 of 12 December 2005, OJ L 328, 15.12.2005, p. 8. 
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Commission are currently exploring how to strengthen the monitoring of the follow-up to OLAF's 

administrative recommendations. 

71. Assessment of fraud risk is part of the Commission’s framework for conducting impact 

assessments of legislative proposals. Tool #25 on prevention of fraud was added to the Better 

Regulation Toolbox in its 2017 revision.
7
 Fraud risk should only be addressed in an impact 

assessment when it is relevant to do so. This is a key principle of proportionate analysis 

underpinning the Commission's impact assessment system. 

72. The Better Regulation Guidelines prior to 2017 did not prevent fraud risk assessments. For the 

2014–2020 period, such assessments were carried out, even if not required by the Better Regulation 

Guidelines at the time. Spending programmes were fraud-proofed in cooperation between the 

spending departments and OLAF, in accordance with the 2007 Commission Communication on 

fraud-proofing and the 2011 CAFS. The 2017 revision of the Better Regulation Guidelines now 

explicitly provides for a fraud prevention tool. 

73. Prevention, detection, correction and follow-up of fraud and irregularities are amongst the 

objectives of internal controls (Article 32 of the Financial Regulation). 

In the context of shared management, which concerns 80% of the EU budget, the risk of fraud has 

to be assessed by the managing authority in its programme's context (Article 125(4)(c) of the 

Common Provisions Regulation). The proposals for the 2021–2027 programmes contain a provision 

requiring that the authority responsible for managing the programme "put in place effective and 

proportionate anti-fraud measures and procedures, taking account of the risks identified". This 

provision, once adopted, will apply to the seven shared management funds covered by the Common 

Provisions Regulation. 

While the requirement of fraud risk assessments in the process of designing spending programmes 

will be formalised even more strongly for the Multiannual Financial Framework (MFF) post-2020, 

fraud-proofing was already a principle upheld by the Commission in the current MFF. 

More specifically, the Commission considers that it has properly addressed the issue of fraud 

prevention and detection controls by proposing a range of substantial measures in each of its 

legislative proposals of 29 May 2018 accompanying the MFF package: 

 the legislative financial statements list measures to be taken for preventing fraud and 

irregularities; 

 dedicated provisions identify who (e.g. Commission, Member States) shall impose proportionate 

anti-fraud measures and procedures, taking into account the risks identified; 

 a specific recital recalls the competences of OLAF (and EPPO from 2020) and lists the 

regulations from which those competences originate. 

OLAF has examined the pertinence of those measures for fraud-proofing prior to their adoption by 

the Commission. 

In addition, the new Financial Regulation has brought about simplified methods of financing, which 

are less prone to fraud, such as the possibility to use lump sums, flat-rate financing and unit costs 

for grants. 

                                                           

7 https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-25_en. 

https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-25_en
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75. The Commission proposed in the Multiannual Financial Framework post-2020 spending 

programmes horizontal recitals and provisions regarding the protection of the EU financial interests 

against unreliable economic operators.  

In accordance with the Financial Regulation, the necessary and equivalent rights and access have 

been granted to the Commission, OLAF, the EPPO and the ECA. 

The possibility to reuse the contributions from the funds as provided for in Common Provisions 

Regulation serves as an incentive for the Member States to apply financial corrections themselves. 

The Commission provides systemic fraud proofing and is revising the way the fraud proofing is 

done in the context of the ongoing update of the CAFS. 

See also reply to paragraph 72. 

80. Decisions on sanctions are not only based on information received by the entities listed in this 

observation. They can also be based i.a. on information from audits by authorising officers or under 

their responsibility, disciplinary measures by competent supervisory bodies responsible for the 

verification of the application of standards of professional ethics, and decisions by the Commission 

or competent national authorities relating to the infringement of EU or national competition law. 

In the future, facts established in the context of audits or investigations carried out by the EPPO 

should also be a source of information. 

81. Exclusion of unreliable economic operators on the basis of a recommendation by the panel 

referred to in Article 143 of the Financial Regulation (formerly Article 108 of the 2012 Financial 

Regulation) requires a certain procedure, to respect the right to be heard and the proportionality 

principle. 

82. Fraud or corruption frequently matches other grounds of exclusion. Therefore, where exclusion 

for fraud or corruption was not legally possible for facts committed before 2016, exclusion was 

taken on other applicable grounds, such as grave professional misconduct and serious breach of 

contract, and the deterrent impact of the system was ensured.  

83. For facts dating from before the entry into force of the new Financial Regulation in August 

2018, the legislation will allow excluding natural persons in exclusion situations and who are 

essential for the award or for the implementation of legal commitments. 

84. For facts dating from 2016 onwards, the Financial Regulation allows for the exclusion of 

economic operators where a manager is in a situation of exclusion. Where applicable, the 

Commission will make use of this possibility and considers that other institutions and EU bodies 

should do the same.  

The new Financial Regulation provides for means to counter shell companies and the use of tax 

havens by intermediaries managing EU funds.  

It is important to note that  the legal constraints in which both systems operate are different. In 

particular the World Bank decisions are not subject to appeal and/or national judicial legal orders. 

Common reply to paragraphs 85 and 86: 

ARACHNE can form an important support for effective and proportionate anti-fraud measures 

according to Article 125(4)(c) of the Common Provisions Regulation (EU) 1303/2013. It is 

designed to help Member States authorities to prevent and detect errors and irregularities among 

projects, beneficiaries, contracts and contractors. 

Since 2013, the Commission services have been informing the Member State authorities on a 

regular basis about the potential benefits of using ARACHNE. 
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87. The Commission is investigating whether the data from the EDES system (and potentially 

ABAC) can be integrated into ARACHNE, also with a view to allowing direct management 

spending to be tested for the presence of fraud indicators. 

88. The development of ARACHNE was completed in May 2013 (first installation) and the data 

from the Member States who decided to integrate ARACHNE in their anti-fraud strategy have since 

then been gradually included. 

EDES applies to all aspects of direct and also indirect management, since the entry into application 

of the new Financial Regulation.  

The new EDES system was put in place in 2016 and thus the ECA’s findings are based on public 

figures only relating to the initial period up to 30 June 2018. This does not allow for an assessment 

of the functioning of the system, including of its deterrent effects. 

90. The Commission notes the following additional and important aspects for assessing the impact 

of OLAF's administrative investigations: 

 an in-depth analysis of administrative recommendations to address systemic shortcomings;  

 precautionary measures issued by OLAF in the course of an investigation pursuant to Article 7 

of Regulation 883/2013 to avoid further aggravation of fraud or irregularities;  

 the deterrent effect of OLAF investigations on potential fraudsters; 

 the responsibilities for Commission services and Member States (reporting to OLAF and 

implementing its recommendations) to render OLAF's work effective in practice.  

Furthermore the Commission and/or OLAF have initiated a number of key reforms to increase the 

effectiveness of OLAF's investigative activities . These reforms include:  

 OLAF instructions to investigators on financial recommendations (2016);  

 OLAF's review of its monitoring regime for recommendations to ensure quicker follow-up 

(2017);  

 the PIF Directive (2017);  

 the revision of the Financial Regulation (2018); 

 the proposal to amend Regulation 883/2013 to improve, inter alia, the investigative tools to 

OLAF and facilitate the uptake of OLAF's final reports (2018). 

91. OLAF's judicial recommendations may also contain general proposals to the judiciary to 

consider OLAF's findings in the final report in their entirety which widens the scope of judicial 

action. 

92. In line with Article 11(1) of the OLAF Regulation, OLAF's recommendations indicate the 

action to be taken by the IBOA and the competent authorities of the Member States. Pursuant to 

Article 11(2), OLAF's final reports constitute admissible evidence in administrative or judicial 

proceedings in Member States in the same way and under the same conditions as administrative 

reports drawn up by national administrative inspectors. In order to further improve the impact of 

OLAF's investigations, the Commission has in its proposal for amending Regulation 883/2013 

introduced measures to strengthen the usability of OLAF's final reports in national proceedings. 

94. The follow-up given by national authorities to OLAF’s judicial recommendations is a long-

standing challenge, well-known to OLAF and the Commission. As explained below, this is due to a 

number of factors, e.g. the fact that each Member State has its own prosecution policy with regards 

to PIF offences.  
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To address this challenge, the Commission has proposed the creation of the EPPO. It is expected to 

bring a more consistent and effective prosecution policy in EPPO Member States for crimes 

affecting the EU budget, leading to more prosecutions, convictions and a higher level of recovery.  

Moreover, differences in the scope and definition of criminal offences have been further addressed 

by Directive (EU) 1371/2017 (the "PIF Directive") (see also reply to paragraph 97). 

The recent proposal to amend Regulation 883/2013 aims inter alia to enhance the effectiveness of 

OLAF's investigative function, and it is therefore expected that the use of OLAF investigation 

results in judicial proceedings in Member States will be improved.  

To better understand the precise reasons for dismissals and to improve the follow-up of its 

investigations, OLAF has undertaken an in-depth analysis of Member States’ follow-up to its 

judicial recommendations issued between 1 January 2008 and 31 December 2015, examining 169 

judicial recommendations issued by OLAF and dismissed by Member States’ judicial authorities, 

out of a total of 317 recommendations. OLAF is in constant dialogue with Member States’ judicial 

authorities to improve the indictment rate. 

95. As regards the comparison between numbers of indictments resulting from OLAF's judicial 

recommendations and numbers of national own prosecutions, the different context and conditions 

under which OLAF operates as compared to national authorities need to be considered. .  

The responsibility to counter fraud and any other illegal activities affecting the financial interests of 

the Union is incumbent on the Union and on the Member States
8
 as a shared responsibility. In this 

context, Member States' action naturally takes a larger share in numerical terms. This is also 

illustrated by the figures published by the Commission on an annual basis in its reports on the 

protection of the European Union's financial interests (PIF Reports)
9
.  

Action at EU and national level is complementary and the fact that the EU level is equipped with its 

own investigative capacity is a crucial building block in the fight against fraud as a whole. Both 

levels benefit from close cooperation.  

In addition, even when not leading the investigation, OLAF often forwards information and 

provides assistance to the competent authorities in the Member States and, especially in the context 

of coordination cases, contributes to investigations carried out by national authorities. 

96. The Commission notes that the ECA report does not compare the indictment or dismissal rates 

for OLAF's judicial recommendations with comparable data from the Member States. This would 

have facilitated the assessment of whether OLAF's recommendations have an appropriate impact at 

national level. 

As the number of indictments in itself has limited informative value, OLAF has undertaken a more 

in-depth analysis of Member States follow-up to OLAF's judicial recommendations issued between 

1 January 2008 and 31 December 2015, mentioned above under paragraph 94.  

                                                           

8
  Cf. Article 325 TFEU. 

9
  For the latest version, see Report from the Commission to the European Parliament and the Council, 

'Protection of the European Union's financial interests – Fight against fraud 2017 Annual Report', 

Brussels, 03.09.2018, COM(2018) 553 final. A similar tendency is reflected by other systems relying on 

complementarity of investigations at EU and national level (e.g. enforcement of EU competition rules, 

see http://ec.europa.eu/competition/ecn/statistics.html).  

http://ec.europa.eu/competition/ecn/statistics.html
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This analysis was not limited to the expenditure area – the subject of the ECA’s audit – but included 

also internal investigations and the revenue area, i.e. customs investigations. 

First bullet point: According to the OLAF's analysis of Member States’ follow-up of OLAF’s 

judicial recommendations, the category of cases with “insufficient evidence” encompasses a wide 

range of heterogeneous factual and legal situations. It includes, in particular, cases where a full 

collection of evidence was in practice not feasible for OLAF because of the limitations of its 

investigative powers as well as situations where Member States' authorities questioned the 

evidentiary value of OLAF's final report due to the uncertainty of the applicable legislation. 

In addition, the number of cases dismissed due to “insufficient evidence” (a common explanation 

for not opening a case) may also vary according to the different procedural rules and practices in the 

Member States. In general, the Member States have a wide margin of appreciation at the various 

stages of investigation and prosecution. 

It should also be emphasised that in a significant number of cases, OLAF does not receive the 

detailed reasoning on the actual grounds for dismissal. 

Second bullet point: Despite the degree of harmonisation achieved under the PIF Convention (and 

pending the transposition of the PIF Directive), there are still notable differences in national 

criminal laws at a detailed level which may affect the question of whether a certain conduct is 

considered an offence at Member State level. OLAF always conducts a first assessment considering 

whether the facts under investigation fall under the definition of EU fraud according to the 

applicable EU legislation. It is then the competence of national authorities to decide whether to 

follow-up OLAF's recommendations or not.  

Third bullet point: While time barring can in principle be regarded as an "objective" reason, the 

qualification of a certain set of facts as a crime falls under the sole competence of judicial 

authorities, which enjoy a considerable margin of assessment in this regard. Whether a case is 

considered time-barred may for instance depend on the degree of gravity attributed to a given 

offence which may have a significant impact on the prescription period applicable. Also the 

assessment of e.g. the question when an offence was started and when it ended, whether there was a 

continuous or repeated conduct, as well as questions of interruption and suspension involve 

complex assessments based on specificities of national legal frameworks. In many cases, OLAF is 

able to check this with national authorities and may focus on enabling financial recovery. 

It should be noted that avoiding time barring is the joint responsibility of all actors, in particular EU 

institutions and Member States who should provide information to OLAF in a timely manner. 

See also Commission's reply to paragraph 97. 

97. OLAF cooperates closely and constructively with many national authorities. This applies during 

the investigative phase (coordination of investigative activities, exchange of information, assistance 

to get access to bank accounts, etc.) as well as in the subsequent phase (implementation of OLAF's 

recommendations by national authorities). Where differences appear between OLAF and national 

authorities regarding the interpretation of the law or the facts, a meeting can be organised.  

The Commission underlines that Member States' judiciaries are and should be independent from 

OLAF. The national authorities may therefore reach different conclusions than the ones drawn by 

OLAF. The challenge arising from the significant differences among Member States in the scope 

and definition of criminal offences as well as in statutes of limitation has been specifically 

addressed by the new PIF Directive (EU) 1371/2017 (in particular Articles 3 and 4). Member States 

have to transpose the PIF Directive by July 2019. In addition, the PIF Directive includes for the first 

time specific rules on limitation periods for PIF offences (Article 12). The Commission's proposal 
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to amend Regulation 883/2013 addresses inter alia the need for clarification of the legal framework 

for OLAF's investigation measures. 

98. The cooperation between OLAF and national prosecutors is well established and – in general – 

functioning well. OLAF investigations often complement the national investigations by covering 

aspects going beyond the national case. Close coordination between national authorities and OLAF 

is considered as good practice in OLAF and often takes place to avoid duplication of efforts and 

limit risks for the respective investigative activities. 

The Commission emphasises the fact that, on the basis of Article 12 of Regulation 883/2013, OLAF 

often informs the public prosecutors' offices before the conclusion of the investigation.  

99. The Commission notes that the dismissal of cases by national judicial authorities is not 

necessarily due to weaknesses in the cooperation between OLAF and the national authorities 

although there is room for improvement (see also Commission’s replies to paragraphs 97 and 98). 

Important reasons why facts, for example, may be time-barred would be that OLAF received the 

initial information too late or that the recipient of the judicial recommendation did not act on it in an 

efficient manner.  

OLAF generally does not deliver to judiciaries time-barred cases. 

100. The Commission would like to underline the complexity of the matter. 

In fact, the investigative powers of an administrative office are not comparable to those attributed to 

investigative bodies working for the national public prosecutor's offices. It may therefore happen 

that, despite great investigative efforts deployed by OLAF, its limited investigation powers and 

practical possibilities do not allow collecting clear evidence of a criminal offence. Therefore, 

important elements of evidence of a fraud, such as the payment of bribes, the individual 

responsibilities of the persons concerned, or the mens rea, may not be obtained.  

Moreover, Article 11(2) of Regulation 883/2013 is not per se a sufficient legal basis to allow all 

Member States' judicial authorities to use OLAF reports as evidence in trial.  

Therefore, in some Member States, after receiving the OLAF final report, prosecutors start 

investigation activities once again in order to acquire admissible evidence. In these cases, the 

insufficient evidence that justifies the dismissal is not the evidence collected by OLAF, but the 

evidence collected by national investigators (see also Commission's reply to paragraph 102).  

Conversely, it appears that sometimes prosecutors expect the OLAF final report to be a ready-to-use 

product, which does not require any further investigation activity or, when prosecutors cannot use 

evidence collected by OLAF, just requires repeating investigation activities already carried out by 

OLAF investigators. Then, if evidence is not already available in full in the OLAF final report, the 

case may be dismissed because evidence is deemed insufficient. 

There are also cases where dismissals appear to be motivated by limited knowledge of the rules 

governing EU funding and notably the obligation of the beneficiary to provide accurate information.  

Dismissals by national authorities might also take place in politically sensitive cases.  

Nonetheless, OLAF continuously works on improving the quality of final reports and the follow-up 

to its recommendations. A number of projects are already under preparation, such as new templates 

for the final reports. 

101. The period that has elapsed since the alleged offence was committed is not only linked to the 

duration of OLAF's investigations, which has decreased continuously over the past years, but also 

to the detection of the fraud,  the timing when it was communicated to OLAF and the time when the 

national prosecutor finally acted on OLAF’s recommendation.  
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The Commission notes that the analysis concerning the follow-up of OLAF’s investigations is 

based on a relatively small number of interviews with Commission services and Member States' 

judicial authorities.   

See also Commission's reply to paragraph 99. 

102. The Commission’s 2017 evaluation of the OLAF Regulation has identified as the main factor 

hindering the follow-up to judicial recommendations the fact that the Regulation does not 

sufficiently ensure the use of OLAF reports as evidence in trial in the Member States. In some 

Member States, after receiving the OLAF final report, prosecutors carry out all the investigation 

activities once again in order to acquire admissible evidence. This raises efficiency issues, and may 

lead to offences becoming time-barred. 

The question of admissibility has been addressed in the Commission's proposal to amend 

Regulation 883/2013.  

It should be taken into account that not all Member States apply the legality principle: in those 

where the launch of a case is a discretionary decision of the judicial authority, an OLAF final report 

can be the decisive argument in favour of opening a judicial investigation.  

103. The Commission notes that the average duration of closed and ongoing investigations was 15.8 

months and that the average duration of the selection corresponding to these cases was 1.8 

months.
10

 

OLAF opens investigations following the analysis of information of potential investigative interest 

received by OLAF from external sources. This is done without undue delay. 

It is also OLAF's normal practice to open cases following information retrieved in the framework of 

its own investigative activities to promptly tackle irregular conduct.  

104. The creation of the EPPO will help rectify certain shortcomings of the current system of 

investigations and prosecutions of offences against the financial interests of the EU. OLAF, as all 

EU IBOAs and Member States' competent authorities, will have to report to EPPO without undue 

delay any suspicion of possible criminal offence falling within the EPPO's investigative 

competence. The EPPO will thus be able to directly start criminal investigations and prosecutions of 

cases of suspected fraud, and bring those cases to court. The Commission has adopted its proposal 

for the amendment of Regulation 883/2013, which will adapt the functioning of OLAF to the 

establishment of the EPPO, to ensure close cooperation based on the complementarity of their 

respective mandates. 

Pending the setting-up of the EPPO, OLAF ensures the mutual exchange of information with the 

competent national authorities under Article 12 of Regulation 883/2013 by transmitting in due time 

to the competent national authorities any relevant information obtained in the course of external 

investigations. 

It should furthermore be noted that the average duration of closed and ongoing OLAF investigations 

has significantly decreased compared to past years (from 22.4 months in 2011 to 15.8 months in 

2017). 

Common reply to paragraphs 106-108: 

                                                           

10
  See 2017 OLAF Report. 
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As stated by the ECA, recovery usually takes several years, and therefore comparing amounts 

recommended and recovered during the same period does not provide an accurate measurement and 

underestimates the amount of recoveries. Under shared management, it is the responsibility of the 

Member States to recover the unduly spent amounts from the beneficiaries.  

In addition, the financial impact of the precautionary measures recommended by OLAF and the 

amounts thus prevented from being unduly spent have not been included in the scope of the audit 

and have therefore not been analysed.  

The Commission notes that the actual recoveries following the investigations by OLAF exceed by 

far the costs of OLAF.  

109. OLAF has continuously worked on improving the quality of its final reports and 

recommendations. Notably, in October 2016 OLAF issued new instructions to investigators to 

ensure the clarity of information provided by OLAF with respect to estimated amounts to be 

recovered.  

See also Commission's reply to paragraph 115. 

110. The ECA’s findings in paragraph 110 highlight the fact that there is sometimes a question of 

timing to be considered when a double objective needs to be pursued, namely that of recovery of 

unduly paid sums and of not jeopardising the criminal investigation at national level. This is why 

recovery procedures are at times put on hold. This situation is, however, relatively rare and 

concerns cases where there is a national pre-trial procedure ongoing and the national judicial 

authorities have expressly requested OLAF to ensure strictest confidentiality for a certain period of 

time (normally until the performance or finalisation of certain activities). The periods during which 

recovery procedures are put on hold are generally short. 

In most of the cases, however, the financial recovery procedure is conducted in parallel, 

independently from the judicial procedure, according to the rules on recovery following 

administrative irregularities. The issue is addressed in the “OLAF Guidelines on the use of OLAF 

Final Reports by Commission Services for recovery procedures and other measures in the direct 

expenditure and external aid sector”, which states that administrative and/or financial penalties may 

be taken without prejudice to any action taken at national level and that the Authorising Officer by 

Delegation (AOD) should not await the outcome of criminal proceedings (if any) before taking 

administrative or recovery action, unless specifically asked to do so by OLAF. 

112. The Commission is of the opinion that by applying financial corrections in the area of shared 

management, including when recommended by OLAF, and by ensuring that the corresponding 

amounts are withdrawn from the programme expenditure, the EU budget is protected. 

When a shared management Directorate-General, e.g. DG REGIO, receives a final case report from 

OLAF, it sends a financial follow-up letter to the Member State to request the recovery of EU funds 

in line with the OLAF final report. The Member State is requested to provide its observations. In 

case the Member State disagrees with OLAF’s assessment and recommendation, DG REGIO 

assesses the Member State's reply against all applicable rules and takes a final position. The AOD 

may decide to follow the conclusions of the OLAF final report and implement the recommendation 

as set out in the report, including by proposing the Commission to adopt a financial correction 

decision of the appropriate amount, taking into account applicable law. 

In case the Member State agrees with the OLAF financial recommendation, it is then for the 

national authorities to recover the funds from the respective beneficiaries. Under the Common 

Provisions Regulation (EU) 1303/2013, Member States are obliged to recover amounts unduly paid 

following an irregularity. While the Commission has no obligation to check the amounts recovered 

from each beneficiary, the system audits include verification of the accuracy of expenditure of 
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amounts withdrawn and amounts recovered recorded in the certifying authorities’ accounting 

system. In addition, Member States have a strong incentive to detect and correct fraud and irregular 

expenditure, since they may replace irregular amounts which are detected after the submission of 

the accounts by making the corresponding adjustments in the accounts for the accounting year in 

which the irregularity is detected. 

113. In shared management, it is the Member States’ responsibility to determine an amount to be 

recovered in line with EU legislation and national legislation where applicable. DG AGRI monitors 

in a systemic way whether Member States manage the recovery of debts properly and, if necessary, 

follows up in the context of the conformity clearance procedure. 

The EU budget is protected by the application of the so called 50/50 rule. It provides that when 

debts are not recovered within a specified time limit, half of the relevant amount, including 

interests, is re-credited to the EU budget. Moreover, in case the debt was not recovered due to 

negligence of the Member State, the total amount of the debt is re-credited to the EU budget. 

114. As the ECA itself states in paragraph 107, recovery is a lengthy procedure, taking an average 

of 36 months, which means that it can take even longer in individual cases. For example, one such 

recommendation issued in the period 2012-2014, and in which a final decision has yet to be taken, 

accounts for 20% of the overall amount recommended to DGs REGIO, EMPL and AGRI in that 

time frame. Therefore, the rate of recovery can be expected to increase over time.  

The Commission notes that the ECA’s analysis does not include the amounts prevented from being 

unduly spent from the EU budget as decided by the Commission following OLAF's 

recommendations. These amounts alone total EUR 160 million with regard to recommendations 

issued between 2012 and 2014 and would, for the sake of comparison, be equal to 16% of the 

overall amount recommended for recovery to the three Directorates-General in that time frame. 

The Commission underlines that EU money has been recovered or withdrawn, where possible, in 

order to safeguard the EU budget.  

See also reply to paragraphs 106-108. 

115. The final decision on the amounts to be recovered falls under the scope of activity of the 

Authorising Officer by Delegation. 

The main reason for not recovering the amounts as recommended by OLAF has been the lack of 

legal base to apply a financial correction.  

The instructions to OLAF staff on drafting and calculating financial recommendations dated 

October 2016 provide, inter alia, for a detailed outline on how to determine the relevant amounts 

(estimated impact of the facts established, estimated amounts to be recovered and the estimated 

amounts to be prevented from being unduly spent) as well as the information provided in the 

recommendation document and final report supporting these amounts. These instructions were 

followed up in July 2017 by OLAF with the adoption of “Guidelines on Financial Monitoring” 

which refocuses and simplifies the monitoring of financial recommendations. As the new 

instructions and revised guidelines are relatively recent, their full impact has yet to been seen in the 

system.  

See also Commission's reply to paragraph 114.  

116. The Commission highlights that the amount of the recovery orders issued by DG CNECT and 

DG RTD as a follow-up to OLAF final reports exceeds the total value of the recommendations sent 

to the Directorates-General. A substantial part of the recoveries was hampered by liquidation of the 

beneficiaries concerned after the OLAF investigation. This is particularly the case for DG CNECT, 

where the liquidations prevented the recovery of EUR 7.86 million, accounting for more than 50% 

of the total amounts for which recovery orders were established. 
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As reported by the ECA, recovery usually takes several years. The recovery process continues for 

many financial recommendations issued during the period 2012–2016 and was still pending at the 

time of the ECA audit. 

OLAF's instructions on financial recommendations (see Commission's reply to paragraph 115) 

clarify, inter alia, how to determine the relevant amounts, including the estimated amounts to be 

recovered using, where possible, IBOA's own rules.  

117. The Commission takes note of the 20 cases examined and would like to add that also other 

Directorates-General than DG CNECT and DG RTD are involved in direct management.  

First bullet point: OLAF’s final reports can be used in financial and administrative procedures 

unless OLAF indicates specific reasons why this cannot be done due to the criminal investigation. 

See also Commission's reply to paragraph 110. 

Second bullet point: See Commission's reply to paragraph 109. 

In case a spending DG is of the view that a final report does not contain clear or adequate evidence, 

it may contact OLAF and ask for clarifications. 

Third bullet point: The Commission would like to point out that in many cases the liquidation 

following insolvency of a beneficiary happens after the closure of the case by OLAF, after the 

recovery order has been issued or the enforceable decision taken. 

119. The scope and nature of an audit is different from that of an OLAF investigation and will not 

cover aspects such as corruption, fraud and other serious financial irregularities. Audits may not 

identify the full amount to be recovered and may not necessarily lead to exclusion of entities by the 

EDES panel. 

See also Commission's reply to paragraph 109. 

120. The number of such actions is limited in relation to the number of recommendations issued by 

OLAF. 

Common reply to paragraphs 122-123: 

The Commission notes that also DG NEAR and DG ECHO are recipients of OLAF financial 

recommendations in the field of indirect management.  

The ECA states that at the time of the audit recoveries had been made regarding 38% of OLAF's 

financial recommendations. Given the time it takes to make meaningful progress in the recovery 

process, this percentage will further increase over time. 

With regard to the sample, see Commission’s reply to paragraph 117 on direct management which 

applies mutatis mutandis also for the sample on indirect management. 

124. The Commission notes that DG DEVCO’s operations are implemented in a particular context: 

geographically dispersed operations, high number of operations, diversity of implementing 

organisations and partner countries and a diversity of aid delivery methods. In addition, the legal 

and law enforcement contexts applicable to DG DEVCO's operations are very different compared 

with operations under shared management and much more diverse. OLAF takes this and the 

likelihood of recovery into account in its selection procedure. It should be noted that many 

beneficiaries also of external aid are based in Europe and therefore can be excluded from future 

funding following an OLAF investigation. 

The default approach of DG DEVCO is to follow OLAF's recommendations. However, when there 

are important reasons not to follow OLAF's recommendations, DG DEVCO reports back to OLAF 

on the decision and measures taken. 
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The high-risk environment in which DG DEVCO operates can therefore explain why DG DEVCO 

sometimes does not follow up on the financial recommendations of OLAF.  

OLAF and DG DEVCO will engage in a still closer cooperation in order to increase the number of 

successful recoveries. 

126. The EPPO will be a single, independent European prosecution office operating across the 

participating Member States. European Delegated Prosecutors will be responsible to investigate, 

prosecute and bring to judgement crimes affecting the financial interests of the Union, thereby 

working hand in hand with national law enforcement and judicial authorities. European Prosecutors 

located at central level will, on behalf of the Permanent Chambers, supervise the investigations and 

prosecutions carried out by the European Delegated Prosecutors or, in exceptional cases, conduct 

the investigations themselves. 

This novel approach will substantially enhance the current level of effectiveness and efficiency in 

the fight against crimes affecting the financial interests of the Union. 

127. See Commission's replies to paragraphs 97-104. 

128. 

First bullet point: The EPPO represents a very substantial improvement to the current mechanisms 

of judicial cooperation among Member States. Moreover, its structure (Permanent Chambers and 

European Prosecutors from each Member State) is designed to bring in the necessary national 

expertise while ensuring the development of European investigation and prosecution policies. 

The decision-making processes in the EPPO take due account of the need for swift investigatory 

and prosecutorial action and for ensuring a common investigation and prosecution policy of the 

EPPO. The need for internal consultation and translation is inherent to an EU body operating across 

Member States and tackling cross-border crime. 

The investigations of the EPPO will be primarily carried out by the European Delegated Prosecutors 

under the supervision of the European Prosecutor coming from the same Member State as the 

European Delegated Prosecutor, and under the direction and instruction of the competent Permanent 

Chamber. The European Prosecutors sitting in the Permanent Chambers are familiar with the legal 

system and know the language of the European Delegated Prosecutors they supervise. In addition, 

the staff in the EPPO headquarters supporting the College and chambers will need to reflect an 

appropriate coverage and balance of legal systems and languages to support their work. The EPPO 

Regulation also allows the Permanent Chambers to delegate its decision-making powers to the 

supervising European Prosecutor in specific cases, where an offence is not serious enough or the 

proceedings are not complex.  

The work of the EPPO should, in principle, be carried out in electronic form. This will further 

facilitate the communication between the European Delegated Prosecutors, the supervising 

European Prosecutors and the Permanent Chambers. Should there be need for additional 

translations, the EPPO may seek such services from the Translation Centre of the bodies of the EU. 

Second bullet point: The Commission does not share the ECA's assessment. The EPPO will be 

directly responsible for the investigations, prosecutions and bringing to judgement of crimes 

affecting the financial interests of the Union. In this respect, European Delegated Prosecutors, who 

will be equipped with the same powers as national prosecutors in addition to those following 

directly from the EPPO Regulation, will carry out the investigations hand in hand with national 

authorities, while the latter shall ensure that all instructions given by the European Delegated 

Prosecutors are followed.  
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The EPPO Regulation contains also very specific obligations on Member States to provide 

European Delegated Prosecutors with the resources and equipment necessary to exercise their 

functions (Article 96(6)). 

In addition, OLAF, because of its very mandate in the area of PIF, is called on to become an 

important source of information to the EPPO. Union institutions and bodies may use OLAF for a 

preliminary verification of allegations in cases where they lack the expertise to assess whether 

certain information may need reporting to the EPPO. 

Third bullet point: Article 24 of the EPPO Regulation clearly states that all institutions, bodies, 

offices and agencies of the Union and the authorities of the Member States shall without undue 

delay report to the EPPO any criminal conduct in respect of which it could exercise its competence. 

It is the EPPO that will thereupon decide whether to exercise its competence by either initiating a 

criminal investigation or use its right of evocation. The purpose of the preliminary evaluation 

mechanism is to allow IBOAs to make use of OLAF and its specialised expertise to assess 

information available to the IBOA and to provide the EPPO with good quality information. It shall 

be efficient and not hamper the decision making process by the EPPO. 

The Commission proposal for the revision of Regulation 883/2013 contains a specific provision on 

the preliminary evaluation by OLAF, including a strict deadline for its completion. 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

130. The specific issues raised by the ECA regarding the Commission's anti-fraud policy cannot be 

seen in isolation from the important recent legislative initiatives and other developments in the area 

of the fight against fraud listed below:  

 Revision of the Staff Regulations for officials and other servants of the European Union in 

2013; 

 Updated integrated control framework and peer review of fraud risk in 2017; 

 Directive (EU) 2017/1371 on the fight against fraud to the Union's financial interests by means 

of criminal law (PIF Directive);  

 Regulation 2017/1939 setting up the EPPO;  

 Proposal of 2018 to amend the OLAF Regulation 883/2013; 

 New Financial Regulation 2018/1046;  

 Initiative for a revision of the Financial Framework Regulation on decentralised agencies; 

 Proposals for post-2020 spending programmes; 

 Ongoing update of the Commission’s Anti-Fraud Strategy (CAFS). 

Please see Commission's reply to paragraph 9. 

131. The legal constraints of the current irregularity reporting system and the complexity of the task 

have not been sufficiently reflected in the ECA report. 

The Commission is aware of certain limits of its reporting system but has progressively and 

continuously worked to improve the irregularity reporting by Member States (see Commission's 

replies to paragraphs 24 and 25). As the ECA itself indirectly acknowledges in paragraph 31, 

currently there is no other system (national or within the EU institutions) collecting data on fraud to 

the same level of detail as IMS. 

132. There is no cost-effective method to estimate undetected fraud reliable and defendable enough 

for evidence-based policy (see Commission's replies to paragraphs 14–16). The methods mentioned 

by the ECA would not be well-suited in this specific context (see replies to paragraphs 33–37).  

133. The Commission agrees that the analysis of fraud patterns and vulnerabilities should be a 

priority while taking into account that such studies are very resource-intensive.  
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The Commission considers that an identification of the motivation of fraudsters would not add 

significant value to its fight against fraud. Furthermore, some of the causes highlighted in the report 

have already been targeted by legislative proposals such as the 2018 Financial Regulation or the 

relevant risks have been duly taken into consideration in the audit activity of the Management and 

Control Systems in shared management. See Commission's replies to paragraphs 39–49. 

134. In the domain of public procurement, the EU has broadened and facilitated market access, in 

particular for SMEs, with the reform of the Public Procurement Directives in 2014 and further 

initiatives. Those policy impulses, aiming at e.g. enhanced transparency, more digitalised processes 

and simplification, are also reflected in the new Financial Regulation and will contribute to 

reducing the risk of corruption. 

Recommendation 1 – Gain better insight into the scale, nature and causes of fraud in EU 

spending  

The Commission partially accepts the recommendation.  

The Commission, in close cooperation with the Member States, has considerably improved its 

irregularity reporting system over the past years, allowing for a better and more refined analysis. 

The Commission is committed to further improve the reporting of irregularities and fraud and the 

analysis of the nature of fraud on the basis of tailored data collection and a better understanding of 

the overall anti-fraud framework in the different Member States. 

It is, however, not possible to establish an estimate of the scale of the undetected level of fraud 

which is reliable and defendable enough for evidence-based policy, also taking into account the 

constraint of the efficient use of the limited resources available to the Commission.  

a) The Commission partially accepts recommendation 1 a). 

The Commission agrees to enhance IMS further, subject to a feasibility study and availability of 

resources. The inclusion of all spending areas may imply significant development costs and may 

impact significantly on the overall performance of IMS. It would also require legislative proposals. 

From the Commission’s point of view, integrating completed OLAF investigations should in 

principle be possible. However, due to data protection rules and confidentiality requirements, 

ongoing investigations would have to be excluded. Also for completed investigations, reporting 

should be done by the Member States in order to ensure that national confidentiality rules on 

criminal investigations are respected. Furthermore, as regards investigations by the future EPPO, it 

is not up to the Commission to make any commitment. 

It should also be pointed out that the Commission proposed in 2014 abolishing the threshold of 

EUR 10 000 as of which Member States must report investigations concerning fraudulent 

irregularities in IMS. Member States, however, rejected this proposal. 

b) The Commission partially accepts recommendation 1 b). 

The Commission intends to enhance the analysis of the risks of fraud and corruption against the EU 

budget, including the analysis of the nature and causes of fraud. In this context, risk indicators could 

be identified. The methods suggested by the ECA (encounter surveys and indexes based on 

administrative data) are, however, not suitable for the EU budget and their cost would not be 

justified in relation to the expected results. 

135. While the Commission's anti-fraud strategies currently use few measurable objectives and 

indicators, general principles and priorities set out in anti-fraud strategies contribute to a coherent 

approach in the Commission's fight against fraud (see Commission replies to paragraphs 59–64). 

Reporting on the effectiveness of both the corporate and the departmental anti-fraud strategies will 
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improve once an enhanced analysis function as referred to in the Commission's reply to 

recommendation 1 will be operational. 

136. Strategic fraud risk management and fraud prevention are important objectives for the 

Commission. 

It has put in place a decentralised model of financial management, where Authorising Officers by 

Delegation, e.g. Directors-General, are responsible for internal control, including risk management 

and fraud prevention. Respective responsibilities and duties are well defined and since 2017, all 

Commission services are obliged to appoint a senior manager in charge of risk management, to 

support and advise the Authorising Officer by Delegation on matters of internal control, including 

fraud risk management. 

Information on anti-fraud measures are reported to the College of Commissioners which takes 

overall political responsibility for the management of the EU budget. Each Member of the 

Commission receives fraud-related information directly by the service under his/her responsibility 

and reports important cases to the College.  

The individual mission letters by the President of the Commission are committing each 

Commissioner to pay specific attention to sound financial management of EU funds which 

reinforces the Commission's political commitment to zero tolerance for fraud and to systematically 

ensure the protection of the EU budget from fraud. 

The Commission considers that OLAF could assume a stronger and more strategic role as a 

coordinator with regard to the anti-fraud policies of the Commission services and executive 

agencies. OLAF’s oversight role is being considered in the ongoing update of the CAFS. 

Recommendation 2 – Ensure leadership of the Commission’s anti-fraud actions 

The Commission considers that its current internal organisation in practical terms already reflects 

the recommendation 2.1. See also Commission's reply to paragraphs 50-54. 

The Commission partially accepts recommendation 2.2 

The Commission accepts most of the substance of the recommendation. The Commission estimates 

that its anti-fraud strategy can only gradually be adapted to comply with the recommendation, the 

full implementation of which could be achieved around the mid-point of the Multiannual Financial 

Framework 2021–2027. 

First indent: The Commission shares the ECA’s view that its anti-fraud strategy should be preceded 

by a comprehensive fraud risk assessment.  

The implementation of such a fraud risk assessment would however take time and have important 

resource implications as it would require not only the establishment of an enhanced analysis 

function, as referred to in the Commission’s reply to recommendation 1, but also the pursuit of 

appropriate data collection and analysis over several years (see Commission's replies to paragraphs 

14–16, 29, 33–37, 47). 

137. The Commission notes that, to a considerable extent, for the 2014–2020 period fraud-proofing 

was carried out at the sub-legislative level, notably by drafting model contracts and agreements. 

Furthermore, in shared management, clear provisions have been in place concerning irregularities, 

of which fraud is a sub-category. 

See Commission's reply to paragraph 67. 

138. With the “Better Regulation Toolbox” of 2017 (see Commission's replies to paragraphs 71 and 

72 above), fraud-proofing was formally integrated in the legislative drafting process. Nevertheless, 
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fraud-proofing of spending programmes was already required under the Commission Anti-Fraud 

Strategy of 2011,
11

 i.e. for the Multiannual Financial Framework 2014–2020. 

The 2021–2027 Multiannual Financial Framework proposal of the Commission on the Common 

Provisions Regulation contains a provision requiring the authority responsible for managing the 

programme to "put in place effective and proportionate anti-fraud measures and procedures, taking 

account of the risks identified". This provision, Article 68(1)(c), applies to the seven shared 

management funds. 

139. Under shared management, it is up to Member States to take all necessary measures to protect 

the EU financial interests, in particular those preventing, detecting and correcting irregularities and 

fraud, as appropriate and on their own responsibility. In this respect, they have access to the 

exclusion decisions taken as part of EDES. 

As far as the feeding of information into EDES is concerned, national authorities have to transmit 

information of detected fraud and/or irregularity, where required by sector-specific rules. This is 

done through an interface between IMS and EDES. 

See also Commission's reply to paragraph 138. 

140. The Commission is continuously promoting the use of ARACHNE with the Member States 

(see Commission's replies to paragraphs 85-88 and recommendation 3.3). 

Recommendation 3 – Increase the use of fraud-prevention tools  

The Commission partially accepts recommendation 3.1.  

The package of legislative proposals for the Multiannual Financial Framework was launched in 

May and June 2018, i.e. before receipt of the ECA’s recommendation. Those proposals were fraud-

proofed to the extent possible within the tight deadlines for the launch of the MFF package.  

Already under the current MFF Member States are required to put in place effective and 

proportionate anti-fraud measures taking into account the risk identified, pursuant to Article 

125(4)(c) of the Common Provisions Regulation (EU) 1303/2013. The Commission considers that a 

fraud risk assessment is an ongoing exercise, not linked to any particular timeframe. The 

Commission's Common Provisions Regulation (CPR) proposal supports the requirement to carry 

out a fraud risk assessment. However, it does not foresee a specific timing from Member States to 

do it. The Commission is of the opinion that adding a requirement to be met before adoption would 

delay the programme adoption, which goes against the objective of the CPR. 

A study on Member States’ compliance with this provision is being finalised. Member States will 

build on this experience for their future fraud risk assessment.  

The Commission is considering reinforcing OLAF’s analytical capabilities, which would, in the 

course of the 2021-2027 programming period, contribute to a refinement of the Commission's fraud 

risk assessments (see the Commission’s replies to recommendations 1 and 4). 

The Commission accepts recommendation 3.2 a).  

In accordance with the Financial Regulation, the relevant Directorate-General is obliged to use the 

early detection and exclusion system where the circumstances require it. Several actions have 

already been conducted to promote the use of EDES. 

The Commission accepts recommendation 3.2 b). 

                                                           

11
  COM (2011) 376 final, p. 8, paragraph 'Fraud prevention'. 
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A modification of the Financial Regulation by the legislator would be necessary in order to oblige, 

as far as shared management is concerned, the Member States to flag fraudulent economic 

operators. 

The Commission had initially proposed (COM (2014)358) a clear obligation for the Member States 

to use IMS data as a ground for exclusion. However, Member States opposed any obligation to 

exclude on the basis of the information they provide in IMS. 

The Commission accepts recommendation 3.3.   

The Commission has provided information, targeted training and active support and guidance on 

the ARACHNE tool to all Member States. However, ARACHNE is used on a voluntary basis as 

there is no legal obligation to enforce its use. The Commission will continue to provide active 

assistance to all authorities and encourage those Member States which do not sufficiently (or not at 

all) use Arachne to do so, as outlined in the "Charter for the introduction an application of the 

Arachne Risk Scoring Tool in the management verifications" shared with all Member States. 

See Commission replies to paragraphs 85–88. 

141. With regard to the overall impact of OLAF’s investigations, it is important to note that the 

precautionary measures issued by OLAF (see Article 7 of Regulation 883/2013) and the overall 

deterrent effect of OLAF’s actions are also important elements of fighting fraud which need to be 

assessed.  

The analysis concerning the follow-up of OLAF’s investigations is based on a relatively small 

number of interviews with Commission services and Member States judicial authorities.  

The Commission highlights that also other actors, in particular other EU institutions and Member 

States, have in the current system important roles and responsibilities to detect and investigate 

irregularities and to take appropriate follow-up measures.  

As regards the indictment rate, the efficiency of OLAF's investigations cannot be measured by this 

single criterion, as indictment is only one of the many outcomes of OLAF investigations. It is 

frequent good practice that OLAF and national judicial authorities work in parallel and coordinate 

their operational activities without losing time. OLAF has also improved its cooperation with the 

judicial authorities on the follow-up to its recommendations.  

The difficulties regarding the follow-up given by national authorities to OLAF’s judicial 

recommendations are a long-standing challenge, well-known to OLAF, the Commission and the 

Member States. To address this challenge, the Commission has proposed the creation of the EPPO. 

Also, the recent Commission proposal to amend Regulation 883/2013 aims to improve the follow-

up to OLAF's judicial recommendations, notably by clarifying the admissibility of OLAF 

investigation results in judicial proceedings in Member States. 

See also Commission's replies to paragraphs 94–104.  

142. OLAF has taken action with the aim of clarifying the information provided in final reports and 

the content of the recommendations in relation to estimated amounts to be recovered. OLAF issued 

"Instructions on drafting Financial Recommendations and related sections of the Final Report" in 

October 2016 which should make OLAF recommendations easier to implement. The effect of these 

instructions on financial recommendations will only be fully visible in the future. 

Furthermore, in July 2017 OLAF issued new "Guidelines on Financial Monitoring" designed inter 

alia to shorten the period for the spending Directorates-General to calculate the amounts to be 

recovered.  

See also Commission's replies to paragraphs 106–124. 
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Recommendation 4 – Reconsider OLAF’s role and responsibilities in combatting fraud in EU 

spending in light of the establishment of the EPPO  

The Commission partially accepts the recommendation. 

As regards the investigative function of OLAF, the Commission has taken action to adapt OLAF's 

framework for investigations to the establishment of the EPPO in its proposal for a Regulation of 

the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013, of 

23 May 2018, COM(2018)338.  

The proposed relationship between the two bodies should be based, as prescribed by the EPPO 

Regulation, on the principles of close cooperation, exchange of information, complementarity and 

non-duplication. 

In addition, the proposal foresees targeted changes to enhance the effectiveness of OLAF 

investigations. 

OLAF's administrative investigations will maintain their specific added value to the benefit of the 

overall protection of the Union budget. See also Commission’s replies to paragraphs 126–128. 

With regard to fraud prevention and fraud risk analysis, the Commission intends to reinforce 

OLAF’s role (see Commission's replies to recommendations 1–3). 

a) The Commission shares the ECA’s view that OLAF could assume a stronger role in the anti-

fraud policies of the Commission services and executive agencies. Such a strengthened role is being 

considered in the upcoming update of the CAFS (see Commission's replies to paragraphs 50-54 and 

recommendation 2.1). 

As far as real time detailed analysis of fraud patterns and the causes of fraud is concerned, please 

refer to the Commission's replies to recommendations 1 and 2.2. To the extent possible, the 

Commission will increasingly present fraud patterns found in OLAF investigations in case 

compendiums. 

b) Vis-à-vis the Member States, OLAF will continue to perform its coordinating and advisory 

functions, notably as the lead service for irregularity reporting and the Advisory Committee for the 

Coordination of Fraud Prevention. Likewise, the Authorising Officers Responsible in the 

Directorates-General in charge of shared management will continue to exercise their supervisory 

role over the Member States. 

OLAF will then in turn review the anti-fraud policies of those spending Directorates-General, as 

outlined above. 

The analytical component of OLAF's enhanced role can only gradually be implemented and will not 

be fully operational before the mid-point of the Multiannual Financial Framework 2021–2027 

(please refer to the Commission's reply to recommendation 2.2.). As the ECA acknowledges, a 

comprehensive fraud risk assessment forms the basis for fully effective fraud risk management. 

Consequently, the OLAF’s analytical capabilities and its reinforced oversight role will gain 

effectiveness in a gradual process. 
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program eller av förvaltningsteman kopplade till specifika budgetområden. För att 
uppnå så stor effekt som möjligt väljer vi ut och utformar granskningsuppgifterna med 
hänsyn till riskerna när det gäller resultat eller regelefterlevnad, storleken på de 
aktuella intäkterna eller kostnaderna, framtida utveckling och politiskt intresse och 
allmänintresse.  

Denna effektivitetsrevision utfördes av revisionsrättens avdelning V EU:s finansiering 
och förvaltning, där ledamoten Lazaros S. Lazarou är ordförande. Revisionsarbetet 
leddes av ledamoten Juhan Parts med stöd av Ken-Marti Vaher (kanslichef) och Margus 
Kurm (attaché), Judit Oroszki (förstechef och uppgiftsansvarig), Tomasz Plebanowicz, 
(biträdande uppgiftsansvarig) och Rogelio Abarquero Grossi, Daria Bochnar, Jana 
Janeckova och Anzela Poliulianaite (revisorer). Michael Pyper gav språkligt stöd och 
Valérie Tempez-Erasmi var sekreterare. 

 
Från vänster till höger: Ken-Marti Vaher, Judit Oroszki, Tomasz Plebanowicz, Juhan 
Parts, Michael Pyper, Daria Bochnar, Anzela Poliulianaite, Jana Janeckova, Rogelio 
Abarquero Grossi, Valérie Tempez-Erasmi och Margus Kurm. 



 
Händelse Datum 

Revisionsplanen antas / Revisionen inleds  4.4.2017 

Den preliminära rapporten skickas till kommissionen (eller till ett 
annat revisionsobjekt)  

26.6.2018 

Den slutliga rapporten antas efter det kontradiktoriska förfarandet  14.11.2018 

Svaren från kommissionen (eller från ett annat revisionsobjekt) 
har tagits emot på alla språk 

EN: 8.1.2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF ISBN 978-92-847-1488-9 doi:10.2865/59208 QJ-AB-18-030-SV-N 

HTML ISBN 978-92-847-1476-6 doi:10.2865/031241 QJ-AB-18-030-SV-Q 



Att skydda EU:s ekonomiska intressen mot bedrägerier är 
en central uppgift för Europeiska kommissionen. 
Kommissionens generaldirektorat, genomförandeorgan 
och byrå för bedrägeribekämpning (Olaf) samarbetar med 
ett stort antal andra organisationer, däribland 
myndigheter i medlemsstaterna, och den framtida 
europeiska åklagarmyndigheten.
Vid revisionen bedömde vi om kommissionen förvaltar 
risken för bedrägerier mot EU:s budget på ett lämpligt 
sätt. Vi 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. Detta minskar det praktiska värdet och 
ändamålsenligheten hos kommissionens strategiska 
planer för att skydda EU:s ekonomiska intressen mot 
bedrägerier.
Det nuvarande tillvägagångssättet, som innebär att Olafs 
administrativa utredning av misstänkt bedrägeri följs av 
en brottsutredning på nationell nivå, tar i ett stort antal 
ärenden lång tid och minskar därmed chanserna att väcka 
åtal. Ofta innehåller Olafs slutrapporter dessutom inte 
tillräcklig information för att inleda återkrav av medel som 
betalats ut på felaktiga grunder. Färre än hälften av Olafs 
utredningar har lett till att misstänkta bedragare har 
åtalats och resultaterat i att mindre än en tredjedel av de 
EU-medel som betalats ut på felaktiga grunder har 
återvunnits.
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