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EU:s revisorer granskar kommissionens
bedrägeribekämpning
Europeiska revisionsrätten ska granska hur Europeiska kommissionen hanterar risken för
bedrägerier som riktar sig mot EU:s utgifter. Revisionen kommer att inriktas på åtgärder för att
förebygga och bekämpa bedrägerier. Den kommer att bygga på bidrag från icke statliga
organisationer, forskare och åklagare samt Europol och Eurojust.
I en Eurobarometerundersökning från 2015 om uppfattningen om bedrägeri och korruption som riktar sig
mot EU:s budget ansåg 71 % av de tillfrågade att bedrägeri förekommer ”ganska ofta”, medan 60 % ansåg
att korruptionen är ”betydande i EU:s institutioner”.
Det är en avsevärd ökning jämfört med Flash Eurobarometer från 2008, då 54 % ansåg att bedrägeri
förekommer ganska ofta och 44 % att korruption förekommer i EU:s institutioner.
Juhan Parts, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för revisionen, sade följande:
”Siffrorna visar hur allvarligt medborgarna ser på problemet med bedrägerier. Det kan vi inte bortförklara
genom att påstå att de inte förstår. Det finns bara en lösning och det är att EU inför ett system för
bedrägeribekämpning som på ett ändamålsenligt sätt förebygger, upptäcker, utreder och lagför
oegentligheter.”
Bedrägerier är svåra att mäta. De kan bara fastställas genom ett förfarande i en brottmålsdomstol.
Eventuella brister i kommissionens och medlemsstaternas arbete med att upptäcka och rapportera
bedrägerier kan göra de tillgängliga uppgifterna mindre tillförlitliga.
År 2015 uppgick det totala värdet på de misstänkta bedrägerier som kommissionen rapporterade om till
560 miljoner euro (vilket motsvarar 0,4 % av betalningarna från EU:s budget). I genomsnitt omkring 10 %
av alla misstänkta fall av bedrägeri som rapporteras på EU-nivå konstateras av domstolarna i slutändan
faktiskt vara bedrägerier. Mot den bakgrunden kan de bedrägerier som riktade sig mot EU:s budget 2015
uppskattas till 56 miljoner euro. Revisorerna påpekar dock att man inte vet hur många bedrägerier som
inte upptäcks och rapporteras.
Revisorernas rapport förväntas bli klar 2018.
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