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Angående: Anklagelser om förskingring av EU-medel i Ungern 

Enligt Olafs rapport för 2015 genomfördes det under en treårsperiod undersökningar kring 17 fall av 
eventuellt bedräglig användning av EU-medel i Ungern. I 14 fall har det förelegat en motiverad 
misstanke om förskingring av EU-medel. I över 80 procent av undersökningarna har man således 
konstaterat att medel missbrukats samt avgett rekommendationer. 

Mot denna bakgrund är frågeställarna oroliga för att en omfattande andel av de medel som avsatts för 
infrastruktur- och sysselsättningsprogram har missbrukats. 

Ett exempel är en sex kilometer lång tåglinje till premiärministerns lantställe, till vilken 1,9 miljoner av 
skattebetalarnas pengar gick åt. Påståendet att 2 560–7 080 personer skulle använda tåglinjen varje 
dag har visat sig vara kraftigt överdrivet, då det verkliga antalet uppgår till bara 30–50 passagerare per 
dag. 

1. Vilka åtgärder har kommissionen redan vidtagit för att uppmuntra Ungern att följa 
rekommendationerna i Olafs rapport? 

2. Förfogar kommissionen över uppgifter om de ungerska myndigheternas insatser och de rättsliga 
förfarandena i dessa fall, och på vilket sätt kommer en framtida europeisk åklagarmyndighet att 
bidra till bättre undersökningar av denna typ av fall? 

3. Kan kommissionen ge uppgifter om de pengar som redan återbetalats och om vilka ytterligare 
åtgärder som kommer att vidtas för att återkräva medel som felaktigt betalats ut? 


