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Sprawozdanie za 2013 r. pt. „Ochrona interesów finansowych
Unii Europejskiej – Zwalczanie nadużyć finansowych”
W 2013 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej zgłosiły stwierdzone lub podejrzewane nadużycia
finansowe dotyczące środków budżetowych UE o wartości 309,1 mln EUR. Wprawdzie kwota ta jest
niższa niż odnotowana w 2012 r. kwota 392,6 mln EUR , jednak liczba przypadków wzrosła.

Informacje ogólne
Każdego roku Komisja Europejska musi informować, w jaki sposób współpracuje z państwami członkowskimi
na rzecz walki z nadużyciami finansowymi oraz zapewnienia należytego zarządzania środkami finansowymi
UE (art. 325 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). W ogromnym stopniu zależy to od
współpracy ze strony organów krajowych i od przedstawianych przez nie danych, gdyż organy te pobierają
lub przekazują całość dochodów UE oraz zarządzają 80% wydatków w ramach zarządzania dzielonego
programami UE. Sprawozdanie za 2013 r. jest ostatnim w kadencji poprzedniej Komisji.

Sprawozdanie Komisji za 2013 r.
W 2013 r. zgłoszono ogółem 15 779 przypadków nieprawidłowości związanych i niezwiązanych
z nadużyciami finansowymi, czyli o 17% więcej niż w poprzednim roku, natomiast odnośna kwota obniżyła
się o 36%, do 2,14 mld EUR. Komisja przypisuje wzrost liczby przypadków przede wszystkim ściślejszej
unijnej i krajowej kontroli zarządzania pieniędzmi UE.
Spośród ogółu zgłoszonych nieprawidłowości 1609 to stwierdzone lub podejrzewane przypadki nadużyć
finansowych (o 30% więcej niż w 2012 r.), odpowiadające kwocie 309,1 mln EUR środków finansowych UE
(spadek o 21%). Liczba zgłoszonych nieprawidłowości związanych z nadużyciami przy pobieraniu
tradycyjnych zasobów własnych zmniejszyła się o 7% (633 przypadki w 2013 r., 682 przypadki w 2012 r.),
podczas gdy odnośna kwota spadła o 22%, z 78 mln EUR do 61 mln EUR. Jeśli chodzi o wydatki, liczba
przypadków nieprawidłowości związanych z nadużyciami wzrosła w 2012 r. o 76% (976 przypadków
zgłoszonych w 2013 r.), jednak odnośna kwota spadła o 21%, z 315 mln EUR w 2012 r. do 248,1 mln EUR.
Nadużycia dotyczące najwyższych kwot zostały zgłoszone przez Włochy, Polskę, Rumunię, Grecję i Niemcy,
natomiast Irlandia nie zgłosiła żadnych nadużyć. Komisja Europejska wskazuje jednak, że wynika to z różnic w
sposobie, w jaki kraje badają i określają nadużycia, a nie poziom nadużyć finansowych w poszczególnych
krajach.

Sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej
W lutym 2015 r. Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) przyjęła sprawozdanie (sprawozdawca: Georgi Pirinski,
S&D, Bułgaria) dotyczące sprawozdania Komisji za 2013 r. Komisja CONT jest zaniepokojona rosnącą liczbą
nieprawidłowości – zarówno związanych, jak i niezwiązanych z nadużyciami – pomimo że całkowita kwota
maleje. W sprawozdaniu za 2013 r. bardziej niż w poprzednich latach skoncentrowano się na
nieprawidłowościach związanych z nadużyciami, przy czym komisja CONT zwróciła uwagę na wzrost o
76% liczby przypadków nadużyć przy wydatkach oraz niski współczynnik odzysku w przypadkach
związanych z nadużyciami (23,74%) w porównaniu z poprzednimi latami. Zwraca też jednak uwagę na liczne
przypadki nieprawidłowości niezwiązanych z nadużyciami finansowymi; ich liczba wzrosła w 2013 r. o 16%,
do 14 170, mimo że odnośna kwota zmniejszyła się o 38%, do 1,84 mld EUR.
Komisja CONT sformułowała następujące zalecenia: (1) Komisja Europejska i państwa członkowskie powinny
w większym stopniu przeciwdziałać korupcji w sektorze rolnictwa; (2) Komisja Europejska powinna
kontrolować i nadzorować państwa członkowskie w walce z oszustwami podatkowymi i unikaniem
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opodatkowania w dziedzinie podatku VAT; (3) państwa członkowskie o niskich współczynnikach odzysku
powinny poprawić wyniki w 2015 r.; (4) należy wprowadzić otwarty i konkurencyjny system służący śledzeniu
przemycanych towarów, w tym wyrobów tytoniowych, oraz zharmonizować we wszystkich państwach
członkowskich stosowanie unijnego systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych; (5) należy stworzyć
jedną bazę danych dla wszystkich zarejestrowanych nieprawidłowości i odnośnych środków; (6) Komisja
Europejska i państwa członkowskie powinny ograniczyć liczbę nieprawidłowości niezwiązanych
z nadużyciami poprzez zwiększenie potencjału administracyjnego i standaryzację procedur; (7) Parlament
powinien uczestniczyć w negocjacjach dotyczących ustanowienia Prokuratury Europejskiej (EPPO);
(8) Komisja Europejska powinna dokonywać przeglądu skuteczności i rzetelności otrzymywanych informacji, a
także zaleceń wydawanych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.


