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Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące ochrony
interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć
finansowych
W 2016 r. zgłoszono Komisji 19 080 nieprawidłowości mających wpływ na budżet UE, co stanowi spadek o 15 %
w porównaniu z rokiem 2015. Ponadto wartość nieprawidłowości spadła o 8 %, z 3, 21 mld EUR w 2015 r. do
2,97 mld EUR w 2016 r. Wśród wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości 1 410 dotyczyło nadużyć finansowych
i opiewały one na kwotę 391 mln EUR.

Kontekst

Zgodnie z art. 325 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja zobowiązana jest składać
coroczne sprawozdania na temat swojej współpracy z państwami członkowskimi w zwalczaniu nadużyć
finansowych i zapewnianiu prawidłowego zarządzania funduszami UE. Komisja w dużej mierze polega na
współpracy z władzami krajowymi i dostarczonych przez nie danych, gdyż to one pobierają praktycznie całe
dochody UE i w ramach unijnych programów zarządzania dzielonego zarządzają około 74 % wydatków.

Sprawozdanie Komisji za rok 2016

Dnia 20 lipca 2017 r. Komisja przyjęła swoje Sprawozdanie roczne za 2016 r. dotyczące ochrony interesów
finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych”. Komisja podała, że w 2016 r. zgłoszono łącznie 19 080
nieprawidłowości, zarówno związanych, jak i niezwiązanych z nadużyciami finansowymi. Stanowi to spadek
o 15 % w porównaniu do 2015 r., kiedy liczba zgłoszonych nieprawidłowości wynosiła 22 349. Całkowita
wartość nieprawidłowości zgłoszonych w 2016 r. wyniosła 2,97 mld EUR, co stanowi spadek o 8 % w
porównaniu z 2015 r. (3,21 mld EUR). 1 410 spośród nieprawidłowości w 2016 r. zgłoszono jako nadużycia
finansowe. Opiewały one na kwotę 391 mln EUR. Stanowi to spadek liczby nieprawidłowości związanych z
nadużyciami finansowymi o 3,5 % oraz spadek wywieranych przez nie skutków finansowych o 39 % (w 2015
r. opiewały one na 637, 6 mln EUR). W odniesieniu do nadużyć finansowych dotyczących wydatków pięć
państw członkowskich nie zgłosiło żadnego przypadku (Belgia, Cypr, Luksemburg, Malta i Finlandia),
podczas gdy najwięcej takich przypadków zgłosiły Rumunia (206), Polska (153) i Słowenia (100). W
odniesieniu do nadużyć finansowych dotyczących dochodów Luksemburg, Portugalia i Słowenia nie
zgłosiły ani jednego przypadku, natomiast najwięcej przypadków zgłoszono w Niemczech (93), w Polsce
(92) i we Francji (83).

Sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej
Dnia 26 marca Komisja CONT przyjęła swoje sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji, które ma
zostać poddane pod dyskusję podczas pierwszej majowej sesji plenarnej. Zdaniem komisji CONT
współpraca Komisji i państw członkowskich w wykrywaniu nadużyć finansowych jest niewystarczająca. Nie
wszystkie państwa członkowskie przyjęły krajowe strategie zwalczania nadużyć finansowych, a ich systemy
zgłaszania nadużyć finansowych różnią się między sobą. Komisja CONT jest zadowolona z przyjęcia
dyrektywy w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii oraz z pogłębionej
współpracy 20 państw członkowskich, które planują utworzenie Prokuratury Europejskiej (EPPO). Komisja
CONT wzywa pozostałe państwa członkowskie do przyłączenia się do tej inicjatywy oraz podkreśla potrzebę
skutecznej współpracy między państwami członkowskimi, EPPO, urzędem OLAF i agencją Eurojust.
W odniesieniu do dochodów komisja CONT wyraża zaniepokojenie rosnącą wartością nadużyć
finansowych, które negatywnie wpływają na tradycyjne zasoby własne UE (wzrost z 445 mln EUR do 537
mln EUR między 2015 a 2016 r.), a także faktem, że całkowita kwota jest o 13 % wyższa niż średnia za lata
2012 – 2016. Powodem do niepokoju są przypadki naruszania przepisów celnych, w szczególności wzrost
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przemytu wyrobów tytoniowych, z powodu którego budżet Unii i budżety krajowe tracą rocznie 10 mld
EUR. Komisja CONT apeluje do państw członkowskich, by wymieniały więcej informacji na temat nadużyć
finansowych, oraz zwraca uwagę na ważną rolę sygnalistów i dziennikarstwa śledczego. Szczególnie
niepokojącą kwestię stanowią oszustwa związane z VAT oraz nieprawidłowości w zamówieniach
publicznych, które dałoby się wyeliminować między innymi przez zmianę przepisów.
Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2017/2216(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: CONT; Sprawozdawca: Gilles
Pargneaux (S&D, Francja).
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