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Posiedzenie plenarne – druga sesja styczniowa w 2019 r.

Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów
finansowych UE – zwalczania nadużyć
finansowych za 2017 r.
We wrześniu 2018 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie roczne w sprawie zwalczania nadużyć
finansowych mających wpływ na interesy finansowe UE w 2017 r. Całkowita wartość 15 213 nieprawidłowości
zgłoszonych w 2017 r. wyniosła 2,58 mld EUR, co stanowi spadek o 8,6 % w porównaniu z 2016 r. Niemniej jednak
wartość zgłoszonych nieprawidłowości związanych z nadużyciami finansowymi wyniosła 467 mln EUR, co
stanowi wzrost o 19,4 % w porównaniu z 2016 r.

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 celu zapewnienia
należytego zarządzania unijnymi środkami finansowymi oraz zwalczania nadużyć naruszających interesy
finansowe 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 Europejskiej za 2017 r.

W dniu 3 września 2018 r. Komisja przyjęła sprawozdanie roczne za 2017 r. w sprawie ochrony interesów
finansowych UE. W 2017 r. zgłoszono 15 213 nieprawidłowości, zarówno związanych, jak i niezwiązanych z
nadużyciami finansowymi, co stanowi spadek o 20,8% w porównaniu z 2016 r. Całkowita wartość
nieprawidłowości zgłoszonych w 2017 r. wyniosła 2,58 mld EUR, co stanowi spadek o 8,6% w porównaniu z
2016 r. 1 146 spośród nieprawidłowości w 2017 r. zgłoszono jako nadużycia finansowe (1 410 w 2016 r.) i
dotyczyły one wydatków lub dochodów w wysokości 467 mln EUR (w 2016 r. 391 mln EUR). Stanowi to
spadek liczby nieprawidłowości związanych z nadużyciami finansowymi o 18,7% ale wzrost o 19,4% w
przypadku skutków finansowych w porównaniu z 2016 r. Komisja zauważa, że wpływ finansowy wykrytych
nadużyć finansowych ulega na ogół dużym wahaniom, jako że poszczególne przypadki mogą dotyczyć
dużych sum pieniędzy i dodaje, że liczba zgłoszonych nieprawidłowości nie powinna być traktowana jako
„bezpośredni wskaźnik poziomu nadużyć finansowych”, lecz raczej jako informacja o tym „ile przypadków
potencjalnych nadużyć finansowych jest wykrywanych”. W odniesieniu do nadużyć finansowych
dotyczących wydatków najwyższą wartość zgłosiły Słowacja (172,33 mln EUR), Rumunia (75,79 mln EUR) i
Polska (57,57 mln EUR). Po stronie dochodów najwyższe wartości nadużyć zgłosiły Belgia (15,50 mln EUR),
Grecja (14,13 mln EUR) i Francja (13,22 mln EUR). Komisja podkreśliła znaczenie przyjęcia w 2017 r.
dyrektywy w sprawie zwalczania nadużyć finansowych oraz ustanowienia Prokuratury Europejskiej.

Sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej

Dnia 13 grudnia 2018 r. Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) Parlamentu Europejskiego przyjęła swoje
sprawozdanie, które ma zostać poddane pod dyskusję na posiedzeniu plenarnym w styczniu 2019 r. W
sprawozdaniu podkreślono, że liczba i wartość nieprawidłowości spadły w porównaniu z 2016 r., niemniej
jednak wyrażono zaniepokojenie faktem, że wewnątrzunijne oszustwa związane z VAT nadal kosztują Unię
Europejską 50 mld EUR rocznie. Stwierdzono różnice pomiędzy państwami członkowskimi pod względem
występowania nieprawidłowości związanych z tradycyjnymi zasobami własnymi (TZW), przy czym Grecja
(7,17%), Hiszpania (4,31%) i Węgry (3,35%) wyraźnie przekraczają unijną średnią niepobranych TZW, która
wynosi 1,96%. Innym powodem do niepokoju jest niska średnia stopa odzysku w latach 1989–2017 w
przypadkach zgłoszonych jako nadużycia finansowe (37%). W sprawozdaniu zwrócono uwagę, że znaczną
część środków na inwestycje publiczne wydatkuje się w drodze zamówień publicznych (2 bln EUR rocznie)
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i podkreślono korzyści płynące z e-zamówień w walce z oszustwami. Wreszcie w sprawozdaniu zwrócono
uwagę na znaczenie dziennikarstwa śledczego w zwalczaniu nadużyć finansowych.
Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2018/2152(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: CONT; Sprawozdawca: MarianJean Marinescu (PPE, Rumunia).
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