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Sprawozdanie za 2018 r. w sprawie ochrony 
interesów finansowych UE –  

zwalczania nadużyć finansowych 
W październiku 2019 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie roczne za 2018 r. w sprawie zwalczania 
nadużyć finansowych mających wpływ na interesy finansowe UE. W 2018 r. Komisji zgłoszono łącznie 11 638 
nieprawidłowości związanych i niezwiązanych z nadużyciami finansowymi, czyli o 25% mniej niż w 2017 r. 
Dotyczyły one kwoty około 2,5 mld EUR, która pozostawała stabilna od 2017 r. Komisja Kontroli Budżetowej 
przyjęła sprawozdanie na temat sprawozdania rocznego Komisji, które ma zostać poddane pod głosowanie 
podczas lipcowej sesji plenarnej. 

Informacje ogólne 
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 polega na współpracy z organami krajowymi i na przekazywanych przez nie danych, 
ponieważ obejmują one prawie cały dochód UE. Około 80% wydatków UE jest zarządzanych na szczeblu 
krajowym w ramach zarządzania dzielonego programami UE.  

Sprawozdanie Komisji Europejskiej za 2018 r. 
W 2018 r. Komisji zgłoszono łącznie 11 638 nieprawidłowości związanych i niezwiązanych z nadużyciami 
finansowymi, czyli o 25% mniej niż w 2017 r. Dotyczyły one około 2,5 mld EUR, co jest kwotą, która nie uległa 
zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim. Ogólnie rzecz biorąc, 1 152 nieprawidłowości (+0,4%) 
zgłoszono jako nadużycia finansowe (tj. około 10% wszystkich wykrytych i zgłoszonych nieprawidłowości). 
Dotyczyły one kwoty około 1 197,2 mln EUR (+183%), obejmującej nieprawidłowości zarówno w 
wydatkach, jak i dochodach. Przyczyną gwałtownego wzrostu w 2018 r. była polityka spójności. Według 
Komisji wzrost wynika w dużej mierze z dwóch nieprawidłowości związanych z nadużyciami finansowymi 
opiewającymi na wysokie kwoty i wykrytymi przez Słowację. Ogólnie rzecz biorąc, politykę spójności i 
politykę rozwoju regionalnego uznaje się za obszary polityki o największej liczbie nadużyć. W 2018 r. 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wszczął 219 i zakończył 167 dochodzeń. 
Zalecił odzyskanie środków finansowych o wartości 371 mln EUR. Pod koniec 2018 r. toczyło się około 414 
dochodzeń.  

Sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej  
7 maja 2020 r. Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie, które 
ma zostać poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w lipcu. W sprawozdaniu ubolewa się, że 
kwoty, których dotyczą nieprawidłowości związane z nadużyciami finansowymi, wzrosły o 183%. Komisja 
CONT jest również zaniepokojona nowymi rodzajami nadużyć finansowych o zdecydowanym wymiarze 
międzynarodowym. Z zaniepokojeniem odnotowuje wnioski Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, 
że Komisja ma niewystarczający wgląd w skalę, charakter i przyczyny nadużyć finansowych; Komisja CONT 
wzywa Komisję, by przeprowadziła kompleksowe kontrole w celu zapewnienia pełnej przejrzystości i 
jakości danych zgłaszanych przez państwa członkowskie w systemie zarządzania nieprawidłowościami. 
Komisja CONT wyraża ubolewanie, że w wielu państwach członkowskich brak specjalnych przepisów 
dotyczących przestępczości zorganizowanej i wzywa je do ściślejszej współpracy w zakresie wymiany 
informacji. Krytykuje także przypadki niewłaściwego wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w Czechach, na Węgrzech, w Grecji, Polsce, Rumunii i we Włoszech, podkreślając, że „takie 
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nadużycia finansowe są popełniane kosztem małych firm rodzinnych, które najbardziej potrzebują dotacji”. 
Nieprawidłowości związane z nadużyciami finansowymi dotyczyły jednak jedynie 0,71% płatności w 2018 r. 

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2019/2128(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: CONT; Sprawozdawca: 
Joachim Kuhs (ID, Niemcy).  

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2128(INI)&l=en

	Informacje ogólne
	Sprawozdanie Komisji Europejskiej za 2018 r.
	Sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej

