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Program UE w zakresie zwalczania nadużyć 
finansowych (2021–2027) 

W 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia mającego na celu ustanowienie unijnego 
programu zwalczania nadużyć finansowych na okres obowiązywania wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Program będzie wspierać działania państw członkowskich służące zwalczaniu nadużyć finansowych, 
korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii. Na realizację programu 
w latach 2021–2027 przeznaczono 181,207 mln EUR (według cen bieżących). W negocjacjach trójstronnych 
osiągnięto wczesne porozumienie w drugim czytaniu z Radą, które ma teraz zostać poddane pod głosowanie w 
Parlamencie podczas sesji w kwietniu 2021 r. 

Kontekst 
 Wniosek dotyczący programu został przedstawiony przez Komisję Europejską w kontekście przygotowania 
wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027. Ma on na wspierać ochronę interesów finansowych 
UE oraz wzajemne wsparcie administracyjne między organami celnymi. Art. 325 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE) przewiduje wspólne zobowiązanie państw członkowskich i UE do zwalczania 
nadużyć finansowych i wszelkich innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii. Art. 
33 TFUE przewiduje wzmocnienie współpracy celnej. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Wdrożeniu poprzednich WRF (2014–2020) towarzyszył zestaw środków mających na celu zapobieganie 
nadużyciom finansowym naruszającym interesy finansowe Unii i zwalczanie takich nadużyć. Środki te 
obejmowały: Program wydatków Herkules III wspierający działania na rzecz zwalczania nadużyć 
finansowych i korupcji; system informacji w celu zwalczania nadużyć finansowych – działanie operacyjne 
obejmujące zestaw aplikacji informatycznych w obszarze ceł używanych w ramach wspólnego systemu 
informacji zarządzanego przez Komisję; system zarządzania nieprawidłowościami – bezpieczne narzędzie 
komunikacji elektronicznej ułatwiające państwom członkowskim zgłaszanie wykrytych nieprawidłowości, 
w tym nadużyć finansowych. Zgodnie z wnioskiem Komisji program UE w zakresie zwalczania nadużyć 
finansowych byłby w dużej mierze odtworzeniem programu wydatków Herkules III na lata 2014–2020 i 
połączył go z podstawą finansowania systemu informacji w celu zwalczania nadużyć finansowych i systemu 
zarządzania nieprawidłowościami. Komisja zaproponowała, aby na lata 2021–2027 przydzielić na ten 
program 181,2 mln EUR (według cen bieżących). 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
12 lutego 2019 r. Parlament przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu, w którym zaproponował różne 
zmiany, w tym wyższą pulę środków finansowych. Co więcej, zmodyfikował działania kwalifikujące się w 
programie i wyznaczył maksymalne stawki współfinansowania dotacji w ramach programu na poziomie 
80 % kosztów kwalifikowalnych (w wyjątkowych przypadkach 90 %). Działania te obejmowałyby 
udostępnianie wiedzy technicznej, specjalistycznego sprzętu i skutecznych narzędzi informatycznych oraz 
współpracę i szkolenia. 11 stycznia 2021 r. Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) zatwierdziła tekst 
uzgodniony z Radą podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych. 16 marca 2021 r. Rada formalnie przyjęła 
stanowisko w pierwszym czytaniu, w którym ustaliła w związku z tym pulę środków finansowych na 
program w wysokości 181,2 mln EUR według cen bieżących. Stawka współfinansowania dotacji nie 
przekroczy 80 % kosztów kwalifikowalnych (w wyjątkowych przypadkach 90 %). 14 kwietnia 2021 r. komisja 
CONT przyjęła zalecenie do drugiego czytania, które ma zostać poddane pod głosowanie na kwietniowej 
sesji plenarnej. 
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