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Sprawozdanie za 2019 r. w sprawie ochrony
interesów finansowych UE – zwalczania nadużyć

finansowych
3 września 2020 r. Komisja Europejska opublikowała 31 sprawozdanie roczne za rok 2019 w sprawie zwalczania
nadużyć finansowych mających wpływ na interesy finansowe UE. Ogółem Komisji zgłoszono 11 726
nieprawidłowości, czyli o 2% mniej niż w 2018 r. Dotyczyły one około 1,6 mld EUR, czyli 34% mniej niż w
poprzednim roku. Parlamentarna Komisja Kontroli Budżetowej przyjęła sprawozdanie na temat sprawozdania
rocznego Komisji, które ma zostać omówione i poddane pod głosowanie podczas lipcowej sesji plenarnej.

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 polega na współpracy z organami krajowymi i na przekazywanych przez nie danych,
ponieważ to one pobierają prawie cały dochód UE. Około 80% wydatków UE jest zarządzanych na szczeblu
krajowym w ramach zarządzania dzielonego programami UE. UE przyjęła również dyrektywę, aby poprawić
ochronę osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (dyrektywa 2019/1937, dyrektywa o ochronie
sygnalistów).

Sprawozdanie Komisji Europejskiej
Według sprawozdania Komisji liczba nieprawidłowości wykrytych i zgłoszonych jej przez państwa
członkowskie w 2019 r. była niższa niż w poprzednich latach: w ciągu ostatnich pięciu lat liczba
nieprawidłowości związanych z nadużyciami finansowymi stale malała. Po stronie wydatków Komisja
dostrzega jednak związek między tym spadkiem a cyklem programów wydatkowania funduszy UE: bardziej
szczegółowa analiza cykli programowania wskazuje, że wykrywanie podejrzeń popełnienia nadużycia
finansowego i nadużyć finansowych jest stabilne. W przypadku wydatków na rolnictwo „wsparcie na rzecz
działań rynkowych” było obszarem o większym ryzyku. W przypadku polityki spójności największą liczbę
przypadków wykryto w odniesieniu do projektów w obszarze „badania i rozwój technologiczny”. Na
infrastrukturę zdrowotną szczególny wpływ mają naruszenia przepisów dotyczących zamówień
publicznych. Poważne zagrożenie nadal stanowiły nadużycia finansowe związane z dochodami polegające
na zaniżaniu wartości towarów przywożonych do UE, włącznie z e-handlem. Europejski Urząd ds.
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) odegrał kluczową rolę w wykrywaniu takich nadużyć
finansowych. W związku z trwającym kryzysem sanitarnym i gospodarczym oraz planem naprawy
gospodarczej w sprawozdaniu wskazano, że poprawa przejrzystości takich wydatków może pomóc w
zapobieganiu nadużyciom i nieprawidłowościom.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlamentarna Komisja Budżetowa (BUDG) przyjęła sprawozdanie na ten temat 14 czerwca 2021 r.
Wyrażono w nim ubolewanie, że w grudniu 2020 r. Komisja musiała skierować uzasadnione opinie do
Irlandii i Rumunii w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji do prawa krajowego dyrektywy PIF
z 2017 r., która ma wzmocnić procedury administracyjne i karne. W sprawozdaniu z zadowoleniem przyjęto
rozporządzenie 2020/2092 w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii.
Zauważono również, że nie wiadomo, jak wiele nieprawidłowości związanych z nadużyciami finansowymi
pozostaje niezgłoszonych każdego roku, co znacznie utrudnia ocenę skuteczności działań na rzecz
zwalczania nadużyć finansowych. Podkreślono, że kryzys związany z koronawirusem obarczył dodatkowym
ryzykiem wykonanie budżetu UE. W sprawozdaniu z zaniepokojeniem odnotowano, że ponad połowę
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nieprawidłowości związanych z nadużyciami finansowymi zgłosiły dwa państwa członkowskie. W związku
z tym należy usprawnić wymianę informacji, gromadzenie danych i kontrole.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: (2020/2246(INI); komisja przedmiotowo właściwa: CONT; sprawozdawczyni:
Caterina Chinnici (S&D, Włochy).

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2246(INI)&l=en
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

