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ZWALCZANIE NADUŻYĆ I OCHRONA
INTERESÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Działania Unii Europejskiej w dziedzinie kontroli budżetowej opierają się na
dwóch zasadach: z jednej strony, zapewnieniu właściwego wydatkowania środków
z budżetu UE, a z drugiej strony, ochronie interesów finansowych Unii i zwalczaniu
nadużyć finansowych. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
(OLAF) jest uprawniony do prowadzenia dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych
na szkodę budżetu UE, korupcji i poważnych uchybień oraz opracowuje politykę
zwalczania nadużyć finansowych. Prokuratura Europejska (EPPO) prowadzi
dochodzenia w sprawie przestępstw narażających na straty budżet UE, ściga je
i stawia sprawców przed sądem.

PODSTAWA PRAWNA

— Art. 310 ust. 6 i art. 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
dotyczący zwalczania nadużyć;

— art. 287 TFUE dotyczący Europejskiego Trybunału Obrachunkowego;

— art. 86 TFUE dotyczący ustanowienia Prokuratury Europejskiej;

— rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia
18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu
ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013,
(UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013,
(UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także
uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, tytuł XIII i XIV;

— Porozumienie międzyinstytucjonalne z 16 grudnia 2020 r. pomiędzy Parlamentem
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy
w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie
nowych zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych
zasobów własnych, część III;

— Regulamin Parlamentu Europejskiego, tytuł II, rozdział 6, art. 92, 93 i 94; tytuł V,
rozdział 1 art. 129, rozdział 2 art. 134 i rozdział 4 art. 142; załącznik V.

CELE

Aby obywatele mieli pewność, że ich pieniądze są właściwie wykorzystywane,
Unia Europejska musi, wraz z państwami członkowskimi, chronić swoje interesy
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finansowe. Ważne jest również monitorowanie i kontrola działalności OLAF i EPPO
oraz wspieranie ich działań w zakresie zwalczania nadużyć i nieprawidłowości
w wykonywaniu budżetu Unii.

KONTEKST

Walkę z nadużyciami finansowymi i korupcją oraz ochronę interesów finansowych
UE sformalizowano wraz z utworzeniem w 1988 r. grupy zadaniowej „Jednostka
ds. Koordynacji Zapobiegania Nadużyciom Finansowym”. Konwencja w sprawie
ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich została wprowadzona aktem
Rady z 26 lipca 1995 r. OLAF utworzono w 1999 roku. Rozporządzeniem Rady
(UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. ustanowiono EPPO, która rozpoczęła
działalność w czerwcu 2021 r.
W ostatnich latach wzrosła liczba aktów ustawodawczych i zaleceń w sprawie ochrony
interesów finansowych UE. Założeniem tych tekstów jest przede wszystkim osiągnięcie
następujących celów:
— zagwarantowanie ochrony interesów finansowych za pośrednictwem prawa

karnego i dochodzeń administracyjnych za sprawą zintegrowanej polityki ochrony
pieniędzy podatników oraz za sprawą strategii Komisji w zakresie zwalczania
nadużyć finansowych;

— usprawnienie zarządzania OLAF i wzmocnienie gwarancji proceduralnych w
dochodzeniach;

— wspieranie EPPO;

— reforma Eurojustu i polepszenie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej.

PRAWODAWSTWO

A. Wzmocnienie instrumentów zwalczania nadużyć
W 2004 r. uruchomiono pierwszy program Herkules, aby chronić interesy finansowe
UE przez zwalczanie nieprawidłowości, nadużyć finansowych i korupcji mających
wpływ na budżet UE. Po programie Herkules I nastąpił program Herkules
II (2007–2013), a następnie Herkules III (2014–2020). Wszystkimi programami
Herkules zarządzał OLAF. W kontekście wieloletnich ram finansowych (2021–2027)
wprowadzono nowy Program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.
Program ma na celu powielenie i doskonalenie programu Herkules III oraz połączenie
go z systemem informacji w celu zwalczania nadużyć finansowych, który jest
infrastrukturą techniczną służącą do wymiany informacji związanych z nadużyciami
finansowymi między administracjami krajowymi i unijnymi, oraz systemem zarządzania
nieprawidłowościami, który jest systemem wymiany danych dla instytucji UE na temat
dochodzeń OLAF, przy czym oba systemy są zarządzane przez OLAF.
Parlament poparł plan działania Komisji na rzecz intensyfikacji walki z oszustwami
podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania zaproponowany jako część pakietu
na rzecz sprawiedliwego i prostego opodatkowania. Oznaczałoby to strategię na
rzecz lepszej i wielowymiarowej współpracy i koordynacji między samymi państwami
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członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a Komisją. Szczególną uwagę
należy zwrócić na rozwój mechanizmów zapobiegania, wczesnego wykrywania i
monitorowania tranzytu celnego. Komisja wprowadziła dwa nowe systemy zwalczania
nadużyć finansowych. Pierwszy to AFIS, który wspiera stosowanie przepisów prawa
celnego i rolnego poprzez zapewnianie narzędzi wymiany informacji i pomocy w
działaniach operacyjnych. Drugi program to system zarządzania nieprawidłowościami,
który jest systemem elektronicznym ułatwiającym zgłaszanie nieprawidłowości w
różnych dziedzinach. System ten jest udostępniany państwom członkowskim i
beneficjentom. System zarządzania nieprawidłowościami jest częścią AFIS i jest
obecnie wykorzystywany przez 35 państw.
18 lutego 2020 r. przyjęto nowe środki w celu przekazywania i wymiany danych
dotyczących płatności w celu zwalczania oszustw związanych z VAT w e-handlu,
w tym uruchomienia centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach
(CESOP), który od 2024 r. będzie prowadzić ewidencję informacji dotyczących
płatności transgranicznych w UE, a także płatności na rzecz państw trzecich
lub terytoriów trzecich. Umożliwi to organom podatkowym właściwe monitorowanie
prawidłowego wywiązywania się z obowiązków w zakresie VAT w odniesieniu do
transgranicznych dostaw towarów i świadczenia usług między przedsiębiorstwami
a konsumentami. W ostatnich latach Parlament wezwał Komisję do podjęcia
działań w celu zapewnienia pełnej przejrzystości w odniesieniu do wszystkich
beneficjentów środków unijnych w państwach członkowskich dzięki publikowaniu na
stronie internetowej Komisji listy wszystkich takich beneficjentów. Parlament zwrócił
się też do państw członkowskich o współpracę z Komisją i przekazywanie jej pełnych
i wiarygodnych informacji dotyczących beneficjentów funduszy UE zarządzanych przez
państwa członkowskie.
Od 1 stycznia 2016 r. Komisja wprowadziła system wczesnego wykrywania i
wykluczania. System ten jest wykorzystywany do ochrony interesów finansowych
UE poprzez wykrywanie niewiarygodnych osób i podmiotów ubiegających się o
fundusze UE lub posiadających zobowiązania prawne wobec instytucji, organów i
jednostek organizacyjnych UE. W art. 135 rozporządzenia finansowego określono
zasady dotyczące systemu wczesnego wykrywania i wykluczania.
Arachne jest narzędziem informatycznym wykorzystywanym do eksploracji i
wzbogacania danych. Jest ono wykorzystywane do kontroli administracyjnych i
kontroli zarządzania w dziedzinie funduszy strukturalnych. Arachne jest w stanie
zidentyfikować beneficjentów projektów, umowy i wykonawców, w przypadku których
może dojść do nadużyć finansowych, konfliktów interesów i innych nieprawidłowości.
B. Nowa europejska polityka i programy zwalczania nadużyć
Na początku 2019 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy podkreślił w sprawozdaniu
specjalnym nr 1/2019 pt. „Zwalczanie nadużyć finansowych w wydatkowaniu
środków UE – konieczne jest podjęcie działań”, że UE musi zintensyfikować walkę
z nadużyciami finansowymi oraz że Komisja powinna odgrywać wiodącą rolę w tym
zakresie i ponownie rozważyć rolę i odpowiedzialność Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć
Finansowych.
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W kwietniu 2019 r. Komisja przedstawiła nową strategię aktualizującą strategię
zwalczania nadużyć finansowych z 2011 r. Nowa strategia miała na celu zwiększenie
spójności i koordynacji walki z oszustwami w różnych departamentach Komisji.
Strategia ta powinna również utorować drogę do wprowadzenia w nadchodzących
latach środków na rzecz zwalczania nadużyć finansowych w większym stopniu
opartych na danych. Uzupełnia ona pakiet Komisji dotyczący zarządzania, który został
przyjęty w listopadzie 2018 r., i wyznacza OLAF jako główny organ odpowiedzialny
za opracowywanie i rozwijanie europejskiej polityki w zakresie zwalczania nadużyć
finansowych.
Wprowadzenie planu odbudowy NextGenerationEU doprowadziło do uruchomienia
nowej operacji mającej na celu ochronę interesów finansowych UE pod nadzorem
Europolu. Operacja Sentinel będzie w szczególności zorientowana na nadużycia
finansowe w wykorzystaniu unijnych funduszy odbudowy związanych z COVID-19.
Uruchomiona 15 października 2021 r. operacja zakłada współpracę między Europolem,
EPPO, Eurojustem, OLAF-em i 19 państwami członkowskimi.
Wraz z przyjęciem rozporządzenia (UE, Euratom) 2020/2092 wprowadzono
system warunkowości w zakresie praworządności służący ochronie budżetu UE.
Rozporządzenie zostało przyjęte, aby przeciwdziałać trwającym naruszeniom zasad
praworządności. Weszło w życie 1 stycznia 2021 r.
C. Dyrektywa w sprawie zwalczania nadużyć i ochrony interesów finansowych Unii
Państwa członkowskie[1] były zobowiązane do wdrożenia w drodze transpozycji
do prawa krajowego do 6 lipca 2019 r. dyrektywy (UE) 2017/1371 („dyrektywa
PIF”) w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę
interesów finansowych Unii. Wszystkie 26 państw członkowskich związanych
dyrektywą zgłosiło pełną transpozycję do kwietnia 2021 r. Nowe przepisy
zwiększają poziom ochrony budżetu UE poprzez harmonizację definicji, sankcji
i terminów przedawnienia przestępstw naruszających interesy finansowe UE.

INSTYTUCJE

A. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
OLAF działa niezależnie od Komisji i jest uprawniony do prowadzenia dochodzeń
w sprawie nadużyć finansowych na szkodę budżetu UE, korupcji i poważnych
uchybień w instytucjach europejskich oraz opracowuje politykę zwalczania nadużyć
finansowych dla Komisji. W 1999 r. Parlament, Rada i Komisja podpisały porozumienie
międzyinstytucjonalne w sprawie dochodzeń wewnętrznych, by zapewnić sprawny
przebieg dochodzeń OLAF. Niektóre z tych zasad, zawarte obecnie w regulaminie
pracowniczym urzędników Unii Europejskiej, zobowiązują pracowników do współpracy
z OLAF i przewidują, do pewnego stopnia, ochronę urzędników ujawniających
informacje dotyczące potencjalnych nadużyć lub korupcji.
Nowe rozporządzenie w sprawie OLAF zostało przyjęte w 2013 r. i zmienione
w lipcu 2016 r. Nowy tekst wprowadza istotne ulepszenia, dzięki którym OLAF

[1]Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do TFUE,
Dania nie miała obowiązku przyjęcia tej dyrektywy i nie jest nią związana, ani jej nie stosuje.
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stał się bardziej skuteczny, wydajny i rozliczalny, przy jednoczesnym zachowaniu
jego niezależności dochodzeniowej. W szczególności zawiera jaśniejszą definicję
ram prawnych dla dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych. Zawiera także
definicję „nieprawidłowości”, „nadużycia finansowego, korupcji lub jakiegokolwiek
innego nielegalnego działania naruszającego interesy finansowe Unii” oraz pojęcie
„podmiotu gospodarczego”. Zawiera odniesienia do Karty praw podstawowych,
zapewniającej prawo do obrony i gwarancje proceduralne, prawa świadków i osób
zgłaszających przypadki naruszenia, a także prawo dostępu do rejestrów i innych
istotnych dokumentów podczas dochodzeń prowadzonych przez OLAF.
Ostatnia wersja rozporządzenia wprowadza ustalenia dotyczące dochodzeń OLAF w
związku z ustanowieniem EPPO, aby zapewnić jak największą komplementarność
i zwiększyć skuteczność funkcji dochodzeniowych OLAF w odniesieniu m.in. do
kontroli na miejscu, inspekcji, pomocy dla organów krajowych, informacji o rachunkach
bankowych, dopuszczalności dowodów zgromadzonych przez OLAF, jednostek
koordynujących zwalczanie nadużyć finansowych i działań koordynacyjnych.
Komisja sporządza roczne sprawozdanie o ochronie interesów finansowych UE, które
zawiera ocenę osiągnięć w danym roku w zakresie zwalczania nadużyć finansowych
i ochrony interesów finansowych UE.
B. Prokuratura Europejska (EPPO)
Zasady dotyczące utworzenia EPPO są wyszczególnione w art. 86 TFUE, który
stanowi, że „[w] celu zwalczania przestępstw przeciwko interesom finansowym
Unii Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze specjalną procedurą
ustawodawczą, może ustanowić Prokuraturę Europejską w oparciu o Eurojust.”.
Rozporządzenie ustanawiające Prokuraturę Europejską zostało przyjęte w ramach
procedury wzmocnionej współpracy 12 października 2017 r. i weszło w życie
20 listopada 2017 r. Obecnie w programie uczestniczą 22 kraje.
Prokuratura Europejska jest zdecentralizowanym zespołem prokuratorskim Unii
Europejskiej wyposażonym w wyłączne kompetencje w zakresie prowadzenia
dochodzeń w poszukiwaniu sprawców przestępstw narażających na straty budżet Unii
Europejskiej oraz ich ścigania i stawiania przed wymiarem sprawiedliwości. Ma ona
takie same uprawnienia dochodzeniowe we wszystkich uczestniczących państwach
członkowskich i działa w oparciu o ich krajowe systemy prawne, w ramach ich struktur.
Siedziba Prokuratury Europejskiej znajduje się w Luksemburgu. We wrześniu 2019 r.
Parlament i Rada postanowiły mianować Laurę Codruţę Kövesi na stanowisko
pierwszego Europejskiego Prokuratora Generalnego. Obejmie ona stanowisko na
nieodnawialną siedmioletnią kadencję. 28 września 2020 r. została zaprzysiężona
przed Trybunałem Sprawiedliwości wraz z 22 prokuratorami europejskimi. Prokuratura
Europejska rozpoczęła działalność 1 czerwca 2021 r.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament jest współprawodawcą w odniesieniu do Programu UE w zakresie
zwalczania nadużyć finansowych na lata 2021–2027, który został przyjęty 29 kwietnia
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2021 r. Był on również współprawodawcą w odniesieniu do dyrektywy PIF, która została
przyjęta przez Parlament i Radę 5 lipca 2017 r.
Co roku Parlament analizuje sprawozdanie o ochronie interesów finansowych i
przedstawia do niego uwagi w drodze rezolucji, przy czym ostatnia została przyjęta 7
lipca 2022 r.
Komisja Kontroli Budżetowej przesłuchuje kandydatów na członków Trybunału
Obrachunkowego oraz wyselekcjonowanych kandydatów na stanowisko dyrektora
generalnego OLAF. Stanowiska te nie mogą zostać obsadzone bez przeprowadzenia
tych przesłuchań w Parlamencie.
Dyrektora generalnego OLAF mianuje Komisja Europejska po konsultacji
z Parlamentem i Radą, a członkowie Komitetu Nadzoru OLAF wyznaczani są, w drodze
porozumienia, przez Parlament, Radę i Komisję.
Parlament i Rada porozumiewają się również co do powołania Europejskiego
Prokuratora Generalnego EPPO, na które to stanowisko 14 października 2019 r.
mianowano Laurę Codruţę Kövesi.
Więcej informacji na stronie internetowej Komisji Kontroli Budżetowej.

Alexandra Cynthia Jana POUWELS
04/2023

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0300_PL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0300_PL.pdf
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