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Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie zarysu kontroli sporządzonego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
Pełny tekst opracowania dostępny jest w języku angielskim na stronie: www.eca.europa.eu 

ECA Press 
Mark Rogerson – Rzecznik  Tel.: (+352) 4398 47063 Tel. kom.: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Urzędnik ds. kontaktów z prasą Tel.: (+352) 4398 45410  Tel. kom.: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luksemburg 
E-mail: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Komunikat prasowy 
Luksemburg, 19 października 2017 r. 

 
 

Kontrolerzy UE publikują opracowanie na temat 
mechanizmów kontrolnych Komisji w zakresie nadużyć 
finansowych 
Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował dzisiaj zarys kontroli dotyczącej działań 
Komisji Europejskiej na rzecz ograniczenia nadużyć finansowych. Zarysy kontroli to nowy rodzaj 
publikacji opracowywanych przez kontrolerów UE i wydawanych po ogłoszeniu kontroli. 
Zawierają one podstawowe informacje uzyskane w toku prac przygotowawczych podjętych 
przed przystąpieniem do zadania kontrolnego. Ta nowego rodzaju publikacja ma stanowić 
źródło informacji dla osób zainteresowanych danym obszarem polityki lub programami 
objętymi kontrolą. 

Europejski Trybunał Obrachunkowy prowadzi obecnie kontrolę dotyczącą tego, w jaki sposób 
Komisja Europejska zarządza ryzykiem wystąpienia nadużyć finansowych w wydatkach unijnych. 
Kontrola będzie dotyczyć przede wszystkim zapobiegania nadużyciom oraz działań 
podejmowanych w ich następstwie. Uwzględnione zostaną w niej opinie organizacji 
pozarządowych, naukowców i prokuratorów, a także spostrzeżenia przedstawicieli Europolu 
i Eurojustu.  

W przeprowadzonym w 2015 r. badaniu Eurobarometr dotyczącym postrzegania nadużyć 
finansowych i korupcji mających wpływ na budżet UE 71% respondentów uznało, że do nadużyć 
dochodzi „stosunkowo często”, a 60% stwierdziło, że skala korupcji jest „znaczna w instytucjach 
unijnych”. Stanowi to istotny wzrost w porównaniu z badaniem Eurobarometr Flash z 2008 r., 
w którym 54% respondentów uznało nadużycia za zjawisko dość częste, a 44% było zdania, że 
w instytucjach UE dochodzi do korupcji. 

Nadużycia finansowe trudno jest skwantyfikować. Można tego dokonać jedynie w toku 
postępowania karnego. Jak wynika z danych przekazanych przez Komisję Europejską, państwa 
członkowskie i państwa kandydujące, w 2016 r. kwota wykrytych nadużyć finansowych w ramach 
budżetu UE wyniosła 391 mln euro. Ta szacunkowa wartość może być jednak zaniżona ze względu 
na sposób gromadzenia i przekazywania danych. 

http://www.eca.europa.eu/�
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Kontrolą kieruje Juhan Parts, członek Trybunału. Ostateczne sprawozdanie z kontroli ma zostać 
opublikowane wiosną 2018 r. 

 


