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Kontrolerzy UE zbadają mechanizmy kontrolne Komisji
w zakresie nadużyć finansowych
Europejski Trybunał Obrachunkowy zamierza przeprowadzić 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.
– Wyniki te pokazują, że obywatele bardzo poważnie podchodzą do kwestii nadużyć finansowych –
powiedział Juhan Parts, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za tę
kontrolę. – Nie możemy ich po prostu zbyć, twierdząc, że opinia publiczna nie rozumie istoty problemu.
Jedynym rozwiązaniem jest unijny system zarządzania nadużyciami finansowymi, który umożliwi skuteczne
zapobieganie nadużyciom, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń i nakładanie kar.
Nadużycia finansowe trudno jest skwantyfikować. O tym, czy doszło do nadużycia, może zdecydować
jedynie sąd w toku postępowania karnego. Potencjalne uchybienia w wykrywaniu i zgłaszaniu przez
państwa członkowskie i Komisję przypadków nadużyć mogą negatywnie wpłynąć na wiarygodność
dostępnych danych.
W 2015 r. przypadki podejrzenia popełnienia nadużycia zgłoszone przez Komisję opiewały łącznie na kwotę
560 mln euro (co stanowi 0,4% płatności z budżetu UE). Średnio w około 10% takich przypadków
zgłoszonych na poziomie UE sądy uznają, że faktycznie doszło do nadużycia. Na tej podstawie można
oszacować, że w 2015 r. nadużycia ze szkodą dla budżetu UE wyniosły 56 mln euro. Kontrolerzy
przestrzegają jednak, że nie wiadomo, jaki odsetek nadużyć nie został wykryty lub zgłoszony.
Sprawozdanie ma być dostępne w 2018 r.
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