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4.3.2015 A8-0024/3 

Poprawka  3 

Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie naduŜyć finansowych 

2014/2155(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. przyjmuje do wiadomości sprawozdanie 

Komisji „Ochrona interesów finansowych 

Unii Europejskiej – Zwalczanie naduŜyć 

finansowych – Sprawozdanie roczne – 

2013 r.” (dalej: sprawozdanie roczne 

Komisji); z zadowoleniem przyjmuje 

szereg środków prawnych i 

administracyjnych podejmowanych przez 

Komisję od 2011 r., dzięki którym ma 

miejsce kształtowanie nowych warunków 

na potrzeby dalszego umacniania polityki 

ochrony interesów finansowych Unii; 

podkreśla, Ŝe obecny brak rezultatów w 

zwalczaniu naduŜyć finansowych nie 

wynika z braku regulacji, ale z ich 

niewdraŜania; zwraca się do Komisji, aby 

w swoim następnym sprawozdaniu 

szybciej odpowiedziała na apele 

Parlamentu ujęte w jego poprzednich 

rocznych sprawozdaniach o ochronie 

interesów finansowych UE; 

2. przyjmuje do wiadomości sprawozdanie 

Komisji „Ochrona interesów finansowych 

Unii Europejskiej – Zwalczanie naduŜyć 

finansowych – Sprawozdanie roczne – 

2013 r.” (dalej: sprawozdanie roczne 

Komisji); z zadowoleniem przyjmuje 

szereg środków prawnych i 

administracyjnych podejmowanych przez 

Komisję od 2011 r., dzięki którym ma 

miejsce kształtowanie nowych warunków 

na potrzeby dalszego umacniania polityki 

ochrony interesów finansowych Unii; 

podkreśla, Ŝe obecne niewystarczające 

rezultaty w zwalczaniu naduŜyć 

finansowych nie wynikają z braku 

regulacji, ale z ich niezadowalającego 

wdraŜania; zwraca się do Komisji, aby 

w swoim następnym sprawozdaniu 

szybciej odpowiedziała na apele 

Parlamentu ujęte w jego poprzednich 

rocznych sprawozdaniach o ochronie 

interesów finansowych UE; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/4 

Poprawka  4 

Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie naduŜyć finansowych 

2014/2155(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. zauwaŜa, Ŝe choć ogólne skutki 

finansowe nieprawidłowości 

niezwiązanych z naduŜyciami 

finansowymi, zgłoszonych w 2013 r., 

spadły do ok. 1,84 mld EUR, a więc o 36% 

w stosunku do 2012 r., liczba zgłoszonych 

nieprawidłowości tego rodzaju wzrosła o 

17% w stosunku do roku poprzedniego; 

zauwaŜa ponadto, Ŝe liczba 

nieprawidłowości o charakterze naduŜyć 

finansowych zgłoszonych w 2013 r. 

wzrosła aŜ o 30% w porównaniu z 2012 r., 

a ich skutki finansowe wynoszące 309 mln 

EUR w postaci środków finansowych UE 

spadły o 21%; 

5. zauwaŜa, Ŝe choć ogólne skutki 

finansowe nieprawidłowości 

niezwiązanych z naduŜyciami 

finansowymi, zgłoszonych w 2013 r., 

spadły do ok. 1,84 mld EUR, a więc o 38% 

w stosunku do 2012 r., liczba zgłoszonych 

nieprawidłowości tego rodzaju wzrosła o 

16% w stosunku do roku poprzedniego; 

zauwaŜa ponadto, Ŝe liczba 

nieprawidłowości o charakterze naduŜyć 

finansowych zgłoszonych w 2013 r. 

wzrosła aŜ o 30% w porównaniu z 2012 r., 

a ich skutki finansowe wynoszące 309 mln 

EUR w postaci środków finansowych UE 

spadły o 21%; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/5 

Poprawka  5 

Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie naduŜyć finansowych 

2014/2155(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. jest zaniepokojony, Ŝe w 2013 r. 

współczynnik odzysku w przypadku 

naduŜyć finansowych wyniósł jedynie 

23,74%, czyli poniŜej średniego 

współczynnika 33,5% w okresie 2008–

2012; wskazuje, Ŝe współczynnik odzysku 

w przypadku nieprawidłowości 

zgłoszonych w 2013 r. wynosi 67,9%; 

podkreśla odpowiedzialność organów 

państw członkowskich i słuŜb Komisji za 

odzyskiwanie nienaleŜnie wypłaconych 

kwot oraz wzywa je do naleŜytego 

wywiązywania się z tego obowiązku i 

znacznego podniesienia współczynnika 

odzysku w przypadku naduŜyć 

finansowych, który wyraźnie znajduje się 

na niskim poziomie w porównaniu ze 

współczynnikiem odzysku w przypadku 

nieprawidłowości niezwiązanych z 

naduŜyciami finansowymi; 

7. jest zaniepokojony, Ŝe w 2013 r. w bazie 

danych OWNRES współczynnik odzysku 

w przypadku naduŜyć finansowych 

wyniósł jedynie 23,74%, czyli poniŜej 

średniego współczynnika 33,5% w okresie 

2008–2012; wskazuje, Ŝe współczynnik 

odzysku w przypadku nieprawidłowości 

zgłoszonych w 2013 r. wynosi 67,9%; 

podkreśla generalnie odpowiedzialność 

organów państw członkowskich i słuŜb 

Komisji za odzyskiwanie nienaleŜnie 

wypłaconych kwot oraz wzywa je do 

naleŜytego wywiązywania się z tego 

obowiązku i znacznego podniesienia 

współczynnika odzysku w przypadku 

naduŜyć finansowych, który generalnie 

znajduje się na wyraźnie niskim poziomie 

w porównaniu ze współczynnikiem 

odzysku w przypadku nieprawidłowości 

niezwiązanych z naduŜyciami 

finansowymi; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/6 

Poprawka  6 

Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie naduŜyć finansowych 

2014/2155(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. zauwaŜa, Ŝe w perspektywie 

pięcioletniej współczynnik odzysku 

w przypadku nieprawidłowości 

zgłoszonych jako naduŜycia finansowe 

wynosi 54,4%, a w przypadku 

nieprawidłowości niezwiązanych z 

naduŜyciami finansowymi – 63,9%; 

nalega, aby Komisja dalej usprawniała 

procesy odzysku i zadbała o to, by 

przebiegały szybciej; 

10. zauwaŜa, Ŝe w przypadku wydatków w 

ramach zarządzania scentralizowanego w 

perspektywie pięcioletniej współczynnik 

odzysku w przypadku nieprawidłowości 

zgłoszonych jako naduŜycia finansowe 

wynosi 54,4%, a w przypadku 

nieprawidłowości niezwiązanych z 

naduŜyciami finansowymi – 63,9%; 

nalega, aby Komisja dalej usprawniała 

procesy odzysku i zadbała o to, by 

przebiegały szybciej; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/7 

Poprawka  7 

Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie naduŜyć finansowych 

2014/2155(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. jest zaniepokojony faktem, Ŝe w 

2013 r. większość ustalonych kwot 

w systemie OWNRES w UE-28 odnosiła 

się do procedury celnej polegającej na 

dopuszczeniu do swobodnego obrotu, 

zarówno w przypadku naduŜyć 

finansowych (93%), jak i nieprawidłowości 

(87%); zwraca się do Komisji o podjęcie 

odpowiednich działań mających na celu 

wzmocnienie procedury celnej polegającej 

na dopuszczeniu do swobodnego obrotu, 

aby była ona mniej podatna na naduŜycia 

finansowe i nieprawidłowości; wyraŜa 

zaniepokojenie, Ŝe przypadki korupcji i 

naduŜyć finansowych odnotowano w 

odniesieniu do kilku projektów 

finansowanych przez EBI; uwaŜa, Ŝe 

dokument EBI z dnia 8 listopada 2013 r., 

w którym określono strategię EBI na rzecz 

zapobiegania praktykom korupcyjnym, 

naduŜyciom finansowym, zmowom, 

przymusowi, obstrukcji, praniu pieniędzy i 

finansowaniu terroryzmu, świadczy o 

braku wystarczającej kontroli w szeregu 

przypadków podczas realizacji projektów 

finansowanych przez EBI; domaga się 

zatem, aby w przypadkach 

udowodnionych naduŜyć finansowych i 

korupcji EBI był zmuszony do zawieszenia 

lub wstrzymania planowanego i 

13. jest zaniepokojony faktem, Ŝe w 

2013 r. większość ustalonych kwot 

w systemie OWNRES w UE-28 odnosiła 

się do procedury celnej polegającej na 

dopuszczeniu do swobodnego obrotu, 

zarówno w przypadku naduŜyć 

finansowych (93%), jak i nieprawidłowości 

(87%); zwraca się do Komisji o podjęcie 

odpowiednich działań mających na celu 

wzmocnienie procedury celnej polegającej 

na dopuszczeniu do swobodnego obrotu, 

aby była ona mniej podatna na naduŜycia 

finansowe i nieprawidłowości;  

(skreślony fragment naleŜy wstawić w 

nowym ustępie pod tytułem „Wydatki”) 
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udzielanego wsparcia finansowego na 

rzecz projektów, których ten problem 

dotyczy; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/8 

Poprawka  8 

Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie naduŜyć finansowych 

2014/2155(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. odnotowuje, Ŝe w 2013 r. Komisja 

wstrzymała płatności w 217 przypadkach 

w obszarze polityki spójności i Ŝe pod 

koniec roku w 131 przypadkach płatności 

nadal były wstrzymane (dotyczyły one 

kwoty prawie 2 mln EUR); stwierdza 

równieŜ, Ŝe Komisja przyjęła cztery 

decyzje o zawieszeniu w 2013 r. i dwie w 

styczniu 2014 r.; 

33. odnotowuje, Ŝe w 2013 r. Komisja 

zamknęła 217 przypadków wstrzymania 

płatności w obszarze polityki spójności i Ŝe 

pod koniec roku w 131 przypadkach 

płatności nadal były wstrzymane 

(dotyczyły one kwoty 1,977 mln EUR); 

stwierdza równieŜ, Ŝe Komisja przyjęła 15 

decyzji o zawieszeniu w 2013 r. i dwie w 

styczniu 2014 r.; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/9 

Poprawka  9 

Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie naduŜyć finansowych 

2014/2155(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. zauwaŜa, Ŝe zalecenia wystosowane 

przez Komisję do państw członkowskich w 

2012 r. – zwłaszcza odnośnie do jednostek 

ds. koordynacji zwalczania naduŜyć 

finansowych, wspólnych zasad 

dotyczących naduŜyć finansowych, 

reformy udzielania zamówień publicznych, 

nieprawidłowości zgłoszonych jako 

naduŜycia finansowe, systemów 

weryfikacji i kontroli oraz oceny ryzyka – 

były ogólnie odpowiednie i ubolewa, Ŝe 

niektóre obawy nie zostały w pełni 

uwzględnione; zauwaŜa na przykład, Ŝe nie 

wszystkie państwa członkowskie 

rozpoczęły przygotowania do wdroŜenia 

wieloletnich ram finansowych na lata 

2014–2020 i ich przepisów dotyczących 

zapobieganiu naduŜyciom finansowym; 

zwraca się do państw członkowskich o 

podjęcie działań następczych w 

odniesieniu do zaleceń Komisji wydanych 

w 2012 r. oraz o zapewnienie pełnego 

wdraŜania zaleceń, jakie Komisja 

skierowała do nich w sprawozdaniu z 2011 

r., a takŜe o przedstawienie uzasadnionych 

wyjaśnień w przypadkach, w których nie 

mogły one zastosować się do tych zaleceń; 

36. zauwaŜa, Ŝe zalecenia wystosowane 

przez Komisję do państw członkowskich w 

2012 r., których status wdroŜenia został 

podany w rocznym sprawozdaniu Komisji 

za 2013 r. – zwłaszcza odnośnie do 

jednostek ds. koordynacji zwalczania 

naduŜyć finansowych, wspólnych zasad 

dotyczących naduŜyć finansowych, 

reformy udzielania zamówień publicznych, 

nieprawidłowości zgłoszonych jako 

naduŜycia finansowe, systemów 

weryfikacji i kontroli oraz oceny ryzyka – 

były ogólnie odpowiednie i ubolewa, Ŝe 

niektóre obawy nie zostały w pełni 

uwzględnione; zauwaŜa na przykład, Ŝe nie 

wszystkie państwa członkowskie 

rozpoczęły przygotowania do wdroŜenia 

wieloletnich ram finansowych na lata 

2014–2020 i ich przepisów dotyczących 

zapobieganiu naduŜyciom finansowym; 

zwraca się do państw członkowskich o 

podjęcie działań następczych w 

odniesieniu do zaleceń Komisji wydanych 

w 2012 r. oraz o zapewnienie pełnego 

wdraŜania zaleceń, jakie Komisja 

skierowała do nich w sprawozdaniu z 2011 

r. oraz w sprawozdaniu z 2013 r., a takŜe o 

przedstawienie uzasadnionych wyjaśnień w 

przypadkach, w których nie mogły one 

zastosować się do tych zaleceń; 
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4.3.2015 A8-0024/10 

Poprawka  10 

Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie naduŜyć finansowych 

2014/2155(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  36a. wyraŜa zaniepokojenie, Ŝe korupcja i 

naduŜycia finansowe dotyczyły szeregu 

projektów finansowanych przez EBI; 

uwaŜa, Ŝe dokument EBI z dnia 

8 listopada 2013 r., w którym określono 

strategię EBI na rzecz zapobiegania 

praktykom korupcyjnym, naduŜyciom 

finansowym, zmowom, przymusowi, 

obstrukcji, praniu pieniędzy i 

finansowaniu terroryzmu, świadczy o 

braku wystarczającej kontroli w szeregu 

przypadków podczas realizacji projektów 

finansowanych przez EBI; domaga się 

zatem, aby w przypadkach 

udowodnionych naduŜyć finansowych i 

korupcji EBI był zmuszony do zawieszenia 

lub wstrzymania planowanego i 

udzielanego wsparcia finansowego na 

rzecz projektów, których ten problem 

dotyczy; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/11 

Poprawka  11 

Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie naduŜyć finansowych 

2014/2155(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 52 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

52. apeluje do Komisji o utrzymanie 

rygorystycznej polityki wstrzymywania i 

zawieszania płatności; 

52. apeluje do Komisji o wstrzymywanie i 

zawieszanie płatności w celu zapobiegania 

nieprawidłowościom oraz ryzyku 

wystąpienia błędów we właściwym 

wykorzystywaniu środków finansowych 

UE; zwraca się do Komisji o 

przedstawienie sprawozdania na temat 

rzeczywistych korzyści wynikających ze 

wstrzymywania i zawieszania płatności w 

odniesieniu do ograniczenia liczby 

nieprawidłowości i błędów; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/12 

Poprawka  12 

Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie naduŜyć finansowych 

2014/2155(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 59 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

59. zwraca uwagę, Ŝe w 2013 r. OLAF 

wydał 353 zalecenia dotyczące podjęcia 

działań o charakterze administracyjnym, 

dyscyplinarnym, finansowym lub 

sądowym przez odpowiednie instytucje, 

organy, urzędy i agencje UE lub właściwe 

władze krajowe oraz Ŝe zalecono 

odzyskanie ok. 402,8 mln EUR; jest 

zaniepokojony, Ŝe w latach 2006–2013 w 

wyniku wydawanych przez OLAF zaleceń 

o charakterze sądowym jedynie w ok. 54% 

przypadków doszło do wniesienia 

oskarŜenia; wyraŜa zaniepokojenie, gdyŜ 

niski odsetek przypadków, w których 

wniesiono oskarŜenie, kładzie się cieniem 

na jakości i przydatności wyników 

dochodzeń prowadzonych przez OLAF; 

wzywa Komisję do pilnej poprawy 

skuteczności OLAF; uwaŜa, Ŝe niezbędny 

jest pełny i naleŜyty nadzór Komitetu 

Nadzoru nad sprawami OLAF (bez 

ingerencji w toczące się dochodzenia) i 

wobec tego wzywa Komisję i OLAF do 

zaradzenia obecnej sytuacji, w której 

Komitet Nadzoru nie jest w stanie pełnić 

swojej funkcji; ubolewa ponadto z powodu 

braku informacji na temat odsetka 

wyroków skazujących w sprawach 

dotyczących przestępstw przeciwko 

budŜetowi Unii; 

59. z zadowoleniem przyjmuje dobre 

wyniki przedstawione w sprawozdaniu 

OLAF za 2013 r.; odnotowuje, Ŝe średni 

czas trwania dochodzeń stopniowo 

zmniejszył się z 29,3 miesięcy w 2011 r. do 

23,6 miesięcy w 2012 r. oraz do 

21,8 miesięcy w 2013 r.; zwraca uwagę, Ŝe 

w 2013 r. OLAF wydał 353 zalecenia 

dotyczące podjęcia działań o charakterze 

administracyjnym, dyscyplinarnym, 

finansowym lub sądowym przez 

odpowiednie instytucje, organy, urzędy i 

agencje UE lub właściwe władze krajowe 

oraz Ŝe zalecono odzyskanie ok. 402,8 mln 

EUR; jest zaniepokojony, Ŝe w latach 

2006–2013 w wyniku wydawanych przez 

OLAF zaleceń o charakterze sądowym 

jedynie w ok. 54% przypadków doszło do 

wniesienia oskarŜenia;  



 

AM\1052747PL.doc  PE550.024v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

Or. en 



 

AM\1052747PL.doc  PE550.024v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

4.3.2015 A8-0024/13 

Poprawka  13 

Georgi Pirinski 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie naduŜyć finansowych 

2014/2155(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 61 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

61. zwraca uwagę, Ŝe w 2013 r. OLAF, jak 

sam utrzymuje, otrzymał największą liczbę 

informacji, jakie dotychczas 

zarejestrowano, oraz twierdzi, Ŝe wydał 

bezprecedensowo wysoką liczbę zaleceń; 

zauwaŜa, Ŝe zmieniła się równieŜ metoda 

liczenia wpływających informacji i 

wydawanych zaleceń; zwraca się do 

Komitetu Nadzoru o dokonanie analizy 

skutków tych zmian oraz jakości zaleceń 

wydawanych przez OLAF; 

61. zwraca uwagę, Ŝe w 2013 r. OLAF 

otrzymał największą liczbę informacji, 

jakie dotychczas zarejestrowano, oraz 

wydał bezprecedensowo wysoką liczbę 

zaleceń;  

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 62 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

62. wzywa Komitet Nadzoru OLAF do 

informowania Parlamentu o czasie trwania 

dochodzeń prowadzonych przez OLAF i o 

metodzie mierzenia tego czasu, gdyŜ 

metodę tę zmieniono w 2012 r.; zwraca 

uwagę, Ŝe zmiana ta moŜe prowadzić do 

zaniŜania rzeczywistego czasu trwania 

dochodzeń; zwraca się do Komitetu 

Nadzoru o dokładną analizę jakości 

informacji przedstawianych przez OLAF, 

łącznie ze sprawozdaniami dla instytucji; 

62. wzywa Komitet Nadzoru OLAF do 

informowania Parlamentu o czasie trwania 

dochodzeń prowadzonych przez OLAF i o 

metodzie mierzenia tego czasu, gdyŜ 

metodę tę zmieniono w 2012 r.; zwraca się 

do Komitetu Nadzoru o dokładną analizę 

jakości informacji przedstawianych przez 

OLAF, łącznie ze sprawozdaniami dla 

instytucji; 

Or. en 

 

 


