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10.5.2017 A8-0159/5 

Poprawka  5 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Sprawozdanie roczne za rok 2015 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – 

zwalczanie nadużyć finansowych 

2016/2097(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. z zadowoleniem przyjmuje pakiet 

czerech rozporządzeń delegowanych i 

czterech rozporządzeń wykonawczych 

Komisji dotyczących przepisów w zakresie 

zgłaszania nieprawidłowości w obszarze 

zarządzania dzielonego, którego celem jest 

poprawa jakości i spójności informacji na 

temat nieprawidłowości i nadużyć 

zgłaszanych przez państwa członkowskie; 

ubolewa, że te rozporządzenia nie określają 

ram czasowych, w jakich państwa 

członkowskie miałyby być zobowiązane do 

zgłaszania nieprawidłowości; ubolewa nad 

faktem, że w 2015 r. 537 z 538 

nieprawidłowości zgłoszonych przez 

Irlandię dotyczyło dawnego programu 

sprawozdawczego z lat 2000–2006, a 5105 

z 5619 nieprawidłowości zgłoszonych 

przez Hiszpanię dotyczyło 

nieprawidłowości w sektorze polityki 

spójności odnotowanych przez cały okres 

2007–2013, które zgłoszono łącznie w 

2015 r.; zwraca uwagę, że sytuacja, w 

której państwa członkowskie nie 

przekazują informacji w określonym 

terminie lub przekazywane przez nie 

informacje są nieścisłe, powtarza się od 

wielu lat; podkreśla, że niemożliwe jest 

porównywanie tych informacji ani 

dokonanie obiektywnej oceny skali 

nadużyć finansowych w poszczególnych 

6. z zadowoleniem przyjmuje pakiet 

czerech rozporządzeń delegowanych i 

czterech rozporządzeń wykonawczych 

Komisji dotyczących przepisów w zakresie 

zgłaszania nieprawidłowości w obszarze 

zarządzania dzielonego, którego celem jest 

poprawa jakości i spójności informacji na 

temat nieprawidłowości i nadużyć 

zgłaszanych przez państwa członkowskie; 

ubolewa, że te rozporządzenia nie określają 

ram czasowych, w jakich państwa 

członkowskie miałyby być zobowiązane do 

zgłaszania nieprawidłowości; ubolewa nad 

faktem, że jeśli chodzi o zgłoszone 

nieprawidłowości niezwiązane z 

nadużyciami finansowymi, w 2015 r. 537 

z 538 nieprawidłowości zgłoszonych przez 

Irlandię dotyczyło dawnego programu 

sprawozdawczego z lat 2000–2006, a 5105 

z 5619 nieprawidłowości zgłoszonych 

przez Hiszpanię dotyczyło 

nieprawidłowości w sektorze polityki 

spójności odnotowanych przez cały okres 

2007–2013, które zgłoszono łącznie w 

2015 r., oraz że Holandia zgłosiła w 2014 

r. tylko jeden przypadek dotyczący sektora 

rybołówstwa, w porównaniu z 53 

przypadkami w 2015 r.; zwraca uwagę, że 

sytuacja, w której państwa członkowskie 

nie przekazują informacji w określonym 

terminie lub przekazywane przez nie 
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państwach członkowskich Unii 

Europejskiej; 

informacje są nieścisłe, powtarza się od 

wielu lat; podkreśla, że niemożliwe jest 

porównywanie tych informacji ani 

dokonanie obiektywnej oceny skali 

nadużyć finansowych w poszczególnych 

państwach członkowskich Unii 

Europejskiej; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/6 

Poprawka  6 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Sprawozdanie roczne za rok 2015 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – 

zwalczanie nadużyć finansowych 

2016/2097(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. jest głęboko zaniepokojony faktem, 

że liczba zgłoszonych nieprawidłowości 

związanych oraz niezwiązanych z 

nadużyciami finansowymi w Europejskim 

Funduszu Rolniczym Gwarancji (EFRG) 

oraz Europejskim Funduszu Rolnym na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) od co najmniej pięciu 

kolejnych lat zwiększa się co roku wraz z 

liczbą zgłoszonych przypadków, która 

uległa zwiększeniu z 1970 przypadków w 

2011 r. do 4612 przypadków w 2015 r.; 

zauważa jednak, że liczba 

nieprawidłowości dotyczących EFRG 

utrzymuje się na stałym poziomie (wzrost 

o +6 % w porównaniu z 2014 r. i o 10 % w 

porównaniu z 2011 r.), podczas gdy liczba 

nieprawidłowości związanych z EFRROW 

stale rośnie; zauważa, że odnośne kwoty 

finansowe zmalały z 211 mln EUR w 2011 

r. do 119 mln EUR w 2012 r., później 

jednak stale rosły do 394 mln EUR w 2015 

r., a poziom zgłoszonych nieprawidłowości 

związanych z EFRROW wyniósł blisko 2 

% całego funduszu; apeluje do państw 

członkowskich o najwyższej liczbie 

zgłoszonych nieprawidłowości – Rumunii, 

Włoch, Hiszpanii, Polski, Węgier, 

Portugalii i Litwy – o pilne i skuteczne 

uregulowanie sytuacji w celu odwrócenia 

35. jest głęboko zaniepokojony faktem, 

że liczba zgłoszonych nieprawidłowości 

związanych oraz niezwiązanych z 

nadużyciami finansowymi w Europejskim 

Funduszu Rolniczym Gwarancji (EFRG) 

oraz Europejskim Funduszu Rolnym na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) od co najmniej pięciu 

kolejnych lat zwiększa się co roku wraz z 

liczbą zgłoszonych przypadków, która 

uległa zwiększeniu z 1970 przypadków w 

2011 r. do 4612 przypadków w 2015 r.; 

zauważa jednak, że liczba 

nieprawidłowości dotyczących EFRG 

utrzymuje się na stałym poziomie (wzrost 

o +6 % w porównaniu z 2014 r. i o 10 % w 

porównaniu z 2011 r.), podczas gdy liczba 

nieprawidłowości związanych z EFRROW 

stale rośnie; zauważa, że odnośne kwoty 

finansowe zmalały z 211 mln EUR w 2011 

r. do 119 mln EUR w 2012 r., później 

jednak stale rosły do 394 mln EUR w 2015 

r., a poziom zgłoszonych nieprawidłowości 

związanych z EFRROW wyniósł blisko 2 

% całego funduszu; apeluje do państw 

członkowskich o najwyższej liczbie 

zgłoszonych nieprawidłowości 

niezwiązanych z nadużyciami 

finansowymi – Rumunii, Włoch, 

Hiszpanii, Polski, Węgier, Portugalii i 
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tej tendencji; Litwy – o pilne i skuteczne uregulowanie 

sytuacji w celu odwrócenia tej tendencji; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/7 

Poprawka  7 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Sprawozdanie roczne za rok 2015 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – 

zwalczanie nadużyć finansowych 

2016/2097(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 69 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

69. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

Parlament, Komisja, Rada, Trybunał 

Sprawiedliwości, Trybunał 

Obrachunkowy, Europejska Służba 

Działań Zewnętrznych, Europejski Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny, Komitet 

Regionów, Europejski Rzecznik Praw 

Obywatelskich oraz Europejski Inspektor 

Ochrony Danych wprowadzili przepisy 

wewnętrzne chroniące demaskatorów, 

zgodnie z art. 22a, 22b i 22c regulaminu 

pracowniczego, oraz oczekuje dalszego 

wzmocnienia przepisów dotyczących 

ochrony demaskatorów; 

69. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

Parlament, Komisja, Rada, Trybunał 

Sprawiedliwości, Trybunał 

Obrachunkowy, Europejska Służba 

Działań Zewnętrznych, Europejski Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny, Komitet 

Regionów, Europejski Rzecznik Praw 

Obywatelskich, Europejski Inspektor 

Ochrony Danych oraz większość agencji 

UE wprowadzili przepisy wewnętrzne 

chroniące demaskatorów, zgodnie z art. 

22a, 22b i 22c regulaminu pracowniczego, 

oraz oczekuje dalszego wzmocnienia 

przepisów dotyczących ochrony 

demaskatorów; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/8 

Poprawka  8 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Sprawozdanie roczne za rok 2015 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – 

zwalczanie nadużyć finansowych 

2016/2097(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 85 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

85. ubolewa, że mimo zapewnień 

OLAF, iż czyni on wszystko co w jego 

mocy, aby skrócić czas trwania dochodzeń, 

czas trwania etapu dochodzeniowego 

wydłuża się nieprzerwanie od 2012 r. – z 

22,5 miesięcy do 25,1 miesięcy w 

przypadku zamkniętych spraw i z 17,3 do 

18,7 miesięcy w odniesieniu do wszystkich 

spraw; 

85. zauważa, że OLAF czyni wszystko 

co w jego mocy, aby skrócić czas trwania 

dochodzeń; z zadowoleniem przyjmuje 

fakt, że choć czas trwania etapu 

dochodzeniowego wydłuża się 

nieprzerwanie od 2012 r. z 22,5 miesięcy 

do 25,1 miesięcy w przypadku 

zamkniętych spraw – w wyniku starań 

OLAF mających na celu zakończenie 

starszych, długotrwałych dochodzeń – i z 

17,3 do 18,7 miesięcy w odniesieniu do 

wszystkich spraw, ogólny czas trwania 

spraw zmniejszył się od 2012 r. z 30 

miesięcy do 27,9 miesięcy w odniesieniu 

do zamkniętych spraw i z 23,6 miesięcy do 

21 miesięcy w odniesieniu do wszystkich 

spraw; 

Or. en 

 

 


