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Sprawozdanie roczne za rok 2015 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – 

zwalczanie nadużyć finansowych 

2016/2097(INI) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. odnotowuje 241 zgłoszonych 

przypadków przemytu papierosów, które 

przyniosły straty w tradycyjnych zasobach 

własnych szacowane na 31 mln EUR; 

kwestionuje czujność służb celnych w tych 

państwach członkowskich, które w 2015 r. 

nie zgłosiły ani jednego przypadku 

przemytu papierosów (Republika Czeska, 

Malta, Cypr, Luksemburg, Holandia, 

Portugalia i Szwecja) i podkreśla 

konieczność usprawnienia służb celnych 

w tych państwach członkowskich; 

zauważa również w tym kontekście, że 

brakuje statystycznego rozróżnienia 

między przemytem „w granicach UE” a 

przemytem „do UE”; 

25. odnotowuje 241 zgłoszonych 

przypadków przemytu papierosów, które 

przyniosły straty w tradycyjnych zasobach 

własnych szacowane na 31 mln EUR; 

kwestionuje czujność służb celnych w 

niektórych państwach członkowskich, 

które w 2015 r. nie zgłosiły ani jednego 

przypadku przemytu papierosów; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 51 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

51. popiera podejście Komisji, aby 

zalecić wzmożenie działań państw 

członkowskich, które nadal zgłaszają 

bardzo małą liczbę nieprawidłowości 

związanych z nadużyciami finansowymi w 

odniesieniu do wykrywania i / lub 

zgłaszania nadużyć finansowych (Austrii, 

Belgii, Francji, Hiszpanii, Litwy, Malty i 

Zjednoczonego Królestwa), w 

szczególności tych państw, które nie 

zgłosiły żadnego przypadku w ciągu 

ostatnich pięciu lat: Słowacji i Finlandii 

w dziedzinie rolnictwa oraz Danii i 

Luksemburga w dziedzinie polityki 

spójności; 

51. popiera podejście Komisji, aby 

zalecić wzmożenie działań państw 

członkowskich, które nadal zgłaszają 

bardzo małą liczbę nieprawidłowości 

związanych z nadużyciami finansowymi w 

odniesieniu do wykrywania lub zgłaszania 

nadużyć finansowych; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 56 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

56. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

za sprawą wspólnotowych środków 

kontroli ex ante i ex post wykrywa się 

coraz więcej przypadków 

nieprawidłowości; uważa jednak, że 

zapobieganie stratom jest łatwiejsze niż 

ich odzyskiwanie i że zawsze należy 

przeprowadzić niezależną ocenę ex ante 

projektów, które mają być finansowane; 

wzywa zatem państwa członkowskie do 

lepszego przeprowadzania kontroli ex ante 

z pomocą Komisji oraz do 

wykorzystywania wszystkich dostępnych 

informacji w celu unikania błędów oraz 

nieprawidłowych płatności związanych z 

funduszami unijnymi; przypomina w 

związku z tym, że nie można powoływać 

się na ograniczenia budżetowe jako na 

przyczynę zmniejszenia liczby 

pracowników przydzielonych do 

przeprowadzania kontroli ex ante, 

ponieważ inwestycje w zapobieganie 

nieprawidłowościom zwracają się; 

56. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

za sprawą wspólnotowych środków 

kontroli ex ante i ex post wykrywa się 

coraz więcej przypadków 

nieprawidłowości, w związku z czym 

uważa, że należy jeszcze bardziej nasilić te 

kontrole; uważa jednak, że zapobieganie 

stratom jest łatwiejsze niż ich 

odzyskiwanie; wzywa zatem państwa 

członkowskie do lepszego 

przeprowadzania kontroli ex ante z pomocą 

Komisji oraz do wykorzystywania 

wszystkich dostępnych informacji w celu 

unikania błędów oraz nieprawidłowych 

płatności związanych z funduszami 

unijnymi; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 71 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

71. zauważa, że w 2015 r. walka z 

korupcją pozostawała kwestią priorytetową 

w ramach europejskiego semestru oraz 

związanego z nim procesu zarządzania 

gospodarczego; z zadowoleniem przyjmuje 

środki podjęte w zakresie walki z korupcją, 

takie jak organizacja spotkań z krajowymi 

punktami kontaktowymi państw 

członkowskich, uruchomienie „programu 

wymiany doświadczeń” dla państw 

członkowskich, udział OLAF w imieniu 

Komisji w europejskich i 

międzynarodowych forach ds. walki z 

korupcją; 

71. zauważa z zadowoleniem, że w 

2015 r. walka z korupcją pozostawała 

kwestią priorytetową w ramach 

europejskiego semestru oraz związanego z 

nim procesu zarządzania gospodarczego; z 

zadowoleniem przyjmuje środki podjęte w 

zakresie walki z korupcją, takie jak 

organizacja spotkań z krajowymi punktami 

kontaktowymi państw członkowskich, 

uruchomienie „programu wymiany 

doświadczeń” dla państw członkowskich, 

udział OLAF w imieniu Komisji w 

europejskich i międzynarodowych forach 

ds. walki z korupcją; 

Or. en 

 


