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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych 
(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0386),

– uwzględniając art. 325 i art. 33 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z 
którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0236/2018),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 15 listopada 2018 r.1,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji 
Budżetowej (A8-0064/2019),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym koperta finansowa stanowi 
jedynie wskazówkę dla władzy ustawodawczej i nie może zostać uznana za ostateczną 
do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 
określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Należy odpowiednio uwzględnić 
różnorodność systemów prawnych i 

1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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administracyjnych w państwach 
członkowskich, aby usuwać 
nieprawidłowości i zwalczać nadużycia 
finansowe. Wahania liczby 
nieprawidłowości mogą mieć związek z 
progresją cykli wieloletniego 
programowania oraz z późnym 
zgłaszaniem nieprawidłowości. Wszystko 
to wymaga utworzenia jednolitego 
systemu pozyskiwania od państw 
członkowskich danych o 
nieprawidłowościach i nadużyciach 
finansowych, by unormować proces 
zgłaszania oraz zapewnić jakość i 
porównywalność przekazywanych danych.

Uzasadnienie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie sprawozdania 
rocznego za 2016 r. dotyczącego ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć 
finansowych.  Dostępna na stronie internetowej: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-
0196+0+DOC+XML+V0//PL

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Znaczenie działań 
zapobiegawczych Komisji i Europejskiego 
Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) nie podlega 
dyskusji, podobnie jak sprawniejsze 
wdrażanie systemu wczesnego 
wykrywania i wykluczania, systemu 
informacji w celu zwalczania nadużyć 
finansowych oraz krajowych strategii 
zwalczania nadużyć finansowych. W 
kontekście tych działań konieczne jest 
opracowanie ram cyfryzacji wszystkich 
procesów wdrażania strategii politycznych 
Unii (w tym zaproszenia do składania 
wniosków, składane wnioski, ocena, 
wdrażanie i płatności), które mają być 
stosowane przez wszystkie państwa 



RR\1176078PL.docx 7/35 PE630.376v02-00

PL

członkowskie.

Uzasadnienie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie sprawozdania 
rocznego za 2016 r. dotyczącego ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć 
finansowych. Dostępna na stronie internetowej: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-
0196+0+DOC+XML+V0//PL

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wsparcie Unii w obszarach 
ochrony interesów finansowych Unii na 
rzecz zgłaszania nieprawidłowości 
i wzajemnego wsparcia administracyjnego 
i współpracy w kwestiach celnych 
i rolnych należy usprawnić w ramach 
jednego programu, tj. programu UE 
w zakresie zwalczania nadużyć 
finansowych (zwanego dalej 
„programem”) w celu zwiększenia synergii 
i elastyczności budżetu, a także 
uproszczenia procesu zarządzania.

(6) Wsparcie Unii w obszarach 
ochrony interesów finansowych Unii na 
rzecz zgłaszania nieprawidłowości 
i wzajemnego wsparcia administracyjnego 
i współpracy w kwestiach celnych 
i rolnych należy usprawnić w ramach 
jednego programu, tj. programu UE 
w zakresie zwalczania nadużyć 
finansowych (zwanego dalej 
„programem”) w celu zwiększenia synergii 
i elastyczności budżetu, a także 
uproszczenia procesu zarządzania bez 
uszczerbku dla sprawowania przez 
współprawodawców skutecznej kontroli 
nad realizacją programu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Ochrona interesów finansowych 
Unii powinna zajmować się wszystkimi 
aspektami budżetu UE, zarówno od strony 
dochodów, jak i wydatków. W tym 
kontekście należy odpowiednio 
uwzględnić fakt, że program ten jako 
jedyny koncentruje się w szczególności na 
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ochronie wydatków z budżetu Unii.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Określone w rozporządzeniu 
finansowym przepisy regulują 
w szczególności procedurę ustalania 
i wykonania budżetu poprzez dotacje, 
zamówienia, nagrody, wykonanie 
pośrednie i przewidują kontrole dotyczące 
odpowiedzialności podmiotów działań 
finansowych. Przepisy przyjęte na 
podstawie art. 322 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
dotyczą również ochrony budżetu Unii 
w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, gdyż poszanowanie dla 
praworządności stanowi zasadniczy 
warunek wstępny należytego zarządzania 
finansami i skutecznego finansowania 
przez UE.

(10) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Określone w rozporządzeniu 
finansowym przepisy regulują 
w szczególności procedurę ustalania 
i wykonania budżetu poprzez dotacje, 
zamówienia, nagrody, wykonanie 
pośrednie i przewidują kontrole dotyczące 
odpowiedzialności podmiotów działań 
finansowych. Zamówienia publiczne 
finansowane w całości lub w części z 
budżetu Unii w ramach tego programu 
podlegają m.in. zasadzie przejrzystości, 
proporcjonalności, równego traktowania i 
niedyskryminacji, natomiast dotacje 
podlegają ponadto zasadzie 
współfinansowania i niełączenia dotacji, 
zakazowi podwójnego finansowania oraz 
zasadzie niedziałania wstecz i zasadzie 
niedochodowości. Przepisy przyjęte na 
podstawie art. 322 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
dotyczą również ochrony budżetu Unii 
w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, gdyż poszanowanie dla 
praworządności stanowi zasadniczy 
warunek wstępny należytego zarządzania 
finansami i skutecznego finansowania 
przez UE.

Uzasadnienie

Zob. art. 160 ust. 1 zasad finansowych (zasady mające zastosowanie do zamówień 
publicznych i koncesji) oraz art. 188 zasad finansowych (ogólne zasady mające zastosowanie 
do dotacji).
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Maksymalne stawki 
współfinansowania dotacji w ramach 
programu nie powinny przekraczać 80% 
kosztów kwalifikowalnych. W 
wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
przypadkach, które określono w 
programie prac i które dotyczą np. państw 
członkowskich narażonych na wysokie 
ryzyko w dziedzinie interesów 
finansowych Unii, maksymalną stopę 
współfinansowania należy ustalić na 
poziomie 90% kosztów kwalifikowalnych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Komisja powinna przyjąć 
programy prac zgodnie z art. 110 
rozporządzenia finansowego. Programy 
prac powinny zawierać opis działań, które 
mają zostać sfinansowane, wskazanie 
kwoty przydzielonej na każde działanie, 
orientacyjny harmonogram wdrażania 
oraz maksymalną stopę 
współfinansowania w przypadku dotacji. 
Przygotowując program prac, Komisja 
powinna uwzględnić priorytety 
Parlamentu Europejskiego określone w 
ramach jego rocznej oceny sytuacji w 
zakresie ochrony interesów finansowych 
Unii. Program prac należy opublikować 
na stronie internetowej Komisji i 
przekazać Parlamentowi Europejskiemu.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Działania uznaje się za 
kwalifikowalne, jeżeli przyczyniają się one 
do osiągnięcia szczegółowych celów 
programu, o których mowa w art. 2. Cele 
te mogą obejmować udzielanie specjalnej 
pomocy technicznej właściwym organom 
państw członkowskich, a to w postaci 
specjalistycznej wiedzy, 
wyspecjalizowanego i technicznie 
zaawansowanego sprzętu oraz 
skutecznych narzędzi z zakresu 
technologii informatycznych, zapewnianie 
niezbędnego wsparcia i ułatwianie 
prowadzenia dochodzeń, w szczególności 
ustanawianie wspólnych zespołów 
dochodzeniowo-śledczych i podejmowanie 
operacji transgranicznych, lub 
intensywniejszą wymianę kadrową w 
ramach konkretnych projektów. Działania 
kwalifikujące się mogą ponadto 
obejmować organizację specjalnych 
szkoleń, warsztaty z zakresu analizy 
ryzyka oraz w stosownych przypadkach 
organizację konferencji i badań.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Zakup sprzętu ze środków 
instrumentu unijnego, który zakłada 
wsparcie finansowe na zakup sprzętu do 
kontroli celnej26 może mieć pozytywny 
wpływ na zwalczanie nadużyć 
finansowych naruszających interesy 
finansowe UE. Istnieje wspólna 
odpowiedzialność nałożona na 
wspomniany instrument oraz program, aby 

(13) Zakup sprzętu ze środków 
instrumentu unijnego, który zakłada 
wsparcie finansowe na zakup sprzętu do 
kontroli celnej26 może mieć pozytywny 
wpływ na zwalczanie nadużyć 
finansowych naruszających interesy 
finansowe UE. Istnieje wspólna 
odpowiedzialność nałożona na 
wspomniany instrument oraz program, aby 
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unikać wszelkich przypadków powielania 
wsparcia Unii. Wsparcie udzielane 
w ramach programu powinno zasadniczo 
dotyczyć zakupu rodzajów sprzętu, które 
nie wchodzą w zakres instrumentu Unii na 
potrzeby sprzętu do kontroli celnej, lub 
sprzętu, w przypadku którego 
beneficjentami są organy inne niż organy, 
dla których przeznaczony jest instrument 
Unii na potrzeby sprzętu do kontroli celnej. 
Szczególnie w kontekście przygotowań do 
rocznych programów prac należy unikać 
powielania się zakresów.

unikać wszelkich przypadków powielania 
wsparcia Unii. Wsparcie udzielane 
w ramach programu powinno zasadniczo 
dotyczyć zakupu rodzajów sprzętu, które 
nie wchodzą w zakres instrumentu Unii na 
potrzeby sprzętu do kontroli celnej, lub 
sprzętu, w przypadku którego 
beneficjentami są organy inne niż organy, 
dla których przeznaczony jest instrument 
Unii na potrzeby sprzętu do kontroli celnej. 
Ponadto sfinansowany sprzęt powinien 
być jednoznacznie wykorzystywany do 
ochrony interesów finansowych Unii. 
Unikanie powielania się zakresów i 
wypracowanie efektów synergii między 
tym programem a innymi odnośnymi 
programami w takich obszarach jak 
wymiar sprawiedliwości, cła i sprawy 
wewnętrzne należy zagwarantować w 
szczególności w kontekście 
przygotowywania programów prac.

_________________ _________________
26 [ref] 26 [ref]

Uzasadnienie

Zgodnie z uwagami Trybunału Obrachunkowego zawartymi w jego sprawozdaniu specjalnym 
nr 19/2017 pt. „Procedury przywozu – luki w ramach prawnych i nieskuteczne wdrażanie 
wpływają negatywnie na interesy finansowe UE”.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W ramach programu wspiera się 
współpracę między organami 
administracji i organami ścigania państw 
członkowskich, a także między państwami 
członkowskimi a Komisją, w tym 
Europejskim Urzędem ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF), oraz 
innymi właściwymi organami i agencjami 
Unii takimi, jak Agencja Unii 
Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów 
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Sprawiedliwości w Sprawach Karnych 
(Eurojust) i Agencja Unii Europejskiej ds. 
Współpracy Organów Ścigania (Europol), 
aby zagwarantować skuteczniejszą 
ochronę interesów finansowych Unii. W 
ramach tego programu będzie się także 
wspierać współpracę z Prokuraturą 
Europejską w odnośnych dziedzinach, 
kiedy urząd ten rozpocznie swoją 
działalność.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Udział w programie powinny mieć 
kraje należące do Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), 
które są członkami Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG). Program powinien 
być otwarty na uczestnictwo krajów 
przystępujących, kandydatów 
i potencjalnych kandydatów, a także 
krajów objętych europejską polityką 
sąsiedztwa, zgodnie z ogólnymi zasadami 
i ogólnymi warunkami udziału tych państw 
w programach Unii ustanowionymi 
w odpowiednich umowach ramowych 
i decyzjach rady stowarzyszenia lub 
podobnych porozumieniach. Również 
pozostałe państwa trzecie powinny móc 
uczestniczyć w programie, pod warunkiem 
że przystąpią do umowy dotyczącej ich 
udziału w programach unijnych.

(14) Udział w programie powinny mieć 
kraje należące do Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), 
które są członkami Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG). Program powinien 
być otwarty na uczestnictwo krajów 
przystępujących, krajów kandydujących i 
potencjalnych krajów kandydujących, 
a także krajów objętych europejską 
polityką sąsiedztwa, zgodnie z ogólnymi 
zasadami i ogólnymi warunkami udziału 
tych państw w programach Unii 
ustanowionymi w odpowiednich umowach 
ramowych i decyzjach rady stowarzyszenia 
lub podobnych porozumieniach. Również 
pozostałe państwa trzecie powinny móc 
uczestniczyć w programie, pod warunkiem 
że zawarły z Unią układ o stowarzyszeniu 
lub przystąpią do umowy dotyczącej ich 
udziału w programach unijnych.

Uzasadnienie

Celem jest dodanie konkretnego odniesienia do państw trzecich, które zawarły układ o 
stowarzyszeniu z UE.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia



RR\1176078PL.docx 13/35 PE630.376v02-00

PL

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W szczególności należy zachęcać 
do udziału podmioty ustanowione w 
krajach, w których obowiązuje układ o 
stowarzyszeniu z Unią, aby poprawić 
ochronę interesów finansowych Unii 
poprzez współpracę celną i wymianę 
najlepszych praktyk, zwłaszcza w zakresie 
sposobów zwalczania nadużyć 
finansowych, korupcji i innych 
nielegalnych działań naruszających 
interesy finansowe Unii oraz w zakresie 
podejmowania wyzwań pojawiających się 
w wyniku rozwoju nowych technologii.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Zgodnie z ust. 22 i 23 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
lepszego stanowienia prawa35 konieczna 
jest ewaluacja programu na podstawie 
informacji zebranych w drodze 
szczegółowych wymogów w zakresie 
monitorowania, unikając przy tym 
nadmiernych regulacji i obciążeń 
administracyjnych, zwłaszcza po stronie 
państw członkowskich. Wymogi te, 
w stosownych przypadkach, mogą 
obejmować mierzalne wskaźniki, jako 
podstawę ewaluacji skutków programu 
w terenie.

(22) Zgodnie z ust. 22 i 23 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
lepszego stanowienia prawa35 konieczna 
jest ewaluacja programu na podstawie 
informacji zebranych w drodze wymogów 
w zakresie sprawozdawczości, a 
mianowicie w odniesieniu do wyników, 
monitorowania i oceny, unikając przy tym 
nadmiernych regulacji i obciążeń 
administracyjnych, zwłaszcza po stronie 
państw członkowskich. Wymogi te, 
w stosownych przypadkach, mogą 
obejmować mierzalne wskaźniki, jako 
podstawę ewaluacji skutków programu 
w terenie. Ewaluacja powinna być 
przeprowadzona przez niezależny podmiot 
oceniający.

__________________ __________________
35 Porozumienie międzyinstytucjonalne 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej i Komisją Europejską 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 

35 Porozumienie międzyinstytucjonalne 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej i Komisją Europejską 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
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lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 
z 12.5.2016, s. 1).

lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 
z 12.5.2016, s. 1).

Uzasadnienie

Celem jest dostosowanie do Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu opracowania przepisów 
dotyczących monitorowania i ewaluacji 
programu należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie 
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(23) W celu uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do przyjmowania programów 
prac. Ponadto, aby możliwe było 
wprowadzanie zmian do niniejszego 
rozporządzenia, należy, zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów w 
odniesieniu do wskaźników określonych w 
załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie 
z zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.
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Uzasadnienie

Celem jest dostosowanie do standardowej klauzuli dotyczącej aktów delegowanych 
uzgodnionej w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi 181,207 mln EUR według cen 
bieżących.

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi 321 314 000 EUR według cen z 
2018 r. (362 414 000 EUR według cen 
bieżących).

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 13 września 2018 r. niniejsza 
poprawka odzwierciedla dane zawarte w sprawozdaniu okresowym w sprawie wieloletnich 
ram finansowych na lata 2021–2027 przyjętym na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 listopada 
2018 r.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 114,207 mln EUR na cel, o którym 
mowa w art. 2 ust. 2 lit. a);

a) 202 512 000 EUR według cen z 
2018 r. (228 414 000 EUR według cen 
bieżących) na cel, o którym mowa w art. 2 
ust. 2 lit. a);

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 7 mln EUR na cel, o którym mowa 
w art. 2 ust. 2 lit. b);

b) 12 412 000 EUR według cen z 
2018 r. (14 mln EUR według cen 
bieżących) na cel, o którym mowa w art. 2 
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ust. 2 lit. b);

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 60 mln EUR na cel, o którym 
mowa w art. 2 ust. 2 lit. c).

c) 106 390 000 EUR według cen z 
2018 r. (120 mln EUR według cen 
bieżących) na cel, o którym mowa w art. 2 
ust. 2 lit. c);

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja jest uprawniona do 
dokonania realokacji środków 
finansowych między celami określonymi 
w art. 2 ust. 2. Jeżeli realokacja oznacza 
zmianę jednej z kwot określonych w ust. 2 
niniejszego artykułu o co najmniej 10%, 
dokonuje się jej na podstawie aktu 
delegowanego przyjmowanego zgodnie z 
art. 14.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z kwoty, o której mowa w ust. 1, 
można również pokrywać wydatki na 
wsparcie techniczne i administracyjne 
związane z realizacją programu, takie jak 
działania przygotowawcze, monitorowanie, 
kontrola, audyt i ocena, w tym na systemy 
informatyczne dla przedsiębiorstw.

3. Z kwoty, o której mowa w ust. 1, 
można również pokrywać wydatki na 
wsparcie techniczne i administracyjne 
związane z realizacją programu, takie jak 
działania przygotowawcze, monitorowanie, 
kontrola, audyt i ocena, w tym na systemy 
informatyczne dla przedsiębiorstw. 
Ponadto orientacyjny przydział, o którym 
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mowa w ust. 2 lit. a), należycie uwzględnia 
fakt, że program ten jako jedyny zajmuje 
się w szczególności aspektem ochrony 
interesów finansowych Unii związanym z 
wydatkami.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera d – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnia właściwą równowagę 
w odniesieniu do wkładów i korzyści 
państwa trzeciego uczestniczącego 
w programach unijnych;

skreśla się

Uzasadnienie

Ta treść jest ujęta w pozostałych literach tego samego akapitu.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Program może zapewniać 
finansowanie w dowolnej formie 
przewidzianej w rozporządzeniu 
finansowym, w szczególności w postaci 
dotacji i zamówień, a także zwrotu 
kosztów podróży i pobytu, jak 
przewidziano w art. 238 rozporządzenia 
finansowego.

2. Program może zapewniać 
finansowanie w dowolnej formie 
przewidzianej w rozporządzeniu 
finansowym, w szczególności w postaci 
dotacji zgodnie z tytułem VIII i zamówień 
zgodnie z tytułem VII, a także zwrotu 
kosztów podróży i pobytu, jak 
przewidziano w art. 238 rozporządzenia 
finansowego.

Uzasadnienie

Celem jest dodanie odniesień do rozporządzenia finansowego.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

DOTACJE skreśla się

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dotacje w ramach programu są 
przyznawane i zarządzane zgodnie 
z tytułem VIII rozporządzenia 
finansowego.

Poziom współfinansowania w przypadku 
dotacji udzielanych w ramach programu 
nie może przekraczać 80 % kosztów 
kwalifikowalnych. W wyjątkowych i 
należycie uzasadnionych przypadkach, 
określonych w programach prac, o 
których mowa w art. 10, stopa 
współfinansowania nie może przekraczać 
90% kosztów kwalifikowalnych.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do finansowania kwalifikują się wyłącznie 
działania służące realizacji celów, 
o których mowa w art. 2.

Do finansowania kwalifikują się 
następujące działania służące realizacji 
celów, o których mowa w art. 2:

a) udostępnianie wiedzy technicznej, 
specjalistycznego i zaawansowanego 
technicznie sprzętu oraz skutecznych 
narzędzi informatycznych 
wzmacniających współpracę 
transnarodową i międzydyscyplinarną 
oraz współpracę z Komisją;
b) zwiększanie wymiany personelu na 
potrzeby konkretnych projektów, 
zapewnianie niezbędnego wsparcia i 
ułatwianie prowadzenia dochodzeń, w 
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szczególności ustanawiania wspólnych 
zespołów dochodzeniowo-śledczych i 
podejmowania operacji transgranicznych;
c) zapewnianie wsparcia 
technicznego i operacyjnego w 
dochodzeniach krajowych, zwłaszcza 
wsparcia dla organów celnych i organów 
ścigania, w celu wzmocnienia walki z 
nadużyciami finansowymi i innymi 
nielegalnymi działaniami;
d) budowanie zdolności w zakresie 
technologii informatycznych w państwach 
członkowskich i państwach trzecich, 
zwiększanie wymiany danych, tworzenie i 
udostępnianie narzędzi informatycznych 
na potrzeby dochodzeń oraz 
monitorowanie pracy wywiadowczej;
e) organizowanie specjalistycznych 
szkoleń, warsztatów z zakresu analizy 
ryzyka, konferencji i badań mających na 
celu poprawę współpracy i koordynacji 
między służbami, których dotyczy ochrona 
interesów finansowych Unii;
f) finansowanie zestawu aplikacji 
informatycznych używanych przez służby 
celne w ramach wspólnego systemu 
informacji zarządzanego przez Komisję, 
które opracowano, aby umożliwić 
wykonywanie zadań powierzonych 
Komisji na mocy rozporządzenia Rady 
(WE) nr 515/971a;
g) finansowanie bezpiecznego 
narzędzia komunikacji elektronicznej, 
które ułatwi państwom członkowskim 
wywiązywanie się z obowiązku zgłaszania 
wykrytych nieprawidłowości, w tym 
nadużyć finansowych, i które będzie 
wspierać zarządzanie 
nieprawidłowościami i ich analizę;
h) wszelkie inne działania 
przewidziane w programach prac 
określonych w art. 10, jakie są niezbędne 
do osiągnięcia ogólnych i szczegółowych 
celów programu ustanowionych w art. 2.
__________________
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1a Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z 
dnia 13 marca 1997 r. w sprawie 
wzajemnej pomocy między organami 
administracyjnymi państw członkowskich 
i współpracy między państwami 
członkowskimi a Komisją w celu 
zapewnienia prawidłowego stosowania 
przepisów prawa celnego i rolnego (Dz.U. 
L 82 z 22.3.1997, s. 1).

Uzasadnienie

Artykuł powinien zawierać bardziej szczegółowy opis działań kwalifikowalnych.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wspierane działanie dotyczy zakupu 
sprzętu, Komisja dba o to, aby 
sfinansowany sprzęt przyczyniał się do 
ochrony interesów finansowych Unii.

Uzasadnienie

Zgodnie z uwagami Trybunału Obrachunkowego zawartymi w jego sprawozdaniu specjalnym 
nr 19/2017 pt. „Procedury przywozu – luki w ramach prawnych i nieskuteczne wdrażanie 
wpływają negatywnie na interesy finansowe UE”.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wszelkie podmioty prawne 
utworzone na mocy prawa unijnego lub 
wszelkie organizacje międzynarodowe.

c) wszelkie podmioty prawne 
utworzone na mocy prawa unijnego lub 
wszelkie organizacje międzynarodowe w 
rozumieniu art. 156 rozporządzenia 
finansowego.
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Uzasadnienie

Celem jest dodanie odniesienia do rozporządzenia finansowego.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy prac są przyjmowane przez 
Komisję w drodze aktów delegowanych 
zgodnie z art. 14.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja bada możliwości uzyskania 
efektów synergii między programem a 
innymi odnośnymi programami w takich 
obszarach jak wymiar sprawiedliwości, cła 
i sprawy wewnętrzne oraz dba o to, aby 
nie dochodziło do powielania działań w 
kontekście przygotowywania programów 
prac.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy prac publikuje się na stronie 
internetowej Komisji i przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu, który 
ocenia ich treść i wyniki w ramach 
rocznej ewaluacji dotyczącej ochrony 
interesów finansowych Unii.
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby zapewnić skuteczną ocenę 
postępów w realizacji programu 
w odniesieniu do jego celów, Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 14, 
aktów delegowanych dotyczących 
załącznika II w celu dokonania przeglądu 
lub uzupełnienia wskaźników, jeżeli uzna 
to za konieczne, i uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia o przepisy w sprawie 
ustanowienia ram monitorowania i oceny.

2. Aby zapewnić skuteczną ocenę 
postępów w realizacji programu 
w odniesieniu do jego celów, Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 14, 
aktów delegowanych dotyczących 
załącznika II w celu dokonania przeglądu 
lub uzupełnienia wskaźników, jeżeli uzna 
to za konieczne.

Uzasadnienie

Wspomniane ramy obecnie nie istnieją.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
roczne dotyczące wyników programu.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oceny przeprowadza się w terminie 
pozwalającym na uwzględnienie ich 
wyników w procesie decyzyjnym.

1. Oceny są przeprowadzane przez 
niezależny podmiot oceniający w terminie 
pozwalającym na uwzględnienie ich 
wyników w procesie decyzyjnym.
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po zakończeniu realizacji 
programu, lecz nie później niż cztery lata 
po upływie okresu określonego w art. 1, 
Komisja przeprowadza ocenę końcową 
programu.

3. Po zakończeniu realizacji 
programu, lecz nie później niż trzy lata po 
upływie okresu określonego w art. 1, 
Komisja przeprowadza ocenę końcową 
programu.

Uzasadnienie

Celem jest poddanie programu ocenie po trzech latach.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przekazuje wnioski z tych 
ocen, opatrzone własnymi komentarzami, 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu, Komitetowi Regionów 
i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu.

4. Komisja przekazuje wnioski z tych 
ocen, opatrzone własnymi komentarzami, 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu, Komitetowi Regionów i 
Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu oraz publikuje je na 
swojej stronie internetowej.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 10 i 13 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
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upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

Celem jest dodanie standardowej klauzuli, której zabrakło we wniosku.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie finansowania unijnego (w 
szczególności podczas promowania działań 
i ich wyników) poprzez dostarczanie 
spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 
informacji skierowanych do różnych grup 
odbiorców, w tym do mediów i opinii 
publicznej. Uznanie pochodzenia 
i zapewnienie eksponowania finansowania 
unijnego nie jest wymagane, jeśli mogą 
one zmniejszyć skuteczność działań 
operacyjnych w zakresie ceł i zwalczania 
nadużyć finansowych.

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
maksymalne eksponowanie finansowania 
unijnego (w szczególności podczas 
promowania działań i ich rezultatów) 
poprzez dostarczanie spójnych, 
skutecznych i proporcjonalnych informacji 
skierowanych do różnych grup odbiorców, 
w tym do mediów i opinii publicznej. 
Uznanie pochodzenia i zapewnienie 
eksponowania finansowania unijnego nie 
jest wymagane, jeśli mogą one zmniejszyć 
skuteczność działań operacyjnych 
w zakresie ceł i zwalczania nadużyć 
finansowych.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne związane 
z programem, jego działaniami i wynikami. 
Zasoby finansowe przydzielone na 
program przyczyniają się również do 
komunikacji instytucjonalnej w zakresie 

2. Komisja prowadzi regularne 
działania informacyjne i komunikacyjne 
związane z programem, jego działaniami i 
wynikami. Zasoby finansowe przydzielone 
na program przyczyniają się również do 
komunikacji instytucjonalnej w zakresie 



RR\1176078PL.docx 25/35 PE630.376v02-00

PL

priorytetów politycznych Unii, o ile są one 
związane z celami, o których mowa 
w art. 2.

priorytetów politycznych Unii, o ile są one 
związane z celami, o których mowa 
w art. 2.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – akapit 2 – punkt 1.1 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) liczby i rodzaju działań 
organizowanych i finansowanych lub 
współfinansowanych ze środków 
programu;

Uzasadnienie

Celem jest uwzględnienie wskaźników ilościowych i jakościowych.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – akapit 2 – punkt 1.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2 : odsetek państw członkowskich 
otrzymujących wsparcie każdego roku 
w ramach programu.

1.2 : wykazu państw członkowskich 
otrzymujących każdego roku wsparcie z 
programu wraz z odpowiednim 
przydziałem finansowania.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – akapit 4 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) liczba zgłoszeń o 
nieprawidłowościach;

Uzasadnienie

Celem jest uwzględnienie wskaźników ilościowych.
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskaźnik zadowolenia użytkowników 
korzystających z systemu informacji w 
celu zwalczania nadużyć finansowych

Poprawka 43Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – akapit 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Liczba i rodzaj działań związanych z 
wzajemnym wsparciem
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23.11.2018

OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych
(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Nedzhmi Ali

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Należy odpowiednio uwzględnić 
różnorodność systemów prawnych i 
administracyjnych w państwach 
członkowskich, aby usuwać 
nieprawidłowości i zwalczać nadużycia 
finansowe. Wahania liczby 
nieprawidłowości mogą mieć związek z 
progresją cykli wieloletniego 
programowania oraz z późnym 
zgłaszaniem nieprawidłowości. Wszystko 
to wymaga stworzenia jednolitego systemu 
zbierania od państw członkowskich 
porównywalnych danych o 
nieprawidłowościach i nadużyciach 
finansowych, by unormować proces 
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zgłaszania oraz zapewnić jakość 
składanych informacji i porównywalność 
danych.

Uzasadnienie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie sprawozdania 
rocznego za 2016 r. dotyczącego ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć 
finansowych.  Dostępne na stronie internetowej: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-
0196&language=PL&ring=A8-2018-0135

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Znaczenie działań 
zapobiegawczych Komisji i OLAF jest 
niepodważalne, jak również lepsze 
wdrażanie systemów EDES i systemu 
informacji w celu zwalczania nadużyć 
finansowych (AFIS) oraz realizacja 
krajowych strategii zwalczania nadużyć 
finansowych. Z wymogów tych wynika 
konieczność opracowania ram cyfryzacji 
wszystkich procesów wdrażania polityki 
UE (zaproszenia do składania wniosków, 
składane wnioski, ocena, wdrażanie, 
płatności), które mają być stosowane przez 
wszystkie państwa członkowskie.

Uzasadnienie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie sprawozdania 
rocznego za 2016 r. dotyczącego ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć 
finansowych. Dostępne na stronie internetowej: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-
0196&language=PL&ring=A8-2018-0135

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wsparcie Unii w obszarach 
ochrony interesów finansowych Unii na 
rzecz zgłaszania nieprawidłowości 
i wzajemnego wsparcia administracyjnego 
i współpracy w kwestiach celnych 
i rolnych należy usprawnić w ramach 
jednego programu, tj. programu UE 
w zakresie zwalczania nadużyć 
finansowych (zwanego dalej 
„programem”) w celu zwiększenia synergii 
i elastyczności budżetu, a także 
uproszczenia procesu zarządzania.

(6) Wsparcie Unii w obszarach 
ochrony interesów finansowych Unii na 
rzecz zgłaszania nieprawidłowości 
i wzajemnego wsparcia administracyjnego 
i współpracy w kwestiach celnych 
i rolnych należy usprawnić w ramach 
jednego programu, tj. programu UE 
w zakresie zwalczania nadużyć 
finansowych (zwanego dalej 
„programem”) w celu zwiększenia synergii 
i elastyczności budżetu, a także 
uproszczenia procesu zarządzania. 
Ponadto w trakcie opracowywania 
rocznych programów prac zbadana 
zostanie możliwość unikania powielania 
działań oraz szukania synergii między 
unijnym programem zwalczania nadużyć 
finansowych a innymi odnośnymi 
programami w takich obszarach jak 
wymiar sprawiedliwości, cła i sprawy 
wewnętrzne.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Określone w rozporządzeniu 
finansowym przepisy regulują 
w szczególności procedurę ustalania 
i wykonania budżetu poprzez dotacje, 
zamówienia, nagrody, wykonanie 
pośrednie i przewidują kontrole dotyczące 
odpowiedzialności podmiotów działań 
finansowych. Przepisy przyjęte na 
podstawie art. 322 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
dotyczą również ochrony budżetu Unii 
w przypadku uogólnionych braków 

(10) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Określone w rozporządzeniu 
finansowym przepisy regulują 
w szczególności procedurę ustalania 
i wykonania budżetu poprzez dotacje, 
zamówienia, nagrody, wykonanie 
pośrednie i przewidują kontrole dotyczące 
odpowiedzialności podmiotów działań 
finansowych. Zamówienia publiczne 
finansowane w całości lub w części z 
budżetu Unii na mocy programu UE w 
zakresie zwalczania nadużyć finansowych 
podlegają m.in. zasadom przejrzystości, 
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w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, gdyż poszanowanie dla 
praworządności stanowi zasadniczy 
warunek wstępny należytego zarządzania 
finansami i skutecznego finansowania 
przez UE.

proporcjonalności, równego traktowania i 
niedyskryminacji, natomiast dotacje 
podlegają ponadto zasadom 
współfinansowania, niełączenia dotacji, 
zakazu podwójnego finansowania, 
niedziałania wstecz i niedochodowości. 
Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej dotyczą również ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności 
w państwach członkowskich, gdyż 
poszanowanie dla praworządności stanowi 
zasadniczy warunek wstępny należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
finansowania przez UE.

Uzasadnienie

Zob. art. 160 ust. 1 zasad finansowych (zasady mające zastosowanie do zamówień 
publicznych i koncesji) oraz art. 188 zasad finansowych (ogólne zasady mające zastosowanie 
do dotacji)

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 Artykuł 3

Budżet Budżet

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi 181,207 mln EUR według cen 
bieżących.

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi 322 000 000 EUR w cenach z 2018 
r. (363 000 000 EUR w cenach bieżących).

2. Szacunkowy podział kwoty, 
o której mowa w ust. 1, jest następujący:

2. Szacunkowy podział kwoty, 
o której mowa w ust. 1, jest następujący:

a) 114,207 mln EUR na cel, o którym 
mowa w art. 2 ust. 2 lit. a);

a) 203 000 000 EUR w cenach z 2018 
r. (229 000 000 EUR w cenach bieżących) 
na cel, o którym mowa w art. 3 ust. 2 
lit. b);

b) 7 mln EUR na cel, o którym mowa 
w art. 2 ust. 2 lit. b);

b) 12 000 000 EUR w cenach z 2018 
r. (14 000 000 EUR w cenach bieżących) 
na cel, o którym mowa w art. 2 ust. 2 
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lit. b);

c) 60 mln EUR na cel, o którym 
mowa w art. 2 ust. 2 lit. c).

c) 107 000 000 EUR w cenach z 2018 
r. (120 000 000 EUR w cenach bieżących) 
na cel, o którym mowa w art. 2 ust. 2 
lit. c).

3. Z kwoty, o której mowa w ust. 1, 
można również pokrywać wydatki na 
wsparcie techniczne i administracyjne 
związane z realizacją programu, takie jak 
działania przygotowawcze, monitorowanie, 
kontrola, audyt i ocena, w tym na systemy 
informatyczne dla przedsiębiorstw.

3. Z kwoty, o której mowa w ust. 1, 
można również pokrywać wydatki na 
wsparcie techniczne i administracyjne 
związane z realizacją programu, takie jak 
działania przygotowawcze, monitorowanie, 
kontrola, audyt i ocena, w tym na systemy 
informatyczne dla przedsiębiorstw.
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