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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 
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)
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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

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 
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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 
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 na mocy programu UE w 
zakresie zwalczania nadużyć finansowych 
podlegają m.in. zasadom przejrzystości, 
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 
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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 
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.



AD\1169116PL.docx 7/8 PE626.966v02-00

PL

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł Unijny program zwalczania nadużyć finansowych

Odsyłacze COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT
14.6.2018

Opinia wydana przez
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG
14.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji 
opiniodawczej
       Data powołania

Nedzhmi Ali
11.7.2018

Rozpatrzenie w komisji 26.9.2018

Data przyjęcia 21.11.2018

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

28
2
1

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, 
André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, 
Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, 
Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri 
Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek 
Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, 
Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey 
Novakov, Tomáš Zdechovský



PE626.966v02-00 8/8 AD\1169116PL.docx

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
OPINIODAWCZEJ

28 +

ALDE Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier,
Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, 
Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, 
Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2 -

ENF André Elissen, Stanisław Żółtek

1 0

NI Eleftherios Synadinos

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się


	1169116PL.docx

