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WSKAZÓWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji, prania pieniędzy i 

ogólnie ochrona interesów finansowych Unii powinny być kluczowymi elementami 

strategii politycznej Unii; mając na uwadze, że zarówno Unia Europejska, jak i państwa 

członkowskie mają obowiązek chronić interesy finansowe Unii przed przestępstwami, 

które powodują znaczne szkody finansowe; 

B. mając na uwadze, że różnorodność systemów prawnych i administracyjnych w państwach 

członkowskich skutkuje trudnymi warunkami dla usuwania nieprawidłowości i 

zwalczania nadużyć finansowych; mając na uwadze, że wszelkie przypadki 

niewłaściwego wykorzystania środków finansowych UE oznaczają straty nie tylko na 

płaszczyźnie indywidualnej, ale i zbiorowej; 

C. mając na uwadze, że z powodu braku skuteczności istniejących instrumentów takich jak 

Konwencja w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich w 

dziedzinie zwalczania oszustw, korupcji, prania pieniędzy i innych nielegalnych praktyk 

naruszających interesy finansowe Unii Komisja przedstawiła dwa wnioski ustawodawcze 

dotyczące instrumentów w dziedzinie prawa karnego: dyrektywy o ochronie interesów 

finansowych Unii (dyrektywa PIF) oraz rozporządzenia w sprawie ustanowienia 

Prokuratury Europejskiej, które mają na celu wzmocnienie i zwiększenie skuteczności 

prawa karnego w zakresie ochrony interesów finansowych UE; 

D. mając na uwadze, że utworzenie, we współpracy z właściwymi organami państw 

członkowskich, Prokuratury Europejskiej mającej uprawnienia do prowadzenia 

postępowań karnych w sprawie przestępstw naruszających interesy finansowe Unii 

Europejskiej jest niezbędne w walce z transgranicznymi nadużyciami finansowymi oraz 

wysuwaniu na pierwszy plan ochrony budżetu UE w całej Europie;  

E. mając na uwadze, że odpowiedzialność za gromadzenie zasobów własnych, m.in. w 

formie pobierania podatku VAT i ceł, ponoszą przede wszystkim państwa członkowskie; 

F. mając na uwadze, że zjawisko korupcji dotyczy wszystkich państw członkowskich i 

kosztuje gospodarkę UE ok. 120 mld EUR rocznie, o czym mowa w pierwszym 

sprawozdaniu Komisji w sprawie polityki antykorupcyjnej Unii Europejskiej 

opublikowanym w lutym 2014 r.; 

G. mając na uwadze, że korupcja może przyczyniać się do finansowania działalności siatek 

przestępczości zorganizowanej lub siatek terrorystycznych w Europie; mając na uwadze, 

że korupcja podważa również zaufanie obywateli do instytucji i procesów 

demokratycznych; 

H. mając na uwadze, że poza założeniem cywilizacyjnym opartym na zasadach etycznych 

stanowiących nierozłączny element państwa prawa, zwalczanie nadużyć finansowych i 

korupcji przyczynia się do konkurencyjności Unii w gospodarce światowej; 
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1. z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie przez Komisję nowej polityki na rzecz zwalczania 

nadużyć finansowych na szczeblu UE, w myśl zasady należytego zarządzania finansami i 

przy zapewnieniu właściwej ochrony interesów finansowych UE; 

2. uznaje wysiłki Parlamentu Europejskiego i Rady zmierzające do zwiększenia skuteczności 

ochrony interesów finansowych UE przez dążenie do przyjęcia projektu dyrektywy w 

sprawie zwalczania nadużyć finansowych za pośrednictwem prawa karnego (dyrektywa 

PIF); zachęca Radę do nadania nowej dynamiki negocjacjom w sprawie dyrektywy PIF, 

aby wzmocnić istniejące ramy prawne dzięki ustanowieniu wspólnych przepisów 

minimalnych w sprawie definicji przestępstw dotyczących wszystkich rodzajów 

zachowań naruszających interesy finansowe Unii, obejmujących swoim zakresem VAT, 

oraz dzięki ustanowieniu sankcji i minimalnych norm dotyczących terminów w 

odniesieniu do takich spraw, zwłaszcza w świetle decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w sprawie Taricco, w której stwierdzono, że istnieje bezpośredni związek 

między poborem podatku VAT w państwach członkowskich a interesami finansowymi 

UE; 

3. ponawia apel do Rady o informowanie Parlamentu, który musi ostatecznie zatwierdzić 

proponowany akt prawny, o toczących się negocjacjach w sprawie utworzenia 

Prokuratury Europejskiej i ścisłe włączanie go w te negocjacje, a także przypomina 

zalecenia sformułowane w swoich rezolucjach z marca 2014 r. i kwietnia 2015 r.; 

podkreśla, że rozporządzenie w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej powinno 

zostać szybko przyjęte, tak aby Prokuratura Europejska miała kompetencje 

dochodzeniowe w dziedzinie wszystkich przestępstw na szkodę interesów finansowych 

UE, w tym oszustw związanych z podatkiem VAT, oraz mogła ścigać domniemanych 

sprawców; 

4. podkreśla, że w wielu państwach członkowskich oszustwa związane z podatkiem VAT i 

unikanie opodatkowania VAT-em nadal utrzymują się na wysokim poziomie; wyraża 

zaniepokojenie utratą dochodów z tytułu podatku VAT w UE, szacowaną w 2013 r. na 

kwotę 168 mld EUR; apeluje do Komisji o pełne korzystanie z przysługujących jej 

uprawnień wykonawczych, aby zarówno nadzorować państwa członkowskie, jak i 

pomagać im w zwalczaniu oszustw związanych z podatkiem VAT i unikaniem płacenia 

podatku; 

5. zauważa z zaniepokojeniem, że liczba zgłoszonych w 2014 r. przypadków 

nieprawidłowości w wydatkach UE, określonych jako nadużycia finansowe, spadła tylko 

o 4%, po wzroście o 76% w 2013 r.; podkreśla znaczenie zwiększenia sprawozdawczości 

w dziedzinie nadużyć finansowych w całej UE, tak aby można było uzyskać bardziej 

klarowny obraz sytuacji oraz wprowadzić niezbędne mechanizmy i procedury działań 

następczych w celu skuteczniejszego zajęcia się tą kwestią; w związku z tym podkreśla, 

jak ważne jest, by Komisja przedstawiała dane, które dokładnie odzwierciedlają skalę 

nadużyć finansowych w UE; 

6. zachęca państwa członkowskie do współpracy w dziedzinie zwalczania nadużyć 

finansowych za pośrednictwem istniejących instrumentów i agencji takich jak Europol, 

Eurojust i OLAF, a także do poprawy współpracy i zwiększenia spójności między tymi 

organami; 

7. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie sieci krajowych punktów kontaktowych w 
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państwach członkowskich oraz włączenie celów w zakresie zwalczania korupcji do 

procesu zarządzania gospodarczego europejskiego semestru; 

8. z zadowoleniem przyjmuje pierwsze sprawozdanie Komisji o zwalczaniu korupcji oraz jej 

zalecenia dla organów administracyjnych państw członkowskich; wzywa Komisję do 

opublikowania drugiego sprawozdania o zwalczaniu korupcji najpóźniej na początku 2016 

r. oraz do poinformowania o jego publikacji obywateli i wszystkie szczeble administracji 

publicznej; 

9. wzywa Komisję do propagowania corocznej oceny wyników państw członkowskich w 

dziedzinie zwalczania korupcji; zwraca się do Komisji o rozważenie opracowania systemu 

wskaźników i kryteriów na potrzeby pomiaru poziomu korupcji w państwach 

członkowskich; wzywa zatem Komisję do ścisłej współpracy z państwami członkowskimi 

w celu zagwarantowania kompleksowych, dokładnych i wiarygodnych danych;  

10. domaga się, by w celu zachowania wiarygodności instytucje UE świeciły przykładem i 

przestrzegały najwyższych standardów w dziedzinie pełnej przejrzystości wydatków 

publicznych, uczciwości i zapobiegania konfliktom interesów, zwłaszcza z myślą o 

obecnych wyzwaniach gospodarczych; zwraca się w związku z tym do Komisji o dodanie 

w zaplanowanym drugim sprawozdaniu rozdziału o wynikach działań instytucji UE w 

zakresie zwalczania korupcji; 

11. pamiętając, że 85% budżetu UE jest zarządzane przez państwa członkowskie, wzywa 

Komisję do zapewnienia skutecznej koordynacji między organizacjami zwalczającymi 

nadużycia finansowe a krajowymi organami wszystkich państw członkowskich dzięki 

mechanizmom współpracy i wymiany informacji; 

12. ponawia apel do Komisji, aby sprawnie promowała przepisy w sprawie minimalnego 

poziomu ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości w Unii Europejskiej; wzywa 

instytucje europejskie do zmiany swojego regulaminu pracowniczego w taki sposób, by 

nie tylko formalnie zobowiązywał on urzędników do zgłaszania nieprawidłowości, lecz 

również ustanawiał odpowiednie środki ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości; 

wzywa instytucje europejskie, które jeszcze tego nie zrobiły, i inne organy do 

bezzwłocznego wdrożenia art. 22 lit. c) regulaminu pracowniczego; 

13. powtarza, że zgodnie z art. 325 ust. 2 TFUE państwa członkowskie „podejmują takie 

same środki do zwalczania nadużyć finansowych naruszających interesy finansowe Unii, 

jakie podejmują do zwalczania nadużyć finansowych naruszających ich własne interesy 

finansowe”; jest zdania, że powyższe postanowienie nie jest przestrzegane w UE; jest 

zdania, że Komisja powinna opracować przekrojową politykę w zakresie walki z 

nadużyciami finansowymi i korupcją; podkreśla, że Komisja jest również odpowiedzialna 

za skuteczne wydatkowanie środków i wzywa w związku z tym Komisję do 

wprowadzenia wewnętrznych wymogów dotyczących wyników; 

14. zauważa, że kompleksowe ściganie przestępczości, w tym nadużyć finansowych, korupcji, 

prania pieniędzy, powiązanej z tym przestępczości zorganizowanej i innych nielegalnych 

działań naruszających interesy finansowe UE, jest warunkiem sine qua non skutecznego 

funkcjonowania UE; zwraca uwagę, że konieczne jest zapewnienie systemowego 

monitorowania przestrzegania zaleceń OLAF-u. 
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