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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: 

1. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte po czterech latach negocjacji w 

listopadzie 2016 r. między Parlamentem a Radą w sprawie wniosku dotyczącego 

dyrektywy o zwalczaniu za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów 

finansowych Unii (dyrektywa (UE) 2017/1371), w której ustanowiono minimalne 

zasady definiowania przestępstw i sankcji karnych w dziedzinie nadużyć naruszających 

interesy finansowe Unii oraz która obejmuje transgraniczne oszustwa związane z 

podatkiem VAT powodujące łączne szkody sięgające co najmniej 10 mln EUR; 

przypomina jednak, że próg ten zostanie poddany ocenie Komisji do dnia 6 lipca 2022 

r.; wzywa państwa członkowskie do jak najszybszego wdrożenia tej dyrektywy; 

2. wyraża zadowolenie z przyjęcia i wejścia w życie rozporządzenia Rady (UE) 2017/1939 

w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (EPPO), a także z postępów 

dokonanych przez Radę, które doprowadziły do porozumienia między 20 państwami 

członkowskimi na podstawie procedury wzmocnionej współpracy przewidzianej w art. 

86 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; zwraca się do wszystkich pozostałych 

państw członkowskich, aby jak najszybciej przystąpiły do procedury wzmocnionej 

współpracy w sprawie EPPO; przypomina, że rolą EPPO będzie prowadzenie 

postępowań przygotowawczych, wnoszenie i popieranie oskarżeń oraz wytaczanie 

powództw przeciwko sprawcom przestępstw naruszającym interesy finansowe Unii na 

mocy dyrektywy (UE) 2017/1371; 

3. apeluje do uczestniczących państw członkowskich i Komisji, aby możliwie jak 

najszybciej rozpoczęły prace przygotowawcze mające na celu uruchomienie EPPO oraz 

aby ściśle angażowały Parlament w procedury, w szczególności w mianowanie 

Prokuratora Generalnego; wzywa Komisję, aby wyznaczyła w możliwie najkrótszym 

terminie tymczasowego dyrektora administracyjnego EPPO – zgodnie z art. 20 

rozporządzenia w sprawie EPPO; nalega, aby jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem 

działalności EPPO zapewniono jej odpowiednią liczbę pracowników i wystarczające 

zasoby; przypomina, że EPPO musi być niezależna; 

4. apeluje o skuteczną współpracę między państwami członkowskimi, EPPO, OLAF i 

Eurojustem; przypomina o trwających negocjacjach dotyczących rozporządzenia w 

sprawie Eurojustu; zaznacza, że odpowiednie kompetencje Eurojustu, OLAF i EPPO 

muszą być jasno zdefiniowane; podkreśla, że w celu naprawdę skutecznego zwalczania 

nadużyć finansowych na szczeblu UE nowo ustanowiona EPPO, Eurojust oraz OLAF 

będą musiały sprawnie współpracować zarówno pod względem politycznym, jak i 

operacyjnym, tak by uniknąć jakiegokolwiek nakładania się zadań; przypomina w 

związku z tym, że uzgodnienia robocze między tymi trzema organami powinny zostać 

opracowane i przyjęte możliwie jak najszybciej zgodnie z art. 99–101 rozporządzenia 

Rady (UE) 2017/1939; nalega, aby EPPO posiadała uprawnienia do rozstrzygania 

sporów kompetencyjnych w sprawach istotnych dla wykonywania jej zadań; 

5. zachęca Komisję oraz państwa członkowskie, aby przedsięwzięły środki służące 

ochronie poufności źródeł informacji w celu zapobieżenia jakimkolwiek działaniom 
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dyskryminacyjnym lub groźbom; 

6. ubolewa nad faktem, że Komisja zaprzestała publikacji sprawozdań o zwalczaniu 

korupcji w UE i zamiast tego włączyła monitorowanie walki z korupcją do procesu 

europejskiego semestru w zakresie zarządzania gospodarczego; ponawia apel do 

Komisji o rozważenie wznowienia publikacji takich sprawozdań; 

7. wyraża zaniepokojenie wzrostem liczby nadużyć finansowych związanych z podatkiem 

VAT, w szczególności tak zwanych oszustw karuzelowych; przyjmuje do wiadomości 

wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Rady, która umożliwiłaby stosowanie przez 

państwa członkowskie pod pewnymi ściśle określonymi warunkami ogólnego 

mechanizmu odwrotnego obciążenia (GRCM); zwraca uwagę na wniosek Komisji w 

sprawie pakietu uproszczeń podatku VAT oraz obniżenia kosztów przestrzegania 

przepisów przez MŚP – z myślą o stworzeniu środowiska sprzyjającego rozwojowi 

MŚP i handlowi transgranicznemu; wzywa Komisję, aby znalazła kompleksowe, 

długoterminowe i ogólnounijne rozwiązanie kwestii oszustw związanych z podatkiem 

VAT; apeluje do wszystkich państw członkowskich o udział we wszystkich dziedzinach 

działalności sieci Eurofisc w celu ułatwienia wymiany informacji i koordynowania 

polityki przyczyniającej się do zwalczania tego typu nadużyć finansowych 

przynoszących szkodę budżetowi UE i budżetom krajowym; 

8. podkreśla rolę sygnalistów i dziennikarzy śledczych w zapobieganiu, wykrywaniu i 

zgłaszaniu nadużyć finansowych, uchylania się od opodatkowania, unikania 

opodatkowania i nieprawidłowości w odniesieniu do wydatków z budżetu UE, oraz w 

ochronie interesów finansowych Unii; zwraca uwagę, że ochrona sygnalistów ma 

zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania dobra publicznego i interesów finansowych 

UE oraz dla promowania kultury publicznej rozliczalności i uczciwości zarówno w 

instytucjach publicznych, jak i prywatnych; odnotowuje przeprowadzone przez Komisję 

w okresie od marca do maja 2017 r. otwarte konsultacje publiczne, które miały na celu 

zebranie opinii co do kwestii ochrony sygnalistów na szczeblu krajowym i unijnym; 

oczekuje planowanej inicjatywy Komisji mającej służyć wzmocnieniu ochrony 

sygnalistów w UE w najbliższych miesiącach; przypomina swoją rezolucję z dnia 14 

lutego 2017 r. w sprawie roli demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE; 

9. wzywa Komisję do upublicznienia rocznego sprawozdania z wykorzystania funduszy 

UE oraz z przelewów pieniężnych Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i 

Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na rzecz struktur offshore, z 

podaniem liczby i charakteru zablokowanych projektów, wyjaśnieniem powodów 

zablokowania projektów oraz działaniami następczymi mającymi zapewnić, że 

fundusze UE nie będą bezpośrednio lub pośrednio przyczyniać się do naruszania 

interesów finansowych UE. 
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