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WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. przypomina, że w kontekście trudności gospodarczych, jakich doświadczają obecnie 

państwa członkowskie, oraz w związku z niewystarczającymi zasobami w budżecie UE 

ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej jest szczególnie istotna; podkreśla, że 

funduszami UE należy właściwie zarządzać w jak najskuteczniejszy możliwy sposób; 

2. odnotowuje, że 321 nieprawidłowości zgłoszonych jako nadużycia finansowe oraz 4 672 

nieprawidłowości, których nie uznano za nadużycia finansowe, jest związanych z polityką 

spójności; przyjmuje do wiadomości, że w obu kategoriach liczba zgłoszeń wzrosła o 15% 

w porównaniu z rokiem 2012 oraz że, jak w poprzednich latach, w 2013 r. największa 

część (63%) kwot, w odniesieniu do których stwierdzono nieprawidłowości, była nadal 

związana z polityką spójności; zaznacza jednak, że w obu kategoriach odnośne kwoty 

zmalały, można zaobserwować stopniową poprawę opartą na doświadczeniach z 

poprzednich lat i po raz pierwszy polityka spójności nie jest obszarem wydatków 

budżetowych o najwyższej liczbie nieprawidłowości zgłoszonych jako nadużycia 

finansowe;  

3. stwierdza, że te dane statystyczne nadal stanowią jedynie przybliżony wskaźnik wpływu 

tych nieprawidłowości na budżet UE; uważa, że nieścisłości wynikają z różnic w 

podejściu stosowanym w poszczególnych państwach członkowskich i między nimi w 

zakresie wykrywania, klasyfikacji i zgłaszania nieprawidłowości, oraz stwierdza, że 

konieczna jest dalsza harmonizacja; uważa, że przedstawienie nieprawidłowości w sposób 

określający ich rodzaj i charakter jest przydatne w dążeniu do skoordynowania strategii; 

4. przyjmuje do wiadomości, że nieprawidłowości, które nie stanowią nadużyć finansowych, 

powstają często z powodu niedostatecznej znajomości przepisów lub zbyt 

skomplikowanych wymogów i regulacji; uważa, że uproszczenie przepisów i procedur 

może przynieść ograniczenie liczby nieprawidłowości niestanowiących nadużyć 

finansowych; apeluje do Komisji, państw członkowskich, regionów oraz samorządów 

lokalnych o zapewnienie wszechstronnych szkoleń organom i pracownikom 

uczestniczącym w zarządzaniu funduszami w ramach polityki spójności; apeluje do 

instytucji europejskich i państw członkowskich, aby oprócz rocznego sprawozdania w 

sprawie interesów finansowych UE prowadziły śródokresowe oceny służące sprawdzeniu, 

czy nowa struktura regulacyjna polityki spójności w większym stopniu zapobiega 

nieprawidłowościom i obniża ryzyko ich wystąpienia, jak również by dokonały oceny 

możliwości dalszego uproszczenia obowiązujących przepisów; 

5. uważa, że należy podjąć szczególne starania w obszarach, w których występuje wiele 

nieprawidłowości związanych z nadużyciami finansowymi; przypomina, jak istotna jest 

edukacja w dziedzinie zapobiegania nadużyciom i budowanie zdolności – zarówno w 

administracji publicznej, jak i wśród zainteresowanych stron, w tym organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego – w połączeniu z jasnymi przepisami i ich ścisłym 

stosowaniem, gdyż są one kluczem do skutecznego zapobiegania nadużyciom; 
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6. docenia starania podjęte przez państwa członkowskie w celu wykrywania, oceny i 

zgłaszania nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych; apeluje do państw 

członkowskich i ich władz o wzmożenie wysiłków i wymianę najlepszych praktyk w celu 

zapewnienia lepszej koordynacji i oceny ex ante, a także o wykorzystywanie ich 

potencjału do wykrywania i naprawiania błędów – dzięki pełnemu wykorzystywaniu 

dostępnych im informacji –zanim wystąpią do Komisji o zwrot środków; 

7. ponadto zwraca uwagę na znaczenie zewnętrznej pomocy i kontroli w zwalczaniu 

nieprawidłowości i nadużyć finansowych; jest przekonany o potencjalnych korzyściach 

płynących z istnienia spójnych europejskich ram prawnych służących ochronie interesów 

finansowych UE i wspiera w tym kontekście strategie zwalczania nadużyć finansowych 

wypracowane niedawno przez UE, a w szczególności wzywa: 

 a. wszystkie państwa członkowskie do wyznaczenia jednostek ds. koordynacji 

zwalczania nadużyć finansowych (AFCOS) oraz powierzenia im znaczących 

kompetencji i uprawnień oraz odpowiednich zasobów ludzkich i finansowych, a 

Komisję do zapewnienia harmonizacji tych jednostek we wszystkich państwach 

członkowskich; 

 b. Radę do poparcia dyrektywy w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów 

finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego oraz 

 c. Radę do poparcia ustanowienia Prokuratury Europejskiej, pod warunkiem że relacje 

między Prokuraturą Europejską a innymi istniejącymi organami UE zostaną 

dokładniej zdefiniowane i wyraźnie rozgraniczone, aby uniknąć obniżającego 

skuteczność nakładania się kompetencji; 

8. odnotowuje, że poziom nieprawidłowości i nadużyć finansowych wynikających z braku 

zgodności z przepisami o zamówieniach publicznych pozostaje wysoki; apeluje do państw 

członkowskich o szybką transpozycję do prawa krajowego niedawno przyjętej dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

zamówień publicznych1, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 

26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach 

gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych2, dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania 

koncesji3, w celu dalszego zmniejszenia ryzyka wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć 

finansowych. 

                                                 
1 Dz.U. L 94 z 28. 3. 2014, s. 65. 
2 Dz.U. L 94 z 28. 3. 2014, s. 243. 
3 Dz.U. L 94 z 28. 3. 2014, s. 1. 
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