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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. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie roczne Komisji i przypomina, że wspólne 

wysiłki państw członkowskich i Komisji na rzecz osiągnięcia celu zwiększania spójności 

regionalnej powinny zawsze iść w parze z ochroną interesów finansowych UE i państw 

członkowskich, dzięki czemu pieniądze podatników będą należycie wydatkowane, a 

wydatki w pełni rozliczane; zauważa, że zwalczanie nieprawidłowości związanych lub 

niezwiązanych z nadużyciami finansowymi zapewnia również lepsze warunki dla 

absorpcji środków UE oraz dla skutecznego zarządzania nimi, a jednocześnie poprawia 

postrzeganie przez ogół społeczeństwa projektów finansowanych ze środków UE; 

przypomina, że nie wszystkie nieprawidłowości stanowią nadużycia finansowe oraz że 

należy wyraźnie odróżniać błędy od nadużyć finansowych; podkreśla, że wykrycie 

niewielkich błędów nie powinno skutkować zawieszaniem programów finansowania; 

zwraca się do państw członkowskich o rozwiązanie problemów związanych z późnym 

zgłaszaniem nieprawidłowości; podkreśla, że za zwalczanie nadużyć finansowych 

odpowiadają wspólnie państwa członkowskie i Komisja; 

2. podkreśla, że w dziedzinie zwalczania nadużyć finansowych poczyniono już wiele 

postępów; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje niedawne utworzenie przy 

Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) nowej jednostki 

dochodzeniowej ds. europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz 

utworzenie w każdym państwie członkowskim jednostki ds. koordynacji zwalczania 

nadużyć finansowych (AFCOS); przypomina, że wysoki wzrost procentowy (21 %) 

nieprawidłowości w funduszach strukturalnych i spójności zgłoszonych jako nadużycia 

finansowe w 2015 r. może wynikać z tego, że płatności odnoszące się do okresu 

programowania 2007–2013 zostały prawie sfinalizowane; zauważa, że większość 

nieprawidłowości w polityce spójności dotyczy Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR); podkreśla, że 371 nieprawidłowości sklasyfikowanych jako 

związane z nadużyciami finansowymi w polityce spójności oraz 10 322 nieprawidłowości 

sklasyfikowane jako niezwiązane z nadużyciami finansowymi, zgłoszone w odniesieniu 

do roku 2015, to naruszenia, które zidentyfikowano i dla których przyjęto lub wkrótce 

przyjmie się środki naprawcze; 

3. uważa, że analiza porównawcza danych znajdujących się w sprawozdaniu rocznym z 

porównywalnymi danymi na temat krajowych systemów wydatkowania środków, w tym z 

danymi na temat nieprawidłowości i nadużyć finansowych, mogłaby pomóc w wyciąganiu 

ukierunkowanych wniosków dotyczących wydatków na politykę spójności, w tym na 

potrzeby związane z budowaniem zdolności; 

4. podkreśla konieczność wzmożenia wysiłków mających na celu wczesne wykrywanie 

wszelkiego rodzaju nieprawidłowości; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by 

dążyły do harmonizacji klasyfikowania, wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości 

między państwami członkowskimi; przypomina o pilnej potrzebie lepszego 

wykorzystywania informacji dostępnych w państwach członkowskich w celu wykrywania 

nadużyć finansowych; z zadowoleniem przyjmuje jednak środki zapobiegawcze i 
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naprawcze podjęte przez Komisję w celu unikania nieprawidłowości związanych i 

niezwiązanych z nadużyciami finansowymi; apeluje o ściślejszą współpracę między 

organami krajowymi państw członkowskich w celu zmniejszenia liczby nieprawidłowości 

i skuteczniejszego zapobiegania nadużyciom finansowym; 

5. podkreśla potrzebę usystematyzowanej koordynacji między instytucjami zarządzającymi a 

organami odpowiedzialnymi za zwalczanie nadużyć finansowych, a także znaczenie 

koordynacji i wymiany najlepszych praktyk między państwami członkowskimi oraz w 

poszczególnych państwach członkowskich, aby w jak największym stopniu ujednolicić 

podejście do kwestii zwalczania nadużyć finansowych; z zadowoleniem odnosi się do 

inicjatyw państw członkowskich zmierzających do przyjęcia wspólnej strategii na rzecz 

zwalczania nadużyć finansowych oraz wzywa Komisję do wzmożenia wysiłków na rzecz 

rozszerzenia tej strategii na wszystkie państwa członkowskie; podkreśla, że – jak 

wskazano w rocznym sprawozdaniu z działalności Dyrekcji Generalnej Komisji ds. 

Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) za rok 2015 – powodem większości 

wstrzymań i zawieszeń programów operacyjnych były uchybienia dotyczące organizacji 

organów zarządzania i kontroli, weryfikacji zarządzania pierwszego szczebla, ścieżki 

audytu i obsługi instrumentów inżynierii finansowej; 

6. wskazuje, że – w związku z brakiem europejskiej definicji nadużycia finansowego oraz z 

istnieniem różnych systemów prawnych – danych dotyczących nieprawidłowości, które 

zgłoszono, a następnie potwierdzono jako nadużycia finansowe, nie można 

wykorzystywać do celów statystycznych dla dokonywania klasyfikacji rozmiarów 

zjawiska nadużyć finansowych w państwach członkowskich; 

7. z uznaniem odnosi się do starań podejmowanych przez państwa członkowskie na rzecz 

wykrywania, oceniania i zgłaszania nieprawidłowości oraz na rzecz wdrażania 

skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych; podkreśla, że 

działania mające na celu zwalczanie nadużyć finansowych umożliwiają pobudzanie 

rozwoju; zwraca się do Komisji, by używała również pomocy technicznej do umacniania 

zdolności technicznej i administracyjnej instytucji zarządzających, aby zapewnić 

skuteczne systemy kontroli, w tym przez wprowadzenie prostszych i bardziej 

przejrzystych wniosków, które będą w stanie zmniejszyć zagrożenie nadużyciami 

finansowymi i zagwarantować możliwość pokrycia wszystkich poniesionych strat; zaleca 

zwiększenie przejrzystości na wszystkich szczeblach zarządzania projektami; zachęca 

Komisję i państwa członkowskie, by w dalszym ciągu podążały w obranym kierunku i 

stopniowo włączały do systemów i procedur kontroli systematyczne wykorzystywanie 

narzędzi informatycznych do celów zwalczania nieprawidłowości; wzywa Komisję do 

opracowania i przyjęcia specjalnych wytycznych, aby pomóc organom krajowym w 

wykrywaniu nieprawidłowości; 

8. zaleca dalsze promowanie zdecentralizowanych podejść do wdrażania programów i 

środków z zakresu polityki spójności oraz dalsze zachęcanie do ich przyjmowania, tak aby 

zwiększyć poczucie odpowiedzialności i obowiązku na szczeblu lokalnym w bliskim 

kontakcie z obywatelami, co przyczyni się do przeciwdziałania nadużyciom finansowym; 

zachęca Komisję do dalszej analizy stosowania w państwach członkowskich narzędzi z 

zakresu analizy ryzyka Arachne w celu usprawnienia weryfikacji zarządzania; 

9. wzywa Komisję do zintensyfikowania działań zapobiegawczych; z zadowoleniem 
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przyjmuje w tym kontekście utworzenie systemu wczesnego wykrywania zagrożeń oraz 

apeluje w szczególności o wzmocnienie potencjału technicznego i administracyjnego 

instytucji zarządzających, aby zapewnić solidniejsze systemy kontroli, które będą w stanie 

ograniczyć ryzyko nadużyć finansowych i zwiększyć zdolność ich wykrywania, w tym w 

regionach słabiej rozwiniętych, bez wprowadzania nadmiernych obciążeń finansowych i 

administracyjnych; 

10. podkreśla, że działania zapobiegawcze powinny obejmować ciągłe szkolenia i wsparcie 

dla pracowników właściwych organów odpowiedzialnych za zarządzanie środkami 

finansowymi i ich kontrolowanie, a także wymianę informacji i najlepszych praktyk 

między państwami członkowskimi; przypomina o decydującej roli, jaką odgrywają organy 

lokalne i regionalne oraz zainteresowane strony w walce z nadużyciami finansowymi; 

wzywa Komisję i państwa członkowskie do przestrzegania przepisów określających 

warunki ex ante w polityce spójności, w szczególności w obszarze udzielania zamówień 

publicznych; zwraca się do państw członkowskich o wzmożenie wysiłków w obszarach, 

na które szczególną uwagę zwróciła Komisja w swoim sprawozdaniu rocznym, zwłaszcza 

jeśli chodzi o udzielanie zamówień publicznych, przestępstwa finansowe, konflikty 

interesów, korupcję, sygnalizowanie nieprawidłowości i definicję nadużycia finansowego; 

11. podkreśla, że w odniesieniu do okresu 2008–2014 z łącznej liczby 816 nieprawidłowości 

zgłoszonych przez państwa członkowskie jako podejrzewane nadużycia finansowe tylko 

87 przypadków (10 %) OLAF uznał za faktyczne nadużycia finansowe; podkreśla, że 

nieprawidłowości niezwiązane z nadużyciami finansowymi często wynikają z 

niedostatecznej znajomości złożonych przepisów i wymogów i są często powiązane ze 

złożonym charakterem procedur i wymogów; wzywa państwa członkowskie, by wzmogły 

wysiłki podejmowane na rzecz usprawnienia kontroli jakości informacji dostarczanych 

przez system zarządzania nieprawidłowościami, w szczególności w zakresie opisu 

wykrytych nieprawidłowości, odnośnych obszarów priorytetowych oraz lokalizacji 

projektów i działań, których dotyczą nadużycia i nieprawidłowości; 

12. zaleca podjęcie kroków w celu usprawnienia wprowadzania środków upraszczających na 

okres 2014–2020 i z myślą o ramach regulacyjnych dla europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych na okres po 2020 r., które to ramy stanowią narzędzie 

ograniczania ryzyka nieprawidłowości wynikających z błędów; podkreśla znaczenie 

stosowania zasady jednorazowej kontroli; uważa, że uproszczenie przepisów i procedur 

pomoże ograniczyć liczbę nieprawidłowości niezwiązanych z nadużyciami finansowymi; 

zachęca państwa członkowskie oraz ich organy lokalne i regionalne do dzielenia się 

najlepszymi praktykami w tym względzie, przy czym należy zawsze uwzględniać 

konieczność zachowania właściwej równowagi między narzędziami nadzoru a 

uproszczonymi procedurami; 

13. podkreśla, że w swojej śródokresowej ocenie polityki spójności zaplanowanej na 2018 r. 

Komisja powinna uwzględnić konieczność zapobiegania ryzyku nieprawidłowości, w tym 

nieprawidłowości związanych z nadużyciami finansowymi, i ograniczania tego ryzyka; 

ubolewa nad tym, że złożone procedury zmniejszają atrakcyjność finansowania z 

funduszy UE; zwraca się do Komisji, by przeprowadziła analizę korzyści płynących z 

wprowadzenia zachęt, aby zwiększyć efektywność wydatkowania środków; wzywa 

Komisję, by utworzyła mechanizm wymiany informacji między właściwymi organami 

krajowymi umożliwiający porównywanie dokumentacji księgowej dotyczącej transakcji 



 

PE592.212v02-00 6/7 AD\1114821PL.docx 

PL 

zawieranych między państwami członkowskimi w celu wsparcia wykrywania wszelkich 

transnarodowych nadużyć finansowych w kontekście wieloletnich ram finansowych 

(WRF) na lata 2014–2020; 

14. podkreśla potrzebę zainicjowania kampanii komunikacyjnych i edukacyjnych we 

wszystkich językach urzędowych UE oraz potrzebę przyjęcia środków podnoszenia 

świadomości, aby informować obywateli o skuteczności środków zwalczania nadużyć 

finansowych wprowadzonych w celu unikania błędnego pojmowania poziomów błędu i 

liczby popełnionych nadużyć; zaleca zwiększenie przejrzystości i ułatwienie dostępu do 

informacji dotyczących nieprawidłowości; podkreśla znaczenie bardziej efektywnej 

wymiany informacji między państwami członkowskimi; 

15. wyraża zaniepokojenie co do poziomu współpracy między wszystkimi strukturami 

kontrolnymi w państwach członkowskich; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by 

wspierały inicjatywy mające na celu zwiększenie potencjału w zakresie koordynacji 

działań struktur kontrolnych, zwłaszcza tych struktur, które prowadzą działania kontrolne 

bezpośrednio w kontakcie z beneficjentami; przypomina, że nadużycia finansowe i 

korupcja przybierają coraz bardziej ponadnarodowy charakter; podkreśla w tym 

kontekście celowość utworzenia niezależnej Prokuratury Europejskiej, aby chronić 

interesy finansowe UE, przy czym należy jednocześnie zadbać o to, by relacje między tą 

prokuraturą a istniejącymi organami UE zostały precyzyjnie określone oraz by ich 

kompetencje zostały wyraźnie rozgraniczone, co pozwoli uniknąć zbytecznego 

pokrywania się zakresów kompetencji; 

16. zastanawia się nad rozwiązaniem problemu słabej komunikacji między państwami 

członkowskimi a OLAF; zachęca Komisję i państwa członkowskie, by wspierały 

inicjatywy na rzecz poprawy komunikacji nie tylko między strukturami publicznymi, ale 

także między społeczeństwem obywatelskim w państwach członkowskich UE a OLAF; 

podkreśla, że ma to istotne znaczenie dla walki z korupcją w państwach członkowskich; 

17. wyraża zaniepokojenie rozbieżnościami między informacjami, które OLAF otrzymuje ze 

źródeł publicznych i prywatnych w państwach członkowskich; wzywa Komisję do 

wspierania inicjatyw mających na celu gromadzenie większej ilości informacji 

publicznych oraz wzywa państwa członkowskie do podniesienia jakości dostarczanych 

danych. 
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