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Poprawka 1
Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zmniejszenie 
się liczby nieprawidłowości wykrytych w 
odniesieniu do funduszy przedakcesyjnych 
zbadanych w sprawozdaniu za 2011 r. oraz 
zmniejszenie się finansowych skutków 
tych nieprawidłowości; z zadowoleniem 
przyjmuje znaczną poprawę stopy odzysku 
nienależnie wypłaconych środków UE w 
obszarze pomocy przedakcesyjnej, uznając 
jednocześnie, że między beneficjentami 
istnieją istotne różnice w zakresie 
zgłoszonych nieprawidłowości, których 
liczba zależy zwłaszcza od etapu, na 
którym znajduje się przyjmowanie i 
wdrażanie systemu zarządzania 
nieprawidłowościami (IMS); w związku z 
tym wzywa Komisję do dalszego ścisłego 
monitorowania wdrażania IMS we 
wszystkich krajach korzystających z tego 
instrumentu;

1. zwraca uwagę na zmniejszenie się liczby 
nieprawidłowości wykrytych w odniesieniu 
do funduszy przedakcesyjnych zbadanych 
w sprawozdaniu za 2011 r. oraz 
zmniejszenie się finansowych skutków 
tych nieprawidłowości; z zadowoleniem 
przyjmuje znaczną poprawę stopy odzysku 
nienależnie wypłaconych środków UE w 
obszarze pomocy przedakcesyjnej, choć 
stopa ta w dalszym ciągu osiąga jedynie 
60%, uznając jednocześnie, że między 
beneficjentami istnieją istotne różnice w 
zakresie zgłoszonych nieprawidłowości, 
których liczba zależy zwłaszcza od etapu, 
na którym znajduje się przyjmowanie i 
wdrażanie systemu zarządzania 
nieprawidłowościami (IMS); w związku z 
tym wzywa Komisję do dalszego ścisłego 
monitorowania wdrażania IMS we 
wszystkich krajach korzystających z tego 
instrumentu; popiera skierowany 
szczególnie do Chorwacji apel Komisji o 
pełne wdrożenie systemu IMS, gdyż 
pomimo zapewnienia szkoleń i wsparcia 
system ten w dalszym ciągu nie został 
wdrożony, popiera również ten sam apel o 
wdrożenie systemu skierowany do byłej 
jugosłowiańskiej republiki Macedonii;

Or. en

Poprawka 2
Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. zauważa z niepokojem, że w rozdziale 7 
sprawozdania rocznego Trybunału 
Obrachunkowego w sprawie wykonania 
budżetu za rok budżetowy 2011 („Stosunki 
zewnętrzne, pomoc i rozszerzenie”) 
Trybunał wskazał błędy w płatnościach 
końcowych, które nie zostały wykryte w 
ramach kontroli Komisji, oraz stwierdził, iż 
kontrole prowadzone przez Komisję nie są 
w pełni skuteczne; wzywa Komisję do 
ulepszenia jej mechanizmów 
monitorowania w celu zapewnienia 
skutecznego i właściwego wydatkowania 
funduszy;

2. zauważa z niepokojem, że w rozdziale 7 
sprawozdania rocznego Trybunału 
Obrachunkowego w sprawie wykonania 
budżetu za rok budżetowy 2011 („Stosunki 
zewnętrzne, pomoc i rozszerzenie”) 
Trybunał wskazał błędy w płatnościach 
końcowych, które nie zostały wykryte w 
ramach kontroli Komisji, oraz stwierdził, iż 
kontrole prowadzone przez Komisję nie są 
w pełni skuteczne; wzywa Komisję do
zastosowania się do zaleceń Trybunału 
Obrachunkowego oraz do opinii w 
sprawie absolutorium w odniesieniu do
ulepszenia mechanizmów monitorowania 
w celu zapewnienia skutecznego i 
właściwego wydatkowania funduszy;

Or. en

Poprawka 3
Renate Weber

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa z niepokojem, że w związku z 
obecnym kryzysem gospodarczym Komisja 
nie przewiduje zwiększenia funduszy UE 
przeznaczonych dla organów 
egzekwowania prawa w państwach 
członkowskich, z myślą o lepszej ochronie 
interesów finansowych UE w kontekście 
nowej kompleksowej strategii UE; uważa, 
że strategia ta powinna zapewnić spójną i 
kompleksową reakcję mającą na celu 
ograniczenie przemytu oraz zwiększenie 
uzyskiwanych dochodów, a tym samym 
zagwarantować zwrócenie się tej 
inwestycji w przyszłości;

Or. en
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Poprawka 4
Pino Arlacchi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje reformę 
Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF), której 
jednym z głównych celów jest 
wzmocnienie współpracy z państwami 
trzecimi; zauważa, że reforma ta między 
innymi umożliwi OLAF zawieranie ustaleń 
administracyjnych z właściwymi organami 
państw trzecich oraz z organizacjami 
międzynarodowymi, co umocni zdolność 
OLAF do zwalczania nadużyć 
finansowych w obszarach dotyczących 
zewnętrznej polityki UE;

3. z zadowoleniem przyjmuje reformę 
Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF), której 
jednym z głównych celów jest 
wzmocnienie współpracy z państwami 
trzecimi; zauważa, że reforma ta między 
innymi umożliwi OLAF zawieranie ustaleń 
administracyjnych z właściwymi organami 
państw trzecich oraz z organizacjami 
międzynarodowymi, co umocni zdolność 
OLAF do zwalczania nadużyć 
finansowych w obszarach dotyczących
zewnętrznej polityki UE, a także oczekuje 
szybkiego zakończenia toczącej się 
obecnie procedury ustawodawczej mającej 
na celu zmianę rozporządzenia z 1999 r., 
dzięki której OLAF będzie mógł 
funkcjonować w niezbędnych obecnie 
ramach zapewniających maksymalną 
skuteczność jego działalności;

Or. en

Poprawka 5
Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje reformę 
Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF), której 
jednym z głównych celów jest 
wzmocnienie współpracy z państwami 

3. z zadowoleniem przyjmuje reformę 
Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF), której 
jednym z głównych celów jest 
wzmocnienie współpracy z państwami 
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trzecimi; zauważa, że reforma ta między 
innymi umożliwi OLAF zawieranie ustaleń 
administracyjnych z właściwymi organami 
państw trzecich oraz z organizacjami 
międzynarodowymi, co umocni zdolność 
OLAF do zwalczania nadużyć 
finansowych w obszarach dotyczących 
zewnętrznej polityki UE;

trzecimi; zauważa, że reforma ta między 
innymi umożliwi OLAF zawieranie ustaleń 
administracyjnych z właściwymi organami 
państw trzecich oraz z organizacjami 
międzynarodowymi, co umocni zdolność 
OLAF do zwalczania nadużyć 
finansowych w obszarach dotyczących 
zewnętrznej polityki UE; z zadowoleniem 
przyjmuje strategię w zakresie zwalczania 
nadużyć finansowych (COM(2011)0376) 
między innymi w odniesieniu do włączenia 
ulepszonych przepisów dotyczących 
zwalczania nadużyć finansowych do 
programów wydatków w nowych 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2014-2020; choć z niepokojem przyjmuje 
do wiadomości konkluzję Komisji, iż 
istniejące czynniki odstraszające nie są 
wystarczające, aby chronić budżet UE 
przed nadużyciami o charakterze 
przestępczym, do których dochodzi w 
państwach członkowskich, przyjmuje z 
zadowoleniem wnioski Komisji mające na 
celu rozwiązanie tego problemu i zaleca, 
by państwa trzecie będące beneficjentami 
były również w jak największym stopniu 
angażowane;

Or. en

Poprawka 6
Pino Arlacchi

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla konieczność bardziej 
intensywnego zwalczania nadużyć 
finansowych związanych z cłami i z 
zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
systemu informacji o nadużyciach w 
tranzycie (ATIS), centralnego 
repozytorium, które informować będzie 
wszystkie odpowiednie organy o 
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przemieszczaniu się towarów w tranzycie 
na terytorium UE;

Or. en

Poprawka 7
Renate Weber

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje Plan 
działania na rzecz zwalczania przemytu 
papierosów i alkoholu przez wschodnią 
granicę UE i zauważa, że ta nielegalna 
działalność skutkuje poważnymi stratami 
finansowymi dla budżetu EU i budżetów 
państw członkowskich (szacowanymi na 
10 mld EUR); podkreśla, że działalność ta 
jest istotnym źródłem finansowania 
organizacji przestępczych o 
międzynarodowej strukturze i w związku z 
tym kładzie nacisk na wagę wzmocnienia 
zewnętrznego wymiaru ww. planu 
działania;

4. z zadowoleniem przyjmuje Plan 
działania na rzecz zwalczania przemytu 
papierosów i alkoholu przez wschodnią 
granicę UE i zauważa, że ta nielegalna 
działalność skutkuje poważnymi stratami 
finansowymi dla budżetu EU i budżetów 
państw członkowskich (szacowanymi na 
10 mld EUR rocznie); podkreśla, że
działalność ta jest istotnym źródłem 
finansowania organizacji przestępczych o 
międzynarodowej strukturze i w związku z 
tym kładzie nacisk na wagę wzmocnienia 
zewnętrznego wymiaru ww. planu 
działania, który przewiduje wsparcie 
zdolności w zakresie egzekwowania prawa 
w państwach sąsiednich, zapewnianie 
pomocy technicznej i szkoleń, zwiększanie 
świadomości, zacieśnienie współpracy 
operacyjnej, np. w ramach wspólnych 
operacji celnych (JCO), a także wymianę 
informacji wywiadowczych oraz ściślejszą 
współpracę międzynarodową;

Or. en

Poprawka 8
Pino Arlacchi

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje Plan 
działania na rzecz zwalczania przemytu 
papierosów i alkoholu przez wschodnią 
granicę UE i zauważa, że ta nielegalna 
działalność skutkuje poważnymi stratami 
finansowymi dla budżetu EU i budżetów 
państw członkowskich (szacowanymi na 
10 mld EUR); podkreśla, że działalność ta 
jest istotnym źródłem finansowania 
organizacji przestępczych o 
międzynarodowej strukturze i w związku z 
tym kładzie nacisk na wagę wzmocnienia 
zewnętrznego wymiaru ww. planu 
działania;

4. z zadowoleniem przyjmuje Plan 
działania na rzecz zwalczania przemytu 
papierosów i alkoholu przez wschodnią 
granicę UE i zauważa, że ta nielegalna 
działalność skutkuje poważnymi stratami 
finansowymi dla budżetu EU i budżetów 
państw członkowskich (szacowanymi na 
10 mld EUR); podkreśla, że działalność ta 
jest istotnym źródłem finansowania 
organizacji przestępczych o 
międzynarodowej strukturze i w związku z 
tym kładzie nacisk na wagę wzmocnienia 
zewnętrznego wymiaru ww. planu 
działania; w szczególności podkreśla wagę 
współpracy państw członkowskich, Rosji i 
państw Partnerstwa Wschodniego 
(Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, 
Gruzji, Mołdawii i Ukrainy) we wdrażaniu 
ukierunkowanych działań 
zaproponowanych w tym planie działania;

Or. en

Poprawka 9
Monika Flašíková Beňová

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje Plan 
działania na rzecz zwalczania przemytu 
papierosów i alkoholu przez wschodnią 
granicę UE i zauważa, że ta nielegalna 
działalność skutkuje poważnymi stratami 
finansowymi dla budżetu EU i budżetów 
państw członkowskich (szacowanymi na 
10 mld EUR); podkreśla, że działalność ta 
jest istotnym źródłem finansowania 
organizacji przestępczych o 
międzynarodowej strukturze i w związku z 
tym kładzie nacisk na wagę wzmocnienia 

4. z zadowoleniem przyjmuje Plan 
działania na rzecz zwalczania przemytu 
papierosów i alkoholu przez wschodnią 
granicę UE i zauważa, że ta nielegalna 
działalność skutkuje poważnymi stratami 
finansowymi dla budżetu EU i budżetów 
państw członkowskich (szacowanymi na 
10 mld EUR) oraz jest potencjalnym 
zagrożeniem dla zdrowia obywateli UE;
podkreśla, że działalność ta jest istotnym 
źródłem finansowania organizacji 
przestępczych o międzynarodowej 
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zewnętrznego wymiaru ww. planu 
działania;

strukturze i w związku z tym kładzie 
nacisk na wagę wzmocnienia 
zewnętrznego wymiaru ww. planu 
działania;

Or. en

Poprawka 10
Renate Weber

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje strategie 
zapobiegania nadużyciom finansowym na 
szczeblu UE, które obejmują ściślejszą 
współpracę z państwami trzecimi, np. w 
postaci systemu informacji o nadużyciach 
w tranzycie dostępnego dla państw EFTA, 
wzajemnej pomocy administracyjnej 
(MAA) i postanowień dotyczących 
zwalczania nadużyć finansowych w 
porozumieniach z państwami trzecimi, 
wspólnych operacji celnych (JCO) 
zorganizowanych w 2011 r., jak 
„Fireblade” przeprowadzona z 
Chorwacją, Ukrainą i Mołdawią, oraz 
„Barrel” przeprowadzona z Chorwacją, 
Turcją, Norwegią i Szwajcarią; z 
zadowoleniem przyjmuje wyniki tych 
działań i ich wpływ finansowy;

Or. en

Poprawka 11
Pino Arlacchi

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje włączenie 
przepisów dotyczących zwalczania 
nadużyć finansowych do nowych i 
ponownie negocjowanych umów 
dwustronnych oraz wzywa Komisję i 
Europejską Służbę Działań Zewnętrznych
(ESDZ) do włączenia tych przepisów także 
do innych umów dwustronnych 
zawieranych z państwami trzecimi;

5. mając na uwadze, że w dobie 
globalizacji nadużyć dokonuje się coraz 
częściej na skalę międzynarodową, 
podkreśla wagę dysponowania solidnymi 
ramami prawnymi oraz konieczność 
wyraźnych zobowiązań ze strony krajów 
partnerskich, a także z zadowoleniem 
przyjmuje włączenie przepisów 
dotyczących zwalczania nadużyć 
finansowych do nowych i ponownie 
negocjowanych umów dwustronnych oraz 
wzywa Komisję i Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 
włączenia tych przepisów także do innych 
umów dwustronnych zawieranych z 
państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 12
Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje włączenie 
przepisów dotyczących zwalczania 
nadużyć finansowych do nowych i 
ponownie negocjowanych umów 
dwustronnych oraz wzywa Komisję i 
Europejską Służbę Działań Zewnętrznych
(ESDZ) do włączenia tych przepisów także 
do innych umów dwustronnych 
zawieranych z państwami trzecimi;

5. z zadowoleniem przyjmuje włączenie 
przepisów dotyczących zwalczania 
nadużyć finansowych do nowych i 
ponownie negocjowanych umów 
dwustronnych, w tym projektów umów z 
Afganistanem, Kazachstanem, Armenią, 
Azerbejdżanem i Gruzją oraz w 
udoskonalonej wersji umowy z Australią, 
oraz wzywa Komisję i Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do
opracowania standardowej klauzuli w 
celu włączenia tych przepisów do 
wszystkich nowych lub ponownie 
negocjowanych umów dwustronnych i 
wielostronnych zawieranych z państwami 
trzecimi;
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Or. en

Poprawka 13
Michael Gahler

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. sugeruje, by ustalenia i zalecenia 
Trybunału Obrachunkowego związane z 
działaniami zewnętrznymi UE, a zwłaszcza 
z misjami UE, były uwzględniane przy 
dokonywaniu przeglądu tych działań pod 
kątem postępów realizacji ustalonych 
celów, a także przy rozpatrywaniu 
rozszerzenia mandatu odnoszącego się do 
tych działań, tak aby zapewnić skuteczne i 
właściwe wykorzystanie udostępnionych 
środków;

6. sugeruje, by ustalenia i zalecenia 
Trybunału Obrachunkowego związane z 
działaniami zewnętrznymi UE, a zwłaszcza 
z misjami UE, były uwzględniane przy 
dokonywaniu przeglądu tych działań pod 
kątem postępów realizacji ustalonych 
celów, a także przy rozpatrywaniu 
rozszerzenia mandatu odnoszącego się do 
tych działań, tak aby zapewnić skuteczne i 
właściwe wykorzystanie udostępnionych 
środków; odnotowuje uwagi dotyczące 
pewnych słabych punktów związanych z 
procedurami zamówień publicznych i 
składania ofert w związku z działaniami 
ESDZ i wzywa ESDZ do usunięcia tych 
niedociągnięć w odpowiednim czasie; 

Or. en


