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2.3.2016 A8-0026/1 

Poprawka  1 

Louis Aliot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych 

2015/2128(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. wyraża zaniepokojenie z powodu 

ubytku dochodów z tytułu podatku VAT 

oraz szacowanych strat w poborze podatku 

VAT, które w 2013 r. wyniosły 168 mld 

EUR; podkreśla, że w 13 spośród 26 

państw członkowskich poddanych analizie 

w 2014 r. średnia szacunkowa utrata 

wpływów z podatku VAT przekraczała 

15,2%. przypomina, że Komisja nie ma 

dostępu do przepływu informacji pomiędzy 

państwami członkowskimi, aby móc 

zapobiegać i przeciwdziałać nadużyciom 

finansowym nazywanym oszustwami 

karuzelowymi; apeluje do wszystkich 

państw członkowskich o udział we 

wszystkich dziedzinach działalności sieci 

Eurofisc, aby umożliwić przepływ 

informacji w celu lepszego zwalczania 

nadużyć finansowych; podkreśla, że 

Komisja jest uprawniona do 

kontrolowania i nadzorowania środków 

przyjmowanych przez państwa 

członkowskie; 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; przyjmuje do 

wiadomości, że od 2013 r. Komisja stosuje 

mechanizm szybkiego reagowania w celu 

11. wyraża zaniepokojenie z powodu 

szacowanych strat w poborze podatku 

VAT, które w 2013 r. wyniosły 168 mld 

EUR; podkreśla, że w 13 spośród 26 

państw członkowskich poddanych analizie 

w 2014 r. średnia szacunkowa utrata 

wpływów z podatku VAT przekraczała 

15,2%. przypomina, że Komisja nie ma 

dostępu do przepływu informacji pomiędzy 

państwami członkowskimi, aby móc 

zapobiegać i przeciwdziałać nadużyciom 

finansowym nazywanym oszustwami 

karuzelowymi;  
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zaradzenia masowym i niespodziewanym 

nadużyciom związanym z podatkiem VAT; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/2 

Poprawka  2 

Louis Aliot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych 

2015/2128(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. z zadowoleniem przyjmuje ogólny 

spadek liczby zgłoszonych 

nieprawidłowości w ramach pomocy 

przedakcesyjnej (IPA); wyraża ubolewanie 

z powodu tendencji do stałego wzrostu 

nieprawidłowości w ramach instrumentu 

pomocy przedakcesyjnej (IPA) od 2010 r., 

zarówno pod względem wielkości kwot, 

jak i liczby przypadków, podkreślając, że 

głównym czynnikiem przyczyniającym się 

do tego negatywnego rozwoju sytuacji jest 

Turcja, oraz wzywa Komisję do podjęcia 

wszelkich możliwych działań w celu 

poprawy sytuacji, przede wszystkim z 

uwagi na zbliżające się nawiązanie 

bliższej współpracy między UE a Turcją; 

22. z zadowoleniem przyjmuje ogólny 

spadek liczby zgłoszonych 

nieprawidłowości w ramach pomocy 

przedakcesyjnej (IPA); wyraża ubolewanie 

z powodu tendencji do stałego wzrostu 

nieprawidłowości w ramach instrumentu 

pomocy przedakcesyjnej (IPA) od 2010 r., 

zarówno pod względem wielkości kwot, 

jak i liczby przypadków, podkreślając, że 

głównym czynnikiem przyczyniającym się 

do tego negatywnego rozwoju sytuacji jest 

Turcja, oraz wzywa Komisję do podjęcia 

wszelkich możliwych działań w celu 

zidentyfikowania przyczyn powstania tych 

nieprawidłowości; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/3 

Poprawka  3 

Louis Aliot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych 

2015/2128(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję do harmonizacji ram 

sprawozdawczości w zakresie 

„podejrzewanych nadużyć” oraz do 

ustanowienia zasad sprawozdawczości 

dotyczących wszystkich czynności 

organów sądowych podejmowanych w 

państwach członkowskich w związku z 

potencjalnym nadużyciem zasobów UE, 

wymagających wskazania konkretnych 

czynności organów sądowych podjętych 

na podstawie zaleceń OLAF dla organów 

sądowych; 

25. wzywa Komisję do harmonizacji ram 

sprawozdawczości w zakresie 

„podejrzewanych nadużyć” oraz do 

ustanowienia zasad sprawozdawczości 

dotyczących wszystkich czynności 

organów sądowych podejmowanych w 

państwach członkowskich w związku z 

potencjalnym nadużyciem zasobów UE; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/4 

Poprawka  4 

Louis Aliot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych 

2015/2128(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. ponownie apeluje do trybunałów 

obrachunkowych państw członkowskich o 

podanie do wiadomości publicznej 

krajowych deklaracji zawierających 

rozliczenie z wydatkowania funduszy UE; 

 

skreślony 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/5 

Poprawka  5 

Louis Aliot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych 

2015/2128(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

41. zachęca Komisję do dalszego 

wzmacniania swojej roli nadzorczej 

poprzez audyt, kontrole, inspekcje, plany 

działań zaradczych i pisemne ostrzeżenia 

na wczesnym etapie; apeluje do państw 

członkowskich o zintensyfikowanie 

wysiłków i o wykorzystywanie własnego 

potencjału do wykrywania i naprawiania 

błędów, zanim wystąpią one do Komisji o 

zwrot środków; w związku z tym podkreśla 

szczególne znaczenie działań 

prewencyjnych w zapobieganiu wypłatom 

środków, gdyż w ten sposób 

wyeliminowana zostaje potrzeba 

podejmowania działań następczych w celu 

odzyskania sprzeniewierzonych funduszy; 

41. zachęca Komisję do dalszego 

wzmacniania swojej roli nadzorczej 

poprzez audyt, kontrole i inspekcje 

budżetu, za którego wykonanie ponosi ona 

odpowiedzialność; apeluje do państw 

członkowskich o zintensyfikowanie 

wysiłków i o wykorzystywanie własnego 

potencjału do wykrywania i naprawiania 

błędów, zanim wystąpią one do Komisji o 

zwrot środków; w związku z tym podkreśla 

szczególne znaczenie działań 

prewencyjnych w zapobieganiu wypłatom 

środków, gdyż w ten sposób 

wyeliminowana zostaje potrzeba 

podejmowania działań następczych w celu 

odzyskania sprzeniewierzonych funduszy; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/6 

Poprawka  6 

Louis Aliot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych 

2015/2128(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 52 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

52. z zadowoleniem przyjmuje 

oświadczenie Komisji zawarte w treści jej 

rocznego sprawozdania w sprawie 

ochrony interesów finansowych UE, które 

przypomina, że zarówno dyrektywa w 

sprawie ochrony interesów finansowych, 

jak i rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia Prokuratury Europejskiej 

(rozporządzenie w sprawie Prokuratury 

Europejskiej) „przyczyniłyby się do 

uzupełnienia i wzmocnienia ram 

prawnych i doprowadziłyby do znacznego 

wzmocnienia zwalczania nadużyć 

finansowych”; ponownie staje na 

stanowisku, że istnieje pilna potrzeba 

przyjęcia w jak najkrótszym terminie 

dyrektywy w sprawie ochrony interesów 

finansowych, obejmującej swoim 

zakresem kwestie związane z VAT i 

zawierającej jasną definicję przestępstw 

przeciwko ochronie interesów 

finansowych, minimalne zasady 

wymierzania maksymalnych 

obowiązujących kar pozbawienia wolności 

oraz minimalne zasady dotyczące okresów 

przedawnienia; przypomina sprawę 

Taricco, w której Trybunał 

Sprawiedliwości zwrócił uwagę na to, że 

nadużycie związane z podatkiem VAT 

mieści się w zakresie definicji nadużyć 

skreślony 
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finansowych naruszających interesy 

finansowe, zawartej w konwencji o 

ochronie interesów finansowych Wspólnot 

Europejskich z 1995 r.; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/7 

Poprawka  7 

Louis Aliot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych 

2015/2128(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 53 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

53. podkreśla, że rozporządzenie w 

sprawie ustanowienia Prokuratury 

Europejskiej również powinno zostać 

szybko przyjęte, i nalega, by Rada 

wyjaśniła swoje powody opóźniania 

odnośnych negocjacji; 

skreślony 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/8 

Poprawka  8 

Louis Aliot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych 

2015/2128(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 59 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

59. przypomina, że w sytuacji 

nadzwyczajnej, takiej jak wykorzystanie 

funduszy w celu pomocy uchodźcom, 

często stosuje się odstępstwa od normalnej 

procedury udzielania zamówień 

publicznych, umożliwiając bezpośredni 

dostęp do funduszy; wyraża ubolewanie, 

że w takich przypadkach często stwierdza 

się nadużycia; wzywa Komisję do 

sprawowania skutecznego nadzoru nad 

stosowaniem tych odstępstw oraz nad 

powszechną praktyką podziału zamówień 

publicznych w taki sposób, aby nie doszło 

do przekroczenia progów finansowych, 

dzięki czemu można pominąć wymóg 

przeprowadzania standardowych 

postępowań przetargowych; 

59. jest zaniepokojony, że w sytuacji 

nadzwyczajnej, takiej jak wykorzystanie 

funduszy w celu pomocy uchodźcom, 

często stosuje się odstępstwa od normalnej 

procedury udzielania zamówień 

publicznych, umożliwiając bezpośredni 

dostęp do funduszy; ostrzega, że w takich 

przypadkach często stwierdza się 

nadużycia; przypomina, że sytuacje 

nadzwyczajne nie uzasadniają żadnego 

naruszenia przepisów lub nadużycia; 

przypomina, że korzystanie z funduszy, 

nawet w przypadku wyjątkowej sytuacji 

nadzwyczajnej, powinno być dokonywane 

zgodnie z zasadami i należytym 

poszanowaniem ochrony interesów 

finansowych UE i państw członkowskich; 
wzywa Komisję do sprawowania 

skutecznego nadzoru nad stosowaniem 

tych odstępstw oraz nad powszechną 

praktyką podziału zamówień publicznych 

w taki sposób, aby nie doszło do 

przekroczenia progów finansowych, dzięki 

czemu można pominąć wymóg 

przeprowadzania standardowych 

postępowań przetargowych; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/9 

Poprawka  9 

Louis Aliot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych 

2015/2128(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. ponawia swój apel o szybkie 

rozwiązanie nierozstrzygniętych kwestii 

między OLAF i jego Komitetem Nadzoru, 

jaki PE wydał w sprawie sprawozdania 

rocznego za rok 2013 dotyczącego ochrony 

interesów finansowych UE
1
; ponownie 

stwierdza, że ani OLAF, ani jego Komitet 

Nadzoru nie mogą skutecznie wypełniać 

swoich obowiązków prawnych w 

warunkach obecnej ograniczonej 

współpracy; zauważa z zaniepokojeniem 

brak postępów i tym samym uważa obecną 

sytuację za niedopuszczalną; wzywa 

Komisję, by odegrała w pełni swoją rolę i 

aktywnie dążyła do wypracowania 

długoterminowego rozwiązania, które 

będzie można bez zwłoki wprowadzić w 

życie; 

______________ 
1
 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0062. 

75. ponawia swój apel o szybkie 

rozwiązanie nierozstrzygniętych kwestii 

między OLAF i jego Komitetem Nadzoru, 

jaki PE wydał w sprawie sprawozdania 

rocznego za rok 2013 dotyczącego ochrony 

interesów finansowych UE
1
; ponownie 

stwierdza, że ani OLAF, ani jego Komitet 

Nadzoru nie mogą skutecznie wypełniać 

swoich obowiązków prawnych w 

warunkach obecnej ograniczonej 

współpracy; zauważa z zaniepokojeniem 

brak postępów i tym samym uważa obecną 

sytuację za niedopuszczalną; wzywa 

Komisję, by odegrała w pełni swoją rolę i 

aktywnie dążyła do wypracowania 

długoterminowego rozwiązania, które 

będzie można bez zwłoki wprowadzić w 

życie; jest zaniepokojony faktem, że z 

powodu konfliktu wewnętrznego między 

OLAF-em a jego Komitetem Nadzoru 

można mieć poważne wątpliwości co do 

uczciwości i legalności podjętych decyzji; 

_____________ 
1
 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0062. 

Or. en 

 

 


