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WSKAZÓWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

– uwzględniając zalecenie zawarte w rezolucji z dnia 23 października 2013 r. w sprawie 

przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy: zalecenia dotyczące 

potrzebnych działań i inicjatyw, 

 uwzględniając informacje zawarte w sprawozdaniu Komisji o zwalczaniu korupcji w UE z 

dnia 3 lutego 2014 r. (COM(2014)38), 

– uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa 

karnego (COM(2012)0363), 

A. mając na uwadze, że przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy nasilają 

się w UE i w pozostałych częściach świata oraz negatywnie wpływają na bezpieczeństwo 

obywateli europejskich i na interesy europejskich przedsiębiorstw, co może doprowadzić 

do osłabienia publicznego zaufania do demokracji i do instytucji UE; 

B. mając na uwadze, że przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy stanowią 

poważne zagrożenie dla gospodarki UE, gdyż znacznie obniżają dochody podatkowe 

państw członkowskich oraz UE jako całości, a także dla rozliczalności projektów 

publicznych finansowanych przez UE, ponieważ organizacje przestępcze działają w 

różnych sektorach, z których wiele podlega kontroli rządowej; 

C. mając na uwadze, że ochrona interesów finansowych UE powinna gwarantować, iż 

dochody i wydatki budżetowe przyczyniają się do realizacji priorytetów i celów UE oraz 

do wzmocnienia zaufania obywateli, dając im pewność, że ich pieniądze wykorzystywane 

są w całkowitej zgodności z celami i strategiami UE; 

D. mając na uwadze, że w 2014 r. zgłoszono jako nadużycia finansowe na szkodę budżetu 

UE 1649 nieprawidłowości na kwotę 538,2 mln EUR, dotyczących zarówno wydatków, 

jak i dochodów, jednak nie istnieją żadne oficjalne dane, które wskazywałyby, jaki 

procent nadużyć można przypisać przestępczości zorganizowanej; 

E. mając na uwadze, że aby wzmocnić istniejące środki, takie jak Konwencja w sprawie 

ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (PIF), służące walce z 

nadużyciami finansowymi, korupcją, praniem pieniędzy i innymi nielegalnymi 

działaniami naruszającymi interesy finansowe Unii, Komisja przedstawiła dwa wnioski 

dotyczące instrumentów w dziedzinie prawa karnego – dyrektywy o ochronie interesów 

finansowych Unii (dyrektywy PIF) oraz rozporządzenia w sprawie ustanowienia 

Prokuratury Europejskiej – mających zapewnić skuteczniejsze prowadzenie dochodzeń i 

lepszą ochronę pieniędzy podatników w całej unijnej przestrzeni wolności, 

bezpieczeństwa i sprawiedliwości; 

F. mając na uwadze, że zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i prania pieniędzy oraz 
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odzyskiwanie pieniędzy pochodzących z przestępstw w Unii musi być priorytetem 

politycznym dla instytucji UE i dlatego zasadnicze znaczenie ma współpraca policyjna i 

sądowa między państwami członkowskimi; 

G. mając na uwadze, że zdolność organizacji przestępczych do dostosowywania ich działań 

do różnych sytuacji terytorialnych i społecznych pozwala im zdywersyfikować 

działalność i osiągać znaczące zyski z handlu narkotykami, handlu ludźmi, nielegalnego 

handlu odpadami i nielegalnej imigracji, a także infiltrować legalne rynki w oparciu o 

szarą strefę w zmowie z „białymi kołnierzykami” i skorumpowanymi urzędnikami; 

H. mając na uwadze, że w środowisku powstałym w wyniku zróżnicowania systemów 

prawnych i administracyjnych w państwach członkowskich pokonywanie przestępczości 

zorganizowanej i walka z praniem pieniędzy stanowią wyzwanie; 

1. zauważa, że zjawiska przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy mają 

zazwyczaj wymiar transgraniczny, a do ich zlikwidowania potrzebne są bliska współpraca 

właściwych organów krajowych pomiędzy sobą oraz z instytucjami europejskimi, również 

z wykorzystaniem krajowych baz danych, wsparcie w ramach instrumentów UE oraz 

europejski plan działania; 

2. wzywa do przyjęcia wspólnej definicji przestępczości zorganizowanej na poziomie 

europejskim, co będzie istotnym krokiem w kierunku lepszego zwalczania tego zjawiska; 

3. podkreśla, że aby europejski plan działania mający na celu likwidację przestępczości 

zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy był skuteczny, a jednocześnie nie zagrażał 

zasadom pomocniczości i proporcjonalności, należy przeznaczyć na niego odpowiednie 

środki finansowe; 

4. zauważa, że Komisja zaproponowała szeroki zakres środków służących zwalczaniu tych 

przestępstw i że przyniosło to już pewne rezultaty (np. automatyczna wymiana informacji, 

dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy); zachęca państwa członkowskie 

do pełnego wykorzystania już wprowadzonych środków, a także uznaje, że istotne jest, by 

promować wspólne techniki śledcze umożliwiające porównywanie przestępczości 

zorganizowanej oraz utworzyć w tym celu specjalne struktury krajowe, rozwijając 

operacyjną sieć wymiany informacji we współpracy z Europolem; 

5. wyraża zaniepokojenie coraz większą profesjonalizacją przemytu ludzi i związanymi z 

tym rosnącymi korzyściami, które sieci dopuszczające się przemytu ludzi i handlu ludźmi 

czerpią w wyniku nieustającego napływu uchodźców do Europy; wzywa Komisję i 

państwa członkowskie, aby zapewniły postęp w zakresie międzynarodowej współpracy 

mającej na celu zwalczenie handlu ludźmi, aby zlikwidować przemyt ludzi i ograniczyć 

do minimum wpływ sieci przemytników; 

6. zwraca uwagę, że Grecja otrzymała w 2015 r. około 655 mln EUR z programów 

krajowych i systemu nadzwyczajnego wsparcia w kryzysie uchodźczym; wzywa Komisję, 

aby zadbała o adekwatne wykorzystanie tych środków i poinformowała Parlament o 

swoich ustaleniach; 

7. zauważa, że zgodnie z art. 325 TFUE państwa członkowskie i Komisja mają prawny 

obowiązek zwalczania nadużyć finansowych, i z zadowoleniem przyjmuje włączenie 
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klauzul dotyczących zwalczania nadużyć do wniosków ustawodawczych mających skutki 

finansowe; 

8. wyraża zaniepokojenie wzrostem liczby nadużyć finansowych związanych z podatkiem 

VAT, w szczególności tak zwanych oszustw karuzelowych; apeluje do wszystkich państw 

członkowskich o udział we wszystkich dziedzinach działalności sieci Eurofisc, aby 

umożliwić przepływ informacji potrzebnych do zwalczania tego typu nadużyć 

finansowych; 

9. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji z dnia 24 lutego 2016 r., w którym 

proponuje ona plan działania w kwestii reformy systemu VAT; wzywa ją zatem do 

uwzględnienia przepisów w sprawie zwalczania transgranicznych oszustw związanych z 

VAT; przypomina, że według szacunków Komisji straty UE z tytułu takich oszustw 

wynoszą około 50 mld euro rocznie; 

10. podkreśla w związku z tym pilną potrzebę wypracowania porozumienia między 

Parlamentem a Radą, dotyczącego dyrektywy w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę 

interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego (dyrektywy PIF); zauważa, 

że na przeszkodzie takiemu porozumieniu stoi jedynie blokowanie przez Radę wszelkich 

postępów w odniesieniu do objęcia VAT zakresem stosowania dyrektywy; wzywa Radę, 

aby przemyślała swoje stanowisko w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w 

sprawie Taricco (C-105/14), który to wyrok jednoznacznie potwierdza interpretację 

Parlamentu; 

11. odnotowuje trwające w Radzie dyskusje na temat projektu rozporządzenia 

ustanawiającego Prokuraturę Europejską, będącego głównym elementem planu działania; 

podkreśla, że aby skutecznie prowadzić dochodzenia, ścigać i stawiać przed sądem osoby, 

które popełniają przestępstwa objęte zakresem dyrektywy PIF, Prokuratura Europejska 

powinna posiadać szerokie kompetencje w zakresie ścigania przestępstw naruszających 

interesy finansowe UE niezależnie od tego, jaką ostatecznie przyjmie strukturę; wzywa 

państwa członkowskie, aby zapewniły zasoby kadrowe i finansowe niezbędne do 

utworzenia Prokuratury Europejskiej; 

12. wskazuje, że oszustwa podatkowe i unikanie opodatkowania powodują co roku w UE 

straty w wysokości 1 bln EUR; podkreśla, że należy zwrócić szczególną uwagę na raje 

podatkowe i kraje stosujące nieprzejrzyste lub szkodliwe opodatkowanie, co stanowi 

ogromny problem dotykający każdego obywatela Unii; 

13. z zadowoleniem przyjmuje międzynarodowe porozumienie w ramach G20 dotyczące 

stosowania nowego globalnego standardu na rzecz większej przejrzystości podatkowej, 

który odpowiada wysokiemu standardowi stosowanemu już przez UE; apeluje o jego 

szybkie wdrożenie oraz skuteczne monitorowanie oszustw podatkowych i uchylania się 

od opodatkowania na szczeblu międzynarodowym; wyraża zadowolenie, że na szczeblu 

UE Komisja w lutym 2016 r. podpisała umowy obejmujące wymianę informacji w 

sprawach podatkowych z krajami takimi jak Andora i Monako, a w 2015 r. ze Szwajcarią, 

Liechtensteinem i San Marino; 

14. przypomina, że przejrzystość jest najskuteczniejszym narzędziem walki z oszustwami i 

nadużyciami finansowymi; wzywa Komisję do udoskonalenia przepisów w tym zakresie 

przez wprowadzenie obowiązku publikowania danych dotyczących wszystkich 
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beneficjentów funduszy europejskich, w tym danych dotyczących podwykonawstwa; 

15. jest zdania, że wspólna metoda zajmowania aktywów grup przestępczych w UE jest dla 

przestępców środkiem odstraszającym; zwraca się do właściwych organów państw 

członkowskich, by dzieliły się najlepszymi praktykami w tym obszarze w ramach 

istniejących platform spotkań, jak Komitet Doradczy ds. Koordynacji w zakresie Nadużyć 

Finansowych i inne organizacje; wzywa państwa członkowskie do szybkiej transpozycji 

dyrektywy dotyczącej konfiskaty aktywów uzyskanych w wyniku przestępstwa oraz do 

przeznaczania skonfiskowanych zasobów na cele społeczne, zgodnie z zasadą 

pomocniczości, a także do wspierania europejskiego programu na rzecz wymiany dobrych 

praktyk w zakresie zarządzania skonfiskowanymi aktywami przez promowanie ich 

wykorzystania na cele społeczne; 

16. zachęca państwa członkowskie do rozwijania współpracy administracyjnej, policyjnej i 

sądowej, aby śledzić, zajmować i konfiskować aktywa pochodzące z przestępstw w całej 

Unii oraz poprawić działanie krajowych biur ds. odzyskiwania mienia, którym należy 

zapewnić odpowiednie zasoby; 

17. wskazuje, że organizacje przestępcze współpracują z innymi podmiotami i mogą 

podejmować pewne działania w zmowie z „przestępcami w białych kołnierzykach” 

(takimi jak osoby powiązane z biznesem i bankowością, w tym urzędnicy państwowi na 

wszystkich szczeblach podejmowania decyzji), którzy nie są członkami organizacji 

przestępczych, lecz reprezentują interesy korzystne dla obu stron; 

18. zwraca się do państw członkowskich o utworzenie na szczeblu krajowym 

wyspecjalizowanych struktur do wykrywania organizacji przestępczych i eliminowania z 

przetargów publicznych podmiotów gospodarczych dopuszczających się praktyk 

korupcyjnych oraz prania pieniędzy; 

19. wskazuje, że przestępczość zorganizowana wykorzystuje spółki budowlane specjalizujące 

się w robotach ziemnych do prania pieniędzy i do nielegalnego usuwania substancji 

toksycznych, które powodują zanieczyszczenie środowiska; wzywa Komisję, aby w celu 

zapobiegania takim praktykom przeprowadzała kontrole mające na celu przeciwdziałanie 

przestępczości w odniesieniu do wykonawców i podwykonawców, którym udzielane są 

zamówienia na realizację dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych finansowanych z 

budżetu UE; 

20. wyraża zaniepokojenie z powodu częstej praktyki stosowanej przez przestępcze spółki 

zamieszane w pranie pieniędzy, polegającej na składaniu zaniżonych ofert w przetargach 

na duże projekty; wzywa Komisję do wprowadzenia ekonomicznej oceny wniosków 

przedsiębiorstw, którym udzielane są zamówienia, oraz podwykonawców; 

21. zachęca państwa członkowskie, aby szybko ratyfikowały czwartą dyrektywę dotyczącą 

przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu zapewnienia równych warunków działania dla 

różnego rodzaju form prawnych, w tym podmiotów prawnych takich jak fundacje i 

struktury prawne podobne do funduszy powierniczych; 

22. przypomina o ważnej roli banków w praniu pieniędzy i w związku z tym wzywa Komisję 

do sformułowania wniosku mającego na celu zapewnienie bezwzględnej przejrzystości 

przepływów bankowych nie tylko w przypadku osób fizycznych, lecz także osób 
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prawnych i funduszy powierniczych; 

23. wzywa do odebrania licencji bankowej instytucjom, którym udowodniono udział w praniu 

dużych ilości pieniędzy; 

24. wyraża zaniepokojenie faktem, że wypłacanie dotacji grupom odwiedzających w 2014 r. 

miało miejsce w 71,15% w gotówce; zwraca uwagę na analizę Trybunału 

Obrachunkowego, w której wskazał on na „nad wyraz wątpliwą” praktykę zwrotu w 

gotówce kosztów ponoszonych przez grupy odwiedzających; nalega na całkowite 

zniesienie wypłacania grupom odwiedzających zwrotu kosztów w gotówce; 

25. wzywa UE, by ubiegała się o członkostwo w Grupie Państw przeciwko Korupcji 

(GRECO), działającej przy Radzie Europy, oraz by wypełniała swoje obowiązki 

sprawozdawcze wynikające z Konwencji NZ przeciwko korupcji, której UE jest stroną; 

zwraca się do Komisji o jak najszybsze przedstawienie drugiego sprawozdania na temat 

korupcji w UE i włączenie do niego również informacji dotyczących samych instytucji 

UE, czego brakowało w pierwszym sprawozdaniu, lub, jeżeli drugie sprawozdanie nie 

będzie dostępne w ciągu najbliższych miesięcy, o przedłożenie osobnego sprawozdania na 

temat instytucji UE jako dodatku do pierwszego sprawozdania; 

26. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w grudniu 2014 r. Parlament, Rada i Komisja po 4 

latach dyskusji przyjęły porozumienie w sprawie reformy ochrony danych w UE 

wzmacniające m.in. ochronę danych osób fizycznych oraz współpracę między organami 

ścigania w państwach członkowskich UE; 

27. wskazuje, że począwszy od stycznia 2014 r. instytucje UE mają obowiązek wprowadzania 

wewnętrznych zasad dotyczących informowania o nieprawidłowościach, aby chronić 

demaskatorów przed działaniami odwetowymi, co pozwoli dopilnować, by poważne 

uchybienia czy naruszenia, do jakich dochodzi w administracji UE, były ujawniane; 

ubolewa nad tym, że niektóre instytucje jeszcze nie wdrożyły tych zasad; zachęca jednak 

państwa członkowskie, by ustanowiły europejski program ochrony demaskatorów i 

świadków koronnych; 

28. wskazuje, że programy takie jak Herkules, Fiscalis i Perykles oraz dyrektywa 

zaproponowana przez Komisję w lutym 2013 r. celem ochrony interesów finansowych UE 

oraz ochrony euro przed fałszowaniem mają służyć zwalczaniu międzynarodowej i 

transgranicznej działalności przestępczej, oraz wzywa do ich racjonalizacji i zwiększenia 

ich wzajemnej koordynacji; 

29. wyraża zaniepokojenie z powodu spadku ilości zasobów udostępnianych przez państwa 

członkowskie na przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi tytoniem; wzywa Komisję, aby 

w przypadku zawierania nowych umów z przedsiębiorstwami tytoniowymi określano, że 

udział państw członkowskich w zyskach na podstawie tych umów powinien być 

uzależniony od uwzględnionych w ich budżetach działań wymierzonych przeciwko 

przemytowi nielegalnych wyrobów tytoniowych; 

30. z zadowoleniem przyjmuje 18-miesięczny program Rady UE przeznaczony do realizacji 

przez prezydencję niderlandzką, słowacką i maltańską, przewidujący kompleksowe i 

zintegrowane podejście do przestępczości zorganizowanej jako jeden z priorytetów oraz 

zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii, obejmujący prace nad 
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powołaniem Prokuratury Europejskiej, regulacjami w zakresie ochrony danych, a także 

promowaniem i ochroną praworządności i praw podstawowych; 

31. podkreśla znaczenie większej rozliczalności polityków; domaga się obowiązkowych 

przepisów stanowiących, że osoby, które zostały skazane w związku z przestępczością 

zorganizowaną, praniem pieniędzy, korupcją bądź innymi poważnymi przestępstwami lub 

które brały udział w tego rodzaju działaniach, nie mogą otrzymać mandatu posła do 

Parlamentu Europejskiego ani pełnić służby w innych instytucjach i organach UE. 
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