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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o włączenie następujących wskazówek do jej projektu rezolucji:

1. Przypomina Komisji, że w obecnej sytuacji grożących ograniczeń budżetowych, ochrona 
interesów finansowych Wspólnot Europejskich i zwalczanie nadużyć finansowych mają 
najwyższe znaczenie dla zapewnienia wykorzystania w sposób przejrzysty, 
odpowiedzialny i skuteczny wkładów pieniężnych Państw Członkowskich, stanowiących 
największą część ogólnego budżetu UE.

2. Przypomina Komisji i wszystkim Państwom Członkowskim, że ochrona interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich i zwalczanie nadużyć finansowych pozostaną 
najwyższą koniecznością i ich wspólną odpowiedzialnością, niezależnie od wyników 
procesu ratyfikacji Konstytucji.

3. Przypomina Komisji, jako że jest ona odpowiedzialna za wykonanie ogólnego budżetu 
UE, że jej pierwszym zadaniem musi być zwalczanie braku dostatecznej dyscypliny w 
zarządzaniu finansami wewnętrznymi przez wdrażanie ścisłych mechanizmów kontroli i 
najlepszych praktyk w procesie zarządzania finansami oraz odzyskiwania utraconych lub 
nieprawidłowo wypłaconych środków.

4. Przypomina Komisji, że chociaż nie ma potrzeby intensyfikacji harmonizacji prawa 
karnego na poziomie UE przez ustanawianie nowych organów administracji, niezbędne 
jest aby Państwa Członkowskie zrobiły bardziej efektywny użytek z własnych 
istniejących przepisów prawa i postanowień nadzorczych, aby zapewnić należyte
zarządzanie finansami przy korzystaniu z krajowych środków finansowych, jak i środków 
finansowych Wspólnot Europejskich.

5. Zwraca się do Komisji o wzmożenie jej wysiłków wobec wszystkich Państw 
Członkowskich UE a w szczególności dziesięciu nowych Państw Członkowskich i państw 
ubiegających się o członkostwo, by w pełni uświadomić im znaczenie i uzyskać ich 
zaangażowanie wobec realizacji następujących podstawowych celów służących ochronie 
interesów finansowych Wspólnot Europejskich i zwalczaniu nadużyć finansowych:

- ulepszone warunki wielostronnej współpracy w celu zapewnienia regularnej i szybkiej 
wymiany aktualnych informacji pomiędzy strukturami zwalczania nadużyć finansowych 
w każdym Państwie Członkowskim oraz rozwój partnerstwa operacyjnego pomiędzy 
Państwami Członkowskimi i właściwymi departamentami Komisji;

- zintensyfikowane, międzyinstytucjonalne podejście do zapobiegania i zwalczania 
korupcji i nadużyć w obszarze polityk strukturalnych i spójności przez wzmocnioną 
przejrzystość i wzmożoną częstotliwość kontroli na miejscu, które obejmują obowiązujące 
systemy kontroli Państw Członkowskich, a także przeprowadzane regularnie oceny ex-
ante i weryfikacje ex-post sprawozdań finansowych Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowy (ETO), które dotyczą projektów; 

6. Zwraca się do Komisji i wszystkich Państw Członkowskich o zapewnienie stosowania 
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równie rygorystycznych systemów kontroli i kar przewidzianych prawem, tak do 
przypadków nadużyć interesów finansowych Wspólnot Europejskich, jak i wobec 
przypadków nadużyć interesów finansowych Państw Członkowskich, w szczególności w 
związku ze współfinansowaniem projektów w obszarze polityk strukturalnych i spójności. 

7. Zwraca się do Rady o zapewnienie wykonywania przez Europejskie Biuro do Walki z 
Oszustwami (OLAF) jego zadań w sposób niezależny od wpływu Komisji i w bliskiej 
współpracy z organami kontroli finansowej ustanowionymi w każdym Państwie 
Członkowskim, w celu zapewnienia przejrzystej informacji zwrotnej odnośnie do 
wykorzystania finansów Wspólnot Europejskich na poziomi krajowym i unijnym.

8. Zwraca się do Państw Członkowskich o dalsze rozwijanie wielostronnej współpracy z 
partnerami z państw trzecich w odniesieniu do Systemu Informacji Celnej i pliku 
identyfikacyjnego dla dochodzeń celnych (FIDE) i o regularną wymianę danych w 
„Systemie Informowania o Nadużyciach Finansowych” („AFIS”) w celu zapobiegania 
poważnej i międzynarodowej przestępczości.

9. Zwraca się do Państw Członkowskich o ścisłą współpracę z Komisją oraz z ETSC1 w 
zakresie technicznego zabezpieczenia przeciwko podrabianiu monet euro oraz o 
organizowanie ośrodków kształcenia i pomocy w ramach programu „Perykles” 2 na 
poziomie regionalnym, aby zapewnić zaangażowanie władz regionalnych (policja i 
właściwe władze regionalne lub krajowe) w walce przeciwko fałszowaniu i podrabianiu 
pieniądza.

10. Kieruje do Komisji i Rady sugestię utworzenia Nagrody Europejskiej w celu 
uhonorowania Państwa Członkowskiego lub organu publicznego czy prywatnego, lub 
osoby, za najlepsze środki lub działania podjęte ze względu na ochronę interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich i walkę przeciwko podrabianiu euro. Nagroda ta, 
która mogłaby zostać nazwana „Europejską Nagrodą Herkulesa”, mogłaby być 
przyznawana każdego roku i fundowana w ramach wspólnotowego programu „Herkules”3

za promocję działań na polu ochrony finansowych interesów Wspólnot Europejskich.

  
1 Skrót ten odnosi się do The European Technical & Scientific European Centre.
2 Decyzja Rady (2001/923/WE) z dnia 17 grudnia 2001 r. ustanawiająca program wymiany, pomocy i szkoleń 
dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) (Dz.U. L 339 z 21.12.2001, str. 50).
3 Program „Herkules” otrzymał wieloletni budżet w wysokości 11 775 000 €, na okres trzyletni, rozpoczynający 
się w roku 2004 (Dz.U. 143 z 30.4.2004, str. 9).


