
W SKRÓCIE
Posiedzenie plenarne – druga sesja listopadowa w 2021 r.

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego
Autor: Alina Dobreva, Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów

PE 698.783 – listopad 2021 r.
PL

Cyfryzacja w celu usprawnienia
sprawozdawczości, monitorowania i kontroli

wydatków UE
Wydajne i przejrzyste wydatkowanie środków z budżetu UE ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia należytej
realizacji polityki UE i uzyskania poparcia obywateli dla Unii. Rozdrobnienie systemów sprawozdawczości
stosowanych w całej UE utrudnia jednak kontrolę sposobu, w jaki środki te są wydawane. Aby zaradzić tej
sytuacji, Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego (CONT) sporządziła sprawozdanie z własnej
inicjatywy w kwestiach ustawodawczych, w którym zwróciła się do Komisji o przedłożenie do końca 2021 r.
wniosków ustawodawczych niezbędnych do wprowadzenia zintegrowanego i interoperacyjnego
elektronicznego systemu informacji i monitorowania, pozwalającego gromadzić, monitorować i analizować
informacje o beneficjentach końcowych we wszystkich państwach członkowskich. Parlament ma przeprowadzić
głosowanie nad tym sprawozdaniem podczas drugiej sesji plenarnej w listopadzie.

Kontekst
Zgodnie z art. 322 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Parlament i Rada przyjmują
(i) zasady finansowe określające warunki przedstawiania i kontrolowania rachunków oraz (ii) zasady
dotyczące kontroli odpowiedzialności podmiotów finansowych. Zgodnie z art. 325 TFUE państwa
członkowskie koordynują swoje działania zmierzające do ochrony interesów finansowych UE przed
nadużyciami finansowymi oraz organizują razem z Komisją ścisłą współpracę między właściwymi organami.
Współpraca ma kluczowe znaczenie, ponieważ prawie 80% wydatków UE ma miejsce na szczeblu krajowym
i odbywa się na zasadzie zarządzania dzielonego programami UE. Stosuje się przy tym ponad 290 różnych
systemów sprawozdawczości. Dzięki cyfrowemu i interoperacyjnemu systemowi dane zebrane w jednym
punkcie informacyjnym stałyby się zrozumiałe i bardziej przejrzyste, nastąpiłaby poprawa monitorowania,
sprawozdawczości i kontroli funduszy UE oraz ukrócono by nieprawidłowości, nadużycia finansowe,
konflikty interesów i podwójne finansowanie. System ten przedstawiałby dokładne i pełne informacje
o beneficjentach końcowych, prowadziłby do lepszego zrozumienia podziału i koncentracji funduszy UE,
a także byłby interoperacyjny z innymi odpowiednimi bazami danych.

Stanowisko Komisji Europejskiej
Komisja, przygotowując coroczne sprawozdania o środkach podjętych w celu zwalczania nadużyć
finansowych, w dużym stopniu opiera się na danych przekazanych przez państwa członkowskie. Aby
uniknąć nieprawidłowości, konfliktów interesów, podwójnego finansowania i niewłaściwego
wykorzystania pieniędzy podatników, w 2018 r. Komisja zaproponowała obowiązkowe stosowanie
zintegrowanego i interoperacyjnego systemu monitorowania odbiorców finansowania. Ponadto o jej
zaangażowaniu na rzecz poprawy zasad mówił komisarz Johannes Hahn podczas posiedzenia komisji CONT
w styczniu 2021 r. Świadczy o nim też przyjęcie w marcu 2021 r. planu działania dotyczącego
ukierunkowanego przeglądu rozporządzenia finansowego.

Wniosek Parlamentu Europejskiego
Parlament (w szczególności jego komisja CONT) systematycznie pracuje nad modernizacją europejskiego
systemu sprawozdawczości, monitorowania i audytu. W 2018 r. komisja CONT zaapelowała o przyjęcie
cyfrowego i interoperacyjnego systemu, aby zapewnić sprawniejsze i skuteczniejsze prowadzenie
sprawozdawczości, monitorowania i audytu. W 2021 r. komisja CONT sporządziła sprawozdanie z własnej
inicjatywy w kwestiach ustawodawczych, w którym zwróciła się do Komisji o przedłożenie przed końcem
2021 r. niezbędnych wniosków ustawodawczych w sprawie zmiany rozporządzenia finansowego, aby
umożliwić wprowadzenie zintegrowanego i interoperacyjnego elektronicznego systemu informacji

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2018:375:FIN
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/committee-on-budgetary-control_20210111-1645-COMMITTEE-CONT_vd
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12942-Ukierunkowany-przeglad-przepisow-finansowych-majacych-zastosowanie-do-budzetu-ogolnego-UE-rozporzadzenie-finansowe%E2%80%9D-_pl
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0311_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0311_EN.html


EPRSCyfryzacja w celu usprawnienia sprawozdawczości, monitorowania i
kontroli wydatków UE

Niniejszy dokument został przygotowany z myślą o posłach do Parlamentu Europejskiego i członkach personelu parlamentarnego. Zawiera
informacje, które mogą być pomocne w pracach parlamentarnych. Wyłączną odpowiedzialność za jego treść ponoszą autorzy, a wyrażonych w nim
opinii nie należy traktować jako oficjalnego stanowiska Parlamentu. Powielanie i tłumaczenie dokumentu do celów niekomercyjnych jest
dozwolone, pod warunkiem że podane zostanie źródło, a Parlament Europejski zostanie wcześniej powiadomiony i otrzyma egzemplarz
publikacji.© Unia Europejska, 2021.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

i monitorowania. Sprawozdaniu towarzyszy ocena europejskiej wartości dodanej, w której wskazano luki
i bariery w istniejących unijnych praktykach sprawozdawczości, monitorowania i audytu, a także badanie
na temat wymogów dotyczących jednolitej unijnej bazy danych beneficjentów. Sprawozdanie zostało
przyjęte w komisji 26 października 2021 r. (28 głosów za, 1 głos przeciw i 1 głos wstrzymujący się)
i przedłożone do głosowania na posiedzeniu plenarnym, które ma nastąpić podczas drugiej sesji
listopadowej.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych: 2021/2054(INL); komisja przedmiotowo
właściwa: CONT; sprawozdawczyni: Maria Grapini (S&D, Rumunia).
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