
 

AD\1073405PL.doc  PE560.757v02-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014 - 2019  

 

Komisja Kontroli Budżetowej 
 

2015/2104(INI) 

24.9.2015 

OPINIA 

Komisji Kontroli Budżetowej 

dla Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie roli UE w ONZ – jak lepiej osiągać cele polityki zagranicznej UE 

(2015/2104(INI)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ryszard Czarnecki 



 

PE560.757v02-00 2/7 AD\1073405PL.doc 

PL 

PA_NonLeg 



 

AD\1073405PL.doc 3/7 PE560.757v02-00 

 PL 

WSKAZÓWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

– uwzględniając ramową umowę finansowo-administracyjną (FAFA) pomiędzy Unią 

Europejską i Organizacją Narodów Zjednoczonych (2003) oraz addendum nr 1 (2014); 

A. mając na uwadze, że rok 2015 jest rokiem pełnym wyzwań związanych z ponownym 

zdefiniowaniem modelu współpracy globalnych podmiotów i instytucji poprzez 

określenie nowej dynamiki i sposobów działania, zwłaszcza jeśli chodzi o lepsze 

wywiązywanie się z zobowiązań dotyczących polityki zewnętrznej UE; 

B. mając na uwadze, że UE osiąga dobre wyniki we współpracy międzynarodowej na rzecz 

stawiania czoła globalnym wyzwaniom i udzielania wsparcia rozwojowego i pomocy 

humanitarnej w wielu częściach świata; 

C. mając na uwadze, że budżet UE na obronę jest istotny, a jej wkłady finansowe w misje 

pokojowe ONZ są znaczne; 

D. mając na uwadze, że interwencje zewnętrzne UE realizowane są za pośrednictwem 

organizacji międzynarodowych, które wdrażają fundusze UE albo współfinansują projekty 

razem z UE, co obejmuje wyzwania dotyczące nadzoru i zarządzania; 

1. podkreśla konieczność zwiększenia wydajności, rozliczalności, skuteczności i 

przejrzystości ONZ, zwłaszcza w odniesieniu do wykorzystywania zasobów UE i 

wyników osiąganych przy realizowaniu ustalonych na szczeblu międzynarodowym 

strategicznych wytycznych i celów w zakresie rozwoju; 

2. wzywa stosowne instytucje UE i ONZ do pełnego przestrzegania i wdrażania ramowej 

umowy finansowo-administracyjnej (FAFA); zwraca się do Komisji, aby informowała 

Parlament o wdrażaniu FAFA oraz wytycznych dotyczących tej umowy, a także aby 

określiła obszary wymagające poprawy oraz przedstawiła stosowne wnioski w tym 

zakresie; 

3. jest zdania, że zbliżanie odnośnych systemów zarządzania powinno skoncentrować się na 

określaniu i ciągłej wymianie dobrych praktyk w celu ustanowienia podobnych i 

zrównoważonych podstawowych zasad pewności zgodnie z rozporządzeniem finansowym 

UE; wzywa w tym kontekście do otwartości obu stron, tak by europejscy audytorzy mogli 

uzyskać szczegółowy dostęp do rachunków ONZ; 

4. przypomina, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie są wspólnie największym 

dostarczycielem wkładu finansowego do budżetu ONZ; w związku z tym, w duchu 

inicjatywy „Zjednoczeni w działaniu” (jeden lider, jeden budżet, jeden program, jeden 

urząd), nalega na konieczność zapewnienia większej widoczności dla finansowania z UE 

kierowanego za pośrednictwem ONZ, a także skutecznego wykorzystania tych funduszy; 

zwraca się do ONZ i Komisji o pełne informowanie Parlamentu Europejskiego o 

wydatkowaniu przez ONZ wkładów z UE; 
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5. zachęca ONZ i jej odpowiednie instytucje do dalszego zacieśniania współpracy z UE w 

celu nieustannego zbliżania do siebie tych dwóch mechanizmów zarządzania dzięki 

między innymi stałemu rozwijaniu dokładnych i solidnych systemów monitorowania, 

sprawozdawczości i kontroli; przypomina, że usystematyzowana współpraca między UE a 

ONZ jest jedynym skutecznym sposobem na zapobieganie nieskutecznemu wykorzystaniu 

funduszy i pokrywaniu się działań; 

6. jest zdania, że w ramach partnerstwa międzyinstytucjonalnego ONZ i UE powinny 

usprawnić swoje metody zarządzania ryzykiem, ogólny nadzór finansowy i ramy 

zarządzania oraz że w ramach funkcji audytowych powinny one porównywać swoje dane, 

metodologie i wyniki; 

7. uważa, że innowacyjne metody finansowania są ważnym sposobem maksymalizacji 

dostępności i wpływu finansowania na rzecz rozwoju poprzez określenie nowych źródeł 

finansowania, mechanizmów i instrumentów inżynierii finansowej; uważa w 

szczególności, że innowacyjne metody finansowania mogą korzystać z finansowania 

publicznego, aby pomóc w generowaniu nowych przepływów finansowych, katalizowaniu 

inwestycji prywatnych i finansowania rynkowego, a także w maksymalizacji wpływu 

istniejących środków publicznych i prywatnych; 

8. docenia, że ukierunkowanie pomocy unijnej poprzez ONZ umożliwia UE dotarcie do 

różnych regionów świata, czego nie byłaby w stanie dokonać poprzez działania 

podejmowane samodzielnie; jest świadomy wysokiego poziomu ryzyka nieodłącznie 

związanego z niesieniem pomocy w regionach dotkniętych konfliktami; wyraża jednak 

ubolewanie, że informowanie Komisji przez jej organizacje partnerskie odpowiedzialne za 

wykonanie budżetu Unii w ramach zarządzania pośredniego jest często opóźnione, 

niepełne lub niewystarczająco ukierunkowane na wyniki, co uniemożliwia Komisji 

prawidłowe wykonywanie jej funkcji monitorującej; 

9. w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje niedawne porozumienie 

współustawodawców w sprawie zmiany rozporządzenia finansowego, która zobowiązuje 

ONZ i inne tego rodzaju organizacje partnerskie do powiadamiania Komisji o wszelkich 

wykrytych przypadkach nieprawidłowości lub nadużyć w odniesieniu do budżetu Unii; 

uważa jednak, że należy zwiększyć możliwości Komisji w zakresie bezpośredniej oceny 

poprawności, skuteczności i stabilności unijnego finansowania ukierunkowanego za 

pośrednictwem ONZ; 

10. nalega na konieczność osiągnięcia najwyższego poziomu przejrzystości i rozliczalności 

instytucjonalnej na wszystkich poziomach poprzez zapewnienie dostępu do 

wyczerpujących i rzetelnych informacji budżetowych i danych finansowych dotyczących 

projektów finansowanych ze środków unijnych, aby umożliwić Parlamentowi 

sprawowanie kontroli; apeluje o usprawnienie polityki ONZ dotyczącej ujawniania 

informacji w odniesieniu do zamiarów, beneficjentów i finansowania, zwłaszcza jeśli 

chodzi o sprawozdania ONZ z audytu i oceny, z myślą o zapewnieniu lepszego 

zarządzania środkami finansowymi UE; 

11. za kluczowe uważa zapewnienie widoczności Unii, szczególnie we współfinansowanych 

inicjatywach i inicjatywach z udziałem wielu darczyńców, które są finansowane ze 

środków Unii; jest zdania, że należy szybko przekazywać regularne informacje dotyczące 

łączenia funduszy (w tym funduszy powierniczych), jako że zamienność i 
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identyfikowalność funduszy UE ma istotne znaczenie; 

12. nalega, by przyszłe ramy współpracy zachęcały i motywowały do dalszego 

rozpoznawania i wdrażania innowacyjnych źródeł, mechanizmów i instrumentów przez 

wszystkie właściwe zaangażowane strony, w ścisłej współpracy z wielostronnymi 

bankami i innymi darczyńcami, a także zapewniały pełną zgodność tych nowych źródeł 

finansowania z zasadami przejrzystości, odpowiedzialności i skuteczności; 

13. przypomina, że ONZ musi przyjąć właściwe środki w celu nagłośnienia faktu, że dane 

działania otrzymały finansowanie UE, aby zapewnić rozpoznawalność i uznanie 

porównywalne z tymi, jakie mają inni darczyńcy międzynarodowi, przy czym we 

wszystkich interwencjach ONZ należy jednocześnie rozpowszechniać wartości podzielane 

przez UE i ONZ, jak promowanie praw człowieka i praworządności, podnoszenie 

standardów środowiskowych i społecznych oraz ogólne wsparcie zrównoważonego 

rozwoju i wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu; 

14. podkreśla, że wszystkie współfinansowane działania muszą dokładnie realizować ogólną 

strategię i priorytety UE oraz być z nimi zgodne w oparciu o preferencje polityczne i 

kryteria efektywności gospodarczej i finansowej, które powinny zostać odzwierciedlone w 

wynikach zarządzania; 

15. podkreśla, że UE wspiera pogląd, iż ONZ musi być dostosowana do potrzeb, a także coraz 

bardziej skuteczna i efektywna; uważa, że pojawiające się i rosnące wyzwania wymuszają 

nowe funkcje dla ONZ, co z kolei wymaga ponownego przemyślenia sposobów 

zarządzania i finansowania; jest zdania, że priorytetem UE nadal powinno być 

zapewnienie należytego zarządzania zasobami finansowymi i personelem ONZ, w tym 

negocjowanie następnego regularnego budżetu ONZ i budżetów ONZ przeznaczonych na 

utrzymywanie pokoju; 

16. wzywa zarówno UE, jak i ONZ do zaangażowania się w jak najlepszą koordynację 

operacyjną pod względem komplementarności, aby systematycznie poszukiwać 

najlepszych możliwości, optymalnych efektów dźwigni i synergii we wspieraniu i 

osiąganiu unijnych celów politycznych, zwłaszcza między strategiami rozwojowymi UE a 

innymi obszarami działań zewnętrznych, jak prawa człowieka, migracja i uchodźcy, 

bezpieczeństwo, stabilność i zapobieganie konfliktom; 

17. zachęca UE i ONZ do wzmocnienia na jak najwcześniejszym etapie ich ekspertyzy i 

podejścia strategicznego oraz w zakresie programowania w różnych obszarach 

interwencji, a zwłaszcza do zacieśnienia współpracy dotyczącej instrumentów zarządzania 

ryzykiem (finansowym, operacyjnym czy krajowym), aby lepiej kierować pomoc tam, 

gdzie jest ona najbardziej potrzebna; apeluje o odpowiednie stosowanie rygorystycznych 

warunków, zwłaszcza dotyczących obecności czy rozwijania wskaźników dobrego 

zarządzania w sektorze publicznym w krajach partnerskich; 

18. przypomina, że zasada wartości dodanej ma również zastosowanie do unijnego 

finansowania działań ONZ, i wzywa Komisję do systematycznego i szczegółowego 

informowania, jaką wartość dodaną przynosi wszelkie tego rodzaju finansowanie w 

porównaniu z bezpośrednim finansowaniem ze strony państw członkowskich oraz z 

sytuacją, w której UE i/lub państwa członkowskie samodzielnie podejmowałyby takie 

działania; 
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19. uważa, że w świetle znaczenia wyników pomocy Unii należy ulepszyć podejście 

zorientowane na wyniki poprzez wprowadzenie ram mierzenia i rozliczania wyników, 

które umożliwiają ocenę solidności projektów pod względem ich ekonomicznego i 

społecznego zrównoważenia oraz ocenę projektów pod względem skuteczności i 

efektywności; 

20. wspiera stały dialog na temat jakości i zrównoważoności wyników osiąganych w ramach 

partnerstwa ONZ-UE, powiązany również z ogólną kwestią spójności i konsekwencji 

interwencji; uważa, że należy dalej rozwijać wskaźniki wyników i ich konwergencję w 

celu zwiększenia skuteczności projektów, zapewnienia rzeczywistej wartości dodanej i 

większego wpływu na rozwój; 

21. jako podstawową zasadę podkreśla znaczenie, jakie ma dla UE polityka zerowej tolerancji 

wobec oszustw i korupcji oraz wzmocnienie uczciwości i zasad etycznych; zachęca do 

zacieśnienia stosunków instytucji i organów ONZ z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania 

Nadużyć Finansowych (OLAF) poprzez przyjęcie wytycznych OLAF dotyczących 

wymiany informacji i strategii.  
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