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WSKAZÓWKI 

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

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że przejrzystość, rozliczalność i rzetelność to kluczowe i uzupełniające 

się elementy promowania dobrych rządów w instytucjach UE oraz zapewniania większej 

otwartości UE i jej procesu decyzyjnego; 

B. mając na uwadze, że zaufanie obywateli do instytucji UE ma podstawowe znaczenie dla 

demokracji, dobrych rządów i skutecznego kształtowania polityki; 

C. mając na uwadze, że istnieje potrzeba ograniczenia luk w rozliczalności w UE i 

przestawienia się na metody kontroli w większym stopniu oparte na współpracy, łączące 

demokratyczny nadzór, kontrolę i audyt, a jednocześnie zapewniające większą 

przejrzystość; 

D. mając na uwadze, że korupcja ma znaczne konsekwencje finansowe i stanowi poważne 

zagrożenie dla demokracji, praworządności i inwestycji publicznych; 

E. mając na uwadze, że przejrzystość, rozliczalność i rzetelność powinny być przewodnimi 

zasadami kultury obowiązującej w instytucjach UE; 

1. apeluje o ogólnie skuteczniejsze zapobieganie korupcji w sektorze publicznym, a 

zwłaszcza w instytucjach UE, i zwalczanie jej dzięki podejściu całościowemu, począwszy 

od lepszego publicznego dostępu do dokumentów i surowszych przepisów dotyczących 

konfliktu interesów, wspierania dziennikarstwa śledczego i organizacji antykorupcyjnych, 

wprowadzenia lub wzmocnienia rejestrów służących przejrzystości oraz zapewnienia 

wystarczających zasobów do przeznaczenia na środki egzekwowania prawa, a 

skończywszy na lepszej współpracy między państwami członkowskimi i współpracy z 

odnośnymi państwami trzecimi; 

2. wzywa wszystkie instytucje UE do udoskonalenia procedur i praktyk służących ochronie 

interesów finansowych Unii oraz do czynnego włączenia się w proces udzielania 

absolutorium, który jest zorientowany na wyniki; 

3. podkreśla potrzebę zwiększenia rzetelności i polepszenia ram etycznych dzięki lepszemu 

wdrażaniu kodeksów postępowania i zasad etycznych, aby wzmocnić wspólną i skuteczną 

kulturę rzetelności dla wszystkich instytucji i agencji UE; 

4. opowiada się za utworzeniem niezależnej struktury nadzoru nad przestrzeganiem różnych 

kodeksów postępowania oraz nad ochroną demaskatorów, z odniesieniem do możliwie 

najwyższych zawodowych standardów etycznych, w kontekście umacniania ram 

rozliczalności sektora publicznego oraz zwiększania skuteczności administracji dzięki 

lepszym zasadom i strukturom rządzenia na wszystkich poziomach; 

5. ubolewa nad tym, że Rada wciąż jeszcze nie przyjęła kodeksu postępowania; jest zdania, 

że wszystkie instytucje UE powinny uzgodnić wspólny kodeks postępowania, który jest 
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niezbędny dla przejrzystości, rozliczalności i rzetelności tych instytucji; wzywa te 

instytucje i organy UE, które jeszcze nie mają kodeksu postępowania, do jak najszybszego 

opracowania takiego dokumentu; 

6. wzywa te instytucje UE, które wprowadziły kodeksy postępowania, w tym Parlament, do 

nasilenia działań służących ich wdrażaniu, np. kontroli oświadczeń majątkowych; 

7. domaga się, by wszystkie instytucje UE stosowały się do przepisów art. 16 regulaminu 

pracowniczego i corocznie publikowały informacje o urzędnikach wyższego szczebla, 

którzy opuścili administrację unijną, oraz wykazy zaistniałych przypadków konfliktu 

interesów; domaga się, by wspomniana powyżej niezależna struktura oceniła zgodność 

pounijnego zatrudnienia, czyli sytuacji, gdy urzędnicy służby cywilnej i byli posłowie do 

Parlamentu Europejskiego przechodzą z sektora publicznego do prywatnego (efekt „drzwi 

obrotowych”), oraz możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a także by określiła 

wyraźne okresy karencji („cooling-off periods”), które powinny obejmować co najmniej 

okres, na jaki przyznano odprawę przejściową, i podczas których urzędnicy i posłowie do 

PE muszą zachowywać się uczciwie i dyskretnie lub spełniać pewne warunki przy 

podejmowaniu nowych obowiązków; domaga się, by wspomniana powyżej struktura 

składała się z niezależnych zewnętrznych ekspertów, tak aby mogła w pełni niezależnie 

realizować powierzone jej zadania;  

8. przypomina ogólną zasadę, zgodnie z którą każda osoba korzysta z domniemania 

niewinności, dopóki jej wina nie zostanie zgodnie z prawem dowiedziona; 

9. zachęca instytucje i organy UE do lepszego informowania swoich urzędników na temat 

polityki dotyczącej konfliktów interesów w ramach prowadzonych działań 

informacyjnych oraz do uwzględnienia rzetelności i przejrzystości jako elementów, które 

powinny być obowiązkowo omawiane podczas procedury rekrutacji i rozmów na temat 

wyników; jest zdania, że w przepisach dotyczących konfliktu interesów należy dokonać 

rozróżnienia między przedstawicielami wyłonionymi w wyborach a funkcjonariuszami 

publicznymi; uważa, że również w państwach członkowskich niezbędne są tego rodzaju 

przepisy dotyczące funkcjonariuszy publicznych i urzędników uczestniczących w 

administrowaniu dotacjami europejskimi i w ich kontroli; wzywa Komisję Europejską do 

przedłożenia stosownego projektu podstawy prawnej; 

10. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji dotyczącą zwiększenia przejrzystości dzięki 

usprawnianiu funkcjonowania jej systemu grup ekspertów, zwłaszcza jeśli chodzi o 

procedurę selekcji ekspertów, poprzez opracowanie nowej polityki dotyczącej konfliktów 

interesów w odniesieniu do ekspertów mianowanych do działania we własnym imieniu, 

co umożliwia Parlamentowi sprawowanie bezpośredniej kontroli nad takimi nominacjami; 

odnotowuje wymóg, zgodnie z którym w stosownych przypadkach eksperci muszą być 

zarejestrowani w rejestrze służącym przejrzystości; wzywa jednak Komisję do 

uwzględnienia – przy opracowywaniu poprawek do obowiązujących przepisów 

przekrojowych dotyczących grup ekspertów – zaleceń Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich dotyczących składu grup ekspertów oraz zaleceń zawartych w badaniu 

„Skład grup ekspertów Komisji i status rejestru grup ekspertów”, aby opracować bardziej 

systematyczne i przejrzyste podejście; zwraca się do Komisji o zaangażowanie się w 

dialog z Parlamentem, zanim te przepisy zostaną formalnie przyjęte, zwłaszcza w związku 

ze spodziewanym niebawem sprawozdaniem Komisji Kontroli Budżetowej i Komisji 

Prawnej na ten temat; zachęca agencje europejskie do rozważenia reform idących w 
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podobnym kierunku; 

11. jest zdania, że należy podjąć dalsze kroki, aby stawić czoła kwestiom etycznym 

związanym z polityczną rolą grup nacisku, ich praktykami i wpływem oraz aby promować 

gwarancje rzetelności w celu podniesienia poziomu przejrzystości działalności 

lobbingowej; proponuje opracowanie wspólnego dla wszystkich instytucji unijnych 

regulaminu dotyczącego sposobu i warunków wykonywania w ich obrębie działalności 

lobbingowej; 

12. uważa, że można podnieść poziom przejrzystości dzięki utworzeniu śladu legislacyjnego 

dla działań lobbingowych w UE; wzywa do przedstawienia do 2016 r. wniosku, który 

umożliwiłby publikację wszystkich dokumentów powstałych na każdym etapie procesu 

opracowywania przepisów i byłby usankcjonowaniem ostatecznego przejścia od 

dobrowolnego do obowiązkowego rejestru UE dla wszelkiej działalności lobbingowej we 

wszystkich instytucjach UE; 

13. wzywa Radę do przystąpienia do unijnego rejestru służącego przejrzystości; 

14. w tym kontekście jest zdania, że obowiązkowy rejestr UE musi zawierać wyraźne 

przepisy dotyczące rodzaju informacji, jakie należy rejestrować, tj. dokładne i regularnie 

aktualizowane informacje na temat charakteru działalności lobbingowej/prawnej, wraz ze 

szczegółowymi rejestrami kontaktów oraz wkładu do unijnego prawa i kształtowania 

polityki; uważa, że należy wprowadzić nadzorowany przez Parlament system sankcji w 

przypadku nadużyć; wzywa Komisję do przedstawienia bez dalszej zwłoki wniosków na 

temat obowiązkowego rejestru; 

15. apeluje o to, by wszystkie instytucje UE, które jeszcze tego nie uczyniły, przyjęły w trybie 

pilnym wewnętrzne zasady dotyczące informowania o nieprawidłowościach i stosowały 

wspólne podejście do swoich obowiązków, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę 

demaskatorów; zwraca się o zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę demaskatorów w 

kontekście dyrektywy w sprawie ochrony tajemnicy handlowej; zwraca się do Komisji, 

aby promowała przepisy w sprawie minimalnego poziomu ochrony demaskatorów w UE; 

wzywa instytucje do zmiany regulaminu pracowniczego w taki sposób, by nie tylko 

formalnie zobowiązywał on urzędników do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, lecz 

również ustanawiał odpowiednie środki ochrony demaskatorów; wzywa instytucje do 

niezwłocznego wdrożenia art. 22 lit. c) regulaminu pracowniczego; 

16. zwraca się do instytucji i organów UE o ścisłe stosowanie środków dotyczących 

uznaniowości i wykluczenia w odniesieniu do zamówień publicznych, z właściwymi 

kontrolami przeszłości przeprowadzanymi w każdym przypadku, jak również o 

stosowanie kryteriów wykluczenia w celu wyłączania przedsiębiorstw w razie konfliktu 

interesów, co ma kluczowe znaczenie dla ochrony interesów finansowych UE; 

17. jest zdania, że procedura udzielania absolutorium to ważny instrument rozliczalności 

demokratycznej względem obywateli Unii; przypomina powtarzające się trudności 

napotykane dotychczas przy procedurach udzielania absolutorium, które wynikały z braku 

współpracy ze strony Rady; podkreśla, że skuteczna kontrola budżetowa oraz 

demokratyczna rozliczalność instytucji wymagają współpracy Parlamentu i Rady; 

18. uważa, że Rada musi być rozliczalna i przejrzysta podobnie jak pozostałe instytucje; 
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19. twierdzi, że sprawozdania roczne instytucji UE mogłyby odgrywać ważną rolę w 

przestrzeganiu zasad przejrzystości, rozliczalności i rzetelności; wzywa instytucje UE do 

zamieszczania w sprawozdaniach rocznych standardowego rozdziału poświęconego tym 

kwestiom; 

20. uważa, że pierwsze dwuletnie sprawozdanie Komisji o zwalczaniu korupcji to obiecująca 

próba lepszego zrozumienia korupcji we wszystkich jej aspektach, opracowania 

skutecznych odpowiedzi z myślą o zaradzeniu problemowi oraz przetarcia drogi dla 

większej rozliczalności przestrzeni publicznej względem obywateli UE; w tym kontekście 

ponownie zaznacza, jak ważna jest unijna polityka zerowej tolerancji wobec oszustw, 

korupcji i zmowy; ubolewa jednak, że sprawozdanie to nie dotyczyło również polityki 

antykorupcyjnej samych instytucji unijnych; 

21. zwraca uwagę, że złożony i wieloaspektowy charakter korupcji zagraża demokracji i 

praworządności oraz powstrzymuje i naraża na szwank unijną gospodarkę, wiarygodność i 

reputację (zwłaszcza poprzez praktyki zatajania i presję, by odchodzić od pierwotnych 

celów polityki lub by wykonywać zadania w określony sposób); 

22. domaga się, by najpóźniej w drugim sprawozdaniu o zwalczaniu korupcji Komisja 

przeprowadziła dalszą analizę – na poziomie zarówno instytucji UE, jak i państw 

członkowskich – środowiska, w którym wdrażane są strategie polityczne, aby określić 

nieodłączne czynniki krytyczne, delikatne obszary i czynniki ryzyka sprzyjające korupcji; 

23. wzywa w związku z tym Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na zapobieganie 

konfliktom interesów i praktykom korupcyjnym w agencjach zdecentralizowanych, które 

są szczególnie podatne, zważywszy na fakt, że są one stosunkowo mało znane opinii 

publicznej, a ich siedziby są rozmieszczone na całym terytorium UE; 

24. ponawia swój wniosek1, by Komisja składała Parlamentowi i Radzie dwa razy w roku 

sprawozdanie z wdrażania przez instytucje UE ich wewnętrznych strategii 

antykorupcyjnych, i liczy, że będzie mógł zapoznać się z następnym sprawozdaniem na 

początku 2016 r.; zwraca się do Komisji o dodanie rozdziału o wynikach działań instytucji 

UE w zakresie zwalczania korupcji i jest zdania, że przyszłe sprawozdania Komisji o 

zwalczaniu korupcji powinny zawsze obejmować wszystkie instytucje i organy UE; 

25. uważa, że Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) jest 

kluczowym podmiotem w walce z korupcją, i jest w związku z tym zdania, że sprawą 

najwyższej wagi jest to, by urząd ten działał skutecznie i niezależnie; zaleca, by zgodnie z 

rozporządzeniem w sprawie OLAF Komitet Nadzoru OLAF otrzymał dostęp do 

informacji potrzebnych do skutecznego wykonywania swojego mandatu w odniesieniu do 

nadzoru nad działalnością OLAF oraz by uzyskał niezależność budżetową; 

26. wzywa, by UE jak najszybciej złożyła wniosek o członkostwo w Grupie Państw 

przeciwko Korupcji Rady Europy (GRECO) oraz aby Parlament Europejski był stale 

informowany o biegu nadanemu temu wnioskowi o członkostwo; 

27. wzywa Komisję do niezwłocznego wywiązania się z obowiązków dotyczących 

                                                 
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2013 

dotyczącego ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej (Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0062). 
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sprawozdawczości na mocy Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji; 

28. zachęca do zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi w celu wymiany 

know-how i dobrych praktyk, umocnienia porozumień międzynarodowych dotyczących 

współpracy sądowej i policyjnej oraz zbliżenia UE, Organizacji Narodów Zjednoczonych, 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Rady Europy w celu opracowania 

skoordynowanego działania z myślą o zwalczaniu korupcji; 

29. uznaje ważną rolę Europolu i Eurojustu w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, w 

tym korupcji; uważa, że agencje te powinny mieć większe uprawnienia do działania w 

tym obszarze, zwłaszcza w przypadku przestępczości ponadnarodowej; zaleca 

powierzenie Prokuraturze Europejskiej mandatu obejmującego zwalczanie przestępczości 

zorganizowanej, w tym korupcji; podkreśla, że zadania i obowiązki Prokuratury 

Europejskiej należy bardziej doprecyzować, aby uniknąć potencjalnego nakładania się 

działań Prokuratury Europejskiej i organów krajowych. 
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