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WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście sprawozdania okresowego w sprawie 
rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 oraz 
decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej następujących
wskazówek:

Wniosek dotyczący WRF

1. przypomina o europejskich budżetowych zasadach jedności, rzetelności, 
jednoroczności, równowagi, uniwersalności, efektywności, specyfikacji, należytego 
zarządzania finansami oraz przejrzystości, których należy przestrzegać przy określaniu 
wieloletnich ram finansowych (WRF);

2. podkreśla, że WRF na lata 2021–2027 powinny umożliwiać stworzenie budżetu 
faktycznie opartego na europejskiej wartości dodanej, który zapewni finansowanie 
wystarczające do osiągnięcia określonych celów, jak również powinny być w większym 
stopniu ukierunkowane na stabilność i uproszczenie, wykonanie oraz wyniki, 
prowadząc do lepszego i bardziej efektywnego wydatkowania, niskich kosztów 
operacyjnych, skutecznego przydziału zasobów, równości oraz większej rozliczalności i 
przejrzystości środków Unii, dzięki czemu obywatele Europy będą mogli je lepiej 
zrozumieć;

Liczby1

3. odnotowuje, że według Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, wniosek Komisji 
dotyczący WRF na lata 2021–2027 zakłada wzrost cen bieżących o 18 % względem 
WRF na lata 2014–2020: z 1 087 mld EUR do 1 279 mld EUR; podkreśla jednocześnie, 
że po uwzględnieniu inflacji, kwot przysługujących beneficjentom brytyjskim na 
podstawie WRF na lata 2014–2020 oraz faktu włączenia Europejskiego Funduszu 
Rozwoju (EFR) do budżetu, rzeczywisty wzrost wynosi 5 %; wskazuje, że – przyjmując 
udział w dochodzie narodowym brutto (DNB) jako wskaźnik – Komisja szacuje, iż po 
zastosowaniu tej samej porównywalnej podstawy w rzeczywistości będzie miał miejsce 
spadek z 1,16 % do 1,08 % oraz o 11 %, jeśli uwzględnić integrację EFR;

4. odnotowuje, że Komisja proponuje zmniejszenie o 16 % finansowania działu WRF 
„Zasoby naturalne i środowisko”, co oznacza w szczególności:

– cięcia w odniesieniu do WPR jako całości w wysokości 15 % (11 % w dopłatach 
bezpośrednich oraz 27 % w programach rozwoju obszarów wiejskich),

– zgodnie z danymi Parlamentu, wzrost o 38 % w zakresie Programu działań na 
rzecz środowiska i klimatu (LIFE), który pozostanie niewielką częścią działu 
„Zasoby naturalne i środowisko” – 2 %;

5. odnotowuje, że wydatki proponowane w ramach działu „Spójność i wartości” mają 

                                               
1 Wniosek Komisji dotyczący wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027, notatka informacyjna 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, lipiec 2018 r.
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wzrosnąć o 1 %, przy czym planowane są istotne zmiany na poziomie programu, jako 
że – licząc łącznie – trzy fundusze składające się obecnie na obszar spójności, tj. 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności (FS) i 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), zostaną okrojone o 10 %, co oznacza:

– wzrost o 2 % w odniesieniu do EFRR, 

– cięcie w wysokości 45 % w odniesieniu do Funduszu Spójności,

– cięcie w wysokości 7 % w odniesieniu do EFS, pomimo zwiększenia jego zakresu 
i uwzględnienia w nim Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;

6. z zaniepokojeniem odnotowuje fakt, że w rozporządzeniu w sprawie wspólnych 
przepisów Komisja przedstawiła krajowe alokacje środków na politykę spójności bez 
szczegółowego podziału między EFRR, FS i Europejski Fundusz Społeczny Plus 
(EFS+);

7. odnotowuje, że w dziale „Spójność i wartości” uwzględnione zostaną inne programy –
przykładem jest Erasmus+, w odniesieniu do którego Komisja planuje zwiększenie 
finansowania o 77 % (co jest równe 7 % środków w ramach nowego działu „Spójność i 
wartości”);

8. odnotowuje, że Komisja proponuje zwiększenie finansowania innych działów WRF o 
115 mld EUR, tj. o 11 % w stosunku do bieżących WRF; 

9. odnotowuje, że proponowana przez Komisję zmiana priorytetów dotyczy głównie 
działów „Migracja i zarządzanie granicami” oraz „Bezpieczeństwo i obronność”, 
których wartość wzrośnie do niemal 5 % budżetu jako całości, z obecnego poziomu 
1 %, podczas gdy wydatki w dziale „Jednolity rynek, innowacje i cyfryzacja” wzrosną 
do poziomu 15 % z obecnych 11 %;

Planowanie strategiczne

10. odnotowuje, że Komisja planuje w pełni dostosować strukturę i programy budżetu UE 
do pozytywnego programu działań Unii na okres po 2020 r., który został uzgodniony w 
Bratysławie i Rzymie1; odnotowuje, że deklaracje i plan działania przyjęte w 
Bratysławie i w Rzymie mogą nie zostać uznane za strategiczną wizję długoterminową 
uwzględniającą cele i wskaźniki obejmujące wszystkie obszary polityki Unii;

11. ponawia swój apel do Komisji o wprowadzenie długoterminowej wizji pozycji Unii 
Europejskiej w zglobalizowanym świecie, opartej na prawidłowo stosowanych 
strategiach politycznych bazujących na długoterminowych celach politycznych, co 
umożliwi UE sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom; zauważa, że w przeciwnym 
razie wartość dodana wniosku dotyczącego wieloletnich ram finansowych może ulec 
osłabieniu;

12. wskazuje, że strategia „Europa 2020” zakończy się przed rozpoczęciem okresu 
obowiązywania nowych WRF oraz że nie podjęto jeszcze decyzji co do nowych celów 

                                               
1 Deklaracja z Bratysławy z dnia 16 września 2016 r.; Deklaracja rzymska z dnia 25 marca 2017 r.
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strategicznych UE; podkreśla potrzebę dalszego strategicznego planowania polityki po 
stronie Komisji i przypomina, że budżety publiczne należy określać po ustaleniu 
długoterminowych celów politycznych i opracowaniu polityki zgodnej z ogólną wizją 
UE, i w związku z tym ubolewa, że nowy wniosek w sprawie wieloletnich ram 
finansowych nie odzwierciedla w pełni tej potrzeby;

13. podkreśla, że państwa członkowskie i Komisja powinny przede wszystkim przedstawić 
dobrze uzasadnione potrzeby w zakresie finansowania unijnego oraz określić 
strategiczne cele i zamierzone wyniki, które powinny zostać osiągnięte, przed 
zaplanowaniem jakichkolwiek wydatków, przy jednoczesnym zmierzeniu powiązanych 
wskaźników;

Priorytety polityczne i przedstawienie budżetu UE

14. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowe programy zostaną pogrupowane w klastry 
według polityk, czego odzwierciedleniem będą tytuły budżetu rocznego; wyraża 
nadzieję, że zwiększy to przejrzystość sposobu, w jaki klastry te przyczynią się do 
osiągania celów politycznych;

15. z zadowoleniem przyjmuje ogólną modernizację i uproszczenie budżetu oraz ambicję 
osiągnięcia większej racjonalizacji, elastyczności i przejrzystości;

16. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza od 2021 r. dostosowywać 
koncepcję obszarów polityki do klastrów programów, co pozwoli na łatwiejsze 
uzgodnienie budżetu rocznego z działami WRF;

17. przypomina, że Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) wielokrotnie zwracała się do 
Komisji o przedstawienie budżetu Unii w sposób zgodny z celami politycznymi WRF 
przyjętymi przez Parlament; wyraża opinię, że ułatwi to władzy budżetowej 
przeprowadzenie analizy i podjęcie działań następczych w odniesieniu do 
przygotowania i realizacji budżetu; 

18. przypomina, że finansowanie polityk i projektów powinno być zgodne z celami w 
zakresie klimatu i energii oraz zobowiązaniami określonymi w porozumieniu paryskim; 
przypomina w związku z tym, że co najmniej 30 % wydatków UE powinno przyczyniać 
się do osiągania celów klimatycznych oraz zgadza się, że najłatwiej jest to osiągnąć 
uwzględniając problematykę klimatu we wszystkich programach unijnych; ponawia 
swój apel do Komisji o zapewnienie spójnego i kompleksowego stosowania tej zasady 
zgodnie z planowaniem strategicznym;

19. wskazuje, że brak jest inwestycji jednoznacznie dotyczących celów Europejskiego 
filaru praw socjalnych przyjętych przez trzy instytucje;

20. wyraża ubolewanie w związku z brakiem dostosowania proponowanych WRF do 17 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ na 2030 r., które wspierają stopniowe 
przechodzenie w kierunku zrównoważonego społeczeństwa europejskiego;

21. zachęca Komisję do ciągłego wykazywania wystarczającego przywództwa i 
zaangażowania w obszarach strategicznych oraz wzywa ją do zagwarantowania 
zwiększenia ogólnego wyeksponowania finansowania wobec ogółu społeczeństwa;
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Upraszczanie i wyniki

22. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący ograniczenia liczby programów 
wydatków o jedną trzecią oraz zwiększenia spójności obowiązujących zasad; podkreśla, 
że w celu wprowadzenia faktycznych uproszczeń dla beneficjentów należy 
wyeliminować wszelkie niepotrzebne zasady, wymogi i procedury;

23. zastanawia się, dlaczego Komisja korzysta z dwóch zestawów celów i wskaźników, by 
mierzyć wyniki zarządzania finansowego: z jednej strony dyrektorzy generalni Komisji 
w swoich rocznych sprawozdaniach z działalności dokonują oceny osiągnięcia celów 
określonych w ich planach zarządzania, z drugiej zaś strony Komisja mierzy rezultaty 
programów wydatków za pomocą oświadczeń programowych dotyczących wydatków 
operacyjnych, które załączane są do projektu budżetu;

24. przypomina, że obecne ramy wykonania programów, w odniesieniu do których 
publikowane są oświadczenia programowe, obejmują 716 wskaźników różnego rodzaju, 
które pozwalają określić wyniki w odniesieniu do 61 ogólnych i 228 szczegółowych 
celów;

25. zwraca się do Komisji, by:

a) usprawniła sprawozdawczość na temat wyników przez:

– dalsze zmniejszanie liczby celów i wskaźników wykorzystywanych przez 
nią do celów różnych sprawozdań na temat wyników, w interesie 
uproszczeń, przejrzystości i lepszej kontroli skupiając się na tych, które 
pozwalają w najlepszy sposób zmierzyć wykonanie budżetu Unii; 

– rozbudowanie podejścia jakościowego oraz dodanie wskaźników 
środowiskowych i społecznych w celu umożliwienia zmierzenia wpływu 
polityki UE na polityki w zakresie ochrony środowiska i polityki społeczne;

– prezentowanie informacji finansowych w sposób zapewniający ich 
porównywalność z informacjami na temat wyników, tak by powiązanie 
między wydatkami a wynikami było jasne;

b) zapewniła lepsze wyważenie sprawozdawczości na temat wyników dzięki 
jasnemu prezentowaniu informacji dotyczących głównych wyzwań, z którymi UE 
nadal musi się uporać;

c) złożyła deklarację w zakresie jakości przekazanych w sprawozdaniach danych na 
temat wyników;

Przegląd wydatków towarzyszący wnioskowi dotyczącemu WRF

26. ubolewa nad faktem, że Komisja przeprowadziła przegląd wydatków, zamiast 
przeanalizować wszystkie główne programy objęte obecnymi WRF przy zastosowaniu 
podejścia opartego na budżetowaniu od zera; zauważa jednak, że ograniczony przegląd 
przeprowadzony przez Komisję miał na celu połączenie:

– przeglądu strategicznego (skupionego na nadaniu priorytetu programom zgodnie z ich 
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wartością dodaną oraz spójnością z celami UE) z

– przeglądem wydajności (którego celem było określenie sposobów lepszej realizacji 
istniejących programów); 

27. ubolewa, że wspomniany wyżej przegląd wydatków nie zapewnił kompleksowej oceny 
mającej na celu wykazanie rzeczywistej wartości dodanej programów;

28. przypomina, że w celu umożliwienia Parlamentowi określenia ram politycznych dla 
każdego z kolejnych okresów pięcioletnich, programowanie budżetu powinno być 
dostosowane do cykli legislacyjnych; uznaje WRF na lata 2021–2027 za okres 
przejściowy prowadzący do zmiany budżetu z siedmioletniego na pięcioletni, który 
dostosowany jest do pięcioletnich okresów legislacyjnych i nie zagraża strategiom 
politycznym wymagającym długoterminowego programowania;

29. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja dostrzega konieczność dostosowania WRF 
do cykli politycznych i instytucjonalnych oraz uważa, że przeprowadzenie przeglądu 
śródokresowego najpóźniej pod koniec 2023 r. stanowi krok w kierunku stopniowej 
synchronizacji czasu trwania WRF z pięcioletnim cyklem politycznym instytucji UE;

Europejska wartość dodana

30. przypomina, że w dokumencie otwierającym debatę na temat przyszłości finansów UE1

Komisja zaproponowała siedem kryteriów oceny europejskiej wartości dodanej oraz 
stwierdziła, że unijne wsparcie finansowe dla programów powinno zależeć od wyników 
tej oceny2; wyraża zaniepokojenie, że brakuje przejrzystej definicji wartości dodanej 
UE i nie należy jej się spodziewać w najbliższym czasie;

31. odnotowuje, że zgodnie z dokumentem otwierającym debatę wyłącznie programy o 
wysokiej europejskiej wartości dodanej powinny otrzymywać finansowanie unijne w 
pełnej wysokości, podczas gdy te o europejskiej wartości dodanej mieszczącej się w 
zakresie od średniej do wysokiej powinny otrzymywać ograniczone finansowanie a 
programy o niskiej europejskiej wartości dodanej nie powinny otrzymywać 
finansowania;

32. wyraża ubolewanie, że opublikowany przegląd wydatków nie zawiera ani 
systematycznej oceny programów opartej na kryteriach określonych przez Komisję dla 
europejskiej wartości dodanej, ani jednoznacznych wniosków w odniesieniu do 
europejskiej wartości dodanej tworzonej w ramach poszczególnych programów; zwraca 
się do Komisji o opracowanie i zastosowanie solidnej i jasnej koncepcji europejskiej 
wartości dodanej na podstawie siedmiu kryteriów określonych w dokumencie 
otwierającym debatę;

33. odnotowuje, że – biorąc pod uwagę, że strategiczne cele na okres po 2020 r. muszą 
dopiero zostać określone – Komisja nie miała możliwości dokonania odpowiedniej 
oceny spójności z celami UE na lata 2021–2027, co utrudnia określenie i 

                                               
1 Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE, 28 czerwca 2017 r., COM(2017)0358.
2 Kryteria te obejmowały: cele i zobowiązania określone w traktatach, dobra publiczne mające wymiar 
europejski, korzyści skali, efekt rozlania, subsydiarność, korzyści z integracji w ramach UE oraz wartości 
europejskie: pokój, demokrację i praworządność.
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monitorowanie europejskiej wartości dodanej, przy czym niezależnie od sytuacji 
konieczne jest wykazywanie usprawnień, w szczególności w zakresie spójności 
ekonomicznej, społecznej i terytorialnej UE;

34. przypomina, że budżet europejski objęty jest zobowiązaniem do odpowiedniego 
reagowania na wymogi i ambicje określone w europejskich strategiach politycznych 
oraz że musi on tworzyć wartość dodaną dla Unii;

Elastyczność i rozliczalność

35. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący zwiększenia możliwości 
budżetu UE w zakresie reagowania na zmieniające się okoliczności przez zwiększenie 
ogólnej elastyczności oraz zapewnienie wystarczających środków budżetowych na 
pokrycie nieprzewidzianych wydatków bez negatywnego wpływu na monitorowanie i 
kontrolę; z zadowoleniem przyjmuje w szczególności propozycje zwiększenia pułapu 
zasobów własnych, zmniejszenia różnicy pomiędzy łącznymi środkami na płatności a 
łącznymi środkami na zobowiązania, zniesienia limitów ustanowionych dla łącznego 
marginesu na płatności, zwiększenia wielkości i zakresu instrumentów szczególnych 
poza WRF (instrument elastyczności, rezerwa na pomoc nadzwyczajną, Fundusz 
Solidarności Unii Europejskiej oraz Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji), 
w celu rozszerzenia zakresu rezerwy na pomoc nadzwyczajną, tak by obejmowała ona 
operacje na terenie UE, oraz poszerzenia łącznego marginesu na zobowiązania i zmianę 
jego nazwy na rezerwę Unii;

36. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący włączenia EFR do budżetu UE 
oraz poddanie go tym samym zasadom i regułom, które dotyczą innych programów 
finansowanych z budżetu UE, podkreślając jednak, że konieczne jest zapewnienie 
jednolitego poziomu rozliczalności i przejrzystości w odniesieniu do środków 
wydatkowanych w celu osiągnięcia celów unijnych za pomocą budżetu UE oraz 
środków, które nadal wydatkowane będą poza budżetem UE;

37. nalega, by ustanowić upoważnienia do audytu publicznego w odniesieniu do wszystkich 
rodzajów finansowania polityk unijnych na szczeblu unijnym i krajowym oraz by 
Europejski Trybunał Obrachunkowy pełnił rolę audytora względem organów 
utworzonych w celu wdrożenia polityk UE, w tym organów takich, jak Europejska 
Agencja Obrony oraz proponowany Europejski Fundusz Walutowy, jak również 
organów utworzonych na podstawie umów zawartych poza porządkiem prawnym UE, 
takich jak Europejski Mechanizm Stabilności oraz Europejski Bank Inwestycyjny, w 
odniesieniu do pozaunijnych operacji budżetowych;

Cięcia dotyczące WPR i spójności

38. odnotowuje cięcia zaproponowane przez Komisję w zakresie WPR i spójności i uważa 
je za niezbędny krok w kierunku bardziej skutecznych i ukierunkowanych na cele 
wydatków;

39. wyraża obawę, że cięcia w zakresie WPR wpłyną na zdolność wielu rolników do 
kontynuowania ich działalności zawodowej; uważa, że zwiększanie skuteczności 
wsparcia dla WPR jest absolutnie konieczne, by ograniczyć te negatywne skutki;
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40. przypomina zalecenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące 
komunikatu Komisji na temat przyszłości WPR, a mianowicie, że nowy model 
realizacji powinien zapewniać zarówno osiąganie ambitnych i istotnych celów w 
zakresie skuteczności, które oparte są na danych statystycznych i naukowych, 
dostosowane do celów UE, charakteryzują się wysoką rozliczalnością i łańcuchem 
kontroli oraz są oparte na rozszerzonym monitorowaniu wyników i ocenie realizacji 
polityki, jaki i solidne ramy oceny;

41. podkreśla, że programy finansowania WPR powinny przynosić szczególne korzyści dla 
małych gospodarstw, obszarów charakteryzujących się wyzwaniami ekologicznymi i 
geograficznymi oraz słabo zaludnionych regionów;

42. zauważa, że wniosek Komisji dotyczący zaprojektowania nowej WPR na podstawie 
planów strategicznych sporządzonych przez państwa członkowskie może zobowiązać je 
do przyjęcia większej odpowiedzialności za politykę rolną i budżet;  zauważa ponadto, 
że może to zwiększyć ryzyko wzrostu zróżnicowania i skomplikowania zarządzania 
finansowego WPR oraz utrudnić uzasadnione kontrole;

43. odnotowuje cięcia w programach rozwoju obszarów wiejskich, tj. 27 % w ujęciu 
całościowym, z czego 45 % w ramach Funduszu Spójności i 10 % w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego; wzywa jednak Komisję, by zrobiła wszystko, co 
w jej mocy, by skutecznie zwalczać nierówności i silne podziały pomiędzy obszarami 
miejskimi a wiejskimi, co umożliwiłoby odwrócenie procesu pogłębiania się różnic oraz 
przezwyciężenie rozdrobnienia;

Zasoby własne

44. z zadowoleniem przyjmuje trzy nowe kategorie zasobów własnych, które obejmują 
część wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB), 
20-procentowy udział w przychodach wygenerowanych dzięki systemowi handlu 
emisjami oraz wkład krajowy obliczany na podstawie ilości nieprzetworzonych 
plastikowych odpadów opakowaniowych w każdym z państw członkowskich; 
przypomina w tym kontekście, że proponowany system zasobów własnych nie 
powinien zwiększać ogólnego obciążenia podatkowego spoczywającego na podatnikach 
w UE i że powinien on prowadzić do proporcjonalnego zmniejszenia wkładu państw 
członkowskich do budżetu UE;

45. zachęca Komisję do złożenia dodatkowych wniosków dotyczących nowych zasobów 
własnych w celu zbudowania samowystarczalnego budżetu UE w perspektywie 
średniookresowej; jest zdania, że udział nowych rzeczywistych zasobów własnych musi 
odgrywać znaczącą rolę po stronie dochodów w budżecie UE;

46. przypomina, że obecny system korekt i rabatów powinien zostać zlikwidowany oraz 
popiera wniosek Komisji o wycofanie wszystkich rabatów do 2025 r., co doprowadzi do 
prostszej i bardziej przejrzystej struktury;

47. popiera wniosek Komisji o zmniejszenie części ceł zatrzymywanych przez państwa 
członkowskie jako „koszty poboru” do 10 %;

48. wzywa do dalszego klasyfikowania podatku od towarów i usług jako zasobu własnego 
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UE przy jednoczesnym rzeczywistym jego uproszczeniu; 

49. uważa, że finansowanie UE powinno być bardziej stabilne, trwałe, przewidywalne, 
przejrzyste i zrozumiałe dla obywateli UE;

50. odnotowuje, że nadrzędnym celem warunkowości w UE jest rozwijanie integracji i 
spójności pomiędzy państwami członkowskimi; uważa, że rozsądna i logiczna 
warunkowość musi obejmować ustanowienie zachęt w sposób, który prowadzi do 
dalszego zaangażowania się państw członkowskich w projekt europejski, przyczynia się 
do osiągania zamierzonych celów i zapobiega wykorzystywaniu środków unijnych 
niezgodnie z przeznaczeniem;

51. zwraca się do Komisji o wyjaśnienie metody obliczania wkładów krajowych w oparciu 
o ilość nieprzetworzonych plastikowych odpadów opakowaniowych w państwach 
członkowskich oraz sposobu ich pobierania; wzywa Komisję do wdrożenia narzędzi 
monitorowania, które pozwolą państwom członkowskim wdrożyć wspólną metodologię 
w zakresie obliczania i pobierania wkładów;

52. z zaniepokojeniem odnotowuje, że wniosek ustawodawczy w sprawie CCCTB wciąż 
nie został przyjęty i brak jest szacunkowego terminu jego uzgodnienia w Radzie; 
wyraża opinię, że z tego powodu nie można uznać CCCTB za faktyczny zasób własny 
w odniesieniu do kolejnego okresu programowania; wzywa Radę do osiągnięcia 
porozumienia w tym kontekście, biorąc pod uwagę znaczenie CCCTB dla rozwiązania 
problemu unikania zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorstwa międzynarodowe;

53. z zadowoleniem przyjmuje zasadę, że przyszłe przychody z polityk UE powinny 
wpływać do budżetu UE, jako że stanowią one rzeczywiste źródło dochodu UE;

54. ponawia swój apel do Komisji i państw członkowskich o zapewnienie wzmocnienia 
istniejących systemów kontroli i zapobiegania nadużyciom finansowym i 
nieprawidłowościom szkodzącym interesom finansowym UE;

55. podkreśla w tym kontekście potrzebę usunięcia rozbieżności w zakresie kontroli 
celnych w UE, które stanowią ogromne zagrożenie dla interesów finansowych UE, i 
wzywa Komisję do zharmonizowania zarządzania cłami w całej UE w celu skutecznego 
zwalczania przemytu towarów i oszustw podatkowych.
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