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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 Parlament jest upoważniony do demokratycznej kontroli nad 
Komisją, która ma charakter polityczny, ale obejmuje różne aspekty i procedury;

B. mając na uwadze, że budżet jest najważniejszym narzędziem Unii Europejskiej do 
realizacji jej celów i strategii, w związku z czym kontrola budżetowa ma ogromne 
znaczenie;

C. mając na uwadze, że choć Komisja zobowiązała się do osiągania wyników, 
budżetowanie zadaniowe wciąż pozostaje niestety podstawową zasadą przy 
opracowywaniu budżetu Unii;

D. mając na uwadze, że ocena wyników i kontrola wykonania opierają się na celach 
ustanowionych na najwcześniejszym etapie na poziomie programowania;

E. mając na uwadze, że ocena jest narzędziem mającym na celu określenie i zrozumienie 
wyników oraz wpływu procesu i określenie alternatyw mających pomóc w 
podejmowaniu decyzji, co doprowadziłoby do dalszego usprawnienia tego procesu;

1. przypomina, że kontrola organów UE stanowi rację bytu Parlamentu Europejskiego, 
natomiast odpowiedzialność Komisji wobec Parlamentu jest podstawową zasadą 
funkcjonowania UE i wewnętrznej kontroli demokratycznej;

2. przypomina, żeabsolutorium to coroczna procedura polityczna zapewniająca kontrolę 
demokratyczną ex post nad wykonaniem budżetu Unii Europejskiej przez Komisję, na 
własną odpowiedzialność i we współpracy z państwami członkowskimi;

3. zaznacza, że procedura udzielania absolutorium okazała się potężnym narzędziem, które 
miało wpływ na pozytywną ewolucję systemu budżetowego UE, zarządzanie finansami, 
kształtowanie programu oraz na sposób określania i wdrażania strategii politycznych, 
przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia wpływu politycznego Parlamentu;

4. podkreśla, żegłównym celem procedury udzielania absolutorium jest sprawdzenie, czy 
fundusze unijne są zarządzane prawidłowo i coroczne ustalenie, czy w bilansie 
wykazano wszystkie dochody i wydatki Unii, wynikające z nich saldo oraz aktywa i 
pasywa Unii;

5. zauważa, że decyzja Parlamentu o udzieleniu, odroczeniu lub odmowie udzielenia 
absolutorium jest przede wszystkim, choć nie wyłącznie, oparta na audycie 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, który bada wiarygodność rozliczeń oraz 
legalność i prawidłowość operacji leżących u ich podstaw;

6. zaznacza, że zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
Trybunał Obrachunkowy musi zbadać, czy wpłynęły wszystkie dochody i czy wydatki 
zostały poniesione w sposób zgodny z prawem i prawidłowy, jak też czy należycie 



PE628.699v02-00 4/10 AD\1173206PL.docx

PL

zarządzano finansami; w związku z tym musi przede wszystkim informować o 
wszelkich nieprawidłowościach; kontrola dochodów musi być przeprowadzana na 
podstawie zarówno kwot ustalonych jako należne, jak i kwot faktycznie przekazanych 
Unii; kontrola wydatków musi być przeprowadzana na podstawie zarówno podjętych 
zobowiązań, jak i dokonanych płatności;

7. przypomina, że udzielając absolutorium, Parlament musi nie tylko ocenić 
prawidłowość, ale także wyniki zarządzania finansami w Unii Europejskiej;

8. zauważa, że Parlament opiera również swoją decyzję na dowodach, o które występuje 
Komisja, dotyczących wykonania wydatków lub funkcjonowania systemów kontroli 
finansowej;

9. zauważa, że Komisja jest zobowiązana uwzględnić uwagi w decyzjach w ramach 
absolutorium i uwagi Parlamentu dotyczące realizacji wydatków, jak też jest 
zobowiązana do składania sprawozdań na temat działań podjętych w związku z jego 
zaleceniami i uwagami;

10. przypomina, że Parlament bada też specjalne sprawozdania przyjęte przez Trybunał 
Obrachunkowy, które koncentrują się na należytym zarządzaniu różnymi sektorami lub 
obszarami polityki;

11. zaznacza, że ponieważ sprawozdania te dotyczą wdrażania zasad oszczędności, 
wydajności i skuteczności, systematycznie uruchamiają debatę na temat tego, czy 
podmioty w polityce europejskiej dysponują środkami i instrumentami 
umożliwiającymi im osiągnięcie celów określonych przez organy polityczne Unii;

12. podkreśla, że art. 318 TFUE dodaje nowy instrument do zestawu narzędzi absolutorium 
budżetowego: ocenę finansów Unii w oparciu o osiągnięte wyniki;

13. z zadowoleniem przyjmuje w szczególności fakt, że ze względu na skoncentrowanie się 
na wynikach finansowych sprawozdanie oceniające, o którym mowa w art. 318 TFUE, 
uzupełnia podejście oparte na zgodności opracowane przez Europejski Trybunał 
Obrachunkowy w jego rocznym sprawozdaniu, oferując Parlamentowi Europejskiemu 
możliwość oceny dokonań politycznych;

14. z obawą zwraca uwagę na brak faktycznych sankcji prawnych na wypadek decyzji 
Parlamentu o nieudzieleniu absolutorium Komisji; uważa jednak, że nieudzielenie 
absolutorium stanowi silny sygnał polityczny, ponieważ oznacza, iż Parlament nie ma 
wystarczającego zaufania do rozliczalności Komisji i w związku z tym Komisja musi 
zareagować na taką odmowę i podjąć konkretne działania następcze mające na celu 
poprawę sytuacji;

15. przypomina, żereformy Prodiego/Kinnocka wprowadziły zasady budżetowania 
zadaniowego i zarządzania kosztami działań1, wymagały corocznego podpisywania 
sprawozdań z działalności przez delegowanych urzędników zatwierdzających i 

                                               
1 „Budżetowanie zadaniowe” to z definicji metoda oparta na działaniach i korzystająca z danych dotyczących 
czynników kosztotwórczych w procesach opracowywania budżetu i oceny wariancji W tym kontekście działania 
mają zasadnicze znaczenie, ponieważ tworzą koszty. Jeśli mamy kontrolować przyczyny (czynniki warunkujące) 
kosztów, należy lepiej zarządzać kosztami i posiadać na ich temat wiedzę.
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przeprowadzenia reformy działań w ramach audytu wewnętrznego i rachunkowości 
memoriałowej;

16. podkreśla, żecelem politycznym realizowanym w ramach tych reform było opracowanie 
jasnej hierarchii, od celów politycznych przez środki przeznaczone na działania 
zmierzające do ich osiągnięcia, po wskaźniki realizacji celu służące do weryfikacji tych 
osiągnięć;

17. z obawą zauważa, że rzeczywistość jest bardzo różna:

a) mimo że Komisja określiła budżet zgodnie z kierunkami działań, definicja ta 
wynikała głównie ze struktury organizacyjnej administracji i utrzymywała dużą 
liczbę linii budżetowych;

b) cele działań nadal nie wchodzą w zakres debaty budżetowej, ale zostały 
przedstawione w osobnych zestawieniach zadań załączonych do budżetu;

c) bieżąca struktura budżetu nie jest w pełni dostosowana do wieloletnich ram 
finansowych (WRF); każda pozycja WRF zawiera różne działania, a wiele 
pojedynczych działań uwzględniono w kilku działach wieloletnich ram 
finansowych;

18. ubolewa nad faktem, że negocjacje budżetowe w Parlamencie i Radzie koncentrują się 
wokół marginesów w ramach działów wieloletnich ram finansowych i niezbyt często 
dotyczą celów budżetowania zadaniowego (ABB), wskaźników realizacji celów lub 
mierzonych wyników;

19. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja w swoim wniosku dotyczącym nowych 
wieloletnich ram finansowych ponownie podkreśliła swoje zaangażowanie na rzecz 
realizacji celów i budżetowania opartego na wynikach oraz nalega, aby budżet UE 
bardziej koncentrował się na stabilności, prostocie, efektywniejszych wydatkach, 
niskich kosztach operacyjnych, wydajnej alokacji zasobów, realizacji kluczowych 
priorytetów politycznych, europejskiej wartości dodanej, wynikach, skutkach oraz na 
większej rozliczalności i przejrzystości;

20. podkreśla, że budżet UE powinien opierać się na długoterminowych celach polityki i 
ogólnej wizji UE; ponownie wzywa Komisję do wprowadzenia takiej długoterminowej 
wizji i celów, aby zapewnić maksymalną efektywność wydatków;

21. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, aby nowe programy WRF pogrupować w 
„klastry polityczne”, co znajdzie odzwierciedlenie w tytułach rocznego budżetu; wyraża 
nadzieję, że pozwoli to uzyskać większą jasność, w jaki sposób przyczynią się one do 
realizacji celów polityki;

22. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że od 2021 r. Komisja zamierza dostosować koncepcję 
obszarów polityki do klastrów programu oraz że to dostosowanie pozwoli na łatwiejsze 
uzgodnienie rocznego budżetu z działami wieloletnich ram finansowych;

23. przypomina, że Parlament wielokrotnie zwracał się do Komisji o przedstawienie 
budżetu Unii zgodnie z celami politycznymi WRF przyjętymi przez Parlament; uważa, 
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że pozwoliłoby to władzom budżetowym łatwiej kontrolować i śledzić przygotowanie 
oraz wykonanie budżetu;

24. zastanawia się, dlaczego Komisja wykorzystuje dwa zestawy celów i wskaźników do 
pomiaru wydajności zarządzania finansami: z jednej strony dyrektorzy generalni 
Komisji oceniają w rocznych sprawozdaniach z działalności realizację celów 
określonych w swoich planach zarządzania, natomiast z drugiej strony Komisja 
dokonuje pomiaru wydajności programów wydatków za pomocą oświadczeń 
programowych dotyczących wydatków operacyjnych, załączonych do projektu budżetu;

25. przypomina, żeobecne ramy wykonania programów przedstawione w oświadczeniach 
programowych dotyczących wydatków operacyjnych obejmują 716 różnego rodzaju 
wskaźników, mierzących wyniki w odniesieniu do 61 celów ogólnych i 228 
szczegółowych;

26. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący zmniejszenia liczby programów 
wydatków o jedną trzecią i uczynienia przepisów bardziej spójnymi; podkreśla, że 
rzeczywiste uproszczenie dla beneficjentów wymaga wyeliminowania wszelkich 
zbędnych przepisów, wymogów i procedur, jednak bez narażania na ryzyko legalności i 
prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń;

27. ponownie apeluje do Komisji, aby:

a) usprawniła sprawozdawczość dotyczącą realizacji celów za sprawą:

– dalszego ograniczenia liczby celów oraz wskaźników, które wykorzystuje do 
swoich rozmaitych sprawozdań dotyczących realizacji celów, jak też 
skoncentrowania się na tych, które najlepiej oceniają wykonanie budżetu Unii, 
w interesie uproszczenia, przejrzystości i lepszej kontroli;

– rozszerzenia podejścia jakościowego i uwzględnienia wskaźników 
środowiskowych i społecznych, aby móc zmierzyć wpływ polityki UE na 
politykę ochrony środowiska i politykę społeczną;

– przedstawiania informacji finansowych w sposób zapewniający ich 
porównywalność z informacjami o wynikach, aby jasno uwidocznić związek 
między wydatkami a wynikami;

b) lepiej zbilansowała sprawozdawczość dotyczącą realizacji celów, wyraźnie 
przedstawiając informacje dotyczące podstawowych wyzwań UE, którym jeszcze 
należy sprostać;

c) przedstawiała oświadczenie dotyczące jakości zgłoszonych danych dotyczących 
realizacji celów;

28. przypomina, że zgodnie z art. 247 rozporządzenia finansowego Komisja musi przekazać 
Parlamentowi do 31 lipca następnego roku budżetowego zintegrowany zestaw 
sprawozdań finansowych i rozliczeniowych, w tym w szczególności końcowe 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe, roczne sprawozdanie z zarządzania i 
realizacji celów oraz ocenę finansów Unii w oparciu o osiągnięte wyniki, o których 
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mowa w art. 318 TFUE;

29. zaznacza, że przyjmując roczne sprawozdanie z zarządzania i realizacji celów, które 
towarzyszy końcowemu skonsolidowanemu sprawozdaniu finansowemu, Komisja 
przyjmuje polityczną odpowiedzialność za zarządzanie finansami przez jej służby;

30. nalega, aby roczne sprawozdanie z zarządzania i realizacji celów zawierało nie tylko 
szacunkowy poziom błędu w wydatkach unijnych, informacje na temat działań 
zapobiegawczych i naprawczych obejmujących budżet i informacje na temat wdrażania 
strategii Komisji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, ale także roczne 
oświadczenie dotyczące zarządzania i kontroli wewnętrznej, obejmujące w 
szczególności:

a) opis narzędzi Komisji wykorzystywanych do celów zarządzania wewnętrznego;

b) ocenę działalności w obszarze ryzyka operacyjnego i strategicznego w ciągu roku 
oraz oświadczenie dotyczące śródokresowej i długoterminowej stabilności 
budżetowej;

c) ocenę wszystkich środków zapobiegawczych i naprawczych podejmowanych w 
obliczu finansowania będącego przedmiotem korupcji lub konfliktu interesów;

31. ponownie wzywa Komisję do przyspieszenia przygotowania rachunków Unii, aby 
zapewnić bardziej terminowe pozyskiwanie od państw członkowskich wiarygodnych 
informacji na temat wydatków związanych z zarządzaniem dzielonym, jak też do 
wcześniejszego przedstawienia opinii kierownictwa na temat wydatków unijnych wraz 
z rachunkami w celu przyjęcia decyzji o udzieleniu absolutorium za rok n+1, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości danych i należytego zarządzania 
finansami;

32. ponownie wzywa Komisję do zaproponowania środków mających na celu dokonanie 
ustaleń dotyczących unijnych mechanizmów finansowania w celu wykonania budżetu 
Unii – które obecnie obejmują różne narzędzia i kombinacje narzędzi, na przykład 
programy, fundusze strukturalne i inwestycyjne, fundusze powiernicze, strategiczne 
fundusze inwestycyjne, fundusze gwarancyjne, instrumenty, instrumenty finansowe, 
instrumenty pomocy makrofinansowej itd. – jaśniejszych, prostszych, spójniejszych i 
lepiej przygotowanych, aby zapewnić wystarczającą przejrzystość, rozliczalność, 
wyniki i publiczne zrozumienie sposobu finansowania unijnych strategii politycznych 
oraz płynących z nich korzyści;

33. przypomina, że 80 % funduszy UE jest zarządzanych wspólnie z państwami 
członkowskimi, w związku z czym Parlament musi również kontrolować organy 
krajowe; ubolewa jednak, że organy krajowe często niechętnie podchodzą do zaleceń 
lub dochodzeń organu udzielającego absolutorium;

34. przypomina, że ścisłe powiązania polityczne między Parlamentem a Komisją zostały 
ostatnio umocnione dzięki tak zwanemu systemowi głównych kandydatów; z 
zadowoleniem przyjmuje tę próbę rozwiązania problemu deficytu demokracji w UE, 
wzmocnienia jej legitymacji i budowania zaufania wśród obywateli UE; przypomina 
jednak o nieodłącznym ryzyku związanym z finansowaniem partii i wzywa Komisję do 
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zajęcia się uchybieniami w bieżącym modelu finansowania partii politycznych w celu 
zapobieżenia nadużyciom finansowym i zapewnienia pełnej przejrzystości finansowania 
kampanii wyborczych.
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