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WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

Zarządzanie finansami

1. przypomina, że art. 247 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego stanowi, iż Komisja 
ma obowiązek przedkładać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do 31 lipca każdego 
roku zintegrowany zestaw sprawozdań finansowych i sprawozdań w zakresie 
rozliczalności, w tym długoterminową prognozę przyszłych wpływów i wypływów 
obejmującą pięć kolejnych lat;

2. domaga się, by sprawozdania te zawierały analizę wpływu zobowiązań na wielkość 
zaległości w płatnościach w danych wieloletnich ramach finansowych;

Oświadczenia programowe dotyczące wydatków operacyjnych, dołączone do budżetu

3. z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia programowe dotyczące wydatków 
operacyjnych, dołączone do budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 
2020; zgodnie z art. 41 ust. 3 lit. h) rozporządzenia finansowego oświadczenia te 
zawierają informacje na temat wszystkich programów wydatkowania środków;

4. z zadowoleniem przyjmuje, że oświadczenia programowe na rok 2020 odnoszą się do 
realizacji przekrojowych celów polityki, takich jak przeciwdziałanie zmianie klimatu i 
uwzględnianie problematyki różnorodności biologicznej; docenia, że Komisja 
przedstawia również odnośne programy wydatkowania środków przyczyniające się do 
realizacji priorytetów zawartych w strategii „Europa 2020”, a także podkreśla 
najnowsze i najbardziej znaczące inicjatywy, które są pomocne w osiąganiu celów 
zrównoważonego rozwoju w ramach polityki współpracy na rzecz rozwoju, choć często 
w sposób pośredni i niemożliwy do ujęcia w kategoriach liczbowych;

5. apeluje do Komisji Budżetowej o to, aby koordynując swoje działania z komisjami 
sektorowymi Parlamentu Europejskiego, promowała rzeczywistą kulturę zorientowania 
na wyniki w celu optymalnego wykorzystania funduszy, analizowania przyczyn słabych 
wyników programów i wprowadzania środków umożliwiających poprawę absorpcji i 
wyników;

Sprawozdania z realizacji celów

6. przypomina, że obecne ramy wykonania programów, w odniesieniu do których 
publikowane są oświadczenia programowe, obejmują ponad 700 wskaźników 
pozwalających określić wyniki w odniesieniu do ponad 60 celów ogólnych i ponad 220 
celów szczegółowych;

7. zastanawia się, dlaczego Komisja wykorzystuje dwa zestawy celów i wskaźników do 
pomiaru wydajności zarządzania finansami: z jednej strony dyrektorzy generalni 
Komisji oceniają realizację celów określonych w ich planach zarządzania w postaci 
celów i wskaźników w rocznych sprawozdaniach z działalności, a z drugiej strony 
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Komisja dokonuje pomiaru wydajności programów wydatkowania środków za pomocą 
oświadczeń programowych dotyczących wydatków operacyjnych, załączanych do 
projektu budżetu; wzywa Komisję do sporządzania sprawozdań w oparciu o jeden 
zestaw celów i wskaźników;

8. ubolewa, że w sprawozdaniach z realizacji celów Komisja nie wyjaśniła, jak 
wykorzystuje informacje o wynikach w procesie podejmowania decyzji;

9. apeluje do Komisji o:

a) usprawnienie sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów poprzez:

– dalsze obniżenie liczby celów i wskaźników wykorzystywanych w różnych 
sprawozdaniach z realizacji celów oraz skoncentrowanie się na tych celach i 
wskaźnikach, które najlepiej przedstawiają wyniki wykorzystywania środków z 
budżetu Unii; 

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

b) wskazywanie, w jaki sposób informacje o wynikach dotyczące budżetu Unii 
wykorzystano w procesie podejmowania decyzji;

c) opracowanie metod przetwarzania danych na potrzeby dużych ilości danych 
pochodzących ze sprawozdań z realizacji celów, aby zapewnić terminowy, uczciwy 
i prawdziwy obraz osiągnięć; nalega, aby sprawozdawczość dotycząca realizacji 
celów była wykorzystywana do podejmowania działań naprawczych, gdy cele 
programów nie są osiągane;

d) lepsze wyważenie sprawozdawczości na temat wyników, aby jasno prezentować 
informacje dotyczące głównych wyzwań, z którymi jeszcze się nie uporano;

Terminowa absorpcja

10. wzywa Komisję do poprawy dokładności prognoz dotyczących płatności i do 
wykorzystania doświadczeń z poprzedniego okresu programowania w celu zaradzenia 
problemowi nagromadzonych zaległości w płatnościach i uniknięcia ich negatywnego 
wpływu na następne wieloletnie ramy finansowe, a także do przedstawienia planu 
działania w sprawie zmniejszenia zaległości w płatnościach w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2021–2027;

Migracja

11. wzywa Komisję, by do celów zarządzania i sprawozdawczości oraz w trosce o przyszłą 
unijną politykę zarządzania przepływami migracyjnymi i politykę integracji opracowała 
metodę rejestrowania unijnych wydatków budżetowych, pozwalającą na zgłaszanie 
wszystkich środków przeznaczanych na rozwiązanie kryzysu uchodźczego i 
migracyjnego;

12. ponawia apel o wprowadzenie odrębnej linii budżetowej z myślą o realizacji celu 
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szczegółowego programu Dafne, aby pokazać zaangażowanie Unii w dziedzinie 
przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt; wzywa do podniesienia zasobów 
w tej linii budżetowej oraz do odwrócenia tendencji spadkowej w odniesieniu do 
środków przeznaczonych na program Dafne w okresie 2014–2020; apeluje o 
nieustawanie w staraniach mających na celu informowanie o dotacjach przewidzianych 
w ramach celu szczegółowego programu Dafne, jak i o wprowadzenie środków z myślą 
o uczynieniu procedur administracyjnych związanych z programem bardziej 
przyjaznymi dla jego beneficjentów;

Instrumenty finansowe i fundusze powiernicze

13. podzielając opinię Trybunału Obrachunkowego, wskazuje na potrzebę dokładniejszej 
sprawozdawczości w odniesieniu do instrumentów finansowych oraz wzywa Komisję 
do przedstawiania dokładnych i pełnych informacji o instrumentach finansowych po 
zaprzestaniu ich stosowania w ramach zarządzania dzielonego ze wskazaniem kwot 
zwróconych do budżetu Unii i kwot zatrzymanych przez państwa członkowskie;

14. zwraca uwagę, że w ramach pomocy dla państw trzecich w coraz większym stopniu 
wykorzystuje się alternatywne modele finansowania, takie jak fundusze powiernicze 
czy instrument pomocy dla uchodźców w Turcji, co pogłębia złożoność istniejących 
struktur finansowych;

15. zwraca uwagę, że łączenie środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju, 
budżetu Unii i od innych darczyńców w ramach funduszy powierniczych nie powinno 
prowadzić do sytuacji, w której środki przeznaczone na politykę rozwoju i współpracy 
nie trafiają do jej zwyczajowych beneficjentów lub nie umożliwiają osiągnięcia 
pierwotnych celów tej polityki, takich jak eliminowanie ubóstwa i upowszechnianie 
praw podstawowych;

16. podkreśla, że fundusze powiernicze należy tworzyć wyłącznie wówczas, gdy ich 
zastosowanie jest uzasadnione, a podjęcie wymaganych działań nie jest możliwe za 
pomocą innych, istniejących już kanałów finansowania; wzywa ponadto Komisję, aby 
rozważyła likwidację funduszy powierniczych, które nie są w stanie przyciągnąć 
znaczącego wkładu ze strony innych darczyńców lub które nie zapewniają wartości 
dodanej w porównaniu z tradycyjnymi instrumentami zewnętrznymi Unii;

Prokuratura Europejska

17. nalega, aby Prokuratura Europejska była odpowiednio finansowana i dysponowała 
odpowiednią liczbą personelu; zwraca uwagę, że Prokuratura Europejska musi być w 
pełni zdolna do działania w listopadzie 2020 r.;

18. zauważa, że w projekcie budżetu na 2020 r. wkład Unii wynosi ogółem 8 372 000 EUR; 
uważa, że bardziej realistyczne byłoby zwiększenie tego wkładu o 1,8 mln EUR i 
udostępnienie 15 dodatkowych stanowisk, aby zagwarantować sfinansowanie 
infrastruktury i pokrycie wydatków operacyjnych oraz rozpocząć prace nad systemem 
zarządzania sprawami.


