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WSKAZÓWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. zwraca uwagę na wniosek Trybunału Obrachunkowego, że skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe Unii przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację 

finansową Unii na dzień 31 grudnia 2014 r.; wyraża jednak zaniepokojenie faktem, że 21. 

rok z rzędu zbadane systemy nadzoru i kontroli finansowej były jedynie częściowo 

skuteczne w zakresie zapewniania legalności i prawidłowości płatności leżących u 

podstaw rozliczeń; 

2.  wyraża jednak zaniepokojenie, że w przypadku płatności leżących u podstaw rozliczeń 

poziom błędu jest wyższy od progu istotności; przypomina zatem o konieczności 

ostrożnego zarządzania budżetem i apeluje o dalsze wysiłki, by zmniejszyć poziom błędu; 

3. przyjmuje do wiadomości nowy sposób prezentacji sprawozdania rocznego Trybunału 

dotyczący wydatków w dziale 3 wieloletnich ram finansowych pt. „Bezpieczeństwo i 

obywatelstwo”; wnioskuje o uwzględnienie jej w przyszłym roku, biorąc pod uwagę 

podwyższenie budżetu; zgadza się, że potrzebne jest nowe podejście polegające na 

inwestowaniu środków z budżetu UE w przeciwieństwie do wydawania ich; 

4.  ubolewa nad faktem, że w niektórych państwach członkowskich prawodawstwo w 

zakresie konfliktu interesów dotyczących członków parlamentu, rządu i samorządów 

lokalnych jest niejasne i niewystarczające; wzywa Komisję do przeanalizowania tej 

sytuacji i przedłożenia, w stosownych przypadkach, wniosków w tej kwestii; uważa, że 

wszystkie takie wnioski powinny mieć również zastosowanie do obecnych członków 

Komisji i kandydatów na jej członków; 

5. podkreśla konieczność zapewnienia opłacalności oraz wyciągnięcia wniosków z 

wcześniejszych projektów, w których niedociągnięcia Komisji w zakresie zarządzania 

doprowadziły do opóźnień i nadmiernych wydatków, jak miało to miejsce np. w 

przypadku rozwoju systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), który 

zaczął działać sześć lat później niż planowano i kosztował osiem razy więcej niż 

zakładano w początkowym budżecie; 

6. zauważa, że chociaż Fundusz Granic Zewnętrznych przyczynił się do zarządzania 

granicami zewnętrznymi, jego wartość dodana okazała się ograniczona. Ogólny wynik nie 

mógł zostać zmierzony z powodu uchybień w monitorowaniu prowadzonym przez 

wyznaczone organy oraz z uwagi na poważne niedociągnięcia Komisji i państw 

członkowskich w prowadzonych przez nie ocenach. 
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