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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji w sprawie przeglądu rozporządzeń finansowych został przyjęty z 
zadowoleniem, jako że zapewnia znaczną elastyczność i uproszczenia, jednak z punktu 
widzenia komisji LIBE można go jeszcze udoskonalić w następujący sposób: 

1. Zmienione rozporządzenie finansowe powinno umożliwić – dzięki specjalnym liniom 
budżetowym – śledzenie zobowiązań i płatności, które odpowiadają różnym głównym 
celom i priorytetom tego samego funduszu unijnego. 

2. Aby zwiększyć przejrzystość w agencjach Unii, należy zobowiązać członków 
zarządów i komitetów sterujących agencji zdecentralizowanych i wykonawczych do 
systematycznego publikowania „deklaracji interesów” na stronie internetowej swojej 
agencji. 

3. Zmienione rozporządzenie finansowe rozszerza wykorzystanie funduszy 
powierniczych Unii na działania w obrębie Unii. Fundusze powiernicze Unii są jednak 
kontrowersyjnym instrumentem finansowym. Powinno się je wykorzystywać tylko w 
określonych okolicznościach i w działaniach zewnętrznych. 
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POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwych, 
o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 80

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(80) Ważna jest możliwość 
wzmocnienia skutku odstraszającego 
osiąganego dzięki wykluczeniu i karze 
finansowej. W tym względzie skutek 
odstraszający należy wzmocnić poprzez 
możliwość publikowania informacji 
związanych z wykluczeniem lub karą 
finansową, przestrzegając przy tym w pełni 
wymogów w zakresie ochrony danych 
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 
45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 
(6) oraz w dyrektywie 95/46/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady (7). 
Powinno to przyczynić się do zapewnienia, 
że takie zachowanie się nie powtórzy. 
Mając na uwadze pewność prawa i zgodnie 
z zasadą proporcjonalności, należy określić 
sytuacje, w których publikacja nie powinna 
mieć miejsca. Dokonując oceny, właściwy 
urzędnik zatwierdzający powinien mieć 
wzgląd na wszelkie zalecenia zespołu. W 
przypadku osób fizycznych dane osobowe 
należy publikować tylko w wyjątkowych 
przypadkach uzasadnionych powagą 
zachowania lub jego wpływem na interesy 
finansowe Unii.

(80) Ważna jest możliwość 
wzmocnienia skutku odstraszającego 
osiąganego dzięki wykluczeniu i karze 
finansowej. W tym względzie skutek 
odstraszający należy wzmocnić poprzez 
możliwość publikowania informacji 
związanych z wykluczeniem lub karą 
finansową, przestrzegając przy tym w pełni 
wymogów w zakresie ochrony danych 
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 
45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 
(6) oraz w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791a. 
Powinno to przyczynić się do zapewnienia, 
że takie zachowanie się nie powtórzy. 
Mając na uwadze pewność prawa i zgodnie 
z zasadą proporcjonalności, należy określić 
sytuacje, w których publikacja nie powinna 
mieć miejsca. Dokonując oceny, właściwy 
urzędnik zatwierdzający powinien mieć 
wzgląd na wszelkie zalecenia zespołu. W 
przypadku osób fizycznych dane osobowe 
należy publikować tylko w wyjątkowych 
przypadkach uzasadnionych powagą 
zachowania lub jego wpływem na interesy 
finansowe Unii.

________________

1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
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o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 105

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(105) Należy zidentyfikować i odrębnie 
traktować różne przypadki zwykle 
określane jako konflikt interesów. Pojęcie 
„konfliktu interesów” należy stosować 
jedynie w odniesieniu do przypadków, w 
których podmiot lub osoba odpowiedzialne 
za wykonanie budżetu, przeprowadzenie 
audytu lub kontroli albo urzędnik lub 
pracownik instytucji Unii znajdują się w 
takiej sytuacji. W przypadkach, gdy 
podmiot gospodarczy usiłuje w sposób 
nienależyty wpłynąć na postępowanie lub 
uzyskać informacje poufne, należy takie 
zachowanie traktować jako poważne 
wykroczenie zawodowe. Ponadto 
podmioty gospodarcze mogą znaleźć się w 
sytuacji, w której nie powinny zostać 
zakwalifikowane do wykonania umowy z 
powodu sprzeczności interesów 
zawodowych. Na przykład, 
przedsiębiorstwo nie powinno oceniać 
projektu, w którym brało udział, lub 
audytor nie powinien kontrolować 
rachunków, które wcześniej poświadczył.

(105) Należy zidentyfikować i odrębnie 
traktować różne przypadki zwykle 
określane jako konflikt interesów. Pojęcie 
„konfliktu interesów” należy stosować w 
odniesieniu do przypadków, w których 
podmiot lub osoba odpowiedzialne za 
wykonanie budżetu, przeprowadzenie 
audytu lub kontroli albo urzędnik lub 
pracownik instytucji Unii znajdują się w 
takiej sytuacji. Wszystkie osoby lub 
podmioty, których może dotyczyć konflikt 
interesów, powinny publikować deklarację 
interesów zamiast deklaracji o braku 
konfliktu interesów. Samoocena konfliktu 
interesów stanowi już sama w sobie 
konflikt interesów. Dlatego oceny 
konfliktu interesów powinna dokonywać 
niezależna strona trzecia. W przypadkach, 
gdy podmiot gospodarczy usiłuje w sposób 
nienależyty wpłynąć na postępowanie lub 
uzyskać informacje poufne, należy takie 
zachowanie traktować jako poważne 
wykroczenie zawodowe. Ponadto 
podmioty gospodarcze mogą znaleźć się w 
sytuacji, w której nie powinny zostać 
zakwalifikowane do wykonania umowy z 
powodu sprzeczności interesów 
zawodowych. Na przykład, 
przedsiębiorstwo nie powinno oceniać 
projektu, w którym brało udział, lub 
audytor nie powinien kontrolować 
rachunków, które wcześniej poświadczył. 
Należy regularnie publikować rejestr 
wszystkich przypadków konfliktu 
interesów i przypadków występowania 
efektu „drzwi obrotowych” stwierdzonych 
w instytucjach Unii.
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Poprawka3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 108

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(108) Udzielanie zamówień publicznych 
przez Unię powinno zapewniać skuteczne, 
przejrzyste i odpowiednie 
wykorzystywanie unijnych środków 
finansowych. W tym względzie 
elektroniczne zamówienia publiczne 
powinny przyczynić się do lepszego 
wykorzystania unijnych środków 
finansowych i zwiększyć dostęp 
podmiotów gosp. do zamówień.

(108) Udzielanie zamówień publicznych 
przez Unię powinno zapewniać skuteczne, 
przejrzyste i odpowiednie 
wykorzystywanie unijnych środków 
finansowych. W tym względzie 
elektroniczne zamówienia publiczne 
powinny przyczynić się do lepszego 
wykorzystania unijnych środków 
finansowych i zwiększyć dostęp 
podmiotów gosp. do zamówień. Wszystkie 
instytucje Unii prowadzące postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 
powinny publikować na swoich stronach 
internetowych jasne zasady dotyczące 
nabywania, wydatków i monitorowania, 
jak również wszystkie udzielone 
zamówienia, w tym ich wartość.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 113

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(113) Instytucja zamawiająca powinna 
mieć możliwość unieważnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia 
przed podpisaniem umowy, bez prawa 
kandydatów lub oferentów do dochodzenia 
odszkodowania. Nie powinno to mieć 
wpływu na sytuacje, gdy instytucja 
zamawiająca działała w sposób, który 
może sprawić, że zostanie pociągnięta do 
odpowiedzialności za szkody zgodnie z 
zasadami ogólnymi prawa Unii.

(113) Instytucja zamawiająca powinna 
mieć możliwość unieważnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia 
przed podpisaniem umowy, w tym również 
z powodu podejrzenia konfliktu interesów, 
efektu „drzwi obrotowych” lub poważnego 
wykroczenia zawodowego, bez prawa 
kandydatów lub oferentów do dochodzenia 
odszkodowania. Nie powinno to mieć 
wpływu na sytuacje, gdy instytucja 
zamawiająca działała w sposób, który 
może sprawić, że zostanie pociągnięta do 
odpowiedzialności za szkody zgodnie z 
zasadami ogólnymi prawa Unii.



AD\1123256PL.docx 7/18 PE597.563v02-00

PL

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 131

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(131) Aby ułatwić udział małych 
przedsiębiorstw we wdrażaniu polityki UE 
w sytuacji ograniczonej dostępności 
zasobów, konieczne jest uznanie wartości 
pracy wykonywanej przez wolontariuszy 
za koszty kwalifikowalne. W rezultacie 
takie organizacje mogą w większym 
stopniu polegać na pracy wolontariuszy, by 
zapewnić współfinansowanie działania. 
Bez uszczerbku dla maksymalnej stawki 
współfinansowania określonej w akcie 
podstawowym, w takich przypadkach 
dotacja z Unii musi ograniczać się do 
szacunkowych kosztów kwalifikowalnych 
innych niż te dotyczące pracy 
wolontariuszy. Jako że praca wolontariuszy 
jest świadczona przez strony trzecie i 
beneficjent nie wypłaca wolontariuszom 
wynagrodzenia, wspomniane wyżej 
ograniczenie pozwala uniknąć zwrotu 
kosztów, których beneficjent nie poniósł.

(131) Aby ułatwić udział małych 
przedsiębiorstw we wdrażaniu polityki UE 
w sytuacji ograniczonej dostępności 
zasobów, konieczne jest uznanie wartości 
pracy wykonywanej przez wolontariuszy 
za koszty kwalifikowalne. W rezultacie 
takie organizacje mogą w większym 
stopniu polegać na pracy wolontariuszy, by 
zapewnić współfinansowanie działania. 
Uznawana powinna być jedynie praca 
rzeczywiście wykonywana przez 
wolontariuszy, czyli taka, w której nie 
pojawiają się wyraźne problemy wyzysku 
czy narażenia. Aby zaradzić problemowi
przedsiębiorstw nastawionych na zysk, 
które zatrudniają nieproporcjonalną 
liczbę wolontariuszy w celu ograniczania 
kosztów personelu, tylko beneficjenci 
nienastawieni na zysk powinni mieć 
możliwość deklarowania kosztów 
personelu dotyczących pracy wykonanej 
przez wolontariuszy. Bez uszczerbku dla 
maksymalnej stawki współfinansowania 
określonej w akcie podstawowym, w 
takich przypadkach dotacja z Unii musi 
ograniczać się do szacunkowych kosztów 
kwalifikowalnych innych niż te dotyczące 
pracy wolontariuszy. Jako że praca 
wolontariuszy jest świadczona przez strony 
trzecie i beneficjent nie wypłaca 
wolontariuszom wynagrodzenia, 
wspomniane wyżej ograniczenie pozwala 
uniknąć zwrotu kosztów, których 
beneficjent nie poniósł.

Uzasadnienie

Deklarowanie kosztów związanych z pracą wykonywaną przez wolontariuszy bardzo pomaga 
małym organizacjom pozarządowym działającym na przykład w obszarze migracji czy azylu. 
Ta poprawka ma na celu zapewnienie, by deklarowana była jedynie „praca rzeczywiście 
wykonywana przez wolontariuszy”, tj. taka, w której nie pojawiają się wyraźne problemy 
wyzysku czy narażenia. Poprawka ta ogranicza również ten ustęp do sektora nienastawionego 
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na zysk, aby unikać nadużywania funduszy UE przez przedsiębiorstwa zatrudniające 
nieopłacanych pracowników.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 164

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(164) Komisja powinna być upoważniona 
do tworzenia funduszy powierniczych Unii 
i zarządzania nimi na potrzeby działań w 
sytuacjach nadzwyczajnych lub w 
następstwie takich sytuacji lub działań 
tematycznych nie tylko w kontekście 
działań zewnętrznych, ale również w 
kontekście działań wewnątrz UE. 
Niedawne wydarzenia w Unii 
Europejskiej wskazują na potrzebę 
większej elastyczności w zakresie 
finansowania w obrębie UE. W miarę jak 
coraz bardziej zacierają się granice 
między politykami zewnętrznymi i 
wewnętrznymi, zapewniłoby to również 
narzędzie służące reagowaniu na 
wyzwania transgraniczne. Należy określić 
zasady mające zastosowanie do wkładów 
na rzecz funduszy powierniczych Unii, 
sprecyzować zakres odpowiedzialności 
podmiotów upoważnionych do działań 
finansowych i rady funduszu 
powierniczego. Konieczne jest również 
określenie przepisów zapewniających 
odpowiednią reprezentację darczyńców w 
radzie funduszu powierniczego oraz 
wprowadzenie wymogu uzyskania zgody 
Komisji co do wykorzystania środków.

(164) Komisja powinna być upoważniona 
do tworzenia funduszy powierniczych Unii 
i zarządzania nimi na potrzeby działań w 
sytuacjach nadzwyczajnych i w 
następstwie takich sytuacji lub na potrzeby 
działań tematycznych tylko w kontekście 
działań zewnętrznych. Należy określić 
zasady mające zastosowanie do wkładów 
na rzecz funduszy powierniczych Unii, 
sprecyzować zakres odpowiedzialności 
podmiotów upoważnionych do działań 
finansowych i rady funduszu 
powierniczego. Konieczne jest również 
określenie przepisów zapewniających 
odpowiednią reprezentację darczyńców w 
radzie funduszu powierniczego oraz 
wprowadzenie wymogu uzyskania zgody 
Komisji co do wykorzystania środków.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane osobowe gromadzone na mocy 
niniejszego rozporządzenia przetwarza się 

Dane osobowe gromadzone na mocy 
niniejszego rozporządzenia przetwarza się 
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zgodnie z dyrektywą 95/46/WE (28) i 
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. 
Kandydaci lub oferenci w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, wnioskodawcy w 
procedurze udzielania dotacji, eksperci w 
procedurze selekcji ekspertów, 
wnioskodawcy w konkursie o przyznanie 
nagrody lub podmioty bądź osoby
uczestniczące w procedurze wykonywania 
środków finansowych Unii zgodnie z art. 
61 ust. 1 lit. c), a także beneficjenci, 
wykonawcy, wynagradzani eksperci lub 
wszelkie osoby bądź wszelkie podmioty, 
które otrzymują nagrody lub wykonują 
środki finansowe Unii na podstawie art. 61 
ust. 1 lit. c), zostają o tym poinformowani.

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679
i rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. 
Kandydaci lub oferenci w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, wnioskodawcy w 
procedurze udzielania dotacji, eksperci w 
procedurze selekcji ekspertów, 
wnioskodawcy w konkursie o przyznanie 
nagrody lub podmioty bądź osoby
uczestniczące w procedurze wykonywania 
środków finansowych Unii zgodnie z art. 
61 ust. 1 lit. c), a także beneficjenci, 
wykonawcy, wynagradzani eksperci lub 
wszelkie osoby bądź wszelkie podmioty, 
które otrzymują nagrody lub wykonują 
środki finansowe Unii na podstawie art. 61 
ust. 1 lit. c), zostają o tym poinformowani.

_________________

28 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na poziomie polityki i projektu 
określa się wskaźniki rezultatu i wymierne 
cele w oparciu o podjęte działania. 
Ustanawia się wskaźniki jakościowe i 
ilościowe. Takie wskaźniki są stabilne w 
czasie i porównywalne, aby można było 
mierzyć wpływ funduszy Unii i oceniać, 
czy osiągnęły one swoje cele. 
Systematycznie gromadzi się dane 
ilościowe.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ocenie retrospektywnej ocenia 
się wyniki programu lub działania, w tym 
takie aspekty, jak skuteczność, wydajność, 
spójność, znaczenie i europejska wartość 

3. W ocenach bieżącej i
retrospektywnej ocenia się wyniki 
programu lub działania, w tym takie 
aspekty, jak skuteczność, wydajność, 
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dodana. Oceny te przeprowadzane są 
okresowo i w odpowiednim czasie, aby 
możliwe było uwzględnienie ustaleń w 
ocenach ex ante, które wykorzystuje się 
przy przygotowaniu związanych z nimi 
programów i działań.

spójność, znaczenie i europejska wartość 
dodana. Oceny te przeprowadzane są 
okresowo i w odpowiednim czasie, aby 
możliwe było uwzględnienie ustaleń w 
ocenach ex ante, które wykorzystuje się 
przy przygotowaniu związanych z nimi 
programów i działań.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dla odpowiedniej przejrzystości i 
jasności specjalne linie budżetowe w 
projekcie budżetu odzwierciedlają 
poszczególne kluczowe cele i/lub 
priorytety finansowania unijnego. Dana 
linia budżetowa w budżecie Unii nigdy nie 
odpowiada finansowaniu więcej niż 
jednego celu lub priorytetu z tego samego 
funduszu powierniczego Unii.

Uzasadnienie

Aby komisje Parlamentu Europejskiego mogły skutecznie przeprowadzać kontrole budżetowe 
i sprawować nadzór nad poszczególnymi obszarami polityki, muszą być w stanie śledzić 
wykorzystanie funduszy w budżecie Unii, które odpowiadają głównym celom polityki i 
priorytetom w obrębie danego funduszu unijnego lub danego funduszu powierniczego Unii 
częściowo finansowanego z budżetu unijnego. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja, państwa członkowskie lub 
wszelkie inne podmioty wykonujące 
budżet Unii mogą przeprowadzić 
konsultacje z obywatelami w sprawie 
wykonywania budżetu Unii.

3. Komisja, państwa członkowskie lub 
wszelkie inne podmioty wykonujące 
budżet Unii mogą przeprowadzić 
konsultacje z obywatelami w sprawie 
wykonywania budżetu Unii. Opracowuje 
się skuteczne zasady partnerstwa dla 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
aby zapewnić zaangażowanie takich 
organizacji w przygotowywanie, 
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planowanie, monitorowanie, wdrażanie i 
ocenę finansowania na szczeblu zarówno 
krajowym, jak i unijnym.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencje wykonawcze Agencje wykonawcze i zdecentralizowane

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią poprawki 3 tytuł powinien obejmować zarówno agencje zdecentralizowane, 
jak i agencje wykonawcze.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszyscy członkowie komitetów 
sterujących i zarządów unijnych agencji 
zdecentralizowanych lub wykonawczych 
corocznie publikują „deklarację 
interesów” na stronie internetowej swojej 
agencji. Aby zagwarantować przejrzystość 
tych deklaracji, Komisja opracowuje wzór 
„deklaracji interesów”, który będzie 
można dostosować do specyfiki każdej 
agencji.

Uzasadnienie

Zmienione rozporządzenie finansowe powinno wprowadzić obowiązek publikowania 
„deklaracji o konflikcie interesów” przez wszystkich członków zarządów i komitetów 
sterujących agencji zdecentralizowanych i wykonawczych. „Deklaracje interesów” powinny 
być ujednolicone, ale nadal odpowiadać specyfice poszczególnych agencji.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 131 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Aby dysponować skutecznym 
systemem wczesnego wykrywania i 
wykluczania, wprowadza się jasne zasady 
dotyczące rzeczywistej ochrony 
demaskatorów. Właściwe organy 
publikują regularne sprawozdania 
dotyczące przypadków sygnalizowania 
naruszeń, w odniesieniu do których 
przeprowadzono i zamknięto 
postępowanie.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 165 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zamawiająca może przed 
podpisaniem umowy unieważnić 
postępowanie o udzielenie zamówienia, 
przy czym kandydaci ani oferenci nie są 
uprawnieni do dochodzenia jakiegokolwiek 
odszkodowania.

Instytucja zamawiająca może przed 
podpisaniem umowy unieważnić 
postępowanie o udzielenie zamówienia, w 
tym również z powodu podejrzenia 
konfliktu interesów, efektu „drzwi 
obrotowych” lub poważnego wykroczenia 
zawodowego, przy czym kandydaci ani 
oferenci nie są uprawnieni do dochodzenia 
jakiegokolwiek odszkodowania

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 174 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dotacje bezpośrednie nie uniemożliwiają 
mniejszym strukturom, zwłaszcza 
organizacjom pozarządowym, dostępu do 
finansowania Unii. Komisja i państwa 
członkowskie utrzymują równowagę 
między projektami na dużą skalę i 
projektami na małą skalę.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 183 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje o wszystkich dotacjach 
udzielonych w ciągu roku budżetowego są 
publikowane zgodnie z art. 36 ust. 1–4.

2. Informacje o wszystkich dotacjach 
udzielonych w ciągu roku budżetowego są 
publikowane zgodnie z art. 36 ust. 1–4. 
Ponadto wszystkie instytucje Unii 
prowadzące postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego publikują na 
swoich stronach internetowych jasne 
zasady dotyczące nabywania, wydatków i 
monitorowania, jak również wszystkie 
udzielone zamówienia, w tym ich wartość.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 227 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusze powiernicze Fundusze powiernicze na rzecz działań 
zewnętrznych

Uzasadnienie

Zmienione rozporządzenie finansowe rozszerza wykorzystanie funduszy powierniczych Unii 
na działania w obrębie Unii. Fundusze powiernicze Unii są jednak kontrowersyjnym 
instrumentem finansowym. Europejski Trybunał Obrachunkowy w swojej opinii nr 1/2017 
uważa, że rozszerzanie wykorzystywania funduszy powierniczych na działania wewnętrzne w 
Unii jest „przedwczesne“ i „wiąże się z trudnościami natury administracyjnej oraz 
problemami dotyczącymi kosztów i rozliczalności”. W niniejszej poprawce proponuje się 
ograniczenie funduszy powierniczych do działań zewnętrznych, póki nie przeprowadzi się 
właściwej oceny ich skuteczności.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 227 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na potrzeby działań w sytuacjach 
nadzwyczajnych lub w następstwie takich 
sytuacji lub działań tematycznych Komisja, 
po poinformowaniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady, może tworzyć 
fundusze powiernicze Unii na podstawie 

1. Na potrzeby zewnętrznych działań 
w sytuacjach nadzwyczajnych lub w 
następstwie takich sytuacji lub działań 
tematycznych Komisja, po 
poinformowaniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady, może tworzyć 
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umowy zawartej z innymi darczyńcami. 
Cele każdego funduszu powierniczego 
określone są w jego akcie ustanawiającym. 
Decyzja Komisji w sprawie utworzenia 
funduszu powierniczego obejmuje opis 
celów funduszu, uzasadnienie jego 
utworzenia zgodnie z ust. 3, wskazanie 
okresu jego funkcjonowania oraz wstępne 
umowy z innymi darczyńcami.  

fundusze powiernicze Unii na podstawie 
umowy zawartej z innymi darczyńcami. 
Cele każdego funduszu powierniczego 
określone są w jego akcie ustanawiającym. 
Decyzja Komisji w sprawie utworzenia 
funduszu powierniczego obejmuje opis 
celów funduszu, uzasadnienie jego 
utworzenia zgodnie z ust. 3, wskazanie 
okresu jego funkcjonowania oraz wstępne 
umowy z innymi darczyńcami.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 227 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przedkłada projekt decyzji 
w sprawie utworzenia, przedłużenia i 
zlikwidowania funduszu powierniczego 
Unii właściwemu komitetowi, jeżeli jest o 
nim mowa w akcie podstawowym 
przewidującym wkład Unii w dany
fundusz powierniczy Unii.

2. Komisja konsultuje się z 
Parlamentem podczas ustanawiania 
funduszu, a następnie przedkłada projekt 
decyzji w sprawie utworzenia, 
przedłużenia i zlikwidowania tego 
funduszu właściwemu komitetowi, jeżeli 
jest o nim mowa w akcie podstawowym 
przewidującym wkład Unii w ten fundusz.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 227 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wykorzystanie funduszy 
powierniczych Unii jest ograniczone i tego 
typu fundusze nie stanowią 
standardowego instrumentu finansowego 
na poziomie unijnym. W każdym razie 
fundusze powiernicze Unii ustanawia się 
tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do 
prowadzenia ukierunkowanych działań. 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 250 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Trybunał Obrachunkowy 
przekazuje Komisji i właściwym 
instytucjom, do dnia 15 czerwca, wszelkie 
uwagi, których charakter wymaga jego 
zdaniem zamieszczenia ich w 
sprawozdaniu rocznym. Uwagi te pozostają 
poufne i podlegają postępowaniu 
kontradyktoryjnemu. Każda instytucja 
kieruje swoją odpowiedź do Trybunału 
Obrachunkowego do dnia 15 października. 
Odpowiedzi instytucji innych niż Komisja 
są równocześnie przesyłane Komisji.

1. Trybunał Obrachunkowy 
przekazuje Komisji i właściwym 
instytucjom, do dnia 30 czerwca, wszelkie 
uwagi, których charakter wymaga jego 
zdaniem zamieszczenia ich w 
sprawozdaniu rocznym, aby umożliwić 
właściwej instytucji skomentowanie ich.
Uwagi te pozostają poufne. Każda 
instytucja kieruje swoją odpowiedź do 
Trybunału Obrachunkowego do dnia 15 
października. Odpowiedzi instytucji innych 
niż Komisja są równocześnie przesyłane 
Komisji.

Uzasadnienie

Poprawka opiera się na uwagach Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
przedstawionych w opinii nr 1/2017. Termin 15 czerwca jest zbyt krótki, by zapewnić im 
niezależną pracę. Ponadto niejasne jest sformułowanie „postępowanie kontradyktoryjne”. 
Lepiej zaznaczyć wyraźnie, że właściwa instytucja może skomentować uwagi Trybunału.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 251 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Trybunał Obrachunkowy przekazuje 
zainteresowanej instytucji lub 
zainteresowanemu organowi wszelkie 
dotyczące ich uwagi, których charakter 
wymaga jego zdaniem zamieszczenia ich w 
sprawozdaniu specjalnym. Uwagi te 
pozostają poufne i podlegają 
postępowaniu kontradyktoryjnemu.

Trybunał Obrachunkowy przekazuje 
zainteresowanej instytucji lub 
zainteresowanemu organowi wszelkie 
dotyczące ich uwagi, których charakter 
wymaga jego zdaniem zamieszczenia ich w 
sprawozdaniu specjalnym, aby umożliwić 
właściwej instytucji skomentowanie ich.
Uwagi te pozostają poufne.

Uzasadnienie

Poprawka opiera się na uwagach Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
przedstawionych w opinii nr 1/2017. Sformułowanie „postępowanie kontradyktoryjne” jest 
niejasne. Lepiej zaznaczyć wyraźnie, że właściwa instytucja może skomentować uwagi 
Trybunału.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 251 – ustęp 1 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Trybunał Obrachunkowy podejmuje 
wszelkie czynności niezbędne do 
zapewnienia opublikowania odpowiedzi 
każdej zainteresowanej instytucji lub 
każdego zainteresowanego organu na jego 
uwagi obok lub po każdej z uwag, do 
których się odnoszą, oraz do 
opublikowania harmonogramu 
sporządzania sprawozdania specjalnego.

Trybunał Obrachunkowy podejmuje 
wszelkie czynności niezbędne do 
zapewnienia opublikowania odpowiedzi 
każdej zainteresowanej instytucji lub 
każdego zainteresowanego organu wraz ze 
sprawozdaniem specjalnym.

Uzasadnienie

Poprawka opiera się na uwagach Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
przedstawionych w opinii nr 1/2017. Wniosek zmusiłby Trybunał do przedstawiania 
sprawozdań w określony sposób i zagraża jego niezależności. Trybunał powinien być 
uprawniony do decydowania o tym, jak przedstawiać swoje sprawozdania zgodnie z 
międzynarodowymi standardami rewizji finansowej.
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