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WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Rozwoju, właściwej dla tej sprawy,
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. jest świadomy, że wsparcie budżetowe jest podlegającym dyskusji i kontrowersyjnym 
instrumentem rozwoju, który stwarza możliwości i wyzwania; uznaje, że spełnia ono 
wymogi zasad rozwoju, zwiększając poczucie odpowiedzialności i wspierając dialog 
między partnerami a donatorami, oraz przynosi korzyść w postaci niskich kosztów 
transakcji, a jednocześnie niesie ze sobą ryzyko nadużyć i niepożądanego korzystania
z funduszy, w sytuacji gdy zarządzanie finansami publicznymi przez kraje otrzymujące 
pomoc nie jest wystarczająco przejrzyste, odpowiedzialne i skuteczne; podkreśla, że 
wsparcie budżetowe nie jest właściwym rozwiązaniem w każdej sytuacji i nie powinno 
być nigdy uznawane za jedyną opcję;

2. wzywa Komisję, aby przed udzieleniem wsparcia budżetowego zapewniła, by cele 
interwencji były częścią krajowych programów kraju otrzymującego pomoc oraz by 
przestrzegano zasad koordynacji, komplementarności i spójności w stosunku do innych 
donatorów, a także uzupełniającego charakteru w stosunku do środków przyznawanych 
przez państwo otrzymujące pomoc;

3. w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia budżetowego UE wzywa Komisję, żeby 
usprawniła proces jego programowania i opracowania poprzez ulepszenie przygotowania
i dokumentowania decyzji o operacjach wsparcia budżetowego oraz żeby z uwagi na 
ograniczenia środków w delegaturach, które często zawężają ich możliwości 
podejmowania określonych działań, wzywa Komisję, żeby zapewniła wystarczającą 
liczbę wykwalifikowanego personelu na potrzeby procesu implementacji, jako że 
wsparcie budżetowe wymaga różnych umiejętności analitycznych w dziedzinie 
finansowania projektów i programów;

4. zwraca się do Komisji, aby określiła cele w sposób umożliwiający ocenę skuteczności 
programów i rozliczanie Komisji; nalega, aby Komisja należycie brała pod uwagę 
określone priorytetowe potrzeby kraju otrzymującego pomoc w zakresie tworzenia 
potencjału;

5. ponownie wzywa Komisję do rezygnacji z kontroli danych wejściowych na rzecz kontroli 
wyników w oparciu o wskaźniki poprzez udoskonalenie systemu sprawozdawczego tak, 
by koncentrował się na skuteczności programów;

6. mając na celu dalsze ograniczenie zagrożeń w zarządzaniu finansami publicznymi 
powiązanych z programami wsparcia budżetowego, wzywa Komisję do wprowadzenia 
skutecznego systemu zarządzania ryzykiem;

7. jest zaniepokojony faktem, że Trybunał Obrachunkowy (TO) w swoim sprawozdaniu 
rocznym w sprawie działalności finansowanej z ósmego, dziewiątego i dziesiątego 
Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) za rok 2009 stwierdził, że w płatnościach
w ramach wsparcia budżetowego występuje wysoka częstość niekwantyfikowalnych 
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błędów, w związku z niemożliwością wykazania w sposób formalny i ustrukturyzowany 
spełnienia warunków płatności; jednocześnie odnotowuje i z zadowoleniem przyjmuje 
znaczną poprawę w wykazywaniu kwalifikowalności, jaką TO stwierdził w dziesiątym 
EFR i która wynika z jaśniejszych ram oceny stosowanych obecnie rutynowo;

8. wzywa Komisję do zagwarantowania, żeby specjalne warunki dla zmiennych transz 
opartych na wynikach wyraźnie określały wskaźniki, cele, metody obliczania i źródła 
weryfikacji oraz żeby w sprawozdaniach z delegatur w sposób ustrukturyzowany
i sformalizowany wykazywano postępy w zarządzaniu finansami publicznymi dzięki 
jasnemu wyznaczeniu kryteriów, na podstawie których należy oceniać postępy, 
poczynione postępy oraz przyczyny, przez które ewentualnie nie wdrożono programu 
reform zgodnie z planem;

9. wzywa Komisję do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zwalczania korupcji
w krajach otrzymujących pomoc, w tym zawieszenia wypłat, jeżeli jest to konieczne;
w związku z tym wzywa Komisję do prowadzenia ścisłego i regularnego dialogu
z rządami partnerskimi na temat kwestii związanych z korupcją oraz do odpowiedniego 
uwzględniania potrzeb poszczególnych krajów otrzymujących pomoc w zakresie 
budowania potencjału pod kątem odpowiedzialności i mechanizmów przeciwdziałania 
korupcji; zauważa, że wśród 27 krajów AKP, które nie są w niestabilnej sytuacji oraz dla 
których w krajowych dokumentach strategicznych zaplanowano ogólne wsparcie 
budżetowe (GBS) w ramach dziesiątego EFR, 12 zaklasyfikowano na podstawie 
wskaźnika postrzegania korupcji jako mające „szalejącą korupcję”, a spośród sześciu 
krajów Ameryki Łacińskiej i Azji objętych programami GBS pięć z nich posiada tę samą 
klasyfikację;

10. ponownie wyraża opinię, że zaangażowanie krajowych parlamentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i władz lokalnych w państwach partnerskich jest niezbędne dla 
osiągnięcia prawdziwej wspólnej odpowiedzialności za ten proces i powtórnie zwraca się 
do Komisji o czynienie wszelkich starań w celu wzmocnienia dialogu z tymi organami na 
różnych etapach procesu programowania;

11. w związku z tym wzywa do skutecznego wdrożenia wymogu z art. 25 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju 
(rozporządzenie o DCI)1, który stanowi: „Komisja konsekwentnie stosuje podejście 
oparte na wynikach i wskaźnikach wykonania oraz w wyraźny sposób definiuje oraz 
monitoruje ich uwarunkowania, a także wspiera wysiłki państw partnerskich na rzecz 
rozwijania kontroli parlamentarnej i zdolności przeprowadzania audytu oraz zwiększenia 
przejrzystości a także publicznego dostępu do informacji”, oraz nalega na Komisję, żeby 
rozszerzyła te przepisy na wsparcie budżetowe dla krajów-beneficjentów Europejskiego 
Funduszu Rozwoju (kraje AKP), w odniesieniu do których jak dotychczas stosuje się 
jedynie bardziej techniczne kryteria z art. 61 ust. 2 umowy z Kotonu.

                                               
1 Dz.U. L 37 z 27.12.2006, s. 41.
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