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WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Zalecenia

Zagadnienia horyzontalne

1. bierze pod uwagę istotne, spowodowane kryzysem zmiany zachodzące w gospodarce 
realnej państw członkowskich; w związku z tym nalega, aby podstawą działań 
przewidzianych w wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata 2014-2020 była 
bieżąca sytuacja gospodarcza i społeczna, oraz aby w stosownych przypadkach były one 
dostosowywane w celu zbliżenia ich do ogólnych celów opisanych przez Radę Europejską 
w konkluzjach z dni 28-29 czerwca 2012 r. pod nagłówkiem „Wkład polityk europejskich 
we wzrost gospodarczy i zatrudnienie”;

2. popiera ustalenia odnoszące się do całkowitej koperty finansowej na przyszły wieloletni 
okres finansowania przedstawione we wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia Rady 
określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020; mimo to jest zdania, że 
zakres zastosowania rozporządzenia powinien ograniczać się do zasad należytego 
zarządzania finansami, ponieważ zmieniające się warunki polityczne i gospodarcze oraz 
nieprzewidziane wydarzenia mogą wymagać dostosowania ram finansowych w ciągu 
siedmiu lat; uważa, że z tego powodu bardziej szczegółowe przepisy powinny zostać 
włączone do porozumienia międzyinstytucjonalnego;

3. wyraża ubolewanie, że na etapie przygotowań do nowych wieloletnich ram finansowych 
na lata 2014-2020 nie poproszono Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) o 
sporządzenie przeglądowego sprawozdania przedstawiającego silne i słabe strony 
poprzednich wieloletnich ram finansowych; z tego powodu zwraca się do ETO o 
przygotowanie takiego sprawozdania w okresie poprzedzającym wieloletnie ramy 
finansowe po roku 2020;

4. wyraża przekonanie, że należyte zarządzanie budżetem musi opierać się na doświadczeniu 
w wykonaniu budżetu zdobytym w poprzednich latach; uważa, że w związku z tym 
szczególne znaczenie mają działania Komisji Kontroli Budżetowej jako komisji o 
horyzontalnych kompetencjach;

5. ubolewa nad faktem, że nowy projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego nie zawiera 
– w odniesieniu do wykonania budżetu – żadnych przepisów dotyczących oszczędności, 
skuteczności, wydajności i należytego zarządzania finansami z punktu widzenia kontroli 
budżetowej; 

6. domaga się dodania do nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego przepisów 
dotyczących rozliczalności, przejrzystości i należytego zarządzania finansami, o ile 
kwestie te nie są objęte przepisami przyszłego zmienionego rozporządzenia finansowego 
(RF);
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7. nalega, aby państwa członkowskie wzięły na siebie swoją część odpowiedzialności 
zgodnie z art. 317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; przypomina, że 90% 
błędów wykrytych przez ETO pojawiło się w państwach członkowskich i że większości 
tych błędów można było uniknąć;

8. wzywa wszystkie państwa członkowskie do składania krajowych deklaracji w sprawie 
zarządzania, podpisanych na właściwym szczeblu politycznym; jest zdania, że jeśli 
państwo członkowskie złożyło krajową deklarację w sprawie zarządzania dotyczącą 
wydatków poniesionych w ramach systemu zarządzania dzielonego, korekty finansowe 
powinny być redukowane o 15% w odniesieniu do każdego funduszu;

9. wzywa Komisję do stworzenia we współpracy z państwami członkowskimi wzoru 
krajowych deklaracji w sprawie zarządzania, co sprawi, że staną się one ważne oraz 
porównywalne; jest zdania, że takie deklaracje powinny, między innymi, potwierdzać 
spełnianie kryteriów (takich jak prawidłowość i rzetelność sprawozdań finansowych, 
efektywność systemów zarządzania i kontroli oraz legalność i prawidłowość odnośnych 
transakcji), powinny określać zakres wiarygodności i odpowiednią podstawę do oceny 
wiarygodności, powinna towarzyszyć im odpowiednia opinia pokontrolna oraz powinny 
zawierać zastrzeżenia i klauzule ograniczenia odpowiedzialności1; jest zdania, że 
Trybunał oraz Komisja powinny mieć możliwość włączenia treści krajowych deklaracji w 
sprawie zarządzania do swoich prac kontrolnych;

10. apeluje do wszystkich państw członkowskich o dostarczenie użytecznych podsumowań 
rocznych oraz podanie ich do wiadomości publicznej;

11. ubolewa nad faktem, iż europejski mechanizm stabilności został stworzony w ramach 
inicjatywy międzyrządowej, poza strukturami instytucjonalnymi Unii Europejskiej, mimo 
że euro jest jedną z jej prerogatyw; zauważa, że sprawia to, iż proces decyzyjny zgodny z 
Porozumieniem ustanawiającym europejski mechanizm stabilności nie jest przejrzysty 
pod względem rozliczalności oraz kontroli demokratycznej;

Zagadnienia szczegółowe

12. żąda, aby dochody oraz wydatki związane z wdrażaniem odnośnego Europejskiego 
Funduszu Rozwoju zostały włączone do budżetu ogólnego Unii w celu zapewnienia 
odpowiedniej kontroli demokratycznej; zauważa, że środki dostępne w pozycji nr 4 
powinny zostać odpowiednio zwiększone;

13. wzywa, mając na względzie intensyfikację działań w zakresie zwalczania przemytu 
papierosów i podrabiania towarów, do uznania grzywien nakładanych w ramach sankcji 
za nielegalny handel wyrobami tytoniowymi za zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel;

14. apeluje o to, aby grzywny nakładane w obszarze konkurencji, inne kary i należności 
otrzymywane w wyniku pozasądowego rozstrzygania sporów, porozumień lub innych 
podobnych umów zawartych ze stronami trzecimi niebędącymi państwami stanowiły 

                                               
1 Zob. aneks do pisma z 24 lutego 2011 r. wystosowanego przez komisarza Šemetę do przewodniczącego 
Komisji Kontroli Budżetowej.
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dochody budżetu UE, bez względu na to, czy byłyby to dochody przeznaczone na 
określony cel czy inne formy dochodów;

15. zauważa, że środki niezróżnicowane odpowiadające zobowiązaniom należycie 
zaciągniętym na koniec roku budżetowego mogą zostać automatycznie przeniesione 
jedynie na kolejny rok budżetowy; ta sama zasada powinna odnosić się do środków 
umorzonych i niewykorzystanych (zobowiązania i płatności) nieobjętych art. 9 ust. 2 i 3 
nowego projektu rozporządzenia finansowego, a także do dostępnych, niewykorzystanych 
marginesów poniżej ogólnego pułapu środków określonego w wieloletnich ramach 
finansowych dla każdego działu, które powinny stanowić „ogólny margines wieloletnich 
ram finansowych” i zostawać przydzielane do poszczególnych działów w kolejnym roku 
budżetowym w zależności od potrzeb;

16. żąda umożliwienia przenoszenia umorzonych i niewykorzystanych środków 
(zobowiązania i płatności) z roku n do budżetu na rok n+1 lub do jednego z przyszłych 
budżetów, w ramach rocznej procedury budżetowej i na mocy decyzji władzy budżetowej; 
wymaga, aby środki umorzone i niewykorzystane zostały przeznaczone na konkretny 
program lub wprowadzone do rezerwy; zauważa, że w takich przypadkach środki państw 
członkowskich powinny być wykorzystywane jedynie po podjęciu przez władzę 
budżetową decyzji w sprawie konkretnego ich przeznaczenia;

17. żąda możliwości przenoszenia niewykorzystanych marginesów poniżej każdego z 
pułapów wieloletnich ram finansowych do dowolnych pułapów kolejnych lat, bez 
modyfikowania kwoty całkowitej w wieloletnich ramach finansowych;

18. żąda, aby nadwyżki i niewykorzystane środki na zobowiązania z ubiegłych lat 
budżetowych w ramach bieżących wieloletnich ram finansowych oraz środki umorzone 
zostały umieszczone w rezerwie na płatności i zobowiązania;

19. apeluje o uznanie podatku od wartości dodanej (VAT) za kwalifikowalne koszty projektu;

20. wzywa do jasnego zdefiniowania różnych rodzajów wsparcia budżetowego; zauważa, że 
obowiązki beneficjenta oraz warunki, na jakich przyznawane jest wsparcie budżetowe 
również powinny zostać wyraźnie określone.
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