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WSKAZÓWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że budżet Unii Europejskiej powinien być instrumentem 

umożliwiającym wniesienie europejskiej wartości dodanej, a nie zwykłym mechanizmem 

rozdysponowania środków finansowych pomiędzy państwa członkowskie, 

B. mając na uwadze, że budżet 2012 powinien wyraźnie odzwierciedlać priorytety określone 

w strategii „Europa 2020” oraz że za pośrednictwem europejskiego okresu oceny również 

budżety krajowe powinny przyczyniać się do inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu; 

C. mając na uwadze, że wysoki poziom przejrzystości i wyraźna odpowiedzialność za 

wykorzystanie pieniędzy publicznych mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 

prawidłowego i skutecznego wydatkowania pieniędzy oraz dla zwiększania zaufania 

obywateli UE do Unii, 

D. mając na uwadze, że Komisja powinna ponosić odpowiedzialność nie tylko za zgodność, 

lecz również za to, w jakim stopniu osiągnięto spodziewane wyniki,  

E. uwzględniając art. 317 TFUE, który stanowi, że Komisja wykonuje budżet na własną 

odpowiedzialność, 

1. domaga się, aby Komisja i państwa członkowskie zadbały o takie uproszczenie struktur 

programów i systemów zarządzania, które nie osłabi skuteczności systemów kontroli; 

2. zwraca się ponadto do Komisji i państw członkowskich o dołożenie wszelkich starań, aby 

w 2012 r. niezbędne przyspieszenie tempa realizacji programów nie odbyło się ze szkodą 

dla jakości wydatków i spójności działań finansowanych w ramach celów odniesienia; 

3. zauważa, że inwestycje w projekty na wielka skalę, transeuropejskie i regionalne 

programy rozwoju przynoszą wyniki po kilku latach oraz wymagają stosunkowo długiego 

okresu planowania finansowego i jako takie nie przyczyniają się do skuteczności kontroli 

Parlamentu nad wydatkami i wynikami w trybie rocznym;  

4. zachęca Komisję do uwzględnienia następujących aspektów w związku z nowymi 

instrumentami finansowymi: 

i) w odniesieniu do polityki spójności, skupienia się na pożyczkach związanych 

z konkretnymi projektami, aby za pomocą EBI lub innych podmiotów wykonujących 

części budżetu UE osiągnąć efekt dźwigni finansowej; 

 ii) w odniesieniu do innowacji i niektórych programów badawczych, systemu nagradzania 

udanych innowacji, który mógłby zastąpić lub uzupełnić obecny system finansowania z 

góry; 

5. zachęca Komisje do przedstawienia ambitnych wniosków w celu zapewnienia UE 
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realnych i autonomicznych środków finansowych, aby zwiększyć konkurencyjność i 

wzrost gospodarczy w UE; 

6. zauważa, że obecne poświadczenie wiarygodności jest wyrazem jakości zarządzania 

finansami w całej Unii i ubolewa nad faktem, że nie zawiera ono informacji o 

współczynniku błędów w poszczególnych państwach członkowskich; 

7. w związku z tym zachęca Komisję do zawarcia w sprawozdaniu podsumowującym oceny 

silnych i słabych stron systemów zarządzania i kontroli oraz strategii zwalczania nadużyć 

w poszczególnych państwach członkowskich oraz do wymiany najlepszych praktyk w 

celu osiągnięcia wydajnych i skutecznych systemów zarządzania i kontroli w całej UE; 

8. uważa, że UE powinna wprowadzić „zatwierdzanie” systemów krajowych; 

9. jest zdania, że Komisja powinna mieć możliwość dyskwalifikowania już akredytowanych 

systemów krajowych, gdyby okazało się, że nie przynoszą one odpowiednich wyników, i 

jest przekonany, że ten rodzaj sankcji grożących utratą reputacji byłby o wiele 

skuteczniejszy niż obecne korekcyjne mechanizmy finansowe; 
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