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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. przyjmuje z zadowoleniem opinię Trybunału Obrachunkowego („Trybunał”) w 
sprawie sprawozdania finansowego Unii za 2018 r.; podkreśla, że szacowany ogólny 
poziom błędu w wydatkach z budżetu Unii wyniósł 2,6 %, czyli mieści się w zakresie 
szacowanego poziomu błędu za ostatnie dwa lata i tylko nieznacznie przekracza 
najniższy dotychczasowy poziom błędu z 2017 r. wynoszący 2,4 %; przypomina, że 
docelowy próg istotności wynosi 2 % i wzywa Komisję do zwiększenia wysiłków, aby 
osiągnąć ogólny poziom błędu poniżej tego progu; 

2. ubolewa, że Trybunał nie odpowiedział na ponawiany przez Parlament apel o 
obliczenie szacowanego poziomu błędu w wydatkach konkretnie dla działu III 
(Bezpieczeństwo i obywatelstwo); przyjmuje do wiadomości uzasadnienie Trybunału, 
który stwierdził, że nie dokonał tego obliczenia, ponieważ na dział III przypada 
jedynie 2 % płatności w budżecie na 2018 r.; odnotowuje, że według własnej oceny 
DG HOME poziom błędu jest niższy niż próg istotności wynoszący 2 %; ubolewa, że 
ograniczona próba 18 skontrolowanych transakcji za 2018 r. była niewystarczająca do 
tego, by Trybunał mógł potwierdzić ten pozytywny wynik; apeluje o większą próbę 
kontrolowanych transakcji w celu dostarczenia władzy budżetowej informacji 
niezbędnych do właściwej oceny wyników osiągniętych w tym ważnym obszarze 
polityki;

3. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdania specjalne Trybunału dotyczące kryzysowego 
funduszu powierniczego Unii Europejskiej dla Afryki1 oraz Instrumentu Pomocy dla 
Uchodźców w Turcji2; odnotowuje ustalenie Trybunału, że fundusz powierniczy UE 
dla Afryki, który wspiera działania w 26 krajach afrykańskich, jest elastycznym 
narzędziem, dzięki któremu można szybciej uruchamiać projekty niż za pomocą 
tradycyjnych instrumentów finansowania, lecz brakuje mu jednak skutecznego 
ukierunkowania działań na podejmowanie stojących przed nim bezprecedensowych 
wyzwań; uważa, że Komisja powinna dokonać przeglądu projektu funduszu 
powierniczego UE dla Afryki, w szczególności po to, aby poprawić jego 
ukierunkowanie i przyspieszyć wdrażanie, z myślą o zwiększeniu jego skuteczności; 
odnotowuje ustalenie Trybunału, że pierwsza transza w wysokości 3 mld EUR (z 
łącznej kwoty 6 mld EUR) uruchomiona w ramach instrumentu pomocy dla Turcji 
stanowiła szybką odpowiedź na kryzys uchodźczy, ale tylko połowa projektów 
przyniosła oczekiwane wyniki; uważa, że należy poprawić wydajność projektów 
polegających na świadczeniu pomocy pieniężnej; wzywa Komisję do podjęcia działań 
zgodnych z zaleceniami Trybunału, które obejmują zwiększenie inwestycji w 
infrastrukturę miejską oraz wsparcie społeczno-gospodarcze w celu zaspokojenia 
potrzeb uchodźców i opracowanie strategii przejścia od pomocy humanitarnej do 

1 Sprawozdanie specjalne nr 32/2018: Kryzysowy fundusz powierniczy UE dla Afryki – narzędzie elastyczne, 
lecz niewystarczająco ukierunkowane.
2 Sprawozdanie specjalne nr 27/2018: Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji – przydatne wsparcie, lecz 
konieczne są dalsze usprawnienia, aby zapewnić lepsze wykorzystanie środków.
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pomocy rozwojowej;

4. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie specjalne Trybunału dotyczące wsparcia 
przez Unię państw członkowskich w działaniach służących zwalczaniu radykalizacji 
postaw3, finansowanych między innymi z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 
programu „Sprawiedliwość”; podziela pogląd Trybunału, że Komisja powinna 
udoskonalić ramy ogólnej koordynacji działań finansowanych przez Unię mających 
przeciwdziałać radykalizacji postaw, powinna zwiększyć praktyczne wsparcie dla 
osób działających w terenie i decydentów politycznych w państwach członkowskich 
oraz poprawić ramy oceny rezultatów;

5. wyraża zadowolenie, że Trybunał nie stwierdził poważnych uchybień w procedurach 
rozliczeniowych Komisji dotyczących Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) 
oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz że zgadza się z decyzjami 
Komisji w sprawie rozliczenia rachunków; ubolewa jednak, że 3 z 18 transakcji 
zbadanych przez Trybunał zawierały błędy, a w jednej transakcji objętej zarządzaniem 
dzielonym w ramach FAMI wykazano poziom błędu wynoszący 9,4 %; wzywa 
Komisję, aby zajęła się kwestią niedociągnięć systemowych stwierdzonych przez 
Trybunał, takich jak brak kontroli ex post dokumentów potwierdzających w 
przypadku kontroli administracyjnych ex ante wniosków o płatność; wzywa państwa 
członkowskie, aby usprawniły kontrolę legalności i prawidłowości procedur 
udzielania zamówień organizowanych przez beneficjentów funduszy.

3 Sprawozdanie specjalne nr 13/2018: Przeciwdziałanie radykalizacji postaw prowadzącej do terroryzmu – 
Komisja odpowiedziała na potrzeby państw członkowskich, ale nie uniknęła pewnych niedociągnięć 
dotyczących koordynacji i oceny.


