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KRÓTKIE UZASADNIENIE

As regards this Committee's responsibilities for financial control, the present proposal, 
together with the proposal on the financing of the common agricultural policy, form the core 
parts of the legislative proposals for the financial perspectives 2007-2013.

At the starting point of the new financial perspectives period, the draftsman considers a fresh 
approach to horizontal financial control issues to be essential. Major differences such as non-
differentiated expenditure in agriculture and differentiated expenditure in structural operations 
obviously limit the range of possible comparisons. However, the draftsman takes the view that 
some aspects concerning the functioning of shared management in agriculture and structural 
operations apply horizontally. This is particularly true for the concept of ex ante annual 
disclosure statements by Member States. The concept of disclosure statements aims at 
remedying specific difficulties arising from the split responsibilities in shared management. It 
is currently being developed in this Committee's discussions on the 2003 Commission 
discharge.  

The Commission's proposal would oblige Member States to communicate to the Commission 
descriptions of their financial management and control systems ex ante. Nevertheless, in the 
light of the European Court of Auditors' findings on persistent weaknesses of Member 
States' supervisory and control systems1, the draftsman remains concerned. The proposed 
measures may not be sufficient. Therefore he recommends to introduce an additional political 
commitment, i. e. an annual disclosure statement. 

The draftsman welcomes the proposed Commission's cooperation with national audit 
bodies. In his view enhancing cooperation and coordination between the Commission and 
national audit institutions as well as between national audit bodies themselves would be a 
further step towards a Community internal control framework2.

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla 
tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję3 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Artykuł 12 ustęp 2 a (nowy)

  
1 Sprawozdanie Roczne Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2003, ust. 5.67-5.69.
2 Europejski Trybunał Obrachunkowy, opinia nr 2/2004.
3 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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2a. Bez uszczerbku dla zobowiązań 
określonych w ust. 1, każde Państwo 
Członkowskie przedkłada, przed 
otrzymaniem środków finansowych w roku 
N oraz w stosunku rocznym, deklarację 
ujawniania ex-ante oświadczającą, że 
struktury kontroli finansowej wymagane 
przez prawo wspólnotowe są wdrożone i 
funkcjonują. Deklaracja ujawniania zostaje 
podpisana przez najwyższy polityczny i 
zarządzający organ Państwa 
Członkowskiego (minister finansów).

Poprawka 2
Artykuł 45 ustęp 1 akapit 2

Proces oceny ma na celu poprawę jakości, 
skuteczności i spójności wsparcia Funduszy 
oraz wdrażania programów operacyjnych. 
Obejmuje też ocenę ich skutków w 
odniesieniu do celów strategicznych 
Wspólnoty, art. 158 Traktatu oraz 
konkretnych problemów strukturalnych, z 
którymi borykają się odnośne państwa 
członkowskie i regiony, z jednoczesnym 
uwzględnieniem potrzeby trwałego rozwoju, 
potrzeby ustanowienia prawodawstwa 
wspólnotowego dotyczącego skutków dla 
środowiska naturalnego oraz strategicznej 
oceny środowiska naturalnego.

Proces oceny ma na celu poprawę jakości, 
skuteczności i spójności wsparcia Funduszy 
oraz wdrażania programów operacyjnych. 
Ocenia on odpowiednio lokalne, krajowe 
oraz wspólnotowe koszty i korzyści. 
Obejmuje też ocenę skutków tych 
programów w odniesieniu do celów 
strategicznych Wspólnoty, art. 158 Traktatu 
oraz konkretnych problemów strukturalnych, 
z którymi borykają się odnośne Państwa 
Członkowskie i regiony, z jednoczesnym 
uwzględnieniem potrzeby trwałego rozwoju, 
potrzeby ustanowienia prawodawstwa 
wspólnotowego dotyczącego skutków dla 
środowiska naturalnego oraz strategicznej 
oceny środowiska naturalnego.

Poprawka 3
Artykuł 46 ustęp 3 akapit 3

Ocena ex-ante będzie ukierunkowana na 
optymalizację przydziału środków 
budżetowych w ramach programów 
operacyjnych, oraz poprawę jakości 
programowania. Powinna ona 
zidentyfikować i ocenić potrzeby średnio i 
długoterminowe, cele do osiągnięcia, 
oczekiwane wyniki, określono ilościowo 
cele, w razie potrzeby zgodność 

Ocena ex-ante będzie ukierunkowana na 
optymalizację przydziału środków 
budżetowych w ramach programów 
operacyjnych, oraz poprawę jakości 
programowania. Powinna ona 
zidentyfikować i ocenić potrzeby średnio i 
długoterminowe, cele do osiągnięcia, 
oczekiwane wyniki, określono ilościowo 
cele, zgodność proponowanej strategii dla 
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proponowanej strategii dla regionu, wartość 
dodaną Wspólnoty, zakres, w jakim zostały 
uwzględnione priorytety wspólnotowe, 
doświadczenia z poprzedniego 
programowania oraz jakość procedur 
wdrażania, monitoringu, oceny i zarządzania 
finansami.

regionu, analizę lokalnych oraz 
wspólnotowych kosztów i korzyści, wartość 
dodaną Wspólnoty, zakres, w jakim zostały 
uwzględnione priorytety wspólnotowe, 
doświadczenia z poprzedniego 
programowania oraz jakość procedur 
wdrażania, monitoringu, oceny i zarządzania 
finansami.

Poprawka 4
Artykuł 75 ustęp 3 

Najpóźniej do 31 stycznia każdego roku 
państwa członkowskie będą wysyłać 
Komisji aktualizację prognoz żądań 
płatności na bieżący i następne lata 
finansowe.

Najpóźniej do 31 stycznia każdego roku 
Państwa Członkowskie będą wysyłać 
Komisji aktualizację prognoz żądań 
płatności na bieżący i następne lata 
finansowe. Prognozy te powinny 
odzwierciedlać realistyczną ocenę zdolności 
wydatkowych Państw Członkowskich w 
czasie odnośnych okresów.

Poprawka 5
Artykuł 92 ustęp 3 a (nowy) 

3a. Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie co trzy lata, 
począwszy od 2007 r., analizę skuteczności 
postanowień dotyczących automatycznego 
uwolnienia zobowiązania.
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